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N. 758,.-AGRICULTURA.- Decreto de 3 de Janeiro de
f880.- Concede garantia de juro de 7% sobre o
capital de q;uinhentos contos de réis(500:0()($)00)
á companlua que Eduardo O'Connel Reilly organizar para o estabelecimento de um engenho
centra , destinado ao fabrico de assucar, no
logar Iguaba-Grande, freguezia de S. Vicente
de Paula, município de Araruama, da província
do Rio de Janeiro..............................
N. 7585.-AGIUCULTURA.- Decreto de 3 de Janeiro de
f880.- Concede garantia do jum de 7% sobre o
capital de quinhentos contos de réis (500:000lj000) ·
á companhia que José Pereira Sodré organizar
para o estabelecimento de um engenho central
destinado ao fabrico de assucar no município
de Itaborahy, província do Rio de Janeiro......
N. 7586.- JUSTIÇA.- Decreto de 3 de Janeiro de f880.Reorganiza a Guarda Nacional d
e
Taquaretinga, Bom Jardim
~J;o
vincia de Pernambuco ..... •'(').;\:_\U~JJ
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N. 7õ87 .-JUSTIÇA.- Decreto de 3 de Janeiro de 1880.Reorganiza a Guarda Nacional das comarcas tb
l•'loresta e Tacaratü, da província de l'emambuco.............. .. . . .. ..... ......... .........
N. 7:.J88.- .JUSTIÇA.- Decreto de 3 de Janeiro de 1880.Reorganiza a Guarda Nacional da comarca de
Goyanna, da província de Pernambuco.........
N. 7;8J.-JUSTJÇA.-Decrelode3 de Janeiro de 1880.Reorganiza a Guarda Nacional da comarca do
Rio Formoso, da província de Pernambuco....
N. i5)0.-JUSTJÇA.-Decretode3de Janeiro de 1880.Reorganiza a Guarda Nacional da comarca do
Brejo da Madre de Deus, da província de
Pernambuco..................................
N. 7591.-JUSTJÇA.-Decreto de 3 de Janeiro de 1880.Reorganiza a Guarda Nacional da comarca 1le
Panellas, da província de Pernambuco........
N. 7õ9i.- JUSTIÇA.- Decreto de 3 de Janeiro de 1880.Reorganiza a Guarda Nacional da comarca de
Itambé, da província de Pemambuco •... ,... . .
N. 7593.- .JUSTICA.- Decreto de 3 de Janeiro de 1880.Reorgániza a Guarda Nacional da comarca de
Jaboatão, da província de Pernambuco........
N. 759§..- JUSTIÇA.- Decreto de 3 de Janeiro de IR80.Reorganiza a G~ar~a Nacional da comarca da
Escada, da provmcta de Pernambuco..........
N. 7595.- JUSTIÇA.- Decreto de 3 de Janeiro de 1880.Reorganiza a Guarda Nacional da comarca de
Cabrobó, da província de Pernambuco •..• .-..
N. 7596.- JugnçA .-Decreto de 3 de Janeiro de 1880.Reorganiza a Guarda Nacional das comarcas de
Ouricury c lloa-Vist:l, da pro\ incia de Pernambuco..........................................
N. 7597.- JUSTIÇA.- Decreto de 3 de Janeiro de IR80.Reorganiza a Guarda Nacional da comarca de
Caruarü, da província de Pernambuco.........
N. nms.- JUSTIÇA.- Decreto de 3 de Janeiro 1le 1880.Reorganiza a Guarda Nacional da comarca da
capital da província de Pernambuco.... • • • • . .
N. 7599.- JUSTIÇA.- Decreto de 3 de Janeiro !le 1880.Reorganiza a Guarda Nacional da eomarca do
Cabo, da província de Pernambuco............
N. 7600.- JUSTICA.- lleercto de 3 llc Janr;iro rlc 1880.Rcoq~;,niza a Guarda Nacional da coman'a da
Victoria, da província Jc Pernambuco.........
N. 7f.Ol.-JUSTICA.- Tlt'ct·cto de:\ rln .Janeiro de 1880.Rrorgániza a Guanla Nadonal da comarca de
Ciutu1·rs, da provinda rlc Perna111huco. .. ... .. •
N. 7602,-JU:;TtÇA.-Dccrelo dr. 3 1le Janeiro do 1880.Rem·ganiza a Guarda Nacional das eomart·Js elo
nnnito e Bf'zerro,, da provinr·ia de Pernau\ hnco.
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N. 7603.-JUSTIÇA.- Decreto de 3 de Janeiro de 1880.Reorganiza a Guarda Nacional das comarcas de
Barreiros e Palmares, da província de Pemambuco.. .• •. . .••••.•••• .• •••••• •. •.••.• .•••.. ••
i6
N. 760-i.- FAZENDA.- Decreto de 3 de Janeiro de !880.Designa a ordem em que devem ser extrabidas
as loterias no anno de !880 .. ,..................
27
1'\. 760õ.- AGRICULTURA.- Decreto de :lO de Janeiro de
:1880.- Concede dous ramaes á linha • Ferro
Carril de Cachamby............ ... .......... •.
2!J
N. 7606.- AGRICULTURA.- Decreto de to de Janeiro de
1880.-Concede permissão a Luiz Schreiner,
Frederico José von lloonhollz e Luiz Bonlieck
para explorai· kaolin e outras substancias mineraes apropriadas a fabrico de porcellana.......
30
N. 7607.- AGRICULTUHA.- Decreto de lO de Janeiro de
1880.- Concede privilegio a Luiz Schreiner,
Frederico José vou lloonholtz e Luiz Bouliek
para estabelecerem uma fabrica de porcellana
no município desta capital. ••••••.• ,..........
31
N. 7608.-AGRICULTURA.- Decreto de i~ de Janeiro de
1880.- Concede privilegio a Pierre Laburdenne
S. Juliaá para o melhoramento feito no seu apparelho de colher café......... . . .. . .. . • . .. . .. . . •
31
N. 76011.- AGRICULTURA.- Decreto de 24 de .Janeiro de
!880.- Concede privilegio a Antonio José Fausto
Garriga para machina deuominada • Attenuador
Homwopalhico • ...................... , . .. . .. . .
32
N. 7610.- AGRICUI~TURA. -Decreto de 2i de Janeiro de
1880.- Concede privilegio a Izidore Moreau
para um novo systema de moenda de r,anna de
32
assucar ........... .................. ........ ...
N. 761.1.-AGRICULTURA. -Decreto de 24. de Janeiro de
:1880.- Concede privilegio a Alvaro Hodovalho Marcondes dos lleis para os melhoramentos feitos na sua machina de despolpar café.
33
N. 7612.-AGRICULTURA. -Decreto de 2i de Janeiro de
1880. -Concede permissão a Antonio Fernandes
da Costa Guimaràes para explorar mineraes na
província da Ilahia...........................
33
N. 7613.- AGRICULTURA.- Decreto de 24 de Janeiro de
1880.- Proroga o prazo concedido a Alfredo
August~ V_idal pa,ra a ~xploração de mineraes
a•
na provwcm do I arana... .... .. .. .. . . ... . .• ..
'"
N. 7614.,-AGRICULTURA.- Decreto de 24 de Janeiro de
1880.- Concede privilegio a Arthur Price e R.
Aspinall para a rnachina de descascar cafó de3õ
nominada "Victoria • . , . • . . • . . • . . • . • • . • • • • • . •
N. 76US.-AGRICULTURA.-Dccrcto de 2'l de Janeiro de
i880. -Concede a Carlos Alberto Morsing privilegio por !lO annos par.~,
por · ~u...pm:_ uma
Companhia que organizar,
tri4J'LL'P~':'6!--·~
trada.de ferro~~ bitola es. eU,l\,e\f,t:I·jl Pf:!~J.,1r~
do 1110 de Jancuo e A9'B"•:<!;'ifus-- Re1s ........... I; 4~
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N. 7616.- AGRICULTURA. -Decreto de 3l de .Janeiro de
1880. -Concede permissão a João Ferreira de
Oliveira para explorar ouro na província do
Paraná...................... .................
N. 76l7 .-AGRICULTURA. -Decreto de 31 de Janeiro de
1880.- Concede permissão a Luiz Heynaud para
explorar ouro na província do Paraná.......
N. 76!8.- AGRICULTURA.- Decreto d•3 31 de Janeiro de
1880. -Approva a reforma dos estatutos da Companhia Pernambucana !!e Nr vegação Costeira
a Vapor.......................................
N. 7619.- AGRICULTURA. -Decreto dP 31 de Janeiro de
l~O. - Concede ao engenh€: ro Constancio da
Franca Amaral privilegio para a construcção
de uma estra1la de ferro, de Li tola estreita, que,
partindo do littoral da província de Santa Catharina, na bahia de S. Frandsco, vá terminar
na villa do Rio Negro, na pro rincia do Paraná.
N. 7620.- AGRICULTURA.- Dacreto de 31 de Janeiro de
1880.- Proroga por seis mez% o prazo concedido ao engenheiro Diogo Rodrigues de VasconceUos para organizar compa1.hia com o fim de
estabelecer um engenho central para fabrico de
assucar, na província do Par~ná.. .... . • . .. .. . .
N. 7621.- AGRICULTURA.-Decreto de 7 de Fevereiro de
1880.-Autoriza a Companhia de segtlros contra
fogo norte-allemã- Norddem,tchen Feuervcrsicherungs Gesselchaft- a fuw cionar no Imperio
N. 762!.- AGRICULTURA.- Decreto de 7 de Fevereiro de
1880.- Transfere a Abel GomeJ da Costa e Silva,
Augusto Corrêa llnrão e ao en-~enheiro Iosé Ewbank da Camara a concess:io feita pelo Decreto
n. 5152 de !7 de Novemhro ti· 1872 ao Dr. Joaquim Ignacio Silveira da Mot.a................
N. 76i3.- JUSTIÇA.- Decreto de 7 de Fevereiro de 1880.
-Crêa um Commando Surerior de Guardas
Nacionaes na comarca do l io Dourados, da
província de Minas Geraes.....................
N. 762&..- JUSTIÇA.- Decreto de 7 de F·!vereiro de 1880.
-Eleva á categoria de corpo o 14. 0 esquadrão de
cavallaria da Guarda Nacional da província de
Minas Geraes.. . .. . . .. .. .. • . • . . .. .. .. . . .. .. . . •
N. 7626 (').-AGRICULTURA.- Decreto Je H. de F•wereiro
de 1880.-Concede permissão a J Dr. De Witt Clinton Van Tuyl c Augusto lllitcl ell Greenleaf para
explora\iões de ouro, c outro: mineracs na comarca de Castro, província du Parana.........
N. 7627.- AGRICULTURA.- Decreto de 1<1. de Fevereiro de
:1.880.- Eleva a vinte annos o : 1azo do privilegio
concedido por Decreto n. 760 · de 10 de Janeiro
ultimo para o estabeleciment l de uma fabrica
de porcellana no municiplo d•:sta capital.......
(') Com o u. 762;; não houvo aeto aliutu.
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N. 7628.- IMPERIO.- Decreto de U. de Fevereiro de
1880.- Altc~l diversas disposições relativas á
escola de n11 ras de Ouro Preto.................
61
N. 7629.- JUSTIÇA.-I•ecreto de U. de Fevereiro de 1880.
- Reorganiz, a Guarda Nacional da comarca da
capital da pr •Vincia do Rio de Janeiro.........
63
N. 7630.- JUSTIÇA.- llecrelo de H. de Fevereiro de 1880.
-Reorganiza a Guarda Nacional da comarca da
Pauhyba de Sul, da província do Rio de Janeiro.........................................
6i
N. 7631.- JUSTIÇA.- I'ocreto do U de Fevereiro de 1880.
- Reorganiz, a Guarda Nacional da comarca
de Cabo Frio, da província do Rio de Janeiro.
65
N. 7632.-JUSTIÇA.- tlecreto deU, de Fevereiro de 1880.
- Reorganiz t a Guarda Nacional das comarcas
de Magé e Pdropolis, da província do lHo de
Janeiro.......................................
6t.i
N. 7633.- JUSTIÇA.- 'lecreto de H de Fevereiro de 1880.
- rleorganin a Guarda Nacional da comarca
de Macahé, Ja província do Rio de Janeiro...
66
N. 7631.- JUSTIÇA.- Decreto de U. de Fevereiro de 1880.
-Reorganiza a Guarda Nacional das comarcas
de Iguassú · Itaguahy, da província do Rio
de Janeiro....................................
67
N. 763t.i.- JUSTIÇA.- llecreto deU de Fevereiro de 1880.
- Heorganiz:l a (~uarda Nacional da comarca
de Araruann, da província do Rio de Janeiro.
67
N. 7636.- JUSTIÇA.- lecreto deU. de Fevereiro de 1880.
Reorganiza ; Guarda Nacional da comarca de
Campos, da Província do Rio de Janeiro.....
68
N. 7637.-JUSTIÇA.- Decreto. deU de Fever·eiro de 1880.
- lleorganiza a Guarda Nacional da comarca
de s. João Oo Príncipe, da província do Rio
de Janeiro....................................
69
N. 7638.- JUSTIÇA.- 'lecreto de H de I<'evereit·o de 1880.
- Reorganiz t a Guarda Nacional da comarca
de Pirahy, novincia do Rio de Janeiro......
70
N. 7639.- JUSTIÇA.- Decreto deU. de Fevereiro de 1880.
- Heorganiz:t a Guarda Nacional da comarca de
Cautagallo, da província do Rio de Janeiro..
70
r;. 76'~0 .-JUSTIÇA.- ;lecreto de H (]e Feve1·eiro !le 1880·
- Reorgani.'·' a Guarda Nacional da comarca
de ltaborab ,. , da proviucia ri') Rio de Janeiro.
71
N. 7641.- JUSTIÇA.- oecreto de H de t<evereiro de 1880.
- Reorgani ·t a Guarda Nacional da ca marca
do Hio Bon o, da província do Rio de Janeiro.
72
I'•. 7642.-JUSTIÇA.- Jecreto de H de Fevereiro de 1880.
-Reorganiza a Guarda Nacio!l~~e
Nova Frihurgo, da provinci~H,i~o/'IJ:t~~fo:·' ·-3....,
N. 7M3.- JUSTIÇA.- ')ecreto de i' -tfé ~~e!.hllie 't'S8<fl4 .(1 A 1 '~
Reorganiza a Guarda N ):i
âiêa=~~,1/
Barra lllansa, da provi ci
C\B,ictl.çtOrAr8~· f, "1 j:,~-1'-IA ·.
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N, 76i4.- JUSTICA.- Decreto de U de FevereiJ·o de 1880.
- Reorganh:a. a Guarda Nacional da comarr.a
de S. Jot\o da Barra, da província do Rio de
Janeiro........................................
N. 76\5,- JUSTIÇA.-Decreto deU de Fevereiro de IS80.
-Reorganiza a Guarda Nacional da comarca
de Rezende, da província do Rio de Janeiro..
N. 7646.-lUSTIÇA.- Decreto de H de Fevereiro de 1880.
-Reorganiza a Guarda Nacional da comarca
de Santa Maria Magdalena, da província do
Rio de Janeiro................................
N. 76\i .-JUSTIÇA.- Decreto de 14 de Fevereiro de 1880.
-Reorganiza a Guarda Nacional da comarca
de S. Fidelis, da província do Rio de Janeiro.
~. 76\8,-JUSTIÇA.-Decreto deU de Fevereil·o de 1880.
-Reorganiza a Guarda Nacional da comarca
de Vassouras, da província do Rio de Janeiro.
N. 76\9,- JUSTIÇA.- Decreto de 1.4 de Fevereiro Je ISSO.
-Reorganiza a Guarda Nacional da comarca
de Valen~a. da província do Rio de Janeiro.
N. 7650.- JUSTIÇA.- Decreto ele U. de Fevereiro de iSSO.
-Reorganiza a Guarda Nacional da comarca
de Angra do:; Reis, da província do Rio de
.Janeiro........................................
N. 765l.-AGRICULTURA.- Decreto de H. de Fevereiro
de 1880.- Concede privilegio a Antonio Caetano Alves Junior para o instrumento denominado c Extractor geral de dentes • de sua
invenção......................................
N. 765!.- AGRICULTURA.- Decreto de i4 de Fevereiro
de 1880.- Concede permissão ao Bacharel Vicente I!uet Bacellat· Pinto IJuedes para explorar
carvão de pedra e outros mineraes nas terras
de sua propriedade sitas no município de Angra dos Reis.. . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . • . • . . . • •
N. 7653.- AGRICrLTURA.-Decreto de 2l{de Fevereiro
de !880.- Proroga por dous annos o prazo li·
xado na clausula I a das que baixaram com o
Decreto n. 713~ de 18 de Janeiro do anno passado, concedendo permissão ao Brigadeiro José
Joaquim de Carvalho para explorar ouro na
província. de Mato Grosso............... .. • .. •
N. 7flM.- Af:tUCIJLTUIIA.- Iler: reto de !I de FeYereiro
de 1880.- Concede fll'i vilcgio a John Stcele e
Charles .,_lexander Steele para estabelecerem
no Jmpcrw a Ilação e o tecimento da juta....
N. 7651:1.- AGRICULTURA.- Decreto de it de Fevereiro de
1880.-Approva os estatutos definitivos da estrada. de _ferro de Sohral, na província do Ceará
desde a Vllla de Camocim até a cidade de Sobral:
N. 76116.- JUSTIÇA·-:- Decreto de 21 de Fevereiro de f880.
- Reorgamza a Guarda Nacional da comarca do
Pombal, da província da Parabyba ............ ,
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N. 7657.- JUSTICA.- Decreto de 21 de Fevereiro de 1880.
- Reor~aniza a Guarda Nac·· 1la comarca de
Arêas, da p1·ovincia da Par,
..••.•.••.•••.
N. 7fi58.- JUSTIÇA.- Dect·eto de 21 de
ereit·o de 1880.
-Reorganiza a Guat·da Nacional da comarca de
illamanguape, da província da Parahyba ••..•••
N. 7659.-JUSTIÇA .- Decreto de 21 de Fevereh·o de 1880.
-Reorganiza a Guarda Nacional da comarca do
Pilar, da província da Parahyba •....••....•.•.•
N. 7660.-IUSTIÇA.- Decreto de 21 de Fevereit·o de 1880.
- lleorganiza a Guarda Nacional da comarca da
capital da província da Parahyba ............. .
N. 7661.-JUSTIÇA.- Decreto de 21 de Fevereiro de 1880.
-Reorganiza a Guarda Nacional das comat·cas
do Ingá e Campina Grande, da província da
Parahyba ..................................... .
N. 7662.- JUSTIÇA.- Decreto de 21 de Fevereiro de 1880.
-Reorganiza a Guarda Nacional da comarca da
Independencia, da província da Parahyba •••.••
N. 7663.- JUSTIÇA.- Decreto de· 21 de Fevereiro de 1880.
-Reorganiza a Guarda Nacional da comarca de
Teixeira, da província da Parahyba .......... ..
N. 76M.-JUSTJÇA.-Decreto de 21 de Fevereiro de 1880.
-Reorganiza a Guarda Na1:ional da comarca de
Bananeiras, da província da Parahyba ........
N. 7665.- JUSTIÇA.- Decreto de 21 de Fevereiro de 1880.
-Reorganiza a Guarda Nacional das comarcas
de Souza e Cajazeiras, da província da Para-
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hyba ..• ••...•.............•.......•.•..•.••.••
87
N. 7666.- JUSTIÇA.- Decreto de 21 de Fevereiro de 1880.
- Reorganiza a Guarda Nacional das comarcas
de Piancó e lllísericordia, da província da Parahyba .......................................... .
8'1
N. '1667 .-JUSTIÇA;- Decreto de 21 de Fevereiro de 1880.
- Reorganiza a Guarda Nacional das comarcas
de S. João e Alagôa do .Monteiro, da província
da Parahyba .................................. .
88
N. 7668.-JUSTIÇA.- Decreto de 21 de Fevereiro de 1880.
-Reorganiza a Guarda Nacional da comarca de
Alagõa-Grande, da província da Parahyba .....
86
N. 7669.- GUERRA.- Approva o Regulamento para o
serviço das fortificações do Imperio e para o das
guarnições .................................... ,
!lO
N. 7670.-GUERRA.- Decreto de 21 de Fevllreiro de 1880.
-Regula a concessão de baixas ás praças do
Exe~cito, logo que terminem o seu tempo de
serviÇO •..•.....•.•................••..•...•... U3
N. 7671.- IMPERIO.- Decreto de 21 de Fevereiro de 1880.
- Approva a taboa o1·ganlzada para
·
de annuidades dos S3cios contri · ~,4~Utlllw~
~
Pio Geral de Economia dos
~~~ llfl EtHJ rz 1 -'}~ ~~" ' tado, maiores de 6'} annos J<b~~.......... TW'4Jt. .,
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N. 7672.- IMPERIO.- Decrato de 21 de Fevereiro de 1880.
- Approva os novos Estatutos da Societlade
União B~l nte Comrnercio e Artes .•....•.
N. 7673.- AGRICUJ. .A.- Decreto de 21 de Fevereiro
de 1880. - Declara caduca a concessão feita
ao Conde de Lages e Francisco Teixeira de Ma-

~~~b~e: ~~~t~~~~~~~. ~:. ~:~~. ~:. ~- .?~. ~~~:~:

N. ":67&..-AGRICULTURA.- Decreto de 28 de Fevereiro
de 1880. -Concede privilegio a Samuel Beaven
para o- Regulador automatico de calor- de
sua invenção •..••••.••....••.•..•.••..•.... ••
N. 7675.- AGRICULTURA. -Decreto de 28 de Fevereiro
de 1880. -Concede permissão a João da Silva
Monteiro para explorar mineraes na comarca
de Rezende, provmr:ia do. Rio de Janeiro .••••
N, 7676.- AGRICULTURA.- Dl'creto de 28 de Fevereiro
de 1880. - Approva, com modificacões, os esta·
tutos da companhia da estrada Õe ferro de
Valenca ao lllutâ, na província da Bahia, e concede-lhe autorização para funccionat· ........ .
N. 7677.-AGRICULTURA. -Decreto de 28 de Fevereiro
de 1880.- Approva, com modificações, os novos
estatutos !la Companhia Agrícola de Campos,
província dú Rio Jc Janeiro ................ .
N. 7678.- GUERRA. - nect·elo de 28 de Fevereiro de 1880.
-Faz P.xteusiva aos alnmnos da Escola de
infantaria e cava \la ria da província do l\io
Grande do Sul a disposieão da primeira parte
do at·t. !.80 rio Regulamênto da Escola Militar
da Côrte de !.7 de Janeiro de 187> .•......••.•
N. 7679.-IMPERIO.- Decreto de 28 de Fevereiro de 1880.
-Altera os estatutos do Instituto commercial
do Rio de Janeiro, que oaixaram com o IJecrel.o
n, 3658 de H de Mnrço de 1863 ............ ..
N 767!l A.- AGRICULTUIU.- Decreto de 28 .cJe Fevereiro
lle 1880. - Approva os estatutos definitivos da
estrada de f<~no do Recife a Vicloria, na pro ..
vincia de Pernambuco ...................... .
N. 7680,.,.. 1\ÍARINHA. - Decreto de 6 de Março de !.880.Redu;~: o quadro do pe;;soal artislleo e dos serventes do Arsenal de lllarlnha da Provincia de
Pernambuco, tlc accôt·do com a Lei do Oreamento para o exercicio de 1879- 1880 .... : ..
N. 7681.- MARINHA.- Decreto de 6 de 1\lat·ço de 1880.Reduz o quadro de vencimentos do pessoal
administrativo do Arsenal de Marinha da provincia de Pernambuco. de accórdo corn a Lei
do Orçamento p~ra 1879-1880 .............. .
N. 7682.-AGRICULTURA.-necreto de 6 de Marco de
1880. - Approva o orçamento da parte da estrada de ferro de Cahy, entre S. Sebastião e
o Arroio de Santa Clara, e supprime os trechos
de S. João do lllonte Negro e Bomfim á Boa
Esperança ..................... , ...•.•..•. , ....•
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N. 7683.- AGRICULTURA. -Decreto de 6 ue Março de
1880.- Determina que a colonia Rio Novo passe
ao rcgimen commum ás outras povoações do
Imperio .. .. .. • .. • . . . .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. • 186
N. 7684.-IMPERIO.- Decreto de 6 de Março de 1880.Crêa no município da COrte uma Escola Normal
primaria • . • . • . • . . . . . • . . • . . • • . . . . . • • . . . . . • . . . . 187
N. 7685.- GUEHRA.- Decreto de 6 de Março de 1880.Crêa conselhos, em tempo de paz, para o fornecimento de viveres e forragens aos corpos do
exercito, depositas de aprendizes artilheiros e
fortalezas, e approva o respectivo regulamento. 20.\
N. 7686.- AGRICULTURA.- Decreto de 6 de Abril de
1880.- Concede autorização a .l\lorris N. Kohn,
James W. Graham e Evaristo J. de Sá para
incorporarem uma companhia de seguros de
vida contra desastres.......................... 221
N. 7687.- FAZENDA.- Decreto de t.O de Abril de 1880.Proro~a o prazo de dur·ação da Caixa Economica oa cidade da Bahia e approva as alterações ultimamente feitas nos respectivos estatutos.......................................... 223
tf. 7688.-AGRlCULTURA.-Decretodel.3deAbril de 1880.
- Pro roga por mais seis mezes o prazo fixado na
clausula 6.• das I}Ue baixaram com o Decreto
u. 7!42 de I de l?evereiro !le 1879........... . . • 225
N. 7689.- GTTEHRA E lMPEitiO.- Decreto de !.l ele Abril
de 1880.- Dcroga o Decreto n.89 de 31 de Julho
tle 18U, na parte que exige certidões das Secretarias de Estado dos Negocias da Guerra e do
Irnperio, relativamente ás mercês que houverem tido os que requererem remuneração dos
serviços militares............................. 226
N. 7690.-FAZENDA.- Decreto de t7 de Abril de 1880.Reforma o plano das loterias do Estado......... 227
N. 7691.- AGHICULTURA .- Concede privilegio a João
Lourenço de Seixas para fabncar manteiga com
o melhoramento que declara ter introduzido no
processo cuja descripção apresentou........... 228
N. 7692.- AGRICULTURA.- Decreto de 19 de Abril de
1880.-Concede privilegio a Laurindo Januario
Carneiro afim de fabricar terreiros portateis de
ferro para seccar café ..................... ·... 228
N. 7G93.- AGRICULTURA.-Decreto de 26 de Abril de
1880.- Determina que parte da colonia Blurnenau passe ao regi111en comnmm ás outras povoações do lmperio............................... 229
N. 7691-.- AGRICULTURA.- Decreto de 26 de AIJril de
1880.-Concede privilegio a João José de 1\lendonça Cardoso para a preparação chimica industrial de sua invenção....................... 229
N. 7695.- AGRICULTURA.- Decreto de 28 de Abril de
lESO.- Altera algumas disposições do e ulamento que b3ixou com o Decr
..- :t- e-~
rle Abril de 1865 ............_ "('\'(:\."Tt{·F.{M·" la~.
2
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N. 7696.- JUSTIÇA.- Decreto de 3 de :\I aio de 1880.l<'ixa o numero, fiança e commissão dos corretnres da praça commercial de Santos........... 233
N. 7697.-JUSTIÇA.-Decreto de 3 de Maio de 1880.Fixa o numero, fiança e com missão dos corretot·es das praças commerciaes de Porto Alegre,
Rio Grande, Pelotas e Desterro................. ::133
N. 7698.- AGRICULTURA.- Decreto ele 3 de Maio de 1880.
-Concede a José Leite de Figueiredo privilegio
por 50 :mnos para construir uma estrada de
ferro de bitola estt·eita entre as cidades da Barra
Mansa e 'do Bananal......................... .. 235
N. 7699.- AGRICULTURA.- Decreto de rt. de Maio de 1880.
- Approva, com allet·acaes, os esta tu tos da
Companhia Prosperidade'Caxiense, e autoriza-a
a funccionar.. • . . • • • . . • . . . • . • . . . • . . . . • . . . . • . • . 239
N. 7700.- AGRICULTUllA. -Decreto de 4 de Maio de 1880.
-Amplia a concessão feita ao bacharel Vicente
Huet Bacellar Pinto Guedes por Decreto n.
765::1 de 21 de Fevereiro de corrente anno.. ... :i!i6
N. 7701.- AGRICULTURA.- Decreto de &de Maio de 1880.
-Concede privilegio a Carlos Ernesto da Silva
Brandão para a. tuachina de henificar café denominada • Brunidot· espiral
2IJ,7
N. 770::1.- AGRICULTURA.- Decreto de '• de Maio de
1880.-Concede privilegio a José Guardiola de
Chocolá para um appat·elho de beneliciar café. ::1&8
N. 7703.- AGRICULTURA. -Decreto de i •i e llla.io de
1880.-Concede privilegio a José Ribeit·o da Silva para o despolpador de café, de sua invenção 2-\!3
N. 770&..- AGRICULTURA. - Decl'Cto de i de Maio de 1880.
-Concede privilegio a G. Paille e Leon Joly para
os apiJarelhos que declaram ter inventatlo afim
de refinat· assucar..................... ... .. .. 2i!l
N. 7705.- AGRICULTURA.- Decreto de H de Maio de
1880.-Concede permissão a Josú Vaz de Oliveira
para explorar carvãO lle pedra, schistos e outros
mineraes, na província de Santa Catharina.. 2i9
N. 7706.- AGRICULTURA.- Decreto de H ele Maio de
1880.-Concede permissão a Custodio Francisco
de Oliveira para explorar ouro e outros mineraes na p_rovincia do Paraná............ . . • • • ~50
N. 7707.- AGRICULTURA.- Decreto de H de Maio de
1880.-Concede permissão a Christiano Alexandre Homem d'EI-rei e seu irmão Manoel
Ascencio Homem d'El-rei para explorarem
carvão de pedra nas terras de sua propriedade, na província da Bahia.................... :!51
:oi. 7708.- AGRICULTUHA.- Decreto de H de Maio de
1880.-Concdde permissão a. Bernadino Salomone para explorar ouro e outros mincraes na
província de Minas Geraes.................... 25::1
N. 7709.- AGRICULTURA.- Decreto de H de Maio de
1880.-Concede privilegio a Alexandre Bristal

»................
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para fab1·icar vidros opacos, com letras c desenhos, segundo o processo de sua invenção.. ití3
77l0.- AGRICULTURA.- Decreto de U de Maio de
1880.-Concede privilegio a Alfredo Gomes Netlo
para o fabrico de carros de sua invenção.... 25FJ.
7711.-AGRlCULTURA. -Decreto de H· de l\laio de
1880.-Concede privilegio a José Jacintho de
lllello para o apparelho de beneficiar café, denominado • 1\lachina mineira»................ 2M
77li.-AGRICULTURA.- Decreto de H de Maio de
1880.-Concede privilegio a Eduardo Hcnri<JUe
da Cunha Guarde! para fabricar a machma
denominada u l\lotor continuo Pedro 11
i:i5
;713.- AGRICULTURA.- Decreto de H de l\laio de
1880.- Concede privilegio a Pedro Theodoro
Borde para o apparelho salva-vidas destinado
aos canos das linhas feneas urbanas........ 5!55
7714.- AGRICULTURA.- Decreto de Ui de Maio de
1880.- Approva o Regulamento para o serviço
do trafego e construcção do prolongamento da
estrada de ferro de Baturité... •• • . . . • •• . ••. •. 5!56
7715.- AGRICULTURA.- Decreto de 15 de .Maio de
1880.- Concede garantia de juros do 7 % sobre
o capital de 500:00011 á companhia que Joaquim
Antonio Lohato de Vasconcellos e Leon Vareguin
de Villepin organizarem para o estabelecimento
de um engenho central destinado ao fabrico de
assucar de canna, na freguezia de S. Luiz
Gonzaga da Limeira, á margem do I'io Itabapoana,JJroximo ás divisas daquelle município
com o e Campos, província do Rio de Janeiro. 5!76
7716.- AGRICULTURA.- Decreto de 15 de 1\Jaio de
1880.- Proroga por tres annos o prazo de igual
tempo fixado na clausula i.• do Decreto n.
575!4 de 5!7 de Agosto de 1874 e transferido a
Jgnacio José Ferreit·a de llloura pelo de n. 6563
de i de ~!aio de 1.877 • • . . • . • . . . . • . . • . . . • . • . . . . . 5!81.
7717.- AGRICULTURA.- Decreto de 15 de .Maio de
1880.-Concede permissão ao DI'. De Witt Clinton
van Tuyl e George P. Goli para lavrar jazidas
de ferro e outros mineraes nas províncias de S.
Paulo e Paraná............ .. . .. .. . • • .. .. • .. . • 5!8\
7718.- AGRICULTURA.- Decreto de f.!i de Maio de
1880.-Concede privilegio a Luiz Augusto Martins Freire para a machina destinada a descascar
café........................................... 5!85
771.9.- AGRICULTURA.- Decreto de 15 de Maio de
1880.- Concede privilegio a Luiz José Gonçalves Neves para a machina de preparar café
denominada • Progresso •... .. .. .. .. • .. • .. • • .. !8G
77!10.- AGRICULTURA.- Decreto de 15 de 1\Iaio de
1880.- Concede privilegio a Luiz Auguslo
1\larins FreirP. para a mac~ .tle · êoSfüra de.-.
sua invenção ............ff...-~~\~YrHT·f·I·(J~ (}"l8&-.
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N. 772l.- AGRICULTURA.- Decreto de 15 de Maio de
1880.- Concede privilegio a Luiz Augusto Gonçalves Neves para o apparelho destinado á
ventilação de café, denominado uNevc:sn,,...
N. 7722.-AGRICULTURA.-Decreto de 15 de Maio de
1880.- Proroga por dezoito mezes a contar d''
dia em que findou o prazo marcado n<- clausula
2.ado Decreto n. 6771 de :15 de Dezembro Je
1877........ ..... ..... ...... .............. ... ..
N. 7723.- UIPEI\10.- necreto de !5 de l\laio de 1880.Approva os estatutos da Sociedade de Soccorros
mutuos e montepio dos .lllachiuistas...........
N. 772~.- 1.\IPERIO. -Decreto de 3 de Junho de 1880.
-Convoca a nova Assembléa Geral ordinaria..
N. 7725.- JUSTIÇA.- Decreto de \l de Junho 1880.- Des~
liga do Commantlo Superior da comarca de
Cabo !'rio e subordina ao de Macallé, na província do Hio de Janeiro, o 9." batalhão de infantaria da Guarda Nacional, creado na freguezia da Saera Família, do município da Barra
de S. João.....................................
N. 7726.- JUSTIÇA.- Decreto de 9 de Junho dl] 1880.Desliga do Comrnando Superior do Rio Bonito, na
província do Rio de .Janeiro, e subordina ao da
comarca dJ Nova Friburgo, a Guarda Nacional,
qualificada no curato de Nossa Senhora da
Conceição dos Gaviões, pertencente an município à e Sant'Anna de Macacü, da mesma comarca.
N. 7727.- ESTRANGEIRO:'.- Decreto de 9 de Junho de
1880.- Promulga o accôrdo celebrado entre o
llrazil e a llalia em H de Junho de 1879 para
o cumprimento das declamçües ou sentenças
de habilitação ou reconheeimen to de herdeiros
e lega ta rios, e o protocollo a elle annexo....
N. 7728.- GUEHRA.- Decreto de H de Junho de 1880.Determina que as comp:.mhias de alurnnos da
Escola Militar da Cõrte formem um corpo com
a !I~nominação 1le corpo de alumnos da Escola
Militar........................................
~. 7729.- IMPERIO.- Decreto de U. de Junho de 1880.
- Approva os estatutos da Associação Flumineme do. Sagrado c:oração de Jcsu~, Amparo
das menmas desvalidas ......... , .. .. .. . ... ..
N. 7730.- AGHICULTUH:\.-Occrcto de i~ de Junho fie
1880.- Cont;edc ao Dr. Luiz Bandeira tle t:ouvi\a
nutorizaçlio para construir, usar e gozar, durante vinte e cinco annos, um elevador mecanico, e uma ou mais linhas de carris lle ferro
no morro de Paula Mattos...................
N. 773l.- AGRICULTURA.- Decreto de l i de Junho de
lSBO.- Concede privilegio a Joaquim José Fernandes para a construcção de carros destinados a conduzir agua e grandes pesos . . • . • • .
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N.
N.

N.
N.

N.

773~.- IMPERIO.-

Decreto de 16 de Junho de 1880.Approva os estatutos da Associação das Servas
do Senhor ...•...•........••...•..•.•••••.....
7733.- JUSTIÇA.- Decreto de !6 de Junho de 1880.
-Altera a organização da Guarda Nacional das
comarcas de Itapemirim e Iriritiha, na província do Espírito Santo ..................... .
773,.- AGRICULTURA.- Decreto de 21 de Junho de
1880.- Autoriza a Companhia-Tbe 1\linas and
Rio Railway-a funccionar no Imperio .••...
7735.- AGRICULTURA.- Decreto de :U de Junho de
1880 - Approva, com alteração, a reforma dos
estatutos da Companhia de navegaç;1o por vapor
do Maranhão .......•...•....•...............•..
7736.- ll\IPELUO.- Decreto de 26 de Junho de 1880.Declara de utilidade municipal a desapropriação
dos terrenos da rua do Lazareto, na Gamboa,
designados na planta enviada pela Illma. <.:amara Municipal, até ao estabelecimento tele-

aia~~~gee.~i·s·t;~l.t:. ~ ~~~.t~. ~~ ·e·s·c~~i.t:l~~: .~~ ~~~~~~

323
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329

330

N. 773!) A.- AGRICULTURA.- Decreto de 28 de Junho de

N.

N.

N.
N.

N.

N.

N.

1880.- Altera algumas disposições da clausula
3. • das que baixaram com o Decreto n. 730~ do
2' de !\I aio de 1879 ................... ,. ..... . 331
7737.- AGRICULTURA.- Decreto do 30 rle Junho de
1880.-Determina 'lue u prazo marcado na clausula '· • das quo llaixaram com o Decreto n.
7257, de 26 de Abril do anno proximo findo,
seja contado da data em que fur approvado
pelo Poder Legislativo o mencionado decreto. 332
7738.- AGRICULTURA.- Decreto de 30 de Junho de
1880.- Concede autorização a J. Maxwell Joncs
& Comp. para incorporarem uma em preza do
serviço de reboque e salva-vidas na barra da
cidade do Rio Grande ...................... . 33~
7739.- AGIUCULTURA.-Dccreto de :JOde Junho de 1880.
-A pprova a alteraçãf) dos estatutos da Colllpanhia de navcgação-Espirito Santo o Campos. 333
77~.- AGRICULTURA.- Decreto de 30 de Junho de
1880.- Eleva o prazo concedido a João Lourenço
de Seixas para fabricar manteiga segundo o
processo que declara ter melhorado ........... . 333
77U.- AGRICULTURA.- Decreto de 30 de Junho de
1880.-Concede privilegio a Jeronymo Alves de
Macedo para o dr,spolpador-.\laccdo-de sua
invenção ...................................... . 33!1,
77~~.- AGll.íCULTUHA.- Decreto de 30 de Junho dll
1880.- Concede privilegio a Samnel Beaven
para uma maehina de lavar roupa, de sua invenção ......••....••.•....•..... ,............. 33'
77~3.- AGRICULTURA.-Decreto~e
3
,-:Junlie ..ilt~
1880.- Concede privilegio
rttR~ N~r.iã'-:-:-•..._
de Souz_a para o melhora '
~~ hOJ!oiW'ílWA a~
no fabnco de velas stean~ .•.......... · · ·

..

"1:\';.1

~~~--

''?))'

',~

()

,

-;.

"

L .: I . . i ,\ (10:,-

..._··,~-"··~:.~

,

14

ll\'niCE DOS ACTOS

N. 77U.- AGRICULTUHA.- Concede privilegio a Luiz
GoiTredo Escragnolle Taunay e Augusto Carlos da
Silva Telles para uma machina de sua invenção
destinada a seccar café ....................... .
N. nu;.- AGRICULTURA.- Decreto de 30 de Junho de
188!).- Concede privilegio a Antonio Machado
de Almeida Fmnca para o vehiculo por elle
denorninado-Donil de segurança- de sua invenção ..................................... ..
N. 7746.- AGRICULTUHA.-Decreto de 30 de Junho de
1880.- Concede privilegio a H. E. llargreave e
Arthur Prince p1m o ventilador de café, de sua
invenção ..................................... .
N. 77i7.- AGRICULTURA.- D<>creto do 30 de .Junho de
1880. - Concede privilegio a Paulo José Moreira pam o motor hydraulico de sua invenção
N. 77.\8.- AGRICULTURA.- Decreto de 30 de .Tunho de
1880. -Concede privilegio a Antonio Augusto
dos Santos Luzes para fabt·icar o vender fechaduras, trincos e tranquetas, de sua invenção.
N. 77 ~~~.- AGniCtlLTOHA.- Decreto de 30 de Junho de
1880. -Concede privilegio a Henrique Ernesto
Bauet• pam fabricat· c vender foles de sua
invenção .. ., ................................ ..
N. 77õ0.- AGRICULTURA.- Decreto de 30 de Junho de
1880.- Concede privilegio a George Du Cros rara

f~~~In°v~Rf~ág~~~~ .~:.::~?~.r.~~~~~~~·.?~:.?~~.~~~

N. 7751.- AGRICULTURA.- Decreto de 30 de Junho de
1880.- Concede privilegio a Henrique Delfim
Duprat para o apparelho de beneficiar café, que
declara ter inventado ..................... ..
N. 7752.- IMPERIO.- necreto de 30 de Junho de 1880.Approva as alie rações feitas em diiTcrentes artigos dos esta tu tos da Sociedade de Beneficcncia
dos Artistas de Construcção Naval .....•....••.
N. 771i3.- AGRICULTURA. -Decreto de 5 de .rutilo de
1880.-Autoriza Morris N. Kohn a organizar a
em preza de telegraphia electrica urbana do
serviço domestico ............................ ..
N· 7754,- AGRICULTURA. -Decreto de 7 de Julho de
!880.- Proroga o prazo marcado na clausula.
7.• o altera outras clausulas das l}tte acompanham o Decreto n. 6681 de 12 de Setembro de
1877 ....•.••.•..•....••.•.•..••...•..•.....•.••
N. 7755.- AGRICULTURA. -Decreto de lO de Julho de
!880. -Concede privilegio a Samuel Heaven para
os melhoramentos introduzidos no dcspolpador
• Gordon • .....•••..••...••.••••.•...•.•..•••
N. 77o6.- AGRICULTURA.- Approva com alterações a
reforma dos esta tu tos da Associação Com mercial
do Am~zonas ••.••.•••••..•••.••.•.••..• , .•••.
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N. 7757 .-liiARINHA . - Decreto do 1.2 de Julho de 1880..lllanda observar, com alterações, a labella para
o fornecimento de peças de fardamento ás praças do batalhão naval, annexa ao Decreto n.
301H de 23 de Março de 1863.................... 354.
N. 7758. -JUSTIÇA.- Decreto de 1.4 de Julho de 1.880.Crêa mais uma Subrlelegacia de Policia na freguezia de. Nossa Senhora da Conceição do Engenho Novo..................................... 355
N. i75!1.- AGRICULTUI\A.-IJccrcto de H de Julho de 1880.
Concede privilegio a Henrique Drianthc para
o apparrlho denon;inado- Carborador........ 356
N. 7760.- AGRICULTURA.- Decreto de H de Julho de
18'30.- Concede permissão a Diogo Duarte Silva
tia Luz c José Ji'ranci~co Thomaz do Nascimento
para explorarem carv:io de pedra e outros mineraes na provincia de Santa Catharina........ 31i7
N, 7761.-AGRICULTURA.- Decreto de H de Julho de
1880.-Concede privilegio a José Antonio do
Couto para o apparelbo de refinar assucar .•.. , 3õ8
N. 7762.-AGIUCl:L'l'URA.- Dec1·eto de H de .Julho de
1880.- Eleva o prazo concedido á Associaeão
Nacional Brazileira de 1\linera;;ão para a lavra
de jazidas de ouro no municipio de Caethé, da
província de ~li nas 1;eraes.................... 358
N. 7763.-AGRICULTURA.-Decrcto tle H de Julho de
1.880.- Concede privilngio a Salvador Joaquim
Pires para um syslema de fechaduras de sua
invenção....................................... 359
N. 776i..- AGRICULTUIIA.- Decreto tle U de Julho de
1880.- Concede privilegio a Joaquim José de
Souza Coei ho para fabricar graxa pelo processo
de sua invenção............................... 35\J
N. 7765.- AGRICULTURA.- Dcc: e to de H de Julho de
1880 -Concede privilegio a .João Luiz Cunio
para fabricar e venthw vidros brancos e opacos. 360
N. 776G.- AGRTCULTUJI,\ .-Decreto rle i9 de Julho de
IR80.-Conce!le gradunçües militares aos OfiiciJcs do corpo de bombeiros •.•..•.....•...•. ,, 3GO
N. 7767.- AGRICilLTUHA .-Decreto de 20 de Julho de
1880.- Concede ao Barão do Pinhal privilegio
por !lú annos para construir uma estrada de
ferro de bitola estreita e diversos ramaes entre
o ponto terminal da eslrada de ferro Paulista
c a cidade de S. Carlos do Pinhal, na provinria
de S. Paulo................................... 3tH
N. 7768,- AGiliCULTUIIA.-Ilecreto de 20 de Julho de
f880.- Prol'l'oga por mais un1 anuo o prazo conI'Cd ido a Amaro Barreto de Alhuquerqut~ Maranhão, para organizar companhia com o fim de
estahelecer um engenho central, no valle do
Copió, município de S. José da~;-pl'&\tiftcia
do Hio Gmmlc tio Sul .... ~;.,,f'\"FI1~·'-ny···-;:__~m>
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N. 7769.- AGRICULTURA.- Decreto de íXI de .Julho de
1880.- Altera o tracado da estrada de ferro
do Natal a Nova Cruz' entre os kilometros 46. a 6.6
e 83 a 98......................................
N. 7770.- AGRICULTURA.- Decreto de 20 de Julho de
1880.-Concede privilegio a llenry Delforge,
para o apparelho destinado ao~ carros das
linhas ferreas urbanas.................... . • . . •
N. 7771.- FAZENDA.- Decreto de 21 de Julho de 1880.Approva, com altcr~tçõcs, os novos estatutos da
C:tixa Cornmcrcial de Macei(), província das
Alagôas............. .•. • . • . . • .• • . . . .. .. • • .. . . .
N. 7772.- AGRICULTURA.- TJecrcto de 22 de Julho de
:1.880.- Revoga o Decreto n. 7760 de 20 do corrente mez, concedendo ao Barão do Pinll.al privilegio para a construcção de uma estrada de
ferro de S. João rlo Hio Claro a S. Carlos do
Pinhal........................................
N. 7773.-AGRICULTURA.-Decreto de 21\ de Julho de
1880.- Estende desde Sabará até o Rio S. Francisco a concessão feita a Peter C. Adams c Joseph
R. Partridge para explorar mincraes no Rio das
Velhas, na província de i\linas Geracs..........
N. 7776..- AGRICULTIJBA.- Decreto de 26 de Julho de
1880.- Concede permissão a Manoel José Martins
Moreira para explorar minrraes na província de
l\linas Gerae~..................................
N. 7775.-AGBICULTURA.-Ilccrelo de 26 olc Julho de
1880.- Proroga o prazo concedido a Antonio
Placido Peixoto rlc Amarante para explorar ouro
e outros metacs na província de Mato Grosso...
N. 7776.- JUSTIÇA.- Decreto de 26 de Julho de 1880.Crêa um Commando Superior de Guardas Nacionars na comarca de Guaratingnctá, drsligada da
de Lorena, amhas na provincia de S. Pauto....
N. 7777.- JUSTIÇA.- Decreto de 27 de Julho de IRBO.Regula a execução das scn tcncas estrangeiras na
falta de reciprocidatte ..... • :... ... . ... .. .. ....
N. 7778.-AGRICULTURA.-Decreto de 27 de Julho de
1880.- Approva uma ta.hella provisoria para o
serviço da estrada de ferro de llaturite...... ...
N. 7779.- ESTRANGEIROS.- Decreto de 28 de Julho de
1880.- Promulga o accôt·do celebrado entre o
Drazil e a Itatia em 2 de Junho de 1879 para a
communicação reciproca df1 scntenr~as penacs..
N. 7780.- AGH!CULTUHA.-Ilecreto de 28 de Julho de
1880.- Proroga o prazo concedido a (.;om~s
Freire de Andrade Tavares para explorar ouro
na província de !\li nas Geraes..................
N. 7781.-FAZENDA.- Decreto de 31 de Julho de 1880.Proroga por vinte annos o prazo concedido ao
• New London and Brazilian Banck, Limited »
para funccionar no lmperio .•. ,................
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N. 7782.-FAZENDA.- Decreto de 31 de Julho de 1880.Approva, com alterações, os estatutos da Associação de Auxilios Mutuos dos Empregados da
Typographia Nacional......................... 38õ
N. 7783.-AGRICULTURA.-Decreto de 3 de Agosto de
1880.- Concede privilegio a José Polonio e
Alexandre Capell de Guadino para o trlturador
amalgamador de terras auríferas denominado
"lllineiro •........... •• • . • • .. • .. • . . • • .. • • . •• .. 393
N. 7786..-AGRICULTURA.-Decreto de 3 de Agosto de
1880.-Concede privilegio a José Maria Ferreira
Franco para a machina motora de machinas
de costura.................................... 393
N. 778S.- AGRICULTURA.- Decreto de 3 de Agosto de
1880.- Concede autorização á • The Rio Grande
do Sul ( Drazil) Gold lllimng Company Limited »
para funccionar no Imperio.... •• • • • . • • .• • • • • • • 394:
N. 7786.- FAZENDA.- Decreto de 7 de Agosto de 1880.Revoga o 53. o do art. l.í. o do Decreto n. 2884: de i
de Fevereiro de 1862........... .. • .. .. • • .. .. . .. 395
N. 7787.- AGRICULTURA.- Decreto de lO do Agosto de
1880.- Transfere a D. Eliza Bandeira de Gouvêa
Pinto a concessão constante do Decreto n. 61!õ8
de 12 de Julho de !876, e pro roga o prazo fixado
para a execução dos trabalhos a que o mesmo
decreto se refere.............................. 395
N. 7788.- AGRICULTURA.- Decreto de iO de Agosto de
1880.- Concede privilegio ao bacharel José Joaquim Ramos Ferreira para extrahir e tecer fibras vegetaes ............... : . .. • • . .. • • •• • .. • 396
N. 7789.- ESTRANGEIROS.- Decreto de lO de Agosto de
1880.- Promulga o accôrdo celebrado entre o
Drazil e a republica do Paraguay para a execução de cartas rogatorias.......... •• •. .. ....... 300
N. 7790.- IMPERIO.- Decreto de fi de Agosto de 1880.Approva os .u.ovos estatutos da Sociedade União
e Deneficencia................................. 398
N. 7791.-IMPERIO.-Decreto de 17 de Agosto de 1880.Determina a conversão da 3.a escola de meninos
da freguezia de Sant'Anna em escola de meninas da mesma freguezia.,................... 4:08
N. 7792.- IMPERIO.- Decreto de t7 de Agosto de 1880.Determina a remoção da escola de meninos da
freguezia da Candelaria para o centro dos bairros
denominados Pedregulho, Bernllca e S. Francisco Xavier, na freguezia do Engenho Novo... 4:08
N. 7793.- AGRICULTURA.- Decreto de 17 de Agosto de
1880.- Approva os estudos definitivos para o
· prolongamento da linha do centro da Estrada de
Ferro D. Pedro 11, desde a cidade de Queluz a
Itabira do Campo .................. ~.....·~-·· .. _. _4:09 N. 7794:.-lMPERIO.- Decreto de 17 de Ag.d§Úi dé-ill80:ft"\
>- ..
Approva a reforma de diversos ár~l!\i\dósii!sta'- IJ ~ (/l ,r ·
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lutos tio Instituto llalmemanniano ~·tumincnsc,
passa a denominar-se Instituto Ilahncmanniano do Drazil.. •• . •• . • . • • • . • . • . . • . • . . • .. . • ..
7795.- JUSTIÇA.- llecreto de 18 de Agosto de 1880.·Extingue a~-· vara civel da Cúrte c providencia
sobre as respectivas funr:ções..................
7í96.-JrSTIÇA.-Decreto deU de Agosto de 1880.Altcra o Decreto n •.l8i5 de 1.8 de Dezembro c dá
outras providencias...................... . . . . •
77!17 .-AGRICULTURA.- Decreto de ~6 de Agosto de
1880.- Proroga por seis mezes o prazo marcado
na clausula quinta das annexas ao Decreto n.
7007 deU de Agosto de 1878...................
7798.-lMPERIO.- Decreto de ~6 de Agosto de 1880.Approva os estatutos da Sociedade Beneficente
dos Empregados das Capatazias da Alfandega
da Côrte......................................
7799.- AGRICIJLTURA .- DecrP-to d'e 26 de Agosto de
1880.- Autoriza a • The Brazilian Gold Mines
Limited, • a funccionar no lmperio.. •• • . .. . ..
7800.- AGRICULTURA.- Decretofde ~6 de Agosto de
1880.-Concede autorização a Saul Severino da
Silva para organizar uma companhia denominada • Boat Hink • .. .. . . .. . .. • .. .. . .. •• •• .. •
7801.- AGRICULTURA.- Decreto de ~6 de Agosto de
1880.- Approv;t a modificação feita no art. 17
dos estatutos 1la Companhia ferro-calTil de
Jacarcpaguá . • • . . . • . • . • . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . •
780~.- AGRICULTUR.\ .-Decreto de ~6 de Agosto de
1880.- Concede permissão a Jose Rodolpho
Monteiro para explorar carvão de pedt·a, sch istos
betuminosos e outros mineraes na provinda
de S. Paulo..................................
7803.- AGRICULTURA.- Decreto de í!G de Agosto de
1880.- Autoriza. a Comvanhla fr·anceza, denominada « Compagnie Genérale de Chemins de
Fer Brésiliens • a funccionar no lmperio.......
7804 ...... AGRICl:LTURA.- Decreto de ~6 de Agosto de
1880.- Eleva o prazo concedido a Luiz GotTredo
de Escragnolle Taunay e Augusto Carlos da
Silva Telles para a machina de sua invenção
destinada a seccar café........................
7800.- AGRICULTURA.- Decreto de 1!6 de Agosto de
1880.-Concede permissão a Domingos Maria
Gonçalves para incorporar uma companhia
denominada- Companhia Zootechnica e A~ricola do Brazil.................................
7806.- AGRICULTURA.- Decrelo de 26 de Agosto de
1880.- Proroga o prazo concedido a Francisco
Couto da Silva para explorar crystaes e outros
mineraes na província de Mato 6rosso.........
78ú7.- IMPERIO.- Decreto de ~8 de Agosto de 1880.Approva os estatutos da Sociedade Beneticenle
dos eruJ1regatlos tht Gu:et!t de l'\oliâo.s..... .. ..
'IUC

N.
N.
N.

N.

N.
N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

iU9
\l:il

U:l

il;l

i! i,

i,:!5

U6

4,í!7

<i:!7

6.28

UI

\~2

U3
4~:'

19

no PODEn EXECCTIVO

N. 78u8.- IMPERIO.- Decreto lle 28 de Agosto de 1880.Approva os estatutos tia Associação dos Empregados no Commercio do Hio de Janeiro.........
U!J
N. 7808 A.- AGRICULTURA.- Decreto de 28 de Agosto de
Hl80.-Concede gauntia de juros de 7 "lo soiJre
o capital de 500:0001.1 á companhia que mr organizada pelo Tenente-Coronel Antonio Luiz de
Araujo Maciel, proprieLario 110 engenho «1\lcJ'cêsNova•, no valle de Japaratuba, provincia de
Sergipe, pnra cslabeleccr naquclla localidade
nm engenho central destinado ao fabrico de
assuca.r de c:mna................... .... . . .. .. 4.ti2
N. 780J.-lli1PERIO.- Decreto de 28 de Agosto de 1880.Approva os estatutos da Sociedade Beneficente
• Filhos da Luz •............................. -i6!J
N. 7810.- 11\IPERIO.- Decreto de 28 de Agosto de 1880.Approva os novos estatutos da Sociedade DeneJicente dos 1\Jarceneiros, Carpinteiros c artes
!:orrelativas................................... -i79
N. 7811.- AGRICULTURA.- Decreto de 3l de Agosto de
1880.-Approva, com modilicacúes, os estatutos
da Companhia Progresso Agricóla da Provincia
do 1\laranhão, c autoriza-a a funccionar........
-i!Jj
N. 7812.- AGRICULTURA.- Dcerr.to (),) 31 de Agosto de
1881).- Proroga o pmzo da dur;u;iio da Colllpanhia de navcgatão a vapor " In li midade , . .. . :;02
N. 7813.- AGRICULTURA.- Decreto dn 31 de Agosto de
1880.- Approva, com JllOrlificaçües, os eslatu tos
da Companhia Industrial Sabarensc , c autoriza-a a funecionar .................. ,........
502
N. 7814.-AGRICULTURA.- Decreto 1le 31 de Agosto de
:1880.- Concede ú Companhia- Weslern and
Brazilian Telegraph-autorização para estender
um cabo submarino do Pará até as Guyannas.. üH
N. 78W.- ll\IPERlO.- Decreto de 31 de Agoslo de 1880.Proroga a actual sessão da Assembléa Geral
Legislativa até o dia 20 de Setembro vindouro..
515
N. 7816.- IJIIPERIO.- Decreto de 2 de Setembro de 1880.Declar:: de utilidade publica a desapropriacão
dos predios ns. H-i, H6 c H8 da rua do Cattc'te,
e 23 e 25 da rua da Pedreira da Candclaria.... 516
N. 7817.- AORICFLTURA.- Decreto de 6 de Setembro de
1880.- Approva, com modificações, as clausulas
apresenta das por José 1\laxwell .Tones c. a para
o serviço de reboque c salva-vidas na harra da
cidade do Hio Grande, provinci:t de s. Pedro
do Sul........................................ 5ffi
N. 7818.-AGRICULTURA.-Decrelo de i3de setemiJro
de 1880.- Approv~, eom modificat;úes, os estatu tos da Companhia llahiana de navega~,;ão a
vapor......................................... 520
N. 781!1.- AGRICULTURA.- Decreto de 13 de s el.l.lbro de
1E80.- Approva a innovaçao
ont1~,to êefe- ."'
ltratlo 1'0111 a Companhia dç. >:,~~lliffffi~lp. ·'!>~L
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N. 7820.- AGRICULTURA.- Decreto de i3 de Setem!Jro
de 1880.- Concede autorizaç:lo á Companhia
Schweizerischen Lloyd Rür.kversicherungs Gesellschaft para funccionar no Itnpcrio..........
N. 7821.- AGRICULTURA.- Decreto de 13 de Setembro de
1880.- Approva, com alterações, os esta tu tos
da Companhia de seguros- Alliança..........
N. 78U.- AGRICULTURA.- Decreto de i3 de Setembro de
1880.- Approva, com modificações, os estatutos
da Companhia Industrial de Oleos e autoriza-a
a funcciOnar. •• • • .• . •• •. • .• . • . . . • .• • • •• . •• •• .
N. 7823.- AGRICULTURA.- Decreto de !3 de Setembro de
1880.- Concede permissão a Joar{uim Emygdio
venancio da Rosa, lllanoel Jesuíno Netto e l!'rancisco da Fonseca Leal Arnaut para explorarem
carvão de pedra e outros mineraes na Província
do Rio de Janeiro.. . • . • . . . . • . . • • • • . • . . • . . . • • • . .
N. 782~.- AGRICULTURA.- Decreto de 13 de Setembro de
!880.- Concede permissão a Benedicto de Almeida Torres, José da Silva Mattos e Januario
de Barros para explorarem ouro e outros mineraes na Província de !\I inas Geraes. •• • • . • . • . . • •
N. 7825.- AGRICULTURA.- Decreto de 13 de Setembro de
!880.- Concede permissão a Francisco Ferreira
Mauricio de Lima para explorar ouro e outros
mineraes na Província do Paraná..............
N. 7826.-GUERRA.- Decreto de 15 de Setembro de 1880.Determina que o> exames theoricos na Escola
Militar comecem logo depois do encerramento
das aulas, seguindo-se-lhes os exercícios geraes.
N. 7827.- 11\IPERIO.- Decreto de 15 de Setembro de 1880.Proroga novamente a actual sessão tia Assembléa Geral Legislativa até o dia 3 de Outubro
vindouro.... . .. .. .... . . • . . • • .. • . • . . . . .. .. • . .. .
N. 7828.- JUSTIÇA.- Decreto de 20 de Setembro de 1880.Eleva á categoria de batalhão a seccão de batalhão da reserva n. líl !la Guarda Nacional da
comarca de Pelotas, na Província de S. Pedro
do Rio Grande do Sul..........................
N. 7829.- AGRICULTURA.- Decreto de 21 de Setembro de
1880.- Concede garantia de juro de 7% ao anuo
sobre o capital de 500:000~ á companhia que
Narciso da Costa Pinto organizar para o estabelecimento de um engenho central, destinado ao
fabrico de assncar de canna, entre a villa de
Itapemirirn e a de S. Pedro do Cachoeiro, na
Província do E~pirito Santo...................
N. 7830,-AGRICULTUIIA.- Decreto de 2i de Setembro de
1880.- Concede garantia de juros de 7 % sobre
o capital de qQO:OOOU á companhia que Pedro
1::\etim Paes Leme, Antonio Dias Paes Leme, José
Alves Paes Leme e Fernão Paes Leme organizarem para o estaiJelecimento de um engenho
central, destinado ao fabrico de assucar ·de
canna, no município de Vassouras, Província
do Rio de Janeiro.............................
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N. 78!!2('),-AGRICULTURA.-Decreto de 2õ de Setembro
de 1880.- Concede permissão a lllanoel llodrigues Tocha para explorar chumbo e outrosmineraes na comarca de Lages, em Santa Catharina.
N. 7833.- FAZENDA.- Decreto de 25 de Setembro de
1880.- Approva algumas alterações competentemente fettas nos estatutos do Banco Commercial e Hypothecario de Campos................
N. 783!..- AGRICULTURA.- Decreto de 27 de Setembro
de 1880.- De~lara de utilidade publica a rlesapropriaç~io dos predios ns. 96 e 98 da rua da
Gloria.........................................
N. 7835.-AGRICULTURA.-Decreto de 28 de Setembro
de 1880.- Approva, com altera.ções, a reforma
dos estatutos da Companhia da estrada de ferro
de Pirapctinga....................... •• . . • . . . .
N. 7836.- JUSTIÇA.- Decreto de 28 de Setembro de 1880.Approva os estatutos do Instituto dos Advogados Brazileiros ... , . . . . • . • • .. .. .. .. .. . • • . • • . •
N. '783'7.- 11\IPERIO.-Decreto de 1. 0 de Outubro de 1880.Proroga novamente a actual sessão da Assembléa Geral Legislativa até o dia 9 do corrente
mez...........................................
N. 7838.- AGRICULTURA.-Decreto de 4 de Outubro de
1880.- Concede privilegio por tiO annos a Benedicto Antonio da Silva e aos Engenheiros
Adolpho Augusto Pinto e Luiz Augusto Pinto,
para a construcção, uso e gozo de uma estrada
de ferro entre as cidades de S. João do Rio Claro
e S. Carlos do Pinhal, na Província de S. Paulo.
N. '7839.- AGRICFLTURA.- Decreto de 6 de Outubro de
1880.-Concedc permissão a Henrique lsidoro
Xavier de Brito para explorar minas de ferro e
outros metaes na comarca de Xiririca, na Província de S. Paulo............................
N. 78~0.- AGRICULTURA.- Decreto de ô de Outubro de
:1880.- Concede privilegio a Annibal Vespa
Giglio para as latrinas 1lcsinfectantcs, de sua
invenção......................................
N. 784L-AGRICULTURA.-Decretode 6 de Outubro de
1880.- Autoriza a emissão de bilhetes postaes
nos limites llo correio urbano.................
N. 7842.- IMPERIO.- Decreto de 7 de Outubro d':l 1880.Convoca extraordinariamente aAssembléaGe1·a1
Legislativa para o dia 9 do corrente mez de
Outubro.......................................
N. '7843.- IMPERIO.- Decreto de 9 de Outubro de i880.Approva os novos estatutos da Associação de
soccorros mutuos D. Luiz 1....................

(') Com o n. í831 não lfouvo aeto.

21

587

588

õ89

ti90
591

599

600

005

ô(lü

606

607
li07

22

INiliCE DOS

Af.TO~

N. 784.\.-JUSTICA.- J>ecrl'lo de 12 de Outubro de 1880.Estabe'iecc regms rara a reunião rle novos termos e creaç:lo rlo fUro c ivi 1................ . . . . r.2í
N. 78\õ.- AGRICULTURA.- Dec.reto de 13 de Outuhro de
!880.- Proroga o prazo do privilegio concedido
a Francisco Maria dP- Sout:a para o melhoramento
que introduziu no fahrico de velas de stearina. li2ã
N. 784.6.- AGRICULTURA.- Decreto de 13 de Ontuht·o de
!880.- Coneede privilegio a Manoel dos Santos
Vil laça para a fabricação de alambiques destinados á distillação do alcohol.................. 625
N. 78i7 .-AGRICULTURA.- Decreto de 13 de Outubro de
1880.- Concede privilegio a João Francisco dos
Santos Maia para a •Ca!'l'oça Agrícola GramPará •, de sua invenção.. . . . . .. . .. . . . . . . . • . . • . 1i26
N. 78i.B.- AGRICULTURA.- Decreto de 13 de Outubro de
1880.- Concede privilegio a José Serapião dos
Santos Silva para fabricar cimento por um processo de sua inven\ãO. .• . . .. . . .. . .. . ... . • . • .. . 626
N. 784.9.- AGRICULTURA.- Decreto de 13 de Outubro de
1880.- Concede privilegio a Francisco Marques
Teixeira para o processo de sua invenç:'lo, destinado a melhorar o ca[é........ .• . . . •. . . .. . .. . . 6i7
N. 7850.- AGRICULTllHA .-llecreto de f3 de Outuhro de
1880.- Concede privilegio a Leon Joly, Lebre
& Irmão e Gaspar Paillc para um syslema dt)
torneiras de sua invenção..................... ü2i
N. 7851.-AGRICULTURA.- Decreto de 13 de Outubro de
!880.- Concede privilegio a Henrique José Aranha para o pt·ocesso de sua invencão, destinado
a beneficiar tabaco em folha .... :............. 628
N. 7852.- AGRICULTIYRA ·- Decréto de f3 de Outubro de
1880.- Concede privilegio a Antonio de Barcellos c Antonio Joatyuirn I•'erreira Junior, par:t
um apparelho de sua invenção de-nominado
• Barcellos».................................... 628
N. 7853.-AGRICULTURA.- Decreto de !3 de outubro de
1880.- Concetlf' permissão a João Baptista Vieira
de Carvalho e Vasconcellos, Gustavo Augusto de
Almeida Gama e Francisco Couto da Silva para
explorarem ferro e outros mincrac~ na Província de lllato Grosso................ . . .. .. .. • 629
N. 7!!5\.- AGRICULTURA.- Decreto de 13 de Ontubro de
1880.-Concede prcrnissão á Companhia Agricola
rle Campos para contrahir um emrH·cstimo no
valor de 300:000~000... ... . . .. • . . .. .. • . . . .. . .. • ti30
N. 7855.- GUERRA.- Decreto deU de Outubro de 1880.)Janda adoptar para os batalhões de infantaria
de ns. 7 a 21, e para as companhias de guarnicão
da mesma arma. o uniforme marcado para· os
batalhões ns. I a 6............................. 630
N. 7856.- GUERRA.- Decreto deU de Outubro de i880 Restabelece o correame branr<O para os corpos
de cavallaria tlo Exercilo e as pastas nos talins
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dos omciaes daquelles corpos e dos Officiaes
montados dos corpos de artiiiH\ria e infantaria. 631
7857.- ESTHANGEIROS.- Decreto de 15 de Outubro de
1880.- Promulga o accôrdo celebrado entre o
Brazil ~ a Bolívia para a execução de cartas
roga tonas..................................... 632
7858.-AGRICULTURA.-Decreto de 19de0utubro de
1880.- Approva, com modificações, a reforma
dos estatutos da Companhia da estrada de ferro
de Carangola......... . .. . .. • . . . . • . • . .. .. .. • . • • 633
7859.- AGRICULTURA.- Dec1·eto de 19 de Outubro de
1880.-Concede privilegio a Pedro Celestino da
Silva Peres e João Antonio da Silva Peres, para
o melhoramento que introduziram no apparelbo
de sua invenção, denominado • Estuf:L autornatica •......................... ... . .. .. . .. .. 6\i
78GO.-AGRICULTURA.-Decretodel9 de Outubro de
1880.- Concede privilegio a Emmanuel Liais e
Sebastião Gomes da Silva Belfort para o systema
de machina a vapor, denominado • Liais "·... 6'1.5
78tH.- AGRICULTURA.- Decreto de 19 de Outubro de
1880.- Modifica o traçado da estrada de ferro
do Sobral..................................... 6\6
7862.-L\IPERIO.- Decreto de 19 de Outubro de 1880.Approva os esta.tutos da Associação do Theatro
Guarany, na cidade de Santos.................. 646
781i3.-JUSTJÇA.- Decreto de 19 de Outubro de 1880..Cnia mais dous batalhües de infantaria, sendo
um da reserva, no Commando Superior da
Guarda Nacional da comarca da capital da
Província do Rio Grande do Sul................ 65!
786&.- JUSTIÇA.- Dt>creta de 19 de Outubro de 1880.Eleva a oito companhias o 1. 0 batalhão da
Guarda Nacional da reserva. creado na comarca
da capital da Província do Rio Grande do Sul.. 653
7865.- GUERRA.- Decreto de !O de Outubro de 1880.Allera os arts. I. • e !. 0 e revoga ós arts. <\O,
U e 42 du Regulamento approvado pelo Decreto
11. 7683 de 6 de Março do corrente anno... .... .
653
7866.- AGRICULTURA.- Decreto de 26 de Outubro de
188J.- Concede privilegio a A. Nouet para fa·
bricação de sapatos...................... .... . 655
7867.- AGRICULTURA.- Decreto de 26 de Outubro de
1880.- Concede privilegio a Antonio de Paula
Santos para o processo de sua invencão destinado a fazer cordeis ................ :.. . .. . .. • 655
7868.- AGRICULTURA.- Dec1·eto de 26 de Outubro de
1880.- Approva, com alterações, a reforma dos
estatutos da Companhia- Carris Urbanos...... 656
7869.- AGRICULTURA.- Decreto de !!6 de Outubro de
188tl.- Concede permissão a lllanoel Timotheo
- ras- ptu:a._
da Costa e Augusto de A~me·
explo_rarem ou1·o e outros m·, ÍÍÍli\In1:tffip9ã- ·~
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N. '1870.-AGRICULTURA.-Decretode30 de Outubro de
t880.- Approva o contrato celebrado com Cbristovão Retnerg para o serviço da navegação a
vapor do Rio Jequitinhonha...................
N. '1871.- ESTRANGEIROS.- Decreto de 3 de Novembro
de 1880.- Promulga o accürdo celebrado entre
o Brazil e a Republica Argentina para execução
de cartas rogatorias...........................
N. 787j,- AGRICULTURA.- Decreto de 3 de Novembro
de 1880.-Declara em vigor a concessão feita
a Adam Benaion pelo Decreto n. 6183 de 18 de
1aneiro de 1877, e de nenhum effeito o Decreto
n. 752i, de 25 de Outubro de 1800...............
N. 7873.- AGRICULTURA.- Decreto de 3 de Novembro
de 1880.- Approva. com modificação, a reforma dos estatutos da Companhia de seguros
marítimos c terrestres « Paraensc »............
N. '187i.- AGRICULTURA.- Decreto de 3 de Novembro
de 1880.- Approva a planta geologica e topo·
graphica das minas concedidas por Decreto
n. 5152 de 27 Novembro de 1872 ao Dr . .Joaquim
Ignacio Silveira da Motta......................
N. 7875.- AGRICULTURA.- Decreto de 3 de Novembro
de 1880.- Concede privilegio a João Baptista
Furtado para o processo de sua invenção destinado á extincção de formigueiros..............
N. 7876.- AGRICULTURA.- Dr,creto de !.3 de Novembro
de 1880.- Concede privilegio a George Ving
para o apparelho de sua invenção destinado a
esmagar e elaborar herva-mate............. ...
N. 787'1.- AGRICULTURA.- Decreto de 3 de Novembro
de 1880.- Concede privilegio a Georgr,s Ving
para o apparelho de sua invenção destinado á
clarificação de oleos.................. •.• . ... • • •
N. 7878.- AGRICULTURA.- Decreto de 3 de Novembro
de 1880.- Concede privilegio a Carlos Bertini
para aproveitar no fabrico de artefactos a casca
do cui té.. • • . . • . • . • •• .. . • . • . • • . • . • . . . • . • • . . • . • .
N. 7879.- AGRICULTURA.- Decreto de 3 de Novembro
de 1880.-Concede privilegio a Emmanuel Liais
e Sebastião Gomes da Silva Belfort para o systema denominado • Liais •....................
N, 7880.- AGRICULTURA.- Decreto de 3 de Novembro
de t880.- Concede privilegio a Emmanuel Liais
e Sebastião Gomes da Silva Bclfort para o systema de eixos denominados • Eixos Liais , . . • . •
N. 7881.- AGRICULTURA.- Decreto de 3 de Novembro
de 1880.- Proroga o prazo marcado na clausula 8.a do Decreto n. 7181 de 8 de Março de
1879, para o começo das obras do arrasamento
do morw do Senado e aterro dos pantanos desta
capital........................................
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N. 7882.- AGRICULTURA.- Decreto do 4 de Novembro
de 1880.-Concede privilegio a Senna & c. a para
o processo da conservação de peixe, camarões e
ovas...........................................
N. 7883.- FAZENDA.- Decreto de 6 de Novembro de
1880.-Autoriza o Banco Commercio e industria,
da cidade do Porto, para fazer operações nesta
Curte, sob certas clausulas e condições.........
N. 7885:.- AGRICULTURA.- Decreto de 8 de Novembro
de 1880.- Pro roga por seis mezes o prazo fixado
na~sula 6." das que baixaram com o Doere
. 7585 de 3 de Janeiro de 1880...........
N. 7885.-AGlt ULTURA.-Decreto de 9 de Novembro
de 1880.- Concede privilegio a Morris N. Kohn
para o melhoramento introduzido no systema
de camas de arame de sua invenção............
N. 7886.- AGRICULTURA.- Decreto de 9 de Novembro
de 1880.- Autoriza a Sociedade Anonyma de
Trabalhos Dyle & Bacalan a funccionar"no Imperio.......... ............ ...... ..... .........
N. 7887.- AGRICULTURA.- Decreto de 9 de Novembro
de 1880.- Proroga o prazo concedido a Joaquim
Rodrigues de Jlloraes Goyano para explorar mineraes no rio das Velhas, na Província de l\finas
Gcraes.................... .. .... ...•. ..........
N. 7888.- AGRICULTURA.- Decreto de 9 de Novembro
de 1880.- Concede privilegio a Francisco de Camargo Pinto para a machina de sua invenção,
destmada a moer mate.................
N. 7889.- AGRICULTURA.- Decreto de 9 de Novembro
de f880.- .;oncede privilegio a Francisco de Camargo Pinto para a machina de sua invenção,
destinada a abanar mate.......................
N. 7890.-AGRICULTURA.- Decreto de 9 de Novembro
de f880.- Concede privilegio a Francisco de Camargo Pinto para o systema de sua invenção,
destinado a colher e preparar mate............
N. 7891.- AGRICULTURA.- Decreto de 9 de Novembro
de 1830.- Approva provisoriamento as instrucções regulamentares e tarifas para o transporte
de passageiros e mercadorias pelo prolongamento da Estrada de ferro da Bahia............
N. 7892.- AGRICULTURA.- Decreto de 9 de Novembro
de 1880.- Approva provisoriamente o regulamento para o serviço da constrncção e trafego
do prolongamento da Estrada de ferro da Ballia.
N. 7893.- GUERRA.- Decreto de iO de Novembro de
1880.-,.Equipara os vencimentos dos empregados
e operarios do Laboratorio Pyrotcchnico do
Campinho aos de igual categoria do Arsenal de
Guerra da Côrte............ .... .. • . . . . .. • . . .. •
N. 789,,- 11\IPERIO.-Decreto deU de Novembro de !880.Approva os novos estatutos da Sociedade de
Benetlcencia Perfeita Amizade~::::;-;·.• ; ~ ~
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N. 7895.-AGRICITLTURA.- Dcct·eto de U de Novembro

de 1880.- AutoriZ<\ a eonstrucr:lo da Estrada
de ferro de Maceiú :i vi lia da "Imperatriz, na
l'rovincia das Alagtms; approva os resp~ctivos
estudos e coucrde, durante 30 annos, garantia
ele juros de 7 % sobre o capital maximo de
,,553:000ti<JOO ................................. .
N. 7896.- FAZENDA.- Decreto de 15 de Novembro de
1880.- Proroga o prazo de dnração da Caixa
IIypothet:aria , estabelecida na Província da
N. 7897.-

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

X.

~:~~~~~:~-~~~;.~~~· -~~. ~~· ·~;. ~~--~;~~~· ·~~

1880.- Autoriza a organização nesrl' Côrte de
uma sociedade anonvma com o titulo de• Banco
Auxiliar• .......... : ... ........ , .............. .
7898.- AGRICULTURA.- Decreto tle Hi de Novembro
de 1880.-lleclara caduca a concessão feita pelo
Decreto n. '5'7 de 9 tle Julho de 1870 a Manoel
José da Costa Lima Yianna e João Antonio de
Miranda c Silva .............................. .
7899.- AGRICULTURA.- Decreto tlc 16 rle Novembro
de 1880.- Autoriza a Companhia de navegação
a 'iapor do Atuazonas, limitada, a c:onlinuar a
funecionat· no Impcrio com rcrtueç:lo do seu
capital primitivo c do valor ti~ suas acçües .....
7900.-JUSTIÇA.-Deerelo de 16 tle :\'ovemhro de
1880.-Crôa um Com mando Superior tlc Guat·tlas
Nacionaes na r,ornarca de Caçapan, n.\ Provinda do Rio c;rande do Snl. ................. .
7\llll.- JCSTIÇA.- Decreto de lG tle Novembro de
1880.- Altera a organização do Commando superiot· da Guarda Nacional da comarTa da Cachoeira, na Província do Rio t;rande do Sul ••.•
790~.- JUSTICA . - necreto de 19 de i\'ovcmhro de
1880 • ...: Crj~a mais um eorpo de cavallaria com
tres esquadriírs, na freguezia rle Nossa Senhora da Oliveira da Vaccaria, na Província do
11 i o Grande do Sul.. • • • • . . • • . • . • • . . . . • .•.•.•.•
7903.- JUSTIÇA.- Decreto de 19 de Novembro de
1880.-Elcva a quatro esquadrões o actual 7. 0
rorpo de cavallaria da c;uarda ;\!acionai tia Provincia do Rio c;rande do Sul. ............... ..
700~.- AGRICULTURA. -Decr·eto tle 19 de Novembro de
1880.-Approva o plano e orçamento do engenho
central de Igarapé-mirim, na Província do
l'ar:i, cl~ eonl•>rrnidade rom a clausula 7.• dns
qne h a ixaram t~om o IJrereto n. Gi83, dc IR de
.Janeiro de 1877 ............................... .
79()1j.-IMPERIO.~ Decreto de ~o de Novembro de
1880.- Approva os estatutos da Soricdajle Etlilieatlora do thcatro S. Christovão •.•.........•
7900.-FAZl~NIIA.-Ilccreto de 20 de Novembro de
1880.- Manda ex!'cntar novos planos para as
lotPri;Js do Eslatlc' .. , ...................... .
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N. 7!l07.-IMPEHIO.- Decreto de 22 de Nuveml11o de
1.880.- AJlprova os at·tigos organico~ ou estatutos da Igreja Evangelica Fluminensl'........
'i. iiiOR.- FAZENDA.- Decreto ele 22 de Novemhro dt)
1.880.- neorganiza o scni.,;o da L'Xlraeç:1u d:ts
loterias do Estado.................. • . • . . . . . • • •
N. 7909.-AGI\ICULTUHA.- Decreto de 23 de Novembro
de 1.880.- Concede privilegio a Henrique Bt·iant!Je para o processo de matar formiga, 1le sua
invenção ...•.....••••.• ,......................
:"!. 7\HO.- AGRICULTURA.- Decreto de 23 de Novembro
de 1.880.- Concede privilegio a Samuel Beaven
para o « Ycntilador Ypanema • de sua invPnção. •••• •••. •..•. ••. . . . . .. . . .. . .•• . . . . .. . •.
'i. 71111.- AGHICllLTURA .- llecreto de 23 de l'iovembro
de 1.880.- Concede pt·ivilegio :t Miguel Alamir
Baglioni, para uma machina tle preparar e pilar
café denominada «Turbina Tangetúclas aperfeiçoada .•.•.•...•..•••...••.•..•.•.•••• , • • • • •
N. 791.2.-AGRICULTURA.-Decreto tle 23de Novembro
de 1.880.- Coucede privilegio a l?rancisco Pinto
llrandáo para 11 preparacáo denominada uKuphi·
vita•, rrue declara ter· inventado.............
N. 7913.- Ar:RICPLTIJHA .-Decreto de 23 rle Novembro
de 1880.-Concede pri\•ilcgio a Rohc Irmãos
para o~ melhoramrntos rtue introduziram nos
carros denominados-Trolls ...... 0....... .. . ..
:'i. 7•JH.- AGlliCt:LTlllL\ .-Decreto rle 2:1 1le i\"ovemllro
de 18SOo-t.:oncede permissáo ao Padre JoatfUiru
José Lopes para explorar mineraes 110 rnuuicipio llo Curvello, Província de Miuas r;eroae>.
N. 79W.- AGHlCULTlTRA.- Decreto de~ 23 de Novernln·o
de 1880.- Concede pcrm issão a l\lauod .Jose
de Souza Braga e Eduardo Hi beiro Meudes para
explorarem mineracs nos municípios de Guarap~ry, Itapemcri 111 e Cachoeira do nresmo
nome, da Provinch do Espírito Santo. o......
No 7916.-AGRit.:ULTL;nA.-Decreln de 23 de Novembro
rle 1880.- Concede privilegio a Jo:lo de Si mas
Enéas e Domingos Gomes dos Sauto; para os
carros, dcnominarlos-Guaranys, de su:t invençáo ... o..................... Oo .... ,.o......
N. 71117.- AtmiCULTlTHA o-IJecreto de 23 de Novembro
de 1880.- Concede à Companhia de Porto-Feliz
gamntia de juros de 7% ao anuo sobre o capital
de '100:000t)OOO, empregados na construc<;ão de
um engenho contrai 110 mnnieipio •la•ttJCIIe
nome, Provinda de S. Paulo ......... oo..... o
:'i. 7MB.- AGRICl'LTiíHA o~ Decreto de 25 rle Novembro
rle t880o- Approva as tarifas e eomli~tie~ rf'o
gulamentares para o tr-ansporte de passageiros
c mercadorias 11a E:strada de ferro U11iáo Yalrnciaua entre a povoar:~1too-e a
c ida,! r. do llio Preto, na·'~í·?,v~~ífi Htti'r~.fo i! e~
.1:\IH'II"O ..... •• ••• oo. •/• .. \.~> ro.:. o..•• .' .. .ll1 .,n
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N. 7919.- AGRICULTURA.- Decreto de 2ti de Novembro
de 1880.- An toriza a celebração do contrato
para a linha de paquetes a vapor entre o porto
do Rio de Janeiro no Drazil, e o de llalifax no
Canadá.........................................
N. 7920.- JUSTIÇA.- Decreto rle 27 de Novembro de :1880.
-Eleva á categoria de batalhão com seis companhias a 19." ~eccão de batalhão da reserva da
Guarda Nacional; orrpnizada na comarca de
Jaguarão, na Província do Rio Grande do Sul.
N. 7921.-AGRIClJLTURA.-Dccrcto de 30 de Novembro
de 1880.- Proroga por um anuo o prazo lixado
na clausula 4.• do nccrcto n. 7i60 de 6 de Setembro de 187!1 para apresentação das plantas
e outros trabalhos delimtivos rlas o!Jras da linha
de carris rle ferro rto Porto Novo do Cunha á
freguollia de Nossa Senhora da Conccir,fto de
Paqucrruer. . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • . • . . • . • • • . • . . . .
N. 7922.- AGRICl'LTURA.- Decreto de 30 de Novembro
de :1880.- Eleva :í L" classe a Administracão
do Correio da Província de S. Paulo .....•.. :..
N. 7\123.- AGI\ICULTURA.- D1:creto d c 30 de Novembro
de 1880.- Conccrle autorizar!io ao Bacharel José
Joarruim l\amos Ferreira pà'ra explorar ouro e
outros minrracs na l'rovincia de Mato Grosso..
N. 792i,- JUSTICA.- Decreto rlc 30 de Novembro de
l88o . ...:.Dcsigna a ordem em que os Juizes substitutos da Cllrte dcver:1o cooperar com os .Juizes
de Direito, e snhstíluir-sc rrciproeamrnl.c no
anuo de l8Hi..................................
N. 7!125.- JUSTIÇA.- Oc~rclo dn 30 de Novembro de
1880.- Designa a ordem da substituição dos
.Juizes de Direito da Ci1rte no a uno de ISS L.....
N. 7!126.- JlTSTir.A.- )),•ereto de~ dt> Dezembro dr, ISSO.Eleva ·a calcg-mia de halalhão a 15." sr.cção de
batai!Jiio da reserva ria Guarda Nacional da
comarca 111~ Santa ~laria da Boc:t 1!0 l\lonte, na
Província 1!0 Rio Umndc llo Sul................
N. 7927.- JUSTIÇA.- Decreto de 4 de Dezembro de 1880.Eleva á categoria de batalhão a 1~." seccã.o de
batalhão da reserv:t da Guarda Nacional (la comarca do Hio Pardo, na Província do I\ io Grande
do Sul........................................
N. 7928.- JUSTIÇA.- Decreto de 4 de Dezembro de 1880.Crêa duas seeciícs de batalhão de infantarh da
Guarda Nar.iohal na comarca do lHo Par•lo, da
Província do 1\io Grande do Sul...............
N. 7929.-AGRIGULTlJHA.-Decreto de ~ de Dezembro
de 1880.- Approva, com modificações, os estatutos da Co111panhia Estrada de ferro do Alto
l\Juriabé c autoriza-a a funccionar......... ....
N. 7930.- AGIUCULTUHA.- Der. reto 1le i 1\e Dezembro
de 1880.- Concede permissão ao Visconde de
Barbacena para explorar carvão de pedra nas
cabeceiras do rio Tubarão, na Província de
Santa Catharina...... . . . . .. .. .. . . . . . .. . . .. . . . .
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N. 7!131.- AGIUCULTURA.- Decreto de ~ de Dezembro
de !880.- Autoriza Antonio Alves de .Moura
para fazer exploracões de minas de carvão de
pcdm c outros minêracs na Província de J\linas
Geraes........ .• . • .. •• . •. . .. . . . . .. . • . . . •.. . . . •. 87R
N. 79:J2.- AGIUCULTUllA.- Decreto de H de Dezembro
de !880.- Crêa uma secção especial dil contabilidade na administração da parte em trafego
da Eslrada. de Ferro D. Pedro li................ 880
N. 7933.- AGIUCULTURA.-Decreto de H de De21umhro
de !880.- Approva o Regulamento para a inspt;cç:1o do st;rviço da illuminaçfto da cidade do
R10 de Janetro................................ 88ti
N. í!J3L- AGRICULTURA.- Decreto de H de Dezembro
de !880.- Autoriza a transferencia da concessão
da Estrada de ferro do Hio Grande a Bagú...... 800
N. 7935.- JUST!CA.- Decreto de H de Dezembro de !880.Crêa u"ma secção de batalhão da reserva no Commando Superior da Guar·da. Nacional das comarcas de 1\faroim, Japaratuba e Capellas, da
Província de Sergipe.......................... 890
N. 7936.- JUSTIÇA.- Decreto de H de Dezembro de f880.Crêa um corpo de cava lia ria de Guardas Nacionaes, na comarca de Jacobina, da Província
da I!ahia...................................... 89f
N. 7937.- M;RICULTURA.- DcP-relo de H de Dnzembt·o
rle !880.- Concede au torizacão a llnnrirrue Alves
de Souza c su:1 mulher Arina Maria !111 Sena c
Souza para lavrarem ouro o outro~ wirreraes na
Província de S. Paulo......................... 8!12
"· 7938.-AGRICULTIJHA.-Decreto de ti de llczcllll:ro
de f880.- Eleva o prazo concedido a Carlos Augusto Ho!lrigues l\lartin., c Il!nrwrl Jos(l !lias rln
Silva para o fahrico r Vl'tttla tlc vario~ produelos......................................... 8\!3
N· 7939.- AGUICULTURA.- Decreto de H de Dezembro
de f880.- Concede permissão a Antonio Leopoldo da Silva Campista para explorar ouro e
outros metacs no município de Nova Friburgo
c comarca de Cantagallo....................... 893
N. 79'10.- AGRICULTURA.- Decreto de 11 de Dezembro
de !880.- A pprova a nova planta para a cstar,ão
da Companhia- Botanical Ganlen Raillloadna praça DtHIUe de Caxias..................... 895
N. 79'ít.- AGHICIJLTURA.- necrelo de H de Dezemhro
de f880.- Eleva a f3.ti21 :fJ53~322 o capital garantido para a cnnstrucr~ão da Estrada de ferro
do Rio Grande a Bagé. ::.... .. .. . . . .. .. .. • .. .. 8(J;;
N. 79i2.- .JIISTTÇA.- Decreto de U de Dezembro de i880.Extingue a 2. • Vara Cível da capital da llaltia c
providencia subrc as respccli vas hlllt~~ües..... 8\lli
N. 79!.3.- JUSTICA.- Decreto de !8 de llc:.:emhro de 18tl0.Exliugue a L" Vara Ci\'el da capital do J\laranbão e providencia sob . ~ct~vas
funr.~ões .................. /..-?:\.''0' T"/'1·::--.'3n6
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N. 7\Jíi.- IMPEHIO.- necretu de 18 de Dezemhro de 1880.Approva os estatutos !la Sociedade- Concordia
Fluminense...................................
N. 7\JW.- AtiRICULTURA.- Decreto de 18 de nezembro
de 1880.- Concede privilegio a Manoe~ Vicen_te
Hibeiro .Junior para o apparelho de sua mvençao
denominado-l':xtractor Lotet·ico Automatico.
~. 7\l.iü.- AGHICULTUHA.- Decreto de !8 de Dezembro
de 1880.- Concede privilegio a .llliguel Matheus
Ferreira para o processo de pt·ep~mr maqeiras
do Brazil, :1proYeitando-as no fabnco de ObJectos
de phantasia................ .• . . . . ... .. . .. .. .. .
N. 79i7 . - AGRICt;LTUHA.- llecreto de 18 de Dezembro
de 1880.- Concede privilegio a Elidio Lenoit·
para o apparelho de movimento automatico de
sua invencão dc~tinado a estender e recolher
o cace nos "terreiros............................
N. 7!Ji8.-AliHICULTUHA.-Decrcto de 18 de Dezembro
de 1880.- Concede permissão á CompanhiaEstrada de frrro !\logyana- para elevar o seu
capital, c ai Irra alguns artigos de seus estatutos..........................................
N. 7!H!J.-AGHICULTUI\A.- Dect·rto de Hl de llczemhro
de 1880.- Concede privilrgio a Joaquim \'elloso
Tavares para o melhoramento do processo do
inscclicida do chimico fmnccz- nu mas.......
N. 79:JO.- .o\GRlCULTUHA.- Decreto de 18 de Dezemhro
de 1880.- Proroga o prazo concedi!lo a Antonio
Joaquitn Rodrigues Pinto para cxplot·ar carvão
de pedra c outros mincraes, na Ilha de llaparic:~, na Pnwincia da Dahia.................
N. 79iH.- AGHICULTIJHA.- Decreto de 18 de llezcmhro
de 1880.- Concedr. privilegio a Daniel Pedro
F~rro Canlo~o c Antonio Pinto 1\Joreira, para
u forrnieirla dr, sua inwn~:1o, denominadoLic<Jr insecticida hrazileiro................ ..
N. 7!Jtj2 .- ACil\ICIJLTl;RA .- llccro:>to de 18 de Dezembro
dn IHflo.-CotH~edn Jll'ivilcgio n Henrique Delfim
Duprat para os mnlhorarnrmtos qun introduziu
no app~wllto de henc_liciar cal'é, de sua inven~ão,
deuommado- \ enttlador.............. .... . . .
N. 7953.- AGHlC!lLTUI\A.- Decreto de 18 de Dezembro
de l88o.- Concede privilegio a Vieira liuimarães & Santos para o processo de conserva cão de
frutas em calda rir. sua invenção •....••.. :.....
N. 700.\.- AliRICULTt:HA .-- llccrclo de 18 de ])e7.emhro
!le 1880.- Concede permissão a Felisherto Augusto de Sá c outros para explorarem ouro c
oulros mineracs na Província da Bahia........
N. 7!151S.-AtilllC:IJL'l'lliiA.-Ilcerclr, de 18 de llezcmhro
de. 1880 •.- Concede privilegio a João lllaria Cordeiro Ltma para a machina de sua invencão
destinada a preparar o assahy ..••....•....• :..
N • 7V5ti.- AGHICULTI'HA.- flt'~t·do de 18 de llez•~mbro
dr: lS..~•.- t:'ln•:~;ol~ {'rhilqi•J " Joao ~l<~d•'''lo:>
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Nunes para fabricar c vender carros de sua
invenção, tl('norninados -llonds liscaes .•.. , . . .
7!157.-JUSTIÇA.- Decreto de l8de Dezembro de 1880.Crêa um CSifUadrão de cavallaria doe> Guardas
Nacionaes na comarca de l'arahybuna, na Província de Ali nas Gcraes............ .• • . .. .. • . ..
791.i8.- JUSTIÇA.- Decreto de 18 de llezembro de 1880.Eleva de seis a oito o numero de companhias
dos batalhões n. lU ole infantari:L c 11. 33 d:t
reserva, c1·eados n:t comarca de Pa1·ahyhaua,
na Província de llfinas Geraes...... .... .. .....
7959,- AGRICULTUHA.- Dec1·eto de 29 de Dezembro
de 1880.- Approva as clausulas que devem
regular as concessões de estradas de feiTO geraes
no lmperio.... .. . . . .. .. .. . .. . • ... . • • . • .. . • . .. •
7960.- AGRICULTUHA .-Decreto de 29 de Dezembro
de 1880.- Altera as clausulas do Decreto n. 6991i
de 1.0 de Agosto de 1878... ... ......... ... .. • ..
7961.- AGRICULTUHA .-Decreto de 29 de Dezemhro
de 1880.- Concedo permissão a Antonio .Jo~ú
Martins Tonrinho e Francisco Osorio Novaes do
Amaral para explorar prata c outros metaes no
município do Tubar:io, da Província de Santa
Catharina..... .................... ............
7961 A.- FAZENDA.- necrelo de 29 1lc Dezrmhro
de H!SO.- Manda executai' nova tahella de
porcentagens para o ,·eucimcnto dos empregados
!las Alfandegas ............ ,...................
7961 H.- FAZENDA.- Decreto de 29 de Dezembro
de 1880.- Designa a ordem em que devem ser
cxlrnhidus as loterias no anno de 1881 ...... ,..
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DECRETO N. 7584-

DE

3

DE JANEIUO DE

1880.

Concede garantia tle juro de 7 •!o sobre o capital ,]e quinhentos conloa
tle réis (nOO:OOObOOO) á companhia que Eduardo O'Connel Reilly organizar
para o estabelecimento de um engenl10 central, destinado ao fabric• do
assucar, no Iogar lguaba·Grandé; freguezià de S. Vicente do Paula,
Ínunicipio de Araruama, na província do Rio de Janeiro.

Attendendo ao que Me requereu Eduardo O'Connell Reilly,
Hei por bem, nos termos do art. 2.• dn Lei n. 2687 de 6 de
Novembro de i875, Conceder á companhia que incorporar a
garantia do juro de sete por cento (7 •;.j ao anno, sobre o
capital de quinhentos contos de réis (500:0006000), effectiva·
mente <tpplicados á construcção de um engenho central e de
suas dependcncias para o fabrico de assucar de canna, no Jogar
Iguaba-Grande, freguezia de S. Vicente de Paula, município
de Araruama, na província do Hio de Janeiro, mediante o
emprego de ~pparelhos e processos modernos mais :~perfeiçoa·
dos, observadas as clausulas que com este baixam assignadas
por João Uns Vieira Crmsansão de Sinimbú, do A-leu Con·
selho, Senador do lmperio, Presidente do Conselho de Mi·
nistros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha
entendido e faça executar. Pala cio do Hio de Janeiro em 3
de Janeiro de i880, u9.• dalndependencia e do~~ ...
Com a rubrica de Sua
.
. .

Magestad~nm\_I\1\l;J;.H L c~
-

Joao Lms Vwra Cansansao
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AGTOS DO PODER RXECUTi\'P.

Clausulas a que se ref'ere o Decr•eto n. ,.U84
desta data.

Fica concedida :í companhia que Eduardo O' Connell Reilly,
organizar para o estabelecimento de um engenho eentr:ll,
destinado ao fabrico d•1 assucar de canna, mediante o emprego de apparclhos e pro,·es~os 111odernos os mais aperfeil:oados,
no logar Igu:.~IJa-Gr:mde, fre~·uczin de S. Viecnte de t>aula,
município de Araruanw, na província do Jlio de Janeiro, a
garantia do juro de 7 "f., riO armo sobro o cnpital de 500:000#
effectivamente empregados 1111 construccão dos edillcios apropriados para a fabrica e de1.endencias desta, tramway, seu
material fixo e rodante, animaes e accessorios indispensnveis
ao serviço da mesma fabrica.

11
A companhia podcr1í ser organizada dentro ou fóra do Imperio, sendo no primeiro caso JH'tlferidos para accionistas, em
Igualdade de condições os proprictario> agrícolas do referido
município.

Ili
Tendo a companhia a sun sédc no exterior nomeará um representante com tot.los os poderes precisos par:1 tratar e resolver no Imperio, directamente com o Governo Imperial, as
questões que provierem do eontracto que fôr celebrado em
virtude das presentes clausulas.

IV
A responsabilidade do Estauo pela gar:mtia do juro só será
effectiva depois que a companhia provar que o engenho central está em con11ições de funccionnr c durará por espaço de
16 annos, contados ela data do contrato. O respectivo pagamento sení feito por semestres vencidos, em presença dos ba·
lanços de liquidação da receita e despeza exhibidos pela companhia e devidamente examinudos e authenticados pelo Agente
Fiscal do Governo, fazendo-sQ no acto em que a empreia es·
tiver prompta e em estndo de começar suas operações a conta
do juro até entiio vencido, correspondente ao tempo e á som ma
do capita t effectiva111ente entpregado na construc1;íio, rmra ser
pago conjunclamente com o juro do primeiro semestre pos·
terior á inaugurução da fabrica. Regulará o cambio de 27 d.
por !8000 para todas as operações, se n companhia fór orga·
nisada fóra do Imperio, ou alli levantado o capital.

3

ACTOS DO PGDEJl. EXECUTIVO.

v
Além da garantia do juro ficam concedidos á companhia os
seguintes favores :
L" Isenção de direitos de importação sobre as machinas,
instrumentos, trilhos e mais objectos destinados ao serviço da
fabrica.
E~ta isenção só se fará cffectiva depois que a companhia
apresentar no Thesouro Nacional a relaç~o dos sobreditos
ohjectos, •·specilic~undo a quantidade c qnalid:~de que aquella
repartiç~o lixar:"• annualmente conforme ns instrucções do
l\Ii nisterio da Fazenda.
Cessarú o favor ficando a comJlanhia sujeita á restituição
dos direitos que teria de pagar e a multa do doiJro desses direitos, imposta pelo Ministerio dos Negocios da Agricultura,
Commercio e Obras Publicns ou pelo da Fazenda, no caso de
que se prove ter alienado por qualquer titulo, objecto importado, sem preceder licença daquelles Minis te rios ~u da presidencia da província e pagame•to dos respectivos direitos.
2." Preferencia para acquisição de terrenos devolutos existentes no município effectuando-se pelos preços mínimos da
lei n. 601 de 18 de Setembro de t850, se a companhia distriJmil-os por immigrantes que importar e estabelecer, não podendo, porém vendei-os 11 estes devidamente medidos e
demarcados por preço excedente ao que fõr autorizado pelo
Governo.

VI

A companhia deverá estar organizada dentro do prazo de
seis mezes contados da dnta do contracto, sendo dentro do
mesmo pram, submettidos á approvação do Governo os respectivos estatutos, se o capital fõr levantado no Imperio ou
solicitada a necessaria autorização para que a companhia funccione no Brazil, se o fuqdo social fôr subscripto no exterior.

VII
A companhia logo que estiver em condições de funccionar
submetterá á approvação do Governo, o plailo e orçamento
de todas a5 obras projectadas, os desenhos dos apparelhos, a
descriprão dos processos empregados no fabrico do assucar e
os contractos celebrados com os proprietarios agricolas, plantadores e fornecedores de canna, afim de que o Governo possa
ajuizar do systema e preço das obras e da quantidade da
canna que poderá ser fornecida ao engenho central nos termos da condição iO.•
A companhia é obrigada a aceitar as modificações que fo_
rem indicadas pelo Governo nos trabalhos preliminare& de .
que trata o veriodo anterior, caducando a conce11SãÇ1 :.no c~9! . ,
.
de não representarem os contractos celebrados~.' ~\{\to~ 11 1,, 1 n; . . )
prietarios agrícolas, plantadores e fornecedor ~'<:ariha a
quantidade mínima especificada na citada claus a tb:•

-

.I

.
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VIII
A companhia cameçará as obras dentro do prazo de tres
mezes, contados da data da approvaçfio do plano e orçamento
e concluirá doze mezes depois.
IX

Se a companhia deixar ~c organizar-se ou depois de orga·
nizada, não se habilitar de accôrdo com a lei n. i08J de 22 de
Agosto de i860, pm·a exercer suas fnncções dentro dos prazos
fixados, o Guverno poderú declarar nnlla a concessão, salvo
caso de força maior devidamente comprovauo, em que será
concedido novo prnzo para realiza\·ão do serviço que não tiver sido opportunamente cxecut:~do; ficnndo de nenhum
effeito a concessão, se esa-otado o novo prnzo concedido não
estiver cl!lncluido o serviço.
X

O engenho central que a companhia estabelecl'r terá cap<lcidade para moer pelo menos, diarinmcnte, 160.000 kilogrammns de canna, e fabricar annnalmente 600.000 kilogrammas
de assucar, no mininoo
A' medidn que fôr augmentando a pi'Oducção da cannn no
município será elevada a potencia dos machinismos do modo
a obter, peb menos, uma quantidade de assucar na mesma
proporção acima estabelecida o
XI

A companhia, de accilrdo com o Governo, introduzirá em seu
estabelecimento os melhoramentos que no futuro forem descobertos e interessarem especialmPnte ao fabrico de a~sm·ar o
XII
A companhia ligará por meio de linh:tS f('rreas que terão
a bitola de um metro, o engenho central com as propriedndes
agrícolas do município, estabelecendo paradas, onde possam
ser entregues pelos cultivadores as cannns destinadas á fao
brica e empregando a tracção animada ou a vapor para a
co!!ducção da canna c exportação do assucar em wartons apropnados a este serviço.
XIII
Nos contratos celciJrados com a companhia é livre aos proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedm·es de canna estabelecer as condições de fornecimento e sua indemnisação:
podendo esta ser ajustada em dinheiro pelo peso e qualidade da
canna ou em certa proporção e qualidade do assucar fabricado.

ACTOS TlO PODER EXF!CUTIVO.

XIV
Do c:~pital garantido pelo Estado destinará a companhia o
valot· de dez por cento ( 10 "/o) para constituir um fundo
especial, que, scll sua responsnbilidade, emprestará a prazos
convencionados n jur-o até 8 "/o ao anno, aos plantadores e
fornecedores de canna, como adiantamento para auxilio dos
gastos de producção.
A importnncia do emprestimo não poderá exceder ue dons
terços do valor presumi vel da safra.
Na falta de accôrde o valor presumível da safra será fixado por arbitros, tendo a companhia para fiança do reembolso, não só os fructos pendentes, como tambem certa e
determinada colheita futura, instrumentos de lavoura e
qnalqu0r outro objeeto isento de onus, todos os quaes deverão ser especificados no contracto de emprestimo em que se
expressará o modo do pagamento e a prohibição de serem retirados do poder do devedor durante o prazo do emprestirno
os objectos dados em fiança.

XV
O capital garantido pelo Estado compor-se- ha das sommas
empregadas nos estudos e obras especificadas nas clausulas
i. • e 7. •, isto é; plano e orçamento das obras, desenhos das
machinas e descrtpção dos processos, construcção dos edificios
apropriados JWrn a fabrica e dependencias desta, tramway,
seu mnterial fixo e rodante, animaes e accessorios indispensaveis ao serviço da mesma fabrica e bem assim de outras
despezas feitas bona {ide, que forem approvadas pelo Governo.

XVI
Nas despezas de custeio do engenho central serão comproheudidas sórnente as que se fizerem com a compra das
cannas e do material do consumo annual da fabrica, trafego,
administração e reparos ordinaríos e occnrrentes.

XVII
1\ substituição ger:JI ou parcial do material empregado no
serviço do engenho central, as obras novas, inclusive o
augmento das contractadas, correrão por canta do fundo de
reserva que a ·companhia constituirá, por meio de urna
quota deduzida dos lucros liquídos da fabrica.

XVIII
Logo que a companhia distribuí I' dividendos·

__....-:- ·- · · --

~NriáfJs' ll 1; I ,

to •;. começará a indemnisar o Estado de oúalquer auxilio
que delle tenha recebido, com o juro de 7 •;J!sobre a irnportancia do mesmo auxilio.
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XIX
Realizada que seja a indemnisação frita ao Estado, do auxilio recebido, a companhin dividirá o excedente dn renda
de 10 "/o em tres partes iguaes : uma applicnda n consti·
tuir o fundo de amortização, outra a :mgmentar o de reserva, que será representado no minimo por um terço do capi·
tal, e a terceira a addtr á quota dos dividendos.

XX
A companhia obriga-se a prestar os esclarecimentos que
forem exigidos pelo Governo, pela Presidencia da Província
e pelo Agente Fiscal, a não emprrgar esrravos, a entregar
semestralmente ao Agente Fi:;cal um relatorio circumstnnciado dos trabalhos e operações e n contractar pessonl idoneo
para os diversos misteres da fahricn. sendo essn idoneidade
comprovnda púr títulos, documentos e attestados de pessoas
profissionaes e competentes.

XXI
O Governo nomeará pessoa idonea para fiscalizar as operações da companhia, a execução do contracto com este celebrado e o cumprimento dos ajustes feitos com os proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores de canna.

XXII
O Governo reservn-sr a faculdade de suspender o paga·
mento do juro garantido :
§ :1.. 0 Se por eulpa da companhia, duranl~ trrs annos consecutivos, o engenho central não produzir o minimum do
as.;ucar quo a companhia se propoz fabricar.
~ 2. o Se por qu11lquer outro motivo, o engenho centr11l
dmxar de funccionar por espaço de um anuo.
Exceptuam-se os casos de força maior devidamente comprovados.

XXIII
A's infracções do contrato a que não estiver comminada
pena especial, imporá o Governo administrativamente a
multa de i :0008000 a 5:0006000 c do dobro na reincidencia
procedendo-M á robrança executivamente.

XXIV
Os casos de força maior serão justificados perantfl o Governo Imperial fJilC julgará de sua proeedeneia, ouvindo a
secção dos Negocios do llllperio do Conselho de Estado.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO.
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XXY
As questões entre o Governo Imperial c a companhia e
entre esta e particulares serão dccidid~s, quando da competencia do Poder Judiciario pl'los Juizes e Tribunaes do Imperio, de accôrdo com a Legislação Brazilcira.

XXVI
As questões quo se derivarem do contrnclJ celebrado entre o Governo c a companhia, serão resolvitlas por tlous
arbilros, nomeando cada parte o seu. Nü caso de empato,
não havendo accórdo sobre o terceiro arbitro cada parte
designará um conselheiro de Estado, decidindo entre os dons
a sorte.

XXVII
Incorrendo a companhia orn qualquer caso de dissolução,
proceder-st•- h a á liquidaçiio rle con rormirlado com :1~. leis em
vigor, sendo vendido Pm hasta publica o engenho contrai e
suas portrnçns para reembolso das quantias que a comp:mhia
tiver fi'CPbidn do Governo. Não harenrln lançador o Governo arrPndará o estabelecimento, e, iudcmnisado que seja
de taes quantias, o devolverá aos subscriptores das acçõcs
da companhia e na falta delles a seus legítimos successores.

XXVIII
Do exame n njuste de contas de receita e despeza para pagamento do juro garantido srrá incumbida uma commi~síio
composta do Agente-Fiscal, de um Agrnt~ da companhia e de
mais um emprP-gado designado pelo Governo ou pela Presidencia da Provincia. A despeza que se fizer com a fiscalisação
do contracto correrá por conta do Estado durante o prazo da
concessão.
XXIX
O contracto que ftlr celebrado em virtude destas clausulas
serú revisto de cinco em cinco annos, podendo ser modificndo
nos pontos que n cxpericnci:1 reputar defeituosos, medi::mte
aeeôrdo prévio entre os contractantcs.

XXX
Se o Governo Imperial entender conveniente expedir regulamento para boa execução do art. 2. o da In i n. 2687 de 6 de
Noveml.Jro de i875, obriga-se o eonces>ionnrio a cumprir e
fnzer ct~mprir o. mesmo re?ulamento no ~9-~lhe f()r ~{lplica\'eL
Palac10 do R10 de Jnn01ro em 3 de Jone1ró db iSso. -João

Lin.ç Vieira Cansansilo de Sinim!Jú.

,A.A:f'\:f'd'V'I:F\.P (:
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DECRETO N. 7ti8fj -

l:lE

3 DI

JANEII\0 DE

1880.

loncede garantia do juro tle 7 % •ohre o capital de <ptinhcntes contos do
réit (500:000.!!000) á companhia que Josü Pereira Sotlrú organizar para o
eatabeteeimcnto de um engenho ecntral, deslinat.lo ao fabrico

llt.l

assucar

no municipio de ltahorahy, provlnC".ia. do lHo tlc Janeiro.

Attendendo aD qu•\ l\Io requeron José Pereira Sodré, Hei
por bem, nos ler:nos do art. 2. 0 da Lei n. 2687 de 6 de
Novembro do i8iti, Concf\tler á companhia que incorporar a
garantia do juro do sete por cento (7 "lo) ao anno, sobre o
capital de quinhentos contos de réis (:iOO:OOO~OOO), effectivamente applicado~ ri. construcç~o rln um engenho central e de
suas depcndencias para o fabrico de assucar de canna no
município de ltaborahy, na província do Hio do Janeiro,
mediante o emprego Lle appardhoo; e processos mmlemos os
mais aperfeiçoatlos, obsun·adns as clausulas quo com este
baixam assignadas por .Joiio Lins Vieira Cansansi\o de Sinimbú,
do Meu Conselho, Senarlot· do lmperio, Presidente do Conselho
de Ministros, Ministro e Secretario de Estado Llos Negocios da
Agricultura, Commercio e Obr:Js Publicas, qne assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 3 de
Janeiro de i88U, ti9. o da Indepcndencia c do lmperio.
Com a rnurica de Sua .Magestade o Imperador.

Joiio Lins V te ira Crmsansüo de Sinimbú.
Clausulas a que se ret"eJ•e o Decreto n. ,-38H
desta data.

Fica concedida á companhia que José Pereira S6(lré organizar para o estnhelecimento de um engenho central destinado
ao fabrico do no;sucar de canna, moui:mte o nmprcgo de
apparelhos e processos modernos os mais aperfeit:oados, no
município de ltnborahy, provinc:a do llio de Janeiro a
garantia elo juro de 7 "lo ao anno sobre o capital 'de
500:0008000 cllectivamente empregados na construcçiio dos
edificios :~propriados para :1 fabrica e dcpcntl(meias desta
tramway, seu material lixo e rodante, animaes e acccssorios
indispensaveis ao serviço do mesma fabrica.
H
A C?mpanhia potlerá ser organisadn dentro ou fóra do
Impeno, sendo no I•rimoiro caso preferidos para acoionistas
em igualdade de condicõcs, os proprietarios agrícolas d~
referido município.
•

!l
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IJ[

Tendo a companhia a sua sédc no exterior, nonwará um
representante com todos os porlcrt'S precisos pnr:t tratar e
l'l'SOI\·er no l111Jlerio tlirect3lnente com o Governo lmtwri:tl as
questões rJne provien·m do contracto que fúr ectclmtdo em
virtudn tlns presentes clausulas.

IV
A rcSJlflnsahilidarle do Estado pela gnrantin do juro só sor:í
olfectiva depois que a companhia provar t)Ue o engenho
central está em condicões de funccionar o dur:m\ por espaço
de Hi annos contado,; rla data do contracto. O respectivo
pagamento será feito por semestres vencidos, em preseru;a
dos bal:mc:o~ de liquidação da receit:• n despeza exhibidos
pela comp:mhin c devidamenlL: t:xaminados e authcuticados
pelo Agente Fiscal do Govemo, f:tzendo-;.:c HO aeto em que
a empreza estivf'r prompta e em estado de começar suas
operações a conta do juro até então vencirlo, correspondente
no tempo c á somma do capital effectivamente ernprcgatlo na
construct:iio para ser pago conj unctamcnte com o juro do
primeiro semestre posterior á innuguração da fabrica.
Regular:í o cnmbio de 27 tl. por J ;SOOO para todas ns operações,
StJ a companhia fúr organizada fóra do Imperio, ou alli levantado o capital.

v
Além da garantia do juro ficam concedidos :.\ companhia os
seguintes favores :
1." Isenção de direitos de im pol'tação so!Jre as machinas,
instrumentos, trilhos e mais o!Jjectos destinados ao sc>rvi(~O tia
fabrica.
Esta isenç:lo nuo se far.i elfectiva emquanto a companhia
nilo apresentar no Thesouro Nncional a rel<u;:lo dos sobrerlitos
obj<·ctos, cspecilicando a quantitlarlc c qualidade que arJnclla
H•! partição Jixarú :mnualmente conforme~ as instrucções rlo
)linisteliu da Fawnda.
Cc·ssnrá o favor ficnndo a companhin sujeita ft restituição
do' direitos que teria de pag-ar e á multa do dobro tlc~ses
direitos, imposta pelo 1\Iinistcrio tlos Ne :ocios tia Agriculturn,
Cocltllll'rcio e Ubrns l'nblicas ou pelo rla Fazenda, uo easo de
fllW se prove ter alienado por rpwlcpwr titulo ohj•~cto import:uliJ, sem preceder licença dacJUl'iles 1\linisterio;; ou da Presidcncia da Província c pagamento dos respectiyos direitos.
2. o Prefercncia para acquisição de terrenos dcwolutos existentes no município, clfcctuando-se pelos preços mínimos da
Lei n. üUI de 18 de Setembro de !850, se a companhia distribui l-os por immigrantes que im[Jortar e.estabelecer, não
podeudo porém vendei-os a estes g_evidan)\l!JL~ medidos e
d.emarcados por preço oxccdente ao qQ.C· fôr àutorizado pelo
tiOY('J'llO.

r. n. iSSO

·
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VI
A companhia deverá estar organizada dentro do prazo de
seis mezes contados da data do contracto sendo dentro do
mesmo prazo submettido á approvação do Governo os respectivos estatutos, se o c:~ pita! ft\r levantado no Imperio, ou
solicitada a necessaria autorização parn que a companhia func·
cione no Brazil se o fundo soei:.! for subscripto no exterior.
VII
A companhin, logo que estiver em condições de fnnccionar
submcttcr:í á approva{'ão do GoYerno o plano e orçamento de
todas as obras vrojectadas, os dri'enhos dos :~pparelhos, a
descripção do~ processos empregados no f:~hrico do assucnr e
os contractos celebrados comes propriPtarios agricol:~s, plan·
tadores c fornecedores de canna, afim de que o Governo
po~sa njniznr do systema c preç.o das obras e da quantidade
da canna que poderá ser fomecida :to engenho central nos
termos da condição iO. a
A companhia é ohrigatla a aceitar ns modificações que
forem indicada5 pelo Governo nos tr:~hnlhos preliminares de
que trata o pcriotlo anterior caducnndo a concessão no caso
de não repn·sentarPm o~ cnntractos celebrados com os proprietarios :~gril'olas, plnntadore~ e fornecr-dores de canna a
quantidade mini ma espccilicatln na cilada clausula lO. •

VIII
A companhia começar:í as obras tlentro do prazo de tres
mezes contados da data dn approvação do plano c orçamento
e cone! ui r á doze mezes depois.
IX

Se a companhia deixar de organizar-se, ou depois de organizada, não se habilitar de accórdo com a Lei n. !083 de 22
de Agosto de 1860, para exerl'er suas funcçõ<'s denlro dos
prazos lixados, o Governo po irrá declarar nulla a concessí'ío,
salvo caso de for~·a maior devidamente comprovado em que
S!Jrá col_lcedido novo pr11zn pnra a realização do serviço que não
tiver Sido opportunamentc executado: ficando do nenhum
effeito a conce~são se csgott1do o novo prazo concedi:lo, não
estiver concluído o serviço.
X

O engenho centrnl lfUC a companhia estnbelccer terá
capacidade pnra moer [leio mt·nos, lliarinmente 160.000 kilogrammaR de canna e fabricur annualmente üOO.OOO kilo·
grammas de assucar no mini no.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO.

H

A' medida que fôr augmentando a producção da canna no
município, será elevada a potencia dos machinismos de modo
a obter pelo menos, uma quantidade de assucar na mesma
proporção acima estabelecida.
Xl

A companhia de accôrdo com o Governo, introduzirá em
seu estabelecimento os melhoramentos que no futuro forem
descobertos e interessarem especialmente no fabrico de
assucar.
XII
A companhia ligará por meio de linhas ferreas. que terão
a bitola de um metro, o engPnho centr11l com as propriedades
:~gricolas do município, estabelecendo paradas onde possam
ser entregues pelos cultivadorcs as cannas rle~timdas á
fabrica e empregando a tracç1io animada ou o vapor para a
conducção da canna e exportação do assucar em wagm1s
apropriados a este serviço.
·

xm
Nos contractos celebrados com a comp11nhia é livre aos
proprietarios agrícola~, plantndorcs c fornecedores de c:mna
estabelecer as condiçõe~ de fornecimento e sua indemnisação:
podendo e~ta ser ajustadn em dinheiro pelo peso e qnalidade
da canna, ou em certa proporção '' qualidade do assncar
fabricado.
XIV

Do capit:1l garantido pelo Estar:o dcstinar;í a companhia o
valor de iO 0 /o para constituir lllr. fundo espceial, que, sob sua
responsabilidade, emprestará a prazos com·cncimwdos a juro
de 8 "/o ao anno, aos plantadores c fornecedores de cnnna,
como adiantamento para au\ilio dos gastos de produe~~o.
A importancia do emprestimo não poderá e);rcdcr de dons
terços do vnlor presnmivel da s:Jfl·:~.
Na f;dta de accôrdo o vnlor presumível da safra será lixado
por arbitras, tl:ndo a companhia paru fiança rio rce~nbolso,
não só os fructos pendentes, como tam!Jcm certa c determinada colheita futura, instrumentos de lavoura e qualquer
outro objecto i:<ento de onus, todos os quaes deverão ser
especificados no contracto do emprestli!IJ~ em· ·que se .. expressará o modo do pagnmenlo e :v:-trrÇh.iW,~o. de~serem
retirados do pod,·r do devedor dury-títo,o, IlFllzb ·do errlf.lres>
ti mo os objectos dados em fiança. (( ;, , ·

J.CTOS DO PODER EXECUTIVO.

XV
O capital garantido pelo Estado compor-se-ha das somma~
cmprt'l-(ndas nos estudos c oi.Jras especificadas nas el:msulas
i. • e 7. ", isto é, plano e orçanwnto das obrao;, desenhos
das machinas e descripç.fto dos processos, construcçi'io dos
edificios apropriados p11ra n fabrica, e dependencia desta,
tmmway, seu material fixo e rodante, animaes c accessorios
indispensaveis ae serviço da mesma fabrica, e bem assim de
outras despezas feitas bona {ide, que forem approvadas pelo
Governo.

XVI
Nns despezas de custeio do engenho central srrão comprehendidos sómentc as que se fizerem com :1 compra das
connas e do materiol do consumo onnual da fai.Jricn, trafego, administração e reparos ordinarios c occurrentes.

XVII
A substituição geral ou parcial do material empregado no
serviço do engenho central, as obras novas, inclusive o
augmento das contractadas, correrão por conta do 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 superior{ls a
iO % começará a indemnisar o Estado de qualquer auxilio
pecuniario qu<1 delle tenha recebido, com o juro de 7~ó sobre
a importancia do mesmo auxilio.

XIX
Realizada que seja a indemnisação feita ao Estado do
au·xiJio recebido a companhia dividir:í o excedente da renda
de 10% em tres partes iguaes, uma applicada a constituir
o fundo de amortização, outra a augmentar o de reserva
que será representado, 110 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 Govnrno, pela Presidencia da Provincia e
pelo Agente Fiscal, a não empregar escravos, a entregar
semestralmente ao Agente Fiscal, um relatorio circumstan-
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ciado dos trabalhos e operações e a contractar pessoal idoneo
para os diversos misteres da fabrica, sendo sua idoneidade
eomprovada por títulos, documentos e attestados de pessoas
profissionaes e competentes.
XXI

O Governo nomeará pessoa idonea para fiscalisar as operações da eompanhia, a execução do contracto eom esta celebrado c o cumprimento dos ajustes feitos com os proprictarios agrícolas, plnntatlorcs c fornecedores de canna.
XXII

O Governo reserva-se a faculdade de su:;pender o pagamento tlo juro g-arantido:
§ L o Se por culpa da companhia, durante tres annos
eonsecutivos, o engenho central não produzir o minimum,
do a_.,ucar que a companhia se propoz fabricar.
§ 2." Se por qualquer motivo, o engenho central deixat· de
fttnccionar por espaço de um anno.
Exceptuam-se os casos de força maior devidamente comprovados.

XXIII
A's infracções do contrato n que não estiver comminada
pena especial imporá o Governo administrativamente a multa
de 1:000#000 a 5:000#000 e do dobro na reincidencia, procedendo-se á cobrança executivamente.
XXIV

Os casos de força maior serão justificados perante o Governo
Impcri •I que julgará de sua pl'Ocedencia, ouvid·1 a Scq·ão dos
Negocias do Impcrio do Conselho de Estado.

XXV
As questões entre o Governo Imperü1l c a Companhia o
entre esta c particulares serão decidida~. quando da competencia do Poder Judiciario, pelos Juizes e Tribunacs do Imperio, tle accôrdo com a Legislnção llrazilrira.

XXVI

As questões que se derivarem do contracto celebrado entre
o Govemo e a eompanhia serão f.e8()lviaà~ por dous arbitras,
,-·
'/
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nomeando cada parte o seu. No caso de empate, não havendo
accôrdo sobre o terceiro arbitro cada parte designará um Con·
selheiro de Estado decidindo entre os dous a sorte.

XXVII
Incorrendo a companhin em quni•JtWr caso de di~~;olnção,
proceder-se- ha á liqnid:>riío de c·onf'ormiolade rom as leis em
vig-or, sendo vendido em hasta publica, o eng11nho central e
SIUlS pertenr.a~ pnra rcembol~o tias quantias que a companhia
tiver recehid11 do l:ovorno. Não havendo lanc~ador o Governo
arrendará o estabelecimento, P, indomnisado "que seja de taes
quantias, o devolverá aos ~ubscriptores das acções da companhia c na falta dclles a seus legítimos successores.
XXVlll

Do exame e ajm,tc de contas do) receita edespeza para pagamento do .i uro garantido ~erá imcumbitla uma com missão
composta do Agente-Fiscnl, tk um Agente da companhia e de
mais nm empregatlo tle:;ignado pdtl Governo ou pela Presid.encia da Província.
A despeza que se fizer com a fiscalisação do contracto correrá por conta do Estado durante o prazo da concessão da ga·
rantia.

XXIX
O contracto que fc)r celebrado em virtude destas clausulas
será revisto de cinco em cinco annos podendo ser modificado
nos pontos que a experiencia reputar defeituosos mediante
accÔI'do prúvio entre os contractantes.

XXX
Se o Governo Imperinl entender conveniente expedir Re·
para bon execução do art. 2. 0 da lei n. 2687 de
6 de Novembro de um; obriga-se o eoneessionario a cumprir
c fazer cum11rir o mesmo Hcgulamento n'l que lhe for
applicavel.
Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Janeiro de 1880.- João
Lins Vieíra CanMnsão de Sinimbli.
~J;Illamento
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DECRETO N. 7586 -

DE

3 DE JANEIRO DE 1880.

Reorganiza a Guar•la Nacional das comarcas Llc Ta•[uarclinga, Dom Jardim
c Limoeiro, na Pro1·incia ue Pernambuco.

Hei por bem, para cxecuç:Jo da Lei n. 2395 de lO de Se·
tembro de i87::1, Decretar o seguinte:
Art. i. • E' ereado nas comarcas de Taquareting-a, nom
Jardim c Limoeiro, na Provincia de l'crnambuc.o, nm Commando Superior de Guardas Nacionaes, formado 1lc um esquadriio de cnvallarin com a designa1:ão dn i.•, tres hatalhões
de infantaria com oito eompanhins rnda um e ns drsig-narões
de 37.", :18." c 3\1." do serviço a1~tivo n duns src1;l•es de bata! hão da rcservn com ns desig-na~,~ões de 6. • e 7."
Art. ::!. • Os referidos corpos serão org-anizados:
O 37 .• batalhão, o esquadrão e a 6. • secção de lwtalhão da
rcservn na freg-uczia de Santo Amaro ;
O 38. • c a 7." secção de hatalh:lo IW li o Santa Anna do Bom
Jardim;
O 39.• na de Nossa Senhora da Apresentação do Limoeiro.
A este IJ:•talhiío fiea addida. Tw fónna do art. 7." do Decreto
de 2i dfl Março de i8i!t,, ::: fÓrça da reserva qualilienda na
mesma freguozia.
Lafayette Rodrigues Pereira, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Itio de Janeiro em 3 de
Janeiro de i880, 59.• da Independencia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

La{ayette Rodl'ifjues Pereira.

DECRETO N. 7587 -

DE

3 DE JANEIUO DE 1880.

Reorganiza a Gu,>rua Nacional das comarcas da Floresta c Taearatú, da
Provincia. Ue l'l•rnam~uco.

Hei por bem, para execução da Lei n. 2:J9.:; de 10 de Setembro de 1873, D~cretar o seguinte :
Art. i.• E' creado nas comarcas da Floresta e Tacaratú,
na Provincia de Pernambuco, um Commando Superior de
Guanlns Naeionnes, rornwdo de um csquadnlo com :1 designação de 3. o, dous batalhões de inrantaria do- serviço activo
com oito companhias cada um e as dcsigna,çooijde,4Q. ii e 4,1. o
e uma secção de bat:llhão da reserva c6I'o
à 'des grlàt~ão ,df,}, 8 .ll
~
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Art. 2. 0 Os referidos corpos serão organizados :
O ~o.• batalhão, o esquadrão c a 8.• secção na freguezia do
Senhor Bom Jesus dos Alflictos da Fazenda Grande;
O M.. • na de Nossa Senhora da Saude.
A este batalhão fica addida, na fórma do art. 7. o do Decre·
to de 2:1. de Março de i87T!,, a força tla reserva qualificada na
mesma freguezia.
Lafayette Rodrigues Perei1'.1, do .Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Nep;ocios da Justiça, assim o tenha
entendido e far; a executar. Palacio do Rio de Janeiro em 3 de
Janeiro de i88U, 5\l.• da lntlepentlcncia o do Imperio.
Com a rubrica de Sua

Magest>~tlc

o Imperador. •

La(ayette Ro(lrinues Pereira.

DECRETO N. 75!l8 ·-

DE

3

DE JANEIRO DE

1880.

Reorganiza a Guarda Nacional da comarca de Goyanna, da Província de
·
Pernambuco.

Hei por bem, para execuri'ío da Lei n. 2395 de 10 de se·tembro de 1873, Decretar o seguinte:
Art. i. o E' creado na comarca de Goyannn, da Província
de Pernambuco, um Commando Superior de Guanlns Nacio·
naes, forma<lo de duus batalhões de infantaria do serviço
activo com oilo companhias cadn um e as d1~signações de 42."
e 43.• e uma sccl_'iio de IJalalhi.io da reserva com a designação
de 9.a
.
Art. 2. o Os referidos corpos serão organizados :
O 42.• batalhão na freguezia dn Nossa Senhora do Hosario;
O 43. 0 nas de Nossa Senhora do 0' c S. Lourenço de Teju·
cupapo;
A secção de batalhão nns fregurzias acima mencionadas.
Lafayette Rodrigues Pereira, do .Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estaclo dos Ncgocios da Justiça, assim o tenh&
entendido e faca executar. Pnlncio do Hio de Janeiro em J
de Janeiro d.e 1880, 1.)\J." d11 Independencia e do Imporio.
Com a rubrica de Su11 Magcstade o Imperador.

La{ayette Rodrigues Pert'ira.
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DECRETO N. 7ti89 -

DE

3

DE JANEIRO DE

!880.

Reorganiza a Guarda Nacional da comarca do Rio Formoso, da Província de
Pernambuco.

Hei por bem, para execução da Lei n. 239ã de iO de Setembro de 1873, Decretar o seguinte :
Art. L 0 E' P-reado na comarca do Rio Formoso, rla Província de Pl'rnnmlmco, um Commnndo Superior de Guardas
Nncionacs, formado de um corpb de c:wallarin com tres
esqundrões e a designaçiio cJe 5.", tres bntalhões de infantaria
do serviço activo, com oito companhias cada um e as designações de M. 0 , ~ü.• e 46. 0 , um batalhão da reserva com seis
companhias e a designnção de 7. o e dtvts seciiões de batalhão
do mesmo servi«:o com ns de tO.• e H .•
Art. 2." Os referidos corpos serão organizados:
O 44. 0 batnlhão e a to.• secção na freguezia de Noasa Senhora da Conceição de S. José do Rio Formoso;
O Mi." e a H.• secção na de Nossa Senhora da Purificação
de S. Gonçalo de Una;
O ~6. o, o corpo de cavaliaria e o 7. o batalhão dn reserva na
de Nossa Senhora da Conceição de Serinhaem.
Lafayette Rodrigues Pereira, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocias da Justiçn, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 3 de
Janeiro de !880, ti9. o da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o lmpe.rador.
La{ayette Rodri_qufs Pereira.

DECRETO N. 7590-

DE

3

DE JANEIRO DE

1880.

Reorganiza a Guarda Naciona.l da comarca do Brejo da Madre do Deus, da
Provincia de Pernambuco.

Hei por bem, parn execução da Lei n. 2395 de to de Setembro de !873, Decretar o sPguinte :
Art. f. o E' creado na comnrea do nrejo da Madre 4ic Dem,
da Província. do Pernambuco, um Cornnwndo Superior de
Guardas Nacionaes, formado de rlous batalhões de infantaria
do serviço nctivo com oito companhias J)adn~üm"i às·desig~
ções de. 49. 0 ~ 50.• e mais out1:o bata)l,J~·6....~~1{~~oíh"pW)hqs .
e I! des1gnaçao de 8. '' do se1"V1ço d;rr~r~·
·. r· .~; ..
p, !I•

1880
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Art. ~-" Os referidos corpos serão organizados na froguezia
de S. José do Brejo da Madre de Deus.
Lafayettc Rodrigu<:ls Pereira, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos l':egocios da Justiça, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Hi<l de Janeiro em 3 de
Janeiro de !880, 59.• da Indt~pendcncia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua :Magestade o Imperador.

La(ayette Rodrigues Pereiru.

DECRETO N. 71i91- Dl' 3

DE JANEIRO DE

1880.

Reorganiza a Guucla Nacional da comarca de Panellas, da Provincia de
Pernambuco.

Hei por bem, para exeeução da Lei n. 2395 de lO de Setembro de 1873, Decretar o seguinte:
Art. L o E' ereado na eomarca de Paaellas, da Província
de Pernambuco, um Commando Superior de Guardas Naeionaes, formado de dons batalhões de infantaria do serviço
activo com as designa•;ões de 25. o ê 26. o; este de oito e
aqueil(l de seis companhias c mais um batalhão da reserva
com seis companhi:~s c a designação de 5. o.
Art. 2. o 0,; referidos corpus serão organizados:
O 25." batalhão na fre~uezia do Senhor 13om Jesus.
A este batalhão fica addida, na fórma do art. 7. 0 do Decre·
to de 21 \lo Mar~~o de i87'l., a força t.l:1 reserva qualifiéada na
mesma freguezia.
O 26. o do serviço activo c o 5. o da reserva na de Nossa
Senhora da Conceição.
Lafayette Hodrigues Pereira, do Men Conselho, Ministro e
Secretario ele Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha
entendido e faca executar. Palacio do Rio de Janeiro em 3 de
Janeiro de l880 .'i\l. o da Indcpondencia e do Imperio.
Com a rubriea <lc Sua Mngestade o lmpPrador.

La(a.yrtte lll!dr i!Jltt•s Pinim.
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DECRETO N. 7592 -

DE

3

DE JANEIRO DE

1880.

Reorganiza a Guarda Nacional da Comarca de Itambé, da Provincla de
Pernambuco.

Hei por bem, para a execução da Lei n. 2395 de iO de Se·
tembro de 1873, Decretar o seguinte :
Art. L • E' creado na comarca de Itambé, da Província de
Pernambuco, um Commando Supedor de Guardas Naeionaes,
formado de dons batalhões de infantaria do serviço activo
com oito comp:mhias cada um e as designações de 47. • e 48. 8
e uma secção de batalhão de reserva com a designação de n.a
Art. .2. • Os referidos corpos serão organizados :
O 47. • batalhão nas freguezias de Nossa Senhora do Desterro e S. Vicente;
O ~B. • na de Nossa Senhora das Dôres de Timbaúba;
A secção de batalhão nas freguezias acima mencionadas.
L:.tfayette Rodrigues Pereira, do .1.\leu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha
entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 3 de
Janeiro de 1880, 59.• da Independencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

La(ayette Rodri,ques Pereira.

DECRETO N. 7593-

DE

3

DE JANEIRO DE

1880.

Reorganiza a Go3rda Nacional da comarca de Jaboatão, na ProTincia de
. Pernambuco.

Hei por bem, para à execução da Lei n. 2395 de 10 de Setembro de 1873, Decretar o seguinte:
Art. L • E' creado na Comarca de Jaboatão, da Província
de l1 ernambuco, um Commando Superior de Guardas Nacionaes, formado de dons batalhões de infantaria com oito companhias cada um e as designações de 10.• e H.• de serviço
activo e mais outro com seis companhias e a designação de
3. • da reserva.
Art. 2.• Os referidos corpos serão organizados;
O 10.• batalhão na freguezia de Santo.AmarQr-1; l'b (::
.
O H. • na de Nossa Senhora do Rosa no -(le1Müt1be a, · · ·' ( ! .•.

O 3. 0 da reserva nas duas mencionadas

f~eguezias.

'·.··/~·~
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Lafayette'Rodrigues Pereiru, do Meu Conselho, Ministro o
Secretario de Estado dos Negocios da lu~tiça, assim o tenha
entendido e faça executar. l'alacio do Rio de Janeiro em 3 de
Janeiro de i880, 59.• da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

La{ayette Rodrigues Pereira.

DECRETO N.

759i-DE

3

DE lANEIUO DE

1880.

Reorganiza a Guarda Nacional tia comarca tla Escada, na Provincia de
Pernambuco.

Hei por bem, para execução da Lei n. 2395 de lO de Se·
tembro de i873, Decretar o seg-uinte :
Art. L • E' creado na comarca da Escada, da Provincitt
de Pernambuco, um Commamlo Superior de Guardas Nacion<~es, formado de dous batalhões de infantaria do serviço
activo, com oito companhias cada um c as designações de
i4.. 0 e 15. •, este organiznuo na frep;uczia de Nossa Senhora
da Penha e nquelle na do Nossa Senhora da Conceição.
Art. 2. • A ,força da rcsorvtt fica nddidn, nn fúrma do
art. 7 .• do Decreto n. 557:l de 21 de Março do 1874., aos
batalhões do serviço activo creados uns rr~spectivas freguezias.
Lafayette Rodrigues Pereira, do Meu C'lnselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocies da Justiça, assim o tenha
entendido e faca executar. Pala cio do Hio de Janeiro em 3 de
Janeiro de 188Õ, 59. • da Independencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador.

La{ayetle Rodri,qtws Pereira.

DECRETO N.

7595- DE

3

DE JANEI!W

DE

1.88U.

Reorganiza a Guarda !'!acionai da comarca tio Cahrohú, da Prodncia dd
PcrnamlJtH~o.

Hei por bem, para execução ua Loi n. 2:30:i de 10 de Setembro de 1.873, Decretar o seguinte:
Art. L • E' creado na comnrca de Ca1Jrob1!, da Provincin
de Pernambuco, um commando Superior de Guardas Nacionaes, formado de tre~ batalhões de infantaria do scrvi~·o t~ctivo
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com as designações de i6.", i7.• e i8.•, este de seis e aquelles
de oito eomp::mhias cada um, o duas secçõos de batalhão da
reserva eon1 as designações de L • e 2. •.
Art. 2. • Os referidos eorpos serão organizados ;
0•16. 0 batalhão o a L• secção do batalhão na freguezia de
Nossa Senhora da Assumpção de S. Gonçalo ;
O 17. o na de Santo Antonio ;
O 18." na de Santa Anna da Lcopoldina ;
A :2. a secção nas duas ultimas freguezias.
Lafayette Rodl'igues Pereira, do Meu Conselho, Ministrú e
Secretario de Estado dos Negocias d~ Justiça, assim o tenha
entendido o faça executar. Pulaeio do Rio de Janeiro em 3 de
Janeiro de 1880, 59." tlu Indevendencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\IHgeslade o Imperador.

Lafayette Rodri_ques Pereira.

DECHETO N. 71í96-

DE

3

DE JANEIRO DE

1880.

Reorganiza a Guarda Nacional das comarcas tle Ouricury e Boa- Vista, na
Provinda do Pernambuco.

Hei por bem, para execução da Lei n. 2395 de 10 de Se·
tembro de 1873, Decretar o seguinte:
Art. L • E' creado nas comarcas de Ouricury e Boa-Vista,
da Província do Pernambuco, um Commando Superior de
Guardas Nacionaes, formado de um corpo de cavallaria com
dons esquadrões e a designação de 3.•, quatro batalhões de
infantaria do serviço activo com as designações de 19.•, 20.•,
21. • e 22. •, o primeiro de oito e os outros .de seis companhias
cada um, e duas secções de batalhão com as designações de
L • e 3.•, sendo esta da reserva e aquella do serviço activo.
Art. 2. o Os referidos corpos serão organizados :
O de cavallaria, o 19.• batalhão e a 3.• secção de batalhão
na freguezia de S. Sebastião ;
O 20. o batalhão na de Nossa Senhora do :r :)m Conselho;
O 21. o na do Senhor Bom Jesus dos Affiictos ;
O 22. 0 na de Santa Maria Rainha dos Anjos;
A L• secção de batalhão JHJ de Santa Maria da Doa- Vista.
Art. 3. o A força da reserva qualiticad:~ nns freguezias de
:Xossa Senhora do Bom Conselho, Senhor Bom Jesus dos
Affiictos, S:~nta Maria Rainha dos Anjos o Santa Maria da BoaVista fica addida, n'a fórma do art. 7.o do Decreto de 2i de
Março tle 187~, aos batalhões da activa creados nas mesmas
freguezias.

AC'I'OS DO PODER EXECUTIVO.

Lafayette Rodrigues Pereira, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha
entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 3
de Janeiro de 1880, 59 .o da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua .Magestade o Imperador.

La{ayette Rodrigues Pereira.

DECRETO N. 7597- DE 3 DE

JANEIRO DE

1880.

Reorganiza a Guarda Nacional da comarca do Caruarú, da Província de
Pernambuco.

Hei por bem, para execução da Lei n. 2395 de lO de Setembro de 1873, Decretar o seguinte:
Art. L 0 E' crendo na comarca de Caruarú, da Província de
Pernambuco, um Commando Superior de Guardas Nacionaes,
formado de tres batalhões de infantaria com sei;: companhias
cada um e as designações de 23. o, 2q,. o e q,. •, este da reserva e
aquelles do serviço activo, e uma secção de batalhão de infantaria, tambem do serviço activo, com a designação de 2.•
Art. 2. 0 us referidos corpos serão organizados :
O 23. 0 batalhão na freguezia de Nossa Senhora das Dôres;
O 2q,.o nas de Nossa Senhora do 0' e S. Caetano da Rapoza;
O 4. o da reserva nas freguezias acima mencionadas ;
A 2.• secção de b:Jtalhão na do Senhor Bom Jesus dos
Affiictos.
A esta secção fica addida, na fórma do art. 7." do Decreto
de 2t de Março de :1.874, a força da reserva qualificada na
respectiva freguezia.
Lafayette Rodrigues Pereira, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha
entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 3 de
Janeiro de 1880, 59. o da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

La{ayette Rodrigues Pereira.
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DECRETO

Nf 7598-

DE

3

DE JANEIRO DE

1880.

Reorganiza a Guarda Nacional da comarca tia tapital da ProYincia de
Pcrnam buco.

Hei por bem, para execução da Lei n. 2395 de lO de
Setembro de i873~ecretar o seguinte :
·
Art. i . .; E' crea o na comarca da capital da Província de
Pernambuco, um ommnndo Superior de Guardns Nacionaes,
formado de um c rpo de cavallaria com dous esquadrões e a
designação de i.•, 'nove batalhões de inf:mt<~ria com as designações de i. o a 9." do serviço activo; sendo o L •, 5. •, 6.•, 8. o
e 9. • de seis e os outros de oito compnnhias cada um, e
dous batalhões da reserva com seis companhias cada um
e as designações de L• e 2.•
Art. 2.• Os referidos corpos serão organizados:
O de cavallaria nas freguezias do Santíssimo Sacramento de
Santo Antonio, S. Jo~é e Nossa Senhora da Paz dos Afogados;
O L • batalhão de infanl:nia do serviço activo na de S. Frei
Pedro Gonçalves e parte da do Santíssimo Sacramento da
Boa-Vista;
O 2. o na do SS. Sacramento de Santo Antonio ;
O :L o na de S . .José;
O 4. o na do Santis~imo Sacramento da Ôüd· Vista ;
O 5. • na de Nossa Senhora da Graça do Capunga ;
O 6. o na de Nossa Senhora da Saude do Poço da Panella ;
O 7. o na de Nossa Senhora da Paz dos ,Afogados ;
O 8. o na de Nossa Senhora do Rosario da Varzea ;
O 9. o na de S. Lourenço da Matta;
O L• da reserva nas dos seis primeiros bat.1lhõcs da nctiva;
O 2. • nas dos outros tres.
Lafayette Rodrigues Pereira, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha
entendi•lo e façn exccut:1r. Palacio do Rio de Janeiro em 3 de
Janeiro de 1880, 59. o da Indcpendcncia e do lrnperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Impera dor.

La{ayette Rodrii]ues Pereira.

DECRETO N. 7599-

DE

3

DE JANEillO DE

1880.

Reorganiza a Guarda Nacional da comarca do Cabo, da Província do
Pernambuco.
1

Hei por bem, para execução da Lei n. 'imm de iO de
Setembro de !873, Decretar o seguinte:
Art. L• E' creado na comarca do Cabo, da Província de
Pernambuco, um Commando Superior de Guardas Nacionaes,
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formado de um corpo de cavallaria com dous esquadrões e
a designação rle ~-" e tres batalhões de infantaria com oito
companhias cada um, c as designações do 27. •·, 28. • c 29. o do
serviço activo.
Art. 2. 0 Os referidos corpos seriio organizados:
O de cavallaria e o 2í." batalhão na freguozia de Santo
Antonio ;
O 2S. o e 29. • na de Nossa Senhora do O'.
Art. 3. o A força da reserva lica ml<lida, na fór~a do
art. 7. o do Decreto de 21 de ~Iarvo de 18711, aos batalhões
do serviço activo creados nas respectivas freguezias.
Lafayette Rodrigues Pereira, do Meu Conselho, Ministro c
Secretario de Estado dos Negocios da Justi\a, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em 3 de
Janeiro de iSSO, 59. • da Indepcndencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua :Magestade o Imperador.

Lafayette llodri,ques Pereira.

DECRETO N. 7600

-DE

3 DE

JA.NEIRO DE

iS80.

Reorganiza a Guarda Nacional da eomarca da Victoria, na Provincia do
Pernambuco.

llei por bem, para execução ~a Lei n. 2395 de :1.0 de Se1embro de :1.873, Decretar o scgumte :
Art. i." E' creado na comarca da Victoria, na Província
de Permmbuco, um Commando Superior de Guardas Nacionaes, formarlo de um corpo do cavall:u'ia com dons esquadrões
e a designação de ~." e d'ms batalhões de infantaria com
oito companhias cada um e as desi~nações de i2. o e 13. o do
serviço acti\'O, organizados na fn·guezia de Santo Antão.
Art. 2. o A força da reserva qnalilicada na mesma freguezia fica addida, na fúrma do art. 7 ." do Decreto de 21 de
1\larço de :1.874, aos dons batalhões do serviço aetivo.
Lafayette Rodrigues Pereira, do l\leu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha
entendido o faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 3 de
Janeiro de !880, mJ.o da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

La{ayette Rodrigues Pereira.
~.;/V'd'V

9 ..
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DECRI~TO

N. 7G0l- n::c 3

DE

JANEmo

DE

1880.

lleorganiza a Guarda Nadonal •la comarca •lc Cimht·cs na Provineia tlo
!>crnamUuc.o.

Hei por bem, para execuç~o da Lei n. 23\l5 de 10 de Setembro de 1873, Decretar o seguinte:
Art. i." E' creado n~ comarca de Cimbres, da Ptnvincia
de Pt'rnambuco, um Con;mnndo Superior de Guardas Nacionaes, formado de um esquadrão co1JJ a dcsigna~:ão de !.I,. o, tres
batalhões de infantaria com as designações de 51. o, ti2." e 53, o
tio servi~~o nctil·o, sendo o primeiro e o ultimo tle seis e o
outro de oito companhias c um h;Jtalhüo da reserva com ui to
companhias e a designação de 9. 0
Os referidos corpos serão organizados :
O 51. 0 hat~lhão na freguezia de Nossa Senhora das Montanhas;
O 52.o c o esquadrão na do Santa Agucda;
O 53. o na de Nossa Senhora da Concei~ão da Alagúa de
Baixo.
Lafavette Rodrigues Pereira, do l\leu Conselho, Ministro e
Secretário de Estado dos Negocios da Justi~·a, assim o tenha
entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 3 de
Janeiro de 1880, 59. 0 da Indepentlencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua i\lagestadc o Imperador.

Lafayette' Rodrigues Pereira.

DECRETO N. 7602 -

DE

:1

nE

JANcmo

m~

1880.

Reorganiza a G'-larJa Nacional das comarcas do Bonito e DczctTO>, na
Provincia de Pernambuco.

Hei por hem, para e:xelmç~o da Lei n. 2:JDJ de lO de Setembro de i873, Decretar u seguinte :
Art. L 0 E' creado nas comarcas do llonito c Dezerros,
na Provincia de Pernambuco, um Commando Superior de
G11ardas Nacionaes, formado de um e3quadriio com a designação de :1.. 0 , tres batalhões dr. infantaria com oito companhins
cada um e as designações do :.lO.", :31.'' e :32." do serviço activo
e mais um batalhão com seis companhias o a designaciio de
ti. 0 dareserva.
, .
Art. 2. o Os referidos corpos serão organizadqs: - · -:: · -·--, ...
0
0
0
O 30. e 31. batalhões do serviço aetivo e o 6. 1 f},ai
l!llSUTV<l · na freguezia de Nossa Senhora da Conceição.
' 1 1 ' • ' r·~ ·'
P. II.

!880

4.

,
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O 32. 0 e o csqnadriio nas de ;;.Jose de Dcwrros e Santa Anna
do Gravatá.
A este batalhão fica 11drlida, na fórma do art. 7 .o do Decreto
de 2i de Março de 1.874,, 11 força da reserva qualificada
naquellas freguczias.
Lafayette Rodrigues PerP.ira, do !\leu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios lia Justiça, assim o tenha
entendido c faça executar. P:1Iaeio do l1io de Janeiro em 3 de
Janeiro de 1880, 59. o da Independcncia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua illagestade o Imperador.

La{ayette Rodrigues Pereira.

DECRETO N. 7603-

DE

3

DE lANEIUO DE

1880.

Reorganiza a Guarda Nacional das comarcas de Barreiros c Palmares, da
ProYh;cia de Pernambuco.

Hei por bem, para execu~ão da Lei n. 2395 de lO de Setembro de 1873, Decretar o seguinte:
Art. :l. o E' crr.ndo nas comarcas Llr. Bnrreiros c Palmares,
na Provincin de Pernambuco, 11111 Commnndo Superior de
Guardas Nacionaes formado tie rpwtro batalhões de inf:mtaria
·com as designações de 33." :11,", :3:.i." e :16."; o primeiro e o
quarto de seis e us outro~ de oito cornpnnhias cada um c
duas secções de hatalhiio com as dPsignaçÕ~"s de 4,.• e 5.• do
serviço da reserva.
Art. 2." Os rcfnrirlns corpos scriio organizndos:
O 33. 0 batalhiío na fre:~nczia de S. Mig-uel de Barreiros.
A este batalhão fi1·a addidn, nn fórma 1lo art. 7. 0 do Decreto
de 2t de :Março de i87L a for~a da reserva qnaliticada na
mesma freguezia.
O 34,. o e 35." batalhões e a 4,_" secção de bntalhão da reserva,
na de Nossa Senhora da Conceição dos Montes ;
O 36." e a 5. • secção de batalhão, na de S. Jose da Agonia
de Agua Preta .
Lafayettc Rodrigues Pct·cira, elo Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Ncg-ocios da .Justi\a assim o tenha
entendido e faça I)Xecntnr. l'alario 1lo Hio dn Janeiro em 3 de
Janeiro de 1880, ti\l." da IndeJlcndcncia c uo Imperio.
Com n rubrica de Sua l\lagestndc o Imperador.
'
La{ayette Rodrigues Pereira.
<AA!"d'~
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DECHETO N. 7601- DE 3

DE JANEII\0 DE

1880.

Designa a ordem em que devem ser cxtrahidas as loteria' no anno de 1880.

Em conformidade do art. V da Lei n. i099 de i8 de
Setembro de !860, Hei por bem qur, Jui extracção das loterias
distribuídas para o anuo de 1880, se o Jserve a ordem marcada
na relação que este acompanha, assignada por Affonso Celso
de Assis Fig1wireJo, do Meu Consdho, Ministro e Secret;uio
de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidr.nle do Tribunal
do Thesmuo Nacional, que assim o tenlw entendido e faça
executar. Palacio do Hio de Jnneiro, aos 3 de Janeiro de !880,
59.0 da Ind,cpendencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua .Magestade o Imperador.

Affonso Celso de Assis Figuâredo.
Relação das lot,erias a que se rerere o
decret,o supra.
i.-183.• para o Montr,-pio elos Servidores do Estado.
(Occrl'to n. !226 !Ir.. 22 ele Ag·oslo de 18li'~ e Lei n. 1681
de :18 de AgoHo de 1.H6\J. l
'l.-lJ,O.• para o Hospital da Sn;1ln Casa da Miscricordia.
(Decreto n. 92 de ~8 de Outubro de W3~).)
3 ~- 3.• para as olirns da matriz do llivino El'pirito Santo.
(Decreto n. 2332 de 30 de Junho de 18n.)
4.- 9.• para as obras do IJospicio de Pedro H. (Decreto
n. 28H de 20 de Outubro ile 1877.)
5.- f8lJ,.• para o Monte-pio dos Servidores do Estado.
6.-7 .• para as obras 1la matriz de Nos:-a Senhora da Gloria.
(Decreto n. 2H!l de 2~ de Setembro de 1873.)
7 .-7.• para as obras ·da igreja de Nossa Senhora da Penha,
do Recife. (Decreto n. 2316 de lG de .Junho de 1873.)
8.-4.• para as obras da matriz do Divino Espirito Santo.
9.-10.• para as ohras do Hospício ;lc Pedro ll10.-185.• para o Monte-pio dos Servidores do Estado.
H.-40.• para as obras da Santa Casa de 1\lisericordia.
(Decreto n. 1693 de 15 de Setembro de 18'13.)
12.-2 .• para as obras da ig-reja de Nossa Senhora do
Desterro de Campo Grande. (Decreto n. 2:387 do :J de Setembro
de 1873.)
!3.-8.• para os Institutos dos meninos cégos e surdosmudos. (Decreto n. 277 i de 2~ de Setembro de 1877.)
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H.-lflü.• para o Monte·pio eliJS Scrvielorcs do EstDdo.
15.-11." para as obr:ts do llospieiu do !'curo H.
16.- 88.• para o melhoramento tlo cstac.lo s:mitario. (Decreto n. ms de H de Setembt'O !lc i8:i'l.)
i 7.-G. a fllll'll :IS obras eltl i,<~J'Pja d;1 :~. Jt>ãO naptista ela Lagoa.
(Decreto n. 2.J:28 de :10 dc) .lallw nl:~iJ.)
18.-187." [lar:-~ o Monte-pio tlas Scrvidorc" do Estado.
19.-12.• [lnl'<1 as u!Jras clo l!o~pieio dcl'eLlro li.
:20.-lH.• para srr o heuefic·i•t rep:trficlo [H'ln Santa Casa
1le J:\Iiserieonlia Ja Cc)rtL', Expostc>s, 1\ccolhimento elas orpllãs,
Collegio de Perlro li, e S••min:1ri" ele S. José. (Drcreto de ~3
de Maio cl<~ 1821 c Purt::ria ele 12 d~ Maio de 182ü.)
2l.-1cl.• pan1 o Hospital da S:lllta C:~>'fl dn 1\Ii<cri:·ordia da
Ct'n·te.
22.-188 pnra o l\Ionte-pio dos SL'ni!lodores do Estado.
2:1.- 9.• para as ohras do !Io~picio ele Pedro H e manutenção do alienados. (Decrdo n. J8:J8 de 27 de Setembro de
Hl70.)
2~.-

9.• para o:; Institutos dos m::ninos cégos c surdos-

mudos.
2:J.- UO. • par:~ as obras da Casn de Corrccção da Côrte.
(Decreto de 2:1 de Outubro ele l::l35.)
2G .-189. a para o J:\Iontt~-pio llns Servidores do Estado.
~7.-25.' para o patrimonio clo Ilospic.io de Pedro li.
(Decreto n. 87ti de 10 de Setembro de 18üü.)
28.-12.• para as obras da IHalriz da Candelaria. (Decreto
n. 2327 de 20 de Julho de 1873.)
29.- 4., para inclcmnisação da venda de dons predios á
Bibliotheca Fluminense. \Dc~rcto n. 272'1 de ü de Outubro
de 1877 .)
30.-8\J." Jlara o melhor:-~mcnto do estalo s~nitario.
:Jl.-190.• para o .Monte-pio tias Servitlores do Estado.
32.- 26.• para o patrimonio !lo Hospício de Pedro 11.
33.-10 .• para os Institutos dos meninos cégos c surdosmudtJS.
31.- 6.' para 11s obras da matriz de S. Chl'istov.::o. (Decreto n. 2:J:J\J de 30 de .Junho de H!7:l.)
:)ii.-Hti.• para ser o henclicio repartido peb Santa Casa
!ln l\íisericordia lln cürtc, Expo,<tus, l\eeolitimeuto das orphüs,
Collcgio de Pedro 11, e Seminario de ::) . José.
36.-191.• parn o 1\Ionte-pio dos Servidores do Estr.do.
37.- 90.• par.1 o melhor:nncmto do estacb sanitario.
:J8.-U. • para os Institutos dos mcniuo> c~g-os c surdosmudos.
39.-91. • para ns obras da Casa ele Correir;ão ela Côrte.
10.-192.• para o Monte-pio dos Ser~idores do Estado.
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M .-12. • para os Insti lutos dos meninos cégo;> D surdosmudo,.
42.-\ll.• para o l!lelhoramento do estado sanitario.
43.- 13.• para as o!Jras lla matrir. da Candelarin.
~L- iD3.• para o Monte-pio dos Servidores do Estado.
45.--5.• para a irmandade de Nos'a Senhora da Conceh:~o
dn Lagôa. (Decreto n. 21A8 de 2ii, de Se temhro de i87J.)
lf6.--8.• para a igreja de Nossa Senhora da Penha . do Hecifc.
4e7 --"'.• a favor da Santa Casa d() Miscricnrdin, do Rcdfe.
(Decreto 11. 278'1, úe 1:3 lle Outubro de i877.)
q8.--IOL• para o 1\Ionte-pio dos Servidores !lo Estado.
4eD.-7 .• para as obras da matriz da S. Jo5o Baptista 1la
Lngiw.

!iO.--- 3." para a~ o]Jr:IS 1la m:<triz de S. Salva,lot da !:ua(Dcereto n. 2:J8li dn :.1 de :;etc>mlm; de 187:l.)
51.- 5." a favor da irmandade rle Nossa Scn!tor.·1 1b B.1t.1lha, da matrir. de Santa Anna. (Derreto n. 10UD do 2J de
Ag-osto de 1871.)
52.- 8." parntls ohrns da i;J<~triz de Nossn SPnhora da Glori~.
üiJ.-- 2.• pnra a irmnnd::dc de S. Pedro, da ri•l;~dc do
Marü:nna. (Uecreto JI. !Jl;j 1!0 2ü de Agosto de HG7.)
raliiJ~l.

1.- ít8.• pnrn crcar:ín 1lo fn11rlo iln cmaneipar,i:o. (Ld
11. 20i0 de 2t! de Setellllll'O u:• 1871.
2.-49.• idem, idem.
3.-50.• idem, idem.
'L- 51.• idem, idem.
Rio rle Janeiro em 3 de Janeiro de 1880.- ilffonS'i Celso de
Assis Figueiredo.

DECRETO N. 7605- nc 10

DE JANEmo

ng 1880.

Concotlc dons r::unacs úlinh:1 (( Ferro Carril lle Caf'haJu!Jy.

Allcnuendo ao que Me requereu a Compnnilia Forro Carril
tle C~d1amby, Hef por bem Conceder-lho a nccrssaria :mtorizàçilo para CPnstruir mais dous ramaps, sendo o primeiro
peh1s ruas do Eog-cnlw 1lc Ikntro c Glorin, cles1le a do Engenho dn Dnntro nl!\ a de Mauú ,. por estn ues,!e n !la Glorh1
até a 11n Pedro Alvan•s t:allrnl_; c o s,'gundo pci:!S rnns de
Souzn Barros e .Jacaré ali\ n Praia l'l'qucna. 1'0111 11111 !Jrn1~o pela
travc,:·a rlo Engenho Novo nt(~ n Psta(:o iliJ J:iuelmdo, na
Estrada de Ferro o. Pedro !1, n Ollll'll lira::<~ pi'ln l"ll:l 1]0
Garni,·r em toda a sua extcusuo; sen1 prejniz" d1) din~ito
d~'' !in has existentes.

ao
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João Lins Vieira Cansans:1o ilo SinimiJú, tlo Meu Conselho,
Senador do Impcrio, l'resit!t>nte tlo Conselho do Ministros,
Ministro e Secretario tle E>tado dos Negocios da Agricultura,
Commercio e Obras Publie:1s, assim o tenha entendido c faw
executar. Palncio do Hio tle Janeiro em 10 de Janeiro di:l i880,
59.• da Independcncia e do Imlwrio.
Com a rubrica tle Sua niage.<tatle o Imperador.

João Lins Vú'il'lt Cau.mnsão de Sinimbú.

DECRETO N. iliiHi- 10

In; JANr.;mo DE

1880.

ConccJc pcrmbsão a Lnj:z;, Schrd11cr, Fr~'tlerico Josl· von Iloouholtz c Luiz
llonlicck para explorar k·to~in {' outra..; suhstanclas nJincraes apropriadas
a fabrico da porcclhn:l.

Attendendo ao que He ro<t\liTt:rnm Luiz Schreincr, Frederico José vou lloonholtz c Lniz l:rmlir:ck, llei por hem Conceder-lhes permissão por dons annos, J'ara e:;plor~r kaolin c
outrns snbstanrias miiwr:lt'S npropri:ulas ao fabrico tla porcell:ma, na provin!'ia tlo 1\io th• .laiH'iro, nwtlianlc :1s clausulas
que com este haix:am ~1ssign~a.la,; por João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, tlo Moa Consel'w, Senador do lmperio, Presidente do Comell10 de 1\Iiuislros, Ministro c Secretario de
Estado dos Negocios dn Agricultura Commercio c Obras Publicas, que assim o tenha t'ntonclido e façn executar. Palacio
do Rio do Janeiro em i O elo Janeiro 1880, 59. 0 da Independencia e do Imperio.
Com a rul1ricn tle Sua l\lagestalle o Imperador.

Joiio Lins Y!rim Cansausii'·) de Sinimbtí.
Clausulu~ :a

<JUC se rcl""re o Dec•·cto n. ':t'OOG
deE~l:l.

L• E' concetlido o prazo dn

11:att.u.
tlon~

:mnos, contndos desta data,

:1 Luiz Sd!rcin<'l', Frcclerit·o .l11sú von lloonholtz o tuiz Bon-

lieck par;1 st•m prt•jnizo d•· tlirt)ilo,; dt' tPrcciros, explorar
knolin o outras substauda~ IH i1ten1"s aproDriatlas ao fabrico
lb porcellann. na provint~ia tio Hio do Janl'iro.
2." E~ta eonec,~ão. quanto au mais. fica ~njeita :ís clnnsnbs 2." :í 10." dns qun
do Julho de 1Hí8.

hai~;ar:nn

com o IJecreto n. li\11\:il de !i

Palacio do Hio de Janeiro Plll 10 tl<' .J.1neiro tle 1880 . ..:..
Jo1Io Lins Vtl'im Causansão de Sinimbú.
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DECHETO N. 7G07- DE lO m:

Hl'iEmo DE

iHHO.

Concedo privilegio a Luiz Schrdncr, Frod•rico José von lloonholtz o Luiz
Boulicck para cstalH•leeercm urna fahrica tie porcolla.na uo municipio
desta capital.

Attendendo ao que Me roqucrcram Luiz Schrciner, Frede·
rico José von lloonltoltz e Lui1. Iloulieck e de conformidade
com o Jmreccr do Conselheiro Procurador da Coroa, Sob erania c Fazenda Nacional, Ild por hem t:onecller-lhes privile·
gio por quinze annos, para cstalwlt~ecrcm 110 município desta
capital uma fabrica tle porGt'llana ; lkando c;.ta conccss~o dependente da apprOI':lÇ:io da asscmhléa geral legislativa.
João Lins Vieira Cansans:to dt) Sinimbú, do Meu Conselho,
Sonador do Impcrio, Prcsidt•ntt: do Consl'iho de Ministros,
1\lini,tro n St•tTI'Lario do Est:ulo dos Negtwios da Agriwltura,
Commercio c Obra;; l'uiJiie:ts, :1:<sim o lt)ilha enlcJH!ido n l'nça
executar. Palacio do Bio de .Janeiro em 10 de Janeiro do Hl80,
ti9." ela Imlcpendcneia c tio lmJJcrio.
Com :1 rubrica de Sua 11Jag-cstadn o lmpcratlor.

Joà·J Lins Vieim

DECBETO N. 7608

Cansausíf~

-DE 2~ DE

de Sinimbtí.

UNEIRO DE

!880.

Concede prhilcgio i Picrre Labourdenuc S. Juliaá para o melhoramento
feito no sou apparclho do colher café.

Attendendo ao tplll Me Het(tlCreu l'i''ITll Lahourdnnne
S. Juliná c de confonnitlalle_ com o pareeor do Cou~clheiro
Proeurallor da Coroa, Faznnda (\ Solicrnnia Nacional, 1Ie1
por bem Conceder-lhe privilegio por cinco :mnos vara usar
do melhoramento, constante do desenho cxhibirlo c que declara ter feito no sen :1pparnlho de colht•r cart\ denominado
Santa Cruz, a que se rcrcrc o Decreto 11. 7U!J d 1 U de Agosto
do anno passado.
João Lins Vieira Cansnnsãtl de Sinimbú, do i\Icu Conselho,
Senad,Jr do Imp~>rin, Prn.-;itlenltl do Com<nl h o de l\Iinistros,
:llinislro n Seerut:ll·io lln E:<tad•J tlus Nugui'ÍO> da Agri<:altnra,
Con11uercio e Obras l'uhliras, nssim o tenha cntenllitlo o
f:l('a I''I:Ccntnr. P:il:u·in rlo llio ;In .l:111'1iro em ::!'! d~> .bnniro
;),: 1880, J)!J." da lndepend:mcia o llo Itnpcrio.
Co111 a rubrica tlu Sua i\Iagestatlu o lmpcra;lor.

Jocio Lins Vieira Cansansíio de Sinimbtí.
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DECRETO N. 7609

-DE 2~ DE JANEIRO DE

1880.

Concodc privilrgio a Antonio .José Fausto Garriga para a machina denominada
-Attenuador homroopathico.

Atlendendo ao que 1\le requereu Antonio José Fausto
Garrign e de conformidade com o pm·eeer do Conselheiro
Procurador da'Coróa, Soberania e Fazend:1 Nacional, Hei por
bem Conceder-lho privile!!io por drz :nmos par<t fabricar e
vendrr a{machina, aproprinda ás c!ynami~nçiics homcepathic •S,)
que declara ter invent~do_ c dnno:nina Attf'~uarlor humceopa!
thicas, segundo a dcscf!p\'::o e desenho rlrpo~'ttndos no Arcluvo
Publico.
João Lins Vieira CamaP~iio !lr. Sinimlní, do :Meu Conselho,
Senadot· do lmperio, Pre,irlrnle do Con:oclho rle Ministros,
Ministro e Secretario de Es:ado do5 N<'goeios da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas, [tssim o tenlta entendido e faça
executar. Palaeio do Rio de J[meim em 2~ de Janeiro de 1880,
59. • da Indepemlencia e do Imperio.
Com a rubricn rln Sua I\Iagestade o Imperador.

Joilo Lins Vil'ira Cansansilo

DECRETO N. 7610 -

DE

21

d~ SinimiJú.

DE JANEIRO DE

1880.

Concedo privilegio a lzi<lorc Morcau para nm novo systcma <lc inoenua de
canna de assncar.

Attendendo ao que Ue rrquereu Ir.idore Moreau c de conformidade com o p::n·ecer do Conselheiro Procurador da
Corôa, Soberánia c Fazenda Nacional, Hei por bem Concederlhe privilegio por dez annos para fabricar e vender moendas
de canna de assuc::tr, seg-undo o systema que declara ter inventado c cujo desenho cxhibiu, deposit~ndo a respectiva
descripção no Arcltivo Publico.
.
João Lins Vieira Cansausão do Sinimbú, do 1\Ieu Conselbo,Senador do Impcrio, Prc;:idente do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado do~ Ncgoeios d:1 Agricultura,
Commercio e Obras l'ublicas, assim o tenha entendido e
faça executar. Palaci•J do Hi" r!e Janeiro l'lll 21, de Janeiro
de 1880, ü9." .da Independcncin e do fmperio.
Cnm a rn!Jrica de Sun jJ;~ge;:tail<' o Jmp:'rnrlor.

Joâo Lins l'ieira Cmwws(lo de Sinimbú.

33

ACTUS })0 l'Q!Jilll EXECU'flYO.

DECRETO N. 761:1. -

DE

2~ DE JANEIRO DJ'

1880.

Coneetle privilegio a Alvaro Rodovalho Marcondes dos Reis, para os melhoramentos, feitos na sua machina tlc dcspolpar cafr.

Attendendo no que Me requereu Alvnro Rodovalho Mar·
condes dos Heis, e de conformidade com o parecer do Conse·
!beiro Procurador da Corôa, Fazenda e Soberania Nacional,
Hei por bem Conceder-lhe privilegio por dez annos, para usar
dos melhoramentos, fllitos na machina de despolpar café,
privilegiada por Decreto n. n22 de i6 de Agosto do anno
passado, e que constam dos desenhos oxhibidos.
Jo~o Lins Vieira Cansansiio de Sinimbú, do Meu Conselho,
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, llfi·
nistro e Secretario de Estado do,.; Neg-ocios da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 2~ de Janeiro de 1880,
51l." da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua .Magcstatlc o Imperador.

Jocio Lins Vieira Cansansiio de Sinimb ú.

DECHETO N. 7612 -

DE 2~ DE JANEinO DE

1880.

Concede permissão a Antonio Fcmantlcs da Costa Guimarães para expio·
rar mincracs na provincia da Dahia.

Attendendo ao que Me requereu Antonio Fernandes da
Costa Guimarães, Hei por bem conceder-lhe permissão p11ra
explorar ouro, prata c outros mineraes nas comarcas de
Joazeiro e Chique-Chique, da província da Bahia, sob as
clausulns que com este baixam, assignadas por .João Lins
Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, Senador do
Imperio, Pl'esidcnte do Conselho d() .1\linistros, Ministro c
Hccretario de i<:~ ta do dos Negoeios da AgTicultunt, Comincrcio
c Obras Publicas, que assim o tenhn rnteudido n fnça ei:ecu •
l:n·. Palacio do Rio de Janeiro em 2'~ de .Janeiro tln i88U,
ri>!." da lndependcncia e do Imperio.
·~om

1'. 11.

a rubrica do Sua f\fagcstade o Imperador.

Jo!iv Liu; l'i'im c,uiSiUisliv dé $('f~~Vf~f)'
ti
,.,

·-''>--'.

1880
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Clausulas n que se rerere o Decreto n.
desta data.

')'61~

I
E' Concedido o prazo de dous annos, contados desta data,
a Antonio Fernandes da Costa Guimarães, para, sem prejuízo de direitos de terceiros, explorar ouro, prata e outros
mineraes nas comarcas de Joazeiro e Chique-Chique, da província da Bahia.
Il
Esta conse,são, quanto ao mais, fica sujeita

á~

clausulas

2.• á 10.• das que baixaram com o Decreto n. 69ti2 de 6 de
Julho de i878.
Palacio do Rio de Jnneiro em 24, de Janeiro de i880.João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.

DECHETO N. 7613 -

DE

2TJ,

DE JANEIRO DE

1880.

Proroga o prazo concedido a Alfrorlo Au~u<to Vid.l para a exploração do
minorno3 na provinda do Paraná.

Attemlendo ao que Me requereu Alfredo Augusto Vida!,
Hei por bem Jlrorog:11·, p ;r um anno, contado desta data, o
prazo estipulado na clausula 1." do Decreto n. 68i3 de 29 de
Dezembro de 1877 para a exploração de cobre e outros mineraes nos terrenos contíguos aos rios Ivahy, Parapanema e seus
affiuentes, na província do Paraná.
Joiío Lins Vieira Camansão de Sinimbú, do Meu Conselho,
Senador do Imperio, l'rcsidrmte do Conselho de 1\Iinistros,
Ministro e Secretnrio de Estado dos :Nc•gocios cln Agricultura,
Commercio e Obras Pu!Jliea~. n~sim o tenhn entendido e faça
exccutnr. P:llacio do Hio de Jnneiro em 2'1 de Janeiro de 1880,
!)9. o da lndepenclcncia P do Imperio.
Com a ruhricn de Sua Magestade o Imperador.

João Lins Virint Cansanscio de Sinimbtí.
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ôECHETO N. 7614-

DE

2.\

DE JANElllO DE

!880.

Concedo privilegio a Arlhur Price o R. Aspinall para a machina do des·
cascar café denominada • Victoria •·

Attcntendo ao que Me requereram Arthur Price e R. As·
pinall, e de conformidade com u parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, Fazenda e Soberania Nacional, Hei por
bem Conceder-lhes privilegio por cinco a anos para fabricarem
e venderem a iuachina de descascar 'Café, denominada- Vi·
ctoria-que declaram ter inventado e cuju desenho exhilliram.
Jo5o Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho,
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado do~ Negocies da Agricultura,
Commercio e Obrns Publicas, assim o tenha entendido e faça
executar. Pala cio do Hio de Janeiro em 24 de Janeiro de !880,
59. 0 da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestadeo Imperador.

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.

DECRETO N. 7615-

DE

24

DE JANEIRO DE

i880.

Concedo a C•trlos AlbJrlo Morsing privilegio por 90 annos para por si
ou por uma Companhia quo organizar, construir uma estrada de ferro de
bitola estreita entro as cidades do Rio de Janeiro o Angra dos R ois.

Attendcndo ao que Me requereu Carlos Alberto Morsing,
Hei por llem Conceder-lhe pnvilegio por 90 annos para por
si ou por uma companhia que organizar, construir uma
estrada de ferro de bitola estreita para passageiros e carga,
partindo da bahia de Botafogo, no fim da praia do mesmo
nome, e seguindo )1ela Copncabann, Jacarepaguá, Guaratyba,
Snnt~ Cruz, Itagunhy e Mangaratyba até Angra dos Reis , de
nccõrdo com a~ clausulas fJUe com este baixam, assignadas
por João Lins Vieira Cansansãn de Sinimbú, do Meu Consesrlho, Senador do Imperio, PresidPnte do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario de Estado dos Negocius da Agricultura, Cnmmercin il Obras Publicns, que assim o tenha
entendido e fnca executar. Pnlacio do Rio de .Jnnoiro em 24
de Janeiro de !880, 5\.1. 0 da lndependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lageslade u Imperador.

João Lins Vieira Cansansilo de Sinimbú.
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Clausulas a que se ref"ere o Decret,o
n. 761.U, dest,a dat,a.

O Governo Imperial concede a Carlos Alberto Morsing privilegio por 90 annos, n contar uesta data, para, por si ou por
uma cgmpanhia que orgrmizar, construir, usar c gosar uma
estrada de ferro d·~ hitola de um metro entre trilhos, que,
partindo do lim da 11raia de Botafu;.!;o, nesta cidade, e do ponto
que for approvado pelo Gove.rnG siga pela Copacnbana, Jacarepaguá, Guaratyba, Santa Cruz, ltaguahy e Mangaratyba
até Angra dos Reis, na Província do Bio de Janeiro, com
preferencia ao seu prolongamento ú de S. Paulo.
li
Soh pena do carluc:1r .~ presente conres~fto, e salvo os casos
de força maior, justilic:ulos peranlo o Govemo e por elle julgados, não serão excedidos os seg-uintes prazos :
§ 1. 0 De tres annos, contados desta data, parn a incorporação da companhia ;
§ 2. o De um anuo, depois desta incorporação, para a apresentação dos planos definitivos da linha e suas dependencias,
na fórma prescripta pelo art. 21 § l. 0 do Hegnlamento, que
baixou com o Decreto n. ii5l\l de ~8 ue Fevereiro de 187!1,.
§ 3 o Depois de approvados pl'io Governo, os planos, ou
considerados Ines, Jlor terem permanecido mais do treze mezes em seu poder, sem serem n)geitados nem sujeitos a modificação alguma, a construcção começará dentro de seis mezes,
e todas as obras terminarão no prazo de quntro annos da
data em que as mesmas obras começarem.

lll
Durante a construq:ão potlorá a companhin fazer nos
mesmos planos as alterações que julgar convenientes, submottendo-as, porém, prévinmcnte á approvação do Governo.

rv
Emquanto vigorar o ]lrivile~io, o Governo niio permittirá
a <'Onstrucção rle outras vias feiTL':I:; na uwsmn rlirecçiio ,~
dentro da zonn de iii kilometrus varn cnda I;Hln rlo eixo da
~strada; salvo as ex:cepções constantes do nrt. 9. o ~ i. o do
supracitado Heg ulamento.
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v
Durante o mesmo prazo e com ns re~lricçõrs eonstantcs do
arti~o gosará a companhia n isenç5o do direitos
de importação sobre os trilhos e accossorios, trem rodante,
combustivel o mais materiaes neccssarios á construcção, conservação e custeio da linha.

§ 5." do dito

VI
A eornpanhia terá direito:

§,L" De desnpropriar, na fórmn do Decreto n. 816 de :lO
de Julho de 1855, os terrenos e bom feitorias do rlommio partieular que forem neeessarios para a construcção ou melhoramento da linha e suas dcpendeneias.
§ 2. o Para(assentH trilhos nas estradas e cnminhos actuaes,
comtanto que não inlerrompa o trnnsito publico e obtenha
para isso a necessaria permissiio das autoridades provinciaes
e municipaes.
§ 3." A' preferencia, em igualdade de circumstancias, para
lavrar minns na zonn privileginda, sendo expresso em contracto especial o numero de datas que o Governo julgue conveniente conceder, !Jl'm como as condiçõt•s a que devo ficar
sujeita a em preza.
§ !~." Ao uso das madeirns o outros materiar$ existentes
nos terrenos.fdevolutos ou nncionaes, intlispensaveis pnra a
construcção da estrada.

VIJ
Hrpois dos dez primeiros annos de dura~iío do privilegio,
deverá a companhia começar a formar seu fundo de amortisaçiío, empregnndo para esse fim até 1"/o da receita liquida
que exceder a 7% do capital elrectivamente empregado.

VIII
A tarifa dos preços de transporte dos passageiros e cargas
de qunlquer especie será organizada pela companhia e approvada pelo Governo, de cinco em cinco :mnos.
Qn:mdo por acrasiiío desta revis~o se verifienr que a receitn
liquida exredn de 12 "/o do capilal despendillo, o excedente,
deduzida a fracção destinnda ao fundo de amortisaeãn, dividirse- ha em duas partes iguaes, sendo uma applicada a reducç~o da tarifa e outra em benellcio da companhia.

IX
Os transportes de mnteriaes ou passageiros por conta do
Governo ou da Província do Hio <!e Janniro ell"ectuar-se- hão
conforme as condicções mencionadas no art. :!.2 do supramL•ncionado llegulamento.

38

AGTOS DO I'ODF.R EXEGUTIYO.

X

Observar-se-hão nesta estrada de-ferro, no que lhe fôr
applicavel, as disposições regulamentares vi)!entes, relativas
á liscalbação construcção, conservação e policia da linha, e
outras quaesquer que, para o futuro, forem decretadas, cum·
tanto que não contrariem nenhuma das clausulas da presente
concessão.

XI
Qualquer que seja a séde da companhia que fôr orgnnizada
para a execução dns obras, terá a mesma companhia um representante nesta Cõrte para tratar com o Governo; sendo, porém; da competencia exclusiva dos tribunaes do paiz as ques·
tões suscitadas entre a companhia e os particulares.
XII
Em caso de desaccôrdo entre o Governo e a companhia
sobro direitos e obrigações de ambos, será a questão, resolvida por meio de arbitragem.
~ L • Cada uma das partes nomeará um arbitro, e o terceiro, que no caso de empate decidirá definitivamente, será
escolhido por accôrdo de ambos; antes de procederem a qualquer exame ou discussão dos documentos mia ti vos á questão.
O seu lattdo será difinitivo o sem recurso algum.

XIII
Em qunlquer época, decorridos os quinze primeiros annos,
depois de aberta toda a linha Ml trafeg-o, poderá o Governo
resgatar a presentt\ concessiio. O preço· do resgate será fixado
por dous arbitros, um nomeado pelo Governo e outw pela
companhin, os quaes tomarão em considera~_:ãe não só a importancia das olJras no estado em que estivorem, sem attenderem no custo primitivo, como tambem ú renda liquida da
estrada nos cinco primeiros annos anteriores. Em nenhum
caso, porém, poderá o preço do resgate, que resultar do arui·
tramento, exceder a uma som ma cuja renda annual de 6 "I•
seja equivalente ú renda liquida méd.ia dos cinco a unos anteriores.
Se os arbitros não concordarem, dará cada um seu parecer
e será a questão resolvida pela Secção dos Negocios do lmperio
do Conselho de Estado.

XIV
Pela inobservancia de qualquer das cl:msulas da~presente
concessão para a qual não lwja pena especial incorrerá o con,
tessionario ou a. companhia na multa de 200~000 a 5008000
segundo a gravidade do caso.
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XV
Os prazos das clnusulas só po1leriio ser revogados, verificado o caso dr, força mnior, pagando o concessionario ou a
companhia, por cada mez de prorogação a multa de 5008000;
não podendo, porém, a prorogação ou prorogações exceder
de metade do prazo fixado na mesma clausula.
Palacio do Rio de Janeiro em 24. de Janeiro de 1880.-João
Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.

DECRETO N. 7616- DE 31

DE JANEIItO DE

1880.

Concodo permissão a João Forroira do Oliveira para explorar ouro na
provincia do Paraná,

Attendendo ao que :Me requereu João Ferreira de Oliveira,
Hei por bem conceder·lhe permissão para explorar jazidas
de ouro na serra do Marumby, dn provincil do Paraná,
sob as clausulas que com este baixam assignadas por João
Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu t:onselho, Senador do Imperio, PresidPnte do f;onselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos NPgocios dn Agricultura,
Commercio e Obras Publicas, que assim o tenba entendido
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 31 de Janeiro
de 1880, 59." da Independcncia c do Imperio.
Com a rubrica tle Sua Magcstatle o Imperador.
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.
Clausulas a que se ret"f"re o necreto n. ,.OIO
desta data.

I

E' concedillo o prnzo de dons annos a .João Ferreirn de
Oliveira, para, sem prejuízo de direitos de terceiros, explorar
jazidas de ouro na zona da serra do Marumby, entre os municípios de l\lorretes e S. José dos Pinhaes, da província do
Paraná.
H

Esta concessão, quanto ao mais, fica sujeita á;;; clausulas
2. a a lO. • das que baixvram com o Decreto n. fi91J2 de 6
de Julho de 1878.
Palacio do Rio de Janeit·o em 31 de Janeiro de !880.- João
Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.
<Af"d'\:P.;fW'\:AI"

DHCRETO N. 7(\17-

llB

:ll

De; .!ANBlRO DE

·1880.

Concedo permissão a Luiz Hcynantl para cxplcrar ouro na prorinch Jo
Parnn:'t.

Attenllcndo ao que l\Ic !'CIJUI'I':'U Luiz Heyn.md, Hei por
bem Conr.Pdcr-llw penuhsiio para (Yxplorar jazidll,; de onru no
município do Arr:linl (!neimndo, da província do P:mHlÚ. ~ob
as tlausnlas que C(1Jll c~lr 11ah::m :1,signadas por .loilo Lins
Vieira C1nsansão d1• Sinimlii.l, do J\Ien Consellio> Senador do
Imperio, Presidenln do CO HSI lho ce lilini~tro;:. Ministro e Sccrncretario 1l1· Estado dos Negoeios da Agricult:.ra, Cummcreio c
Obrns Publiras, que as~im o l1•nha entendido e l'nçn exccut:Jr.
P:tlacio do nio de Janeiro em :a de Janeiro de 1880, f59. o da
Jndependencia o do lmpPrio.
Com a rullrira tk Sua l\lagcst::ale o Tmperndor .
.Toii)J Lins Vi"il'a Cansausilo dt' Sinimlni.
Clausulas a que "e ret"ere o Dee••cto n. ':Y4'tl ,de,., ta data.

i. •- E' concedido o prazo de dous annos, a Luiz Reynnud
para, sem prejuízo de direitos de terceiros, explornr minas do
ouro no município do ,\rraial Queimndo, da província do
Paraná.
2. •- Esta conces;:ão, qtlnnto no mais, lica sujeita ás clan~mla~ 2.• a 10.• das que 1Hd\ar<11l1 com o Decreto n. 6\Jü2
de fi de Julho de JRiH.
Pnlacio do Hio de Janeiro em :H dn .I:Jnciro de ,1880.- Joilo
Lins Vieim Cansan\'1/o d!! Sinimlní.

DE€ RETO N. 7G13 -- n:' :H

DE

HN~mn

nr. 1880.

Approva areforma. dos estatutos da Companhia Pernambucana
çfio Costeira a. Yapol'.

llC N~wega~

Attendendo ao fJUe l\!e representou a Companhia Pernnmbucana de N~1vega<:ão Costeira a V:q1or, devicbrnente representada e de conformitla::e co:H a Minha ímperinl c
Immediata Resolução tle 2'1, <.lo co.·rcntc mez, lnnçada sobre
parecct· da Secçf:o dos l\'cgocios do Imperio do Conselho de

Estado exarado em Consulta de i2 de Dezembro do anno proximo passado, Hei por bem Approvar a reforma de sons estatutos, menos !JU[Into ~10 art. i8 §§L" e 2." sobrr~ que versa
a representação do gerente, relativa ao contracto celebrado
entre elle c a dircctoria c cmquanto não fúr este rcseinrlido
peJ[!s partes contratantes ou por accôrdo amigavcl ou pelos
meios judicivrios.
João Lins Vieira Cansamão de Sinimbú, do Meu Conselho,
Senador do Imperio, Pre~idente do Conselho de Ministros,
Ministro e ScrTfllnrio de Est[ldo dos Ncgoeios da Agricultura,
Commercio e Obras Publieas assim o tenha enkndido e fnça
executar. Pala cio do fi io de Janeiro em ::li de Janeiro dn i880,
rm. o da Independencia c do lmperio.
Com a rnhl'ica de Sua lllagcstade o Imperador.

Jeiio Lins Vieim Can.çans<iO dt? Sinimlní.

Reforma dos Estatutos a flue se refere o
Decreto n. 761 8 desta data.
Art. r1." O capital da companhia será de
e de 200$
que poderá ser ainda elevado si as necessid:1des
assim o exigirem: mas srímentc poderá ter logat'
prescripta no art. 38 dos presentr•s estatutos.
n pres<'ntado por aerões do iOO,~

2.000:000n
cada uma,
da emprezn
da maneira

JI

Art. 7. 0 O valor das ac(:ues será integralmente realizado
ou en~ãn serú effcctuado na razão de 20 "/o.
Na segunda hypothese, as chamadas serão feitns ü proporção que as necessidades da companhia o exigirem, e de
modo que entre umas e outras haja pelo menos o intervallo
de dons rnezes.
IIJ

Art. 10. O conselho, como fiscaL tomari1 cont:~s no gerente,
qunnrlo llle approuver, e de facto, as tomará todos os mezes,
sobre IJalancete apresentado pelo mesmo gerente.

r. n. 1880
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IV
Art. H. O conselho tem autoridade para mspcnder o
gerente, sPmpre que o julgar de conveniencia da companhia,
por·maioria de votos.

v

n.

Art.
Sómente accionistas de 5:000~ realizados, pelo
menos, poderão ser eleitos membros do conselho de direcção.

VI
Art. i3. O conselho de direcção será renovado annualmente, podendo ser reeleitos todos os membros, sendo toda·
via a reeleição de um obrigatoria.
VII
Art. i7. Dirigir e fiscalizar junto ao gerente a administração de todos os negocios tendentes á CO!Npanhia, quP
não forem de mero expediente.

VIII
Art. i9. O gerente apr~!\cntará todos os annos á ns>embléa geral att\ o dia 15 de Fevereiro, o halnnço da companhia,
fechado no fim do anuo anterior, acompanh11do de um rdatorio da gestão de seus negocios, o parecer da commissão de
exame, ~endo prévia mente apresentados á directoria.
IX

Art. 25. A convocação dn ns,embléa geral terü lo2ar por
convite do conselho de direcção por annuncios public:~rlos nos
jornaes mais lidos da província com antecipnção de oito dias.

X
Art. 29. A ordem da votação é a seguinte:
De i até 5:0001') um voto por cada i :OOOS realizado. Aos
accionistas de maior numero de acções contar-se-ha mais um
voto por cada i0:0005 de 25 votos que será o maximo.
XI

Art. 31. D9 lucro liquido de cada anuo se deduzirá 1í "lo
para fundo de reserva até 100: 000~. Preenchida esta se tirnrão
::! 1;2 "lo até completar 200: 000#, podendo ser applicado em
apolices da divida publica g:cial ou provincial que tenham garantia do Governo, ou em bilhete~ do Thcsouro, ou em letras
hypothecarias de estabelecimentos de credito real que tenham a mesma garantia, dando aosjurm; a mesma applicação.

ACTQS DO PODER EXECUTIVO.

XII
Art. 32. O fundo de reservn é exclusivamente de~tin:~do
para fazer face ás perdas do capital soeial desfalcado em
virtude de perdas, ou para substituil-o, e si por este modo
for desfalcado será inteirado pela fúrma acima dita.
XIII

Art. M. Pelo fallecimcnto de qualquer accionista, e emquanto o espolio estiver- pro indeviso-, passa para seus
herdeirog não só o direito ás ae~:ões e aos dividendos, como
tambem o de tomarem parte 1WS deliberações da assembléa
geral, comtanto que srmdo mais de um se combinem entre
si para um só votar.
Depois de feita a partilka cada herdeiro representará o
accionista fallecido, conforme o numero· de acções que
lhe tocarem.
Os fallecidos serão representados pelos administradores legaes das respectivas massas.
Secretaria de Estado dos Neg-ocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 31 de Janeiro de I880 .-JoãiJ
Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.

DECRETO N. 7619 -

DE

31

DE JANEIRO DE

1880.

Concede ao engenheiro Constancio da Franca Amaral privilegio para
aconstrucçã" de uma estrada de ferro, de bitola estreita, que, partindo do littoral da província de Santa Catharina, na bahia de S. Fran.cisco, vá terminar na vilta do Rio Negro, na província do Paraná.

Attendendo ao que Me requereu o engenheiro Constancio
da Franca Amaral, Hei por bem Conceder-lhe privilegio por
90 annos, para a construcção, uso e gozo de uma estrada de
ferro de bitola de um metro entre trilhos, que, partindo
da bahia de S. Francisco, no litloral, da província ele Santa
Catharina, se aproxime das margens dos rios Itapacú e
Preto, e vá terminar na villa do Hio Negro, rl:l província
do Paraná, sob as clausulas que com este baixam, assignadas por João ,Lins Vieira Cansansão de Sinimhú. do Meu
Conselho, Senador do Imperio, Presidente do Consdho de
Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o
tenha entendido e faça executar .-Palacio, do Rio de Janeiro
em 3i de Janeiro de f:880, 59.• da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.

Clausulas n fJUe !'le ret"(')re o Deereto n. 7'019.
desta data.

O Governo ImtJerial concode ao engenheiro Constancio da
Franca Amaral privilegio por 90 annos, para a construcção,
uso e gozo de uma estrada de ferro de bitola de um metro
entre trilhos que, partindo da hahia tle S. Francisco,
no littoral da província de Santa CaLlwrina, se aproxime
das margens dos rios Itupacú e Preto, c vá terminar na
villa do lHo Negro, na província do Paraná.

11
O concessionnrio se obriga n mandar começar os estudos
no prazo de seis mezr.s, devendo apresentai-os :1 opprovaç~o
do Governo dentro de um anno; ambos estes prazos contados desta data.

IIl
Os estudos constarão do Sf'guinte :
L" Planta geral da linha na escnla de 1:~000 em que
serão indicados os raios de curvaturns e a configuração do
terreno representada por meio de c.urvas de nivcl disllmte
tres metros entre si ; bem como em uma zona nunca menor
de 80 metros de eada latlo, os campos, maltas, terrenos
pedregosos, e, sempre que for possível, as divisas das propriedad•'s particularns, as terras devolutas e as mina3 ;
2. o Perfi I Iongi tutlinal, na escala de 1: ~00 p~ra as ai turas
e de l: ~000 para as distancia~ horizontaes, indicando a extensão de cotas tios decli\'es ;
3. • Perfis transversaes na escala de i: 200 em numero
sufficiente para a determinação dos volumes de oi.Jras de
terra ;
~.o Planos geraes das obras mais importantes, na escala
de 1:200;
5. o Relação das pontes, viaductos, pontilhões e boeiros
com as priucipaes dimrmsõe~. posição na linha, systema de
construcção e qunntitlade de obra;
6. o Tabella da quantid<Jde de excavações para executar-se
o projecto, do transporte médio de rl.)moção dos matcriacs
e sua classificação aproximada ;
7. 0 Tabella de alinhamentos e seus desenvolvimentos,
r:~ios do curvas, cotas de declividades e suas extensões ;
8.° Cndernetas authenticatlas das notas de apurações topographicas, geodesicas e astronomicas feit:1s no terreno ;
\J." Memoria justificativa c explict1tiva das principaes disposições do projecto, acompanhada de um orçamento geral
das despczas de constrncção.
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IV
O concessionario poderá organizar uma companhia para
levar a effeito a construccão das obras dn estrada de ferro.
A incorporação da compánhia deverá rcalizar·se dentro do
prazo de 1.8 mezes contados desta data, c o começo das
obras dentro de seis mezes, contados da approvação dos
estatutos.

v
Si, durante a execução dos trabalhos a companhia reconhecer necessidade de modificar o projecto approvndo, solicitará autorização do Governo, justificando a utilidade da
modificação.
VI
Si os estudos niío começarem no prazo de seis mezes; si
não forem elles submettidos á approvação do Governo dentro de um anno ; si a companhia não for incorporada e seus
estatutos submettidos á approvação do Governo dentro de
18 mezes, todos contados desta data; si :1s obras não tiverem começo no praso da clausula'~. •, caducará a presente
concessão.
VIl
As obras deverão ficar concluídas e aberta ao trafego u
estrada em toda a sua extensão no prazn de qtwtro armos,
contados da approvaçiio dos estudos.
VIII
A companhia obriga·se a manter serviço diario e regular
de trens de passageiros e cargas entre os pontos extremos
e intermodios da linha, devendo para isso construir todas
as obras e empregar os meios necessarios.

IX
H:n·erú est::~ções nos pontos extremos c nos intet·modios,
nnde forem nccessarins com as accommo1l:u;õr:s Jlfl'<'isas para
o Sl'fVÍ('" de viajantes e mercadorias_
X

A via forrea niio impedirá o livro tr:msito dos caminhos
acttwes das outras qun se abrirem pal'a comtuo!lidade publica, nem lerú a companhia rlin~ito a !axa alguma pela Jlassa··
C•.'lll nu;; (i•;n!os do dU:.ill!lenlo.
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XI
A companhia é obrigada a restabelecer o manter em qualquer tempo, á sua custa, o livre escoamento de todas as
aguas, cujo curso sl'ja demorado ou retido pelas obras da
estrada.
Nos cruzamentos com rios navegaveis serãg construídas
obras d'arte de modo que não oppunham embaraço algum
á navega~ão.
XII
A compnnhia cstabelecerú em toua a extensão <la via ferrea,
uma linha telegraphica, que dcver:í começar n funccionar, o
mais t~1rdar, quan1lu fúr todn a linha rcrrL'a aberta ao trafego.
O Governo terá o direito de utilisar-se dos postes telegraphicos tia eompanhia vara colloear um ou mais fios e de
assentar os respectivos appardhos, bem como estabelecer
escriptorios telegraphicos nos edificios das estações dn companhia, sem que esta tenha direito a reclamar indemnisação alguma.
XIII
Depois de concluídas as obras da estruda, a companhia será
obrigada a conservai-as sempre em hom estndo, de modo
que não haja em tempo algum interrupção do trafego nem
o menor perigo para a circulação dos trens.
Si as obras não forem conservadas em !Jom estado, o Govemo pod~rá mand:Jr fazer por conta da companhia os trabalhos necessario;; para restabelecer a segurança da via
ferrea.
XIV

Si depois do começada a construcção da estrada ficarem
as obras paradas por mais de seis mPzes; si a companhia não
cnncluir toda n linlw no prazo marc:1do na clnusuln 7.•; si
depois de nberta a linha ao trnfego f•)r a circulação inter·
rumpida por mais !lu tres meZ•'s, ou si a compnn hia por qualquer motivo fôr pelo Governo dr,clarada incnpaz de continuar os seus trabalhos, caducará a concessão, salvo caso
de força m~iur, devidnmente provado P julgado pelo Governo, precednndo audiencia tia Secção tios Negocios Llo
lluperio do Cou~elho de E'tado.
O Governo pmvidcnciat·~í sohre o acalwmento 1hs ohras ou
continuação do trafc~o, IJOLl•~nllo :Hlj ndiear a outr;~ em preza
as obras executadas e o material exi;;tentc.
O preço obtido SPrá entregue pela nova em preza ú companhia que não terá direito a mais nenhuma indemnisação.
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1},7

Si não tiver Jogar a adjudicação, a companhia disporá
dos matt•riaes e mais objectos que lhe pertencerem, dentro
do praso que lhe fôr marcado pelo Governo, sem direito
de reclamar cousa alguma.
XV
O concessionnrio ou a companhia que organizar terá direito
aos favores mencionados nos§§ 1 a 7 do art. 9. 0 do regulmnento approvado pelo Decreto n. 556 I de 28 de Fevereiro
de 1874.
O Governo fiscali~ará, como julgar conveniente, a execução
das obras, o serviço do traft~go e o cumprimento de todas
as clausulas desta concessiio.
Todas as despezas da liscalisação correrão por conta da
companhia.

XVI'
Os preços de transporte de passageiros e mercadorias de
qualquer especie serão determinados em uma tarifa organizada pela companhia e approvada pelo Governo, devendo
es;;a tarifa ser revista de cinco em cinco annos.
Sempre que da revisão se verilicar que a renda da estrada
t•xcetlt\ a 12 "/o li!JUido, o excesso, deduzido o fundo de
amortização, a que se refere a clausula 20.•, será dividido
em duas partes iguaes, das quaes uma será applicada á reduc~
ção da me~ma tarifa e outra em beneficio da companhia.

XVII
Em qualquer époea, dt•pois rlc decorridos os primeiros
rJuiuze annos do duração do privilegio, podení o Governo
rP~gatar a presente concr,;são.
o preço do resgate será lixado por dons arbitras um nome:•do pelo Governo c outro pela companhia, os quacs tomarão
ern consideração não só a imporrancia das o!Jras nu estado em
rJUC estiverem, sem attenrlerem :10 custo primitivo, mas
1·11uhcrn a rend,J lirjnida da estrudn nos cinco annos ante•
riorcs.
E111 nenhum caso, porém, o preço do resgate que resultar
do arbitramento será superior a uma somma, cuja renda
annunl de 6% seja equivalente 6 renda liquida média dos
t•inrr• :1nnos anteriores.
Si os tlous nrhitros uiío concordnrem d:mí cadn um seu
Jlarercr e S•!rú :1 questão resolvida pol<~ Secçiío dos 1\"egor:ios do lmperio tio Conselho de Est:1do.
Depois dos llez primeiros annos de duração do privilegio,
dcverá a comtJanhia comcrar a formar sen fundo de amorti-
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sação, empregando para e~se lim nté i "/ 0 da renda liquid<t
que exceder a 7 "/o, sobro o e::tpital elfectivamento empregado.
Do preço do resgate conforme fôr arbitrado, será deduzido
o fundo de amortisação quo então h ou ver.

XVIII
As malas dos correios c seus conductorcs, qualquer sommn
de dinheil·os pertencc'utes ao thr.souro geral ou provincial,
os preso~ e seus respectivos guardas, e os agentes policiaes
em serviço, serão tramportados gratuitamente pela companhia com as necc~sarias gnrnntias do segurança.
);:IX
Quando fôr neccssario transportar tropas o material de
guerra, a companhia porá immutliatamcnto á uiSJlOsiçilo UI)
Governo todo o material rodant11 que possuir.
As mcsm~s tropas o mnteri::tl de guerra c todas as outras
cargas c os passageiros dn Governo e das provinci<~s de S:mta
Catharinn ou do P:~ran:í, e IJcm assim os colonos com suas
bagagens serão tram:portados com abatimento <la mctauo dos
preços da tarifa.

XX
A companhia poderá cstabrlecer sua séde no paiz ou fúra
delle, com tanto que tenha no Brnzil representante com plenos
poderes para tratur e resolver directnmente com o Governo.
ou com particulares rJnacsltncr questões, as quaes deverão
ser decididas, quanuo da competencia do poder judiciario, pelos
juizos e tribunaes do Imperio, e um todo o cnso segundo a
legislação nacional.

XXI
Em easo de de,;ac1~ürdo entre o Governo e a eomp;mh ia
sohrc direitos c obrig;tçõcs dr, ambas as parte,, na execução
desta concessiio, será a IJUCstão resolvida por dons arl!itros,
um nomeado pelo Governo c outro pela companhia. Si estes
não concordarem, !larú cada um o seu parecer em separado,
c. a ques~iio será resolvida p•:la Ser.r:;lo dns NPgodns do Importo do Conselho de E,.;t;1\lo.

XXII
Pcb inobs1~rvaneia (j,, qn::llrJurr d~s clausulas desta confJ:•ra ns qnaes j:í n:·,o estiverem P-stabe!Peidas peP:1';
espnciaes, po1ter;í o Gov .. rno im pf1r mullus de 500;5 a 5:000i/,
•·onfornw :• .~r'll'i!.lrldc· •lo til-().
r~essito,

ACTOS JlO PODEfl E:\EtTTirt;.

Si se tratar do falta tlc cxecuf'i'ío 1!11 obras Jl!'eYista~ nestas
clausulas ou eonsumttôs dos planos approv~1dos, ou da má
cxcc.nt•ão de alg-umas dns nwsmas ohras, pntlPr:i o GovNno,
nlt\m da imposiç<io da mult:1, mandar fazer os trabalhos fJUe
julgar necessarios, por conta da eompa nl1 ia.

xxm
A companhia remetter[t ao (;OY<'I'll•', por intenncdio Llu
Engenheiro !isca! no lim do mez de .Janeiro de cada nnno,
um rclatorio r.ircnmstanci:tdo rel:Itivo ~w nnno antecedente,
rle tod:1s :ts occurrend:1s, movimento d,~ passageiros e mercndoriai:, receita e despeza, cstarlo da linha c eoudit;õcs linaneciras tl:t em preza.

XXIV

Seriio olJscrvadas as disposirões do Jlq!;nlamcnto nppror:n.lo
pelo Deereto n. f!):JO dt· ~li de Ahril 1ln 18fj7 e qn:!lqner
outro que fLir promulgndo p3ra 3JlOiicia, segur3nr:a ,. 1 011"'!'Yaç~o <las estmdas de ft~rro.
XX\"

Os prazos marcados nas clausulas IV, n e VII stí poderiio
ser prorog3dos pag-ando os conressimwrios otl 3 cornp:lllhia
3 multa de tJOOS por catla mr·z de prorog-;:t;~o rerJucrida.
Em todo o caso, os prazos niio potleriio ser prorug3do3
scnuo por m3is metade dos Jix.;tdos nas ditn~ clau,;ulas.

xxn
Terminado o prno do privilegio passar;i Jl:lr:J o dominio tl o
Estatlo :t posse e gozo rla estrada e suns dependeneias, selll rjuc ;1
companhia tenlw d.irt·ito a indemnização alguma.
i'nlacio tln Hio de .Janeira em :u de Janeiro ele 1880.-

J, üa /. 11s J'i,·im Cu11sausi/;r, tle Súúmll/i.

7

50

ACTOS DO I'ODF:II EXE\.t:Tl\"!l.

liECH~TO

N. 7G20- m: 31 oF.

J.U>EliiO m~

iHSO.

l)rorcga. por seis mozcs o prazo conccili1lo ao Eugcnhoiro Uiogo Rodrigues
do Va:;coneellos p.1ra organizar e{\mpanhia com o fim 110 estabolccPr um
en~c11ho central p:1ra fahrieo de assnc<~r, 11a Jlro,·iucia do Paraná.

Att,~udendo ao fJUC :\In reqtWI'I'll o Eng··nhciro lliogo Hotlrigues de V<tseoueellos, llei pur bmn l'rorogar pot' seis
mezes o prazo qtw lhe foi conc•·tlido pela clausula li." das
que baixaram com o Decrt'tn n. 7:11~1 de 2H de Junho do
:mno proximo lindo, p:tt':t org:miz:tr uma comp:mhia com o
11m do estallrJ,·rer Ullt '':tgcnho eentral para o t"abrieo d1~
assucar, na provmeia Ll11 l'aranú.
Joflo Lins \'if~ira Cans:tn!'~O LI.~ Sinimliú, do 1\11~11 Comclho,
Senador do lmperio. l'residnnte do Cons•~lho d•~ M:nistro~.
Mim~tro " S1•crctari.) tle ISst:11lo dos Nt•gocins da Agricultnrn,
Commereio e Ohr:ts l'uhli1'as. :1;;sin1 o tenha l'lltl'tHlido e
faça exec.ntar. l'alacio t)o Biu <I e Janl'iru em :li Llc J:uwiro
de 1880, 5\l." da Iw.lepentlcneia o do lmperio.

Co111[a

ru!Jrit~:t

de S 1:11 .Mngt•stade o Imperador.

Joiio Lins l'it•ira Cansanstlo de Sínimbá.

DECRETO K. í<.i:2l-

IJE

i

DE FEVEllllll\0 DI'

l8t10.

Autoriza a Companhia do e;nros r.•)lllra rogo nortt\-allonlii-Nortldouslehcn
FcucncrsieiH·ruug-; ~;~·~s,·khaft-a funcionar no Imp(•rio.

Atlcndcndo no tJito Me !"I)IJIIPn~u"a Companhia dr. ~cgnro
eoutr:1 fogo nort'~- :tllt)IIJ~-.'\•mldcut~elinn 1-'t•tll' l'I'•'I',.;klte
rungR Ges~:·lchart. devidamente rPJHe~enlllda, c de ennlor ·
mid:,dc com a Minha lmtut·di:tt:t l\esoludiu de :a <k .laneir
du eorrente 1111110, tomada <t.brc p:1recer tfn Sül'{'·~" Llus Negu
cios do ltnpcrio 1~0 Cott~,·lllo dn Est:,tlo, ex:~ralio ent t·nnsult•
de i de Dezembro prt•ximn fint!o, lltoi po;· liem Alttorizala fnnceionar no lnqwrio llt"<liaute :1s elau,ul:ts '!lll~ et~lll esta
baixam, a~<ignntbs p,;r .loi;u Lith Vkira Cansansão <In !;inimbü. do l\l,.n Con<l'lhn, Sen:ulot· rlo lmtn•rio, Presidente do
Conselho de Mini.<lro~, 111 in islro e Se1:retnrio dn Estatlo dos Negocios ila :\gncultura, l:olllllll'l'eiu e Ollra~ L'ubliras, que as,;im
o tenhn enlenditlo f' fnça exentt:ll'. l':tl:win do 1\io tlc .Tannirv
em 7 de Fevereiro de 1H!:l0, t\l." da Independencw e do lmperio.
Cum n rubrica tlr Sna l'\Iagustade o lmp•:rat.lor.

Jorio Lins Vieira Cansansão de Sinimbu.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO.

Clnul!lulas n que se reCere o Decreto n.
desta data.
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I

A compnnhia poderá estender suas operações á capital do
Imperio e á Provmcia de S. Paulo, vor prno niiu excedente a
10 annos; mas não poderá elfectuar seguros de vida.
11

Os ac tos praticados por suas agencias lkam sujeitos :í legis-.
lação tlo Imperio, sendo decididas pelos Tribunaes do Brazil
as questões que se suscitarem entre a companhin c os particulares residentes no me~nw lmperio.
III

Nenhuma das agencias poderá funccionar em quanto a
compnnhia n~o depositar no Thesouro Naeioual ou em qualquer estabelecimento baneario do Imperi•• a qunntia de
10:000r5 para garantir as transat~ções tfUC liznr rw t:apital do
Impnrio e nn Província de S. Paulo. A companhia não poder:í levantar essa qu:mtia enu1u:mto n:io provar r1ue so
acham liquidados os seguros ell"ectuados pelas mesmas agencias.

IV
O deposito de que falia n clausula anterior serú feito pela
companhia com dPclaração do 11m n lfUB é de~tinado e de que
não poderá ser· levantado sen:io por ordem do Presidente da
Junta Gummercial do districto a que pertencer a agencia.

v
A companhia cumpnra as tlisposi({õcs da Irgislaçiio brazileira no que lhe forem applicaveis, ficando sujeita :í respectiva l,enalidade no caso de inub>erv:mcia ou trausgTessão.

VI
As alleraçõcs feitas nos estatutos seriío commnniradas ao Governo Imperial, ~ob pena de multa de 200!5 a 2:000.-5, e de lhe
ser cassada esta concessão.
Palacio do Rio de Janeiro em 7 de"Fevereiro de 1880.-Jcão
Lins Vieira Cansansão de Sinimbti. ·
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Eu ahaixo as~ignndn .Tohannr,s Joehim Christinn Voigt, trndnctor puhlieu juntmenln•lu e intc:rprett~ eommereial uwtriculado no Meriti:;simo TrihunDI do CPmnwr1·io d1·sta prnça,
pnr:t ;1s lingtws alleJHã, frane:·za, ingleza. stwc:1, diiWinanptC·
Z<~, hollandezn P h•··'PJIIliola.
(Escriptorio: rua tla ,·draudeg-a n. 1, soln·ado.)
Gerti!ko pela presente wncrJino mr. foram apr•:~entndos uns
estlltntos da Norrldntlw:li· n FI'!!·ITt'I'ÚChr'l'llllgs f.essrlclwft, em
llambnrgo, t·~eripto.' na língua :dlemii, ntim dt: ps traduzir
litleralnu:nte tmra n lingu:1 vernaenla o qut• ns,;im rnmpri em
razão tlo meu ollil'io e litteralmcutt: \'Crtitlos. tlízem o snguinlc:
·
Trndneçi1o :

Estatutos da Nm·d<lentseheu Ft'Ul'Vm·siehcrnugs
Gessc!f-.Imft, em Hamlnn·go. So(jictlatle de scgmos eontl'a I'is1·o:-; de fogo nol'll~-allemã, em
Hamlmrgo.
Consr,lho do ndmi nistraçiío: os Srs. Joh. norcnbcrg-, Gossler & C<11np., F. La<+:z, Carl Wocrmann, 11 . .1. Merek &
Comp., A. E. Schmitlt.
llirectc•r: O Sr. Clcmens Pcrgcr.
1.-

Fll\~tA, FI!\'~, 'i-:DE E !JU!lAÇÃO DA SOCTEDAIJE

~ i. o Sob a firma • ~ort!doutschen Fouerversicherungs,
Gésselchaft• fumln-se uma soeiedade em acçõt•s que tem por
fim segurar bens moveis e úe raiz contra risco,; de fogo.
Fica reservado it dcci,ão da assembléa geral a cxtensiio do
negocio ~oiJre outros ri,cns.
O circulo do tran~acçõe~ Lla. sociedMlc ahnmge o interior e
o exterior (paizcs estr:mgl'iros).
§ 2.• O domicilio dn sociedade é em Hamburgo.
~ :to A !lurnç~o ila sod,~da!lc é illimitada.

11.-

GA.I•ITAL, JlNTfiADAS E ACÇÕE'l

§ r~.o O capital princip:tl
~.1JOO.OOO.OOO mark, dividido

da sociedade é formado de
em GOO acções do 7 .GOO mark

cada uma.
Qualquer augmento ulterior do capital em acções fica ú de·
cisão da assembléa geral.
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~ 5." As
accionista~

aeçõPs >iío expctliilas ~oh os nonws pesso:ws dos
e nenhum delles t\ respousa\'PI por mais que o
importe d:1s mesmas.
Os acciunistas estrang-eiros tiram snjeilos ú juri>tlict•iio l:amlmrgueza, qu:llltO ao culllprimt:ulo do s11as ohrigações.
§ o." Log-o qnt~ Pstrja constituiria esta sociedade, t:ada accionista pagnr:"t 20 'í da acçlio mhst:ripta c dos rest:u1tes 80 ~:.
passar:í urna obrigação spgundo :1 formula :l!wex:t ,.:oh loira A.
Qu:Jcsquer ontrns entrndas Iwces,;nri:J,.: de\·nm st·r feilas :"1
ordem tlt• comelho dn tliiiniHistrnrão e ú proporçi'to das dwmadas pnhlicad:ts por t•stt:.
~ 7 ." :-iú podem 'cr ft'it:1s tr:Jmfcren('i:Js de :u:çlws par:1 outros q1w não um do ..; primili'i'os possnidon•s de aq·l1es, com
a approvaç:io do conselho ntlminislralivo q11e, uo l'a;;o dr~
rccusn, uão lka oLri:.:·:Jtlu a del"larar ,:nas rn(ws.
~ ll." Si rpr:dq11er· ;u~cionista ct•ss:Jr os ;;,~lls p;1p;:nncnl.o<, o
eonsl'!!t" dt\ :1drninistraç:io ~~sl;i au:oriz:~th•, !lll t~aso qne as
:~cções n~o sejnrn transferidas a uma P''sS'·'" IJIU.: elle approve
dentro em dous mezes da data da suspemiio de p:1ganwntos,
a vender as ditas at.:çõcs ~em mnis form:llidnd,~s. por I'Onta da
massa, o proprietario anterior perdenrlo nssim tntlos os snus
direitos nas acçõl•s.
A rcs[JCito de rJuaesquer reclmnações por p:trte da soriedade, esta possue ~outra a massa fallidu, sem prejnizo de
todos os mais direitos contra a dita mass;~, o direilo do retenção e compensnç:io no v<tlor da~ aeçõt•s.
§ \l.• E111 c:1su de fullccimcnto tlt) um acciorlisla, os hnnlciro-; devem tratar, dentro do prazo de tres mczcs, a contar do
dia <lo obito, da tr:msrercneia das acções eu1 urna pessoa
agradaHI ao conselhn de: Mlministr:,çiío, qwmdo niío eqejam
as dilas acçl!e.> iHcru~ns no paragraplw IH"OCCIJClllt!.
~ 10. As :1c1:ões perdid:1s serilo anuull;ula.< por IIIH edital
judicial, só depois de lintlo o procl'sso judicial tle annullação seriio expedidas novas :1cções á eusla do~ proprictarios.

IJI. -

ADMINISTRAÇÃO

§ 11. Os orgiios da seciednde são :
J. • O conselho de administração;
2. • O diroclor;
:3. 0 A assemiJiéa geral; e todos os interesses da sociedade
seriio attendidos por Pl!es.

1.-Consellw de administração
§ 12. O conselho de administração compõe-sn dos Srs.
Joh. BereniJerg, Gossler &: Comp., F. Laeisz, Carl Woermann, H. J. Merck &: Comp., A. E. Sdunidt.
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§ 13. A presidencia do conselho de atlministraç:ío muda
annualmente e a ordem da succcss:io será designada por elle
proprio.
Poderá dBiiberar e tornar resoluções logo 1111e estejam
pref'entes dons membros e o dircctor.
Na igualdade de votos decide o presidente.
§ H. O comelho de administração reunir-se- ha tantas
vezes quantas parecer necessarins e será convocado pelo
presidente.
§ Hi. O conselho 1lf' a!lministraçfío vela em geral sobre
todos os nep;1wios e assumptos do interesse dn soeiedade.
E' elle qüe estipula os princípios geraes do nwnejo dos negocios, dispõe do emprego dos fundos, nomeia e despede,
sob proposta do direct11r, os agentes e todos os empregados
da sociedade que vemerem ordenado superior a dous mil
e quinhentos mark, estipula o lhcnr e rondif-ões das apoliees,
decide sobre a ~~Imissão de quaesquer•pleitos judicitte'- a intentar, dá a approvação par:~ contratos de re-scguros e representa n sociedatle perante todos os tribunaes e fóra delles.
Est~ nutorizauo a substahel!'cer estn representação a um
ou mais substabelecidos. E' snlliciente si dons membros do
conselho de a(Jmini~trnção as~ignarem por elle.
§ lo. Si do comelho tle ndministração retirnr-se algum de
seus membros, então na mais proxima assemhléa geral escolherão um d'entre os nccionistas.
§ 17. Os membros do conselho d!l administraçiío recebem
no fim do anuo o presente houorario usual de um • Portugaleser. •
( N. B. do traductor : Medalha de ouro do valor de 80
mark.)

11.- Director
§ 18. A gerencia especial do negocio será confiada a um
director.
O artual director é o co-fundador da sociedade, o Sr. Clemens Verger.
E' o mesmo encarregado da organizaçiio e~da gerencia especial do negocio e está autorizado a aceitar ou re~u~ar seguros
contra fogo.
Assigna as apolices, cobra os premios e dá quitacão dos
mesmos nssim como todos os mais pagnmentos e remessas de
dinheiro l'eiLos á sociednde, e rPgula os processos dos damnos.
E' o orgfío executivo das decisõt~s do conselho de administração e tem nas reuniões deste assento e voto.
Em casos de impedimentos passageiros do director, o conselho de administração destinará o seu substituto.
§ 19. Si ficar vago o Ioga r de director, a assembléa gerar escolhe o seu successor entre duas pessoas propostas pelo
co11.se!ho de administração.
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§ 20. O dircctor recebe um honorario :.tnnnal de mark
(12.000) doze mil e mais lO ~• do lucro liquido r1ue vem a ser
dividido.
Depois do fnllecimento delle, srms herdeiros recPberão este
honorario ainda por um anuo, a contar do dia do f:dlecimento
c nwis 10 o;, dos dividendos IJIW, segnndo n prestação dns
contas do anno em que tiver Jogar a morte, vierem a ser
repartidos.
Em caso de liqnidaç~o o director receJ.re ainda o honorario
por um anuo, a crmtar rio dia da rlrwb5o que resolver a
liquidação e si ale tenninar e~ta rípoea não f•Jr ainda concluida, receberá então elle uma indemniz;u,;ào a r:onvcncionar com o conselho de administr;~çào.

Ili . - Asscmbiria .rl'·ml

§ 21. Todos os annos ao nwis tardar no mez de Maio,
terá Jogar uma :rssembléa geral ordinaria, afim de apresentar-se as contas e o relatorio srrbre o andamento dos negocios da sociedade no anno precedente.
Pela approvar;ão dos b:tlanços e contas a assembléa geral
d:í quitnçno completa ao conselho de arlministra\;ào e ao
director.
Podem ser convocadas a todo o tempo assemhléns geraes extraordinarias, mas esta convocarão deverá ser feita pelo conselho de a1lministração si os proprietnrios de vinte acções
pelo menos, 11 propuzerern, com a de~ignação dos fins da
mesma.
§ 22. A convocação para assembléas g-eraes será frita por
annuncios nos jornaes, devendo clles conter ao mesmo tempo
o fim da convocação.
§ 2;l. As decisões da assrombléa gr,ral serão tomadas por
maioria absoluta de votos, representad JS na votaçfio com excepriio dos determi uados casos nos §§ 2ü e 28 destes estatutos.
As decisões e resoluções assim tomadas obrigam todos os
accionistas, inclusive gs ausentes.
A proporçfio dos votos na votação é a seguinte :
Possuidores de umn a tres acçõr.s, tem um voto.
Idem idem de 't natro a seis, dnus ditos.
Idem idem desde e mais, tres ditos.
O accionista que quizer comparecer na assembléa geral
deve legitimar-se em sua entrada, como accionista ou representante de accionista.
O protocollo na assembléa geral será lavrado por um tabellião publico.

1\''.-i!ONTAHILIDAlll•:, ESTIPIIL\t.;Ão 1·: IlEPAilTH;.\o DOS lliVIIlENDOS
E DO FUNDO DE UESEHVA

~ 24. A conta :mnnal encerrar-se-ha na data de 31 de
Dezembro de cada :mno, mas o primeiro balanro ~t't em 31
de Dezembro de i8ti\l.
O director ~pn1scntarú a,; contas com o balanço ao eonsclho
de administr ·r:.ão para approva•:ão e es:c :1s aprt~sentará á
assembléa geral.
~ 25. Do lucro lif(tli1lo tJlW se tiver apurado, seg-undo o balanço, se transportará a metad1~ para a coma elo rundo de reserva e assim continuar-se-ha. :1t:' que esta conta tenha chegado ú importaneia ele :~75.000 mark.
Dessa t\poca em diante o rons,•lho administrativo terá a decidir, si sr, tl1·vcr:í ninlla o qu:1nto sr, dever:\ tr:msportar do
lucro liquido para o fnndo d<~ rcsena c tJuanlo se deverú
distrilmir em dividendos.
Depois de deduzido o tantitime que toca ao director, serú
então repttrtilla a outra 111etmle.

V .-DISSOLUijÀO

DA SOCIEDADE

~

26. A dissolnt;ão ter;í lng·ar:
1. • Si o balnnro do nnno apresentar um Jlrcjnizo oc quarenta por cento (!10 •,! .. ) do capital em ncçõPs, e nPste caso deve-se proceder iumwdiatamentn ú lilJUidaç:io.
2. • Si o conselho de atlmíni~tra~::iio ~e vir M nrcessidade
de propôr uma liqnidat;~o da sociedade em assembléa geral,
levado por perdas considera1·eis dn capital.
Si em qualquer tempo tlemon~trar-se que foram perdidos
20 °/o do capital das act:õns, então o conselho allministrativo
tem a obrig-arão de convoear immediat:Hnente uma assembléa
para propfJr a fJUn;;tiío de liqnidaç~o.
Em ambos os casos tPr:'l Jogar a liquitlaçiio logo que uma
maioria de dons terços do votos nssim decidir.
VI.-oisPOSIÇÕEs GEnAES

§ 27. Todos os annuncios a respeito da sociedade serão
insertos no • Hamburger Nachrichten' e «Hamburger Boersenhalle•.
§ 28. Só por meio de assembléa geral se púde determinar
e decidir quaesquer mudanças e supplementos destes estatutos e só com uma maioria de dous terços de votos.
Letra A
O abaixo assig-nado que participa na •Norddeutschen Feuerversicherungs Gesselschart. (sociedade contra riscos de fogo,
norte-allemã) por uma acçãg no valor de 7.500 mark e sobre
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a tjiial já pagou 20 "In, ou i}iOO m:~rk,ohrig·:J-~e pda vrescntc,
contra a ~ocicdadc ao pagamento dos restantes 80 "/., em
conformid<1de com os estatutos da dita sociedade, sujeitando-se ájnrisdicção dos t!'ibumws hamburguezes.
Hamburgo ... dtl .. _
Letra H

O abaixo :1ssignmlo, que p:nticipa na •i I\orlldeutschcn
Feuerversicherung-s Gessclschaft • ( socit'dade contra riscos
de fogo, norle-allcmã), IHJr uma ucção no Yalor tJp sete mil e
t[uinhentos mark (7 .500 marck) e sobre iltjualjà Jlilgon 20 "lo.
ou mil c quinhentos mark tLWO), obriga-se pelo presente
contra a sociedade no pagamento dos restantes ( 80 "/o) em
confonnidade com os esbtutos da dita sociedade, snjt-itandosc :'t juris!lic~;ão dos tribunaes hamburguezes.
Hmubnrgo. __ !le .. _
( sello de 30 pfemig) n. 19.7:16.

q, de Outubro de 187!! _
O :1haixo assignndo tabdliiío puhlic~o jnr:llnrnta1lo, de liamburgo, Wilhelm Eduard Schramm, clontor em lds, attcsta
c certifica pela presente, com a assignatnr:• dos mor;Hlores
desta, Thcodor Oscke e Emil Mens~h na qtlillidade de testemunhas, que os precedentes estatutos da • Feuervcrsichereungs Gcssclchaft • (sociedade de seguros contra riscos de
fogo, norte-aliem~~) em Hamburgo, estiío em tudo conforme
e de igual teor com os est:1tntos depositados e :m~hivados
no tribunal do districto desta, com os quacs foram conferidos
exacta e cuid:•dosnmenltl por cllc, tal.wllião, e que nlém disso.
baseado no registro do tribunal, ellt', o tlito tahcllião, cxnminou e se acha registrado no aJ'chivo, solJ ti data de 15 de .Julho de 1879, attesttJ que o capital principul da •Norddeutschen
Feuerversicherungs Gesselschafl> em Hamburgo, foi augmer.tado por uma nova emiss:io de quatrocentas acções de
sete mil e quinhentos marck, cada um:1 e que 11ssim o capital
principal é elevado il quantia de marck 7.500.000.000 (nota
do trnductor) no Ctlml1io de 211 d. 507 réis JlOr marck (eerca
de d. 800. OOOi$000) .
Em fé do que o meu sello official, as assignaturas das duas
testemunhas requisitadas e a minha assignatura de tabcllião
publico juramentado.
Assim feito em Hamburgo aos 4 de Outubro de 1879.-Firmado-Theo. Oscke. Testemunha. Firmado-Emil Mensch.Testemunha. Firmado-Dr. \V. E. Schramm.- (Sello do
tabellião.)
P.

n. 1880

8
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Visto para legalisaçiif) da assignal.tmt retro do Dr. Wilhelm
Edunrd Sc!t~mm, l:tbt~lliüo puiJiit:o nesta eida!le.
Consul:ulo Gm·nl do llr:17.il em llamhurgo. r~ de Outubro
tle Hn\1.-0 consul gernl, lirrnado, lJitl'ào de P111'111f1Wssú.(Seilo do consulado).- HI)Conlll't;o ret·dadeira :1 a~signatura
do Sr. Barão de Parag-uassú, comml geral do Brnzil em liamburgo.
Ministerio dos Nl)goeios Estrnng·eiro~.- Hio de .Janeiro em
13 de Novembro de Hli!l. -O Director geral, Banlo de Cabo
F1·io.- N. t.i9!l. P~gon tiOO r,·~is 1lo Pmolun.,mtos.-Bio, H de
Novembro de 187!1.- Cllnl/11.. -l;llinwnii'S.- (llnvimn duns
cstnmpilhas de HOO r,·~is inutilisa!lns.)
Era o IJUC continlwm os ditos cslntntos. que bem c firlmentc
verti do proprio folhPto orig-in:tl, ao qual nw reporto, e que
depois de conrcrido eom rsta tornei a entregar a IJLWm m'o
apresentou.
Em fi\ do que passd :1 presrnte ![nc assignci e fiz sellar
com o sello particula1· do meu ollicil) nesta cidade do Hio de
.Janeiro aos Hl de NonH11hro da 187\1.-.Jo/mnnes .Jochim Ckristian VoirJt, trnductor puhlico jurnmentallo.

DECHETO N. 7li22- DE í

DE FEVEREIRO nE

1880.

Transfere a Ahei Gome< •la Costa o Silva, Augusto Corrêa Durão, c ao Engenheiro Josó Ewbank da Cama.ra a con<"oss,io feita. pelo llor.rcto n. 5152 tio
27~da No,embro de t8i2 ao Hl'. Joa~tuiml~naclo Silvoi1a tla 1\lolta.

Attendendo ao que Me requereu o Dr . .Jonq uim Ignacio
Silveira da Motta, conce~sionario das minas do .Jacupir:mguinha e Turvo, na comarea de Ignape da Provincin de. S.
Paulo, Hei por hem Permittir-lhe que trans!lra a AbPI Gomes !la Costa e Silva, Augnslo Cerrea Durão e ao Engenheiro
José Ewbank da Camara a concc~são feita pt>lo Decreto n.
tiW2 de 27 de Novembro de 1872, para a hlVra dns referidas
minas, com exclusiio da clausula XVIll- das que !Jaixnrnm
com o mencionado decreto.
João Lins ViPirn Ca11sansiio de Sinimhú, do !\leu Conselho,
Senador do Imperit, Presitlentn do Con~elho de Ministros,
.Ministro e Secretario d.•J Est:1du dos Negor:ios dn Agricultura,
Commercio e Ohnt Pnblicns, assim o tenhn enttmtlido e faça
executar. l'alacio do Hiu de Janeiro em 7 de Fevereiro lle 1880.
Com a rubrica de Sua Magestad.e o Imperador.
João Lins Vieira Cansanstlo de Sinimbú.
<AA:AP~
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DECUETO N. 762:3 - nro: 7
Cr!~a

DE FimmEmo DE

l8SO.

um r:ommando Superior tle t;nardas Nac.ionaes na comarca 1lo Rio Dou•
rados, 11:1. Provincia lle Minas (;nrac~.

Hei por bem Decretar o se~uinte :
Art. i.• Fie:1 !lr-sligatln do Com mando Snprwior de Paracatú,
da Província de Minas Geral's, a Guarda N~1cion:~l pertencente
á comarca do lHo Dourados e com ella cre:•do u111 Com mando
Superior, formado de dons batalhõHs de infantaria eom seis
companhias cada um, c as designat:ões de 77. • rlo srrviço
activo e 60.• da reserva, os quaes Sl~rão organizados n:1s freguezias de Nossa Senhora tio !'atroei nio. S:mt' Anna tio Coromandei e S. Sebastião da Serra do Salitre, munieipio do Patrocínio.
Arl 2. • E' alterado nesln parte o Decreto n. i:J4:6 de 5
de Julho do anno proximo lindo.
Lafayette Rodrig-u<'s Pt•rcira, do Meu Conselho. Ministro e
Secretario de Estado dos Negoeios da Justiça, as,irn o tenha
entendido e faça t~xccutar. P:•l:~eio do Hio de .la IH' I ro em 7 de
Fevereiro de 1880, 59. o da Indepcndcncia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

La{ayettc T!odrigues Pereira.

DECP.ETO N.

762~ -DE

7 DE

FRVEREIUO DE

ISSO.

Eleva á categoria de corpo o H. 0 esquadrão do cavallaria da Guarda Nacional da Província do Minas Gcraes.

Hei por bem Decretar o seguinte :
Art. f.o E' elevado á categoria de corpo com quatro companhias e a desig-nnçiio de 5.•, o i!L• esrpwdrão de c:~vallaria
da Guarda Nacional creado na freguezia da .Manga, do município de Paracntú.
Art. 2.° Fica alterado nesta parte o Decreto n. 73íG de 5 de
Julho do anno proximo lindo.
Lnfnyelte Rodrigne~ Pereira, do Men Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negoeios da Justiça, assi1n o tenha.
entendido e fr•ça ex!'cutar P:dacio do Rio de .l:JnPiro em 7
de Fevereiro de !880, õ9.• da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

La{ayette llodrigues Pereira.
~o:fld'\:f"d'

co
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DECHETO N. ili21i
Conrmlc permissão ao Dr.

n-

IJI: f!j, IJE FJmCI\EII\0 DE

nc Witt Clintou Vau

cnleaf para t•:tplorat~ôcs 1lo nnro,

'1

Tuyl c

An~ust•l

iSSO.

Mitcholl Gro·

outros mincrae:-; ua ,~omarr:t de Castro,

Prodncia tlo P.1.r:wh.

Attcn1lnnclo ao qttl' :\!1~ l'I'Cfll"reram o llr. De Witt Clinlou
Van Tuyl e Ang-usto l\litehdl GreenJ,·af, Hei por hem Concnder-Ihes pnrmh<ão Jl:lra ~~:~:piorarem ouro e outros mineracs
no rio Tihagy e sn:Js 'fl'rlcntcs 11.1 comarca de Castro, Provin·
cia do l'~r:m:í, snb :1s elnu~n'ns que com este baixam a!'signauns por .lo~u Lin' Yinit·a Cnnsnn~:io 1ln Sinimbú, do i\len
Com1~l h o. Senndot· do llll]H~rio, l'r~>,;idl'rltr· do Cousr,lllo de .Mi •
nistros, !li11iqro c S•·crl'l<:lrio il•~ E~tndo do,; Nn~<H'ios da A.·~Ti
cultnr:l, Corll'lli)J'Cio e l.lilr:1s l'nbliea,:. que ;Jssinl o tenha
entnndido c fa<;a O'(f'Clliar. Pa!:JI'io dn Hin de .Janeiro em H
de Fuvereirn un IH :-lO, :;n. ·• da lnu.·tH~nucncia e do lmperio.

Com a rnbrica de Sua

Ma~eslarlc

n llllperador.

.Torin Uns Vi,irn CanSIIJWio de Sinimb!i.
Clau!iilnl:u"

a

n.

c(nc ~c

•·clcre

':1'41\~.ZOG tlc~ta

o
dnta.

J:')ecrcto

E' concedido o prazo d1• dons annos ao Dr. De Wilt Clintou
Yan Tnyl e Au~n~to !\lildwll Greenlenf para explornções de
ouro e outros mineraes no rio Tiha~y, sn:1s vertentes e vi·
zinhanras da comarca de Castro, Província do Paraná, sa!Yo
os direitos de terceiro.

H

Esta concessão, quanto ~o mais, fica sujeita :ís clausulas 2. a
o iO." das que haixara 11t eom o Decreto n. 6962 de li de Julho
de iS7S.
P:d:wiu tio llio uo Jantliro (~lll ifJ, de Fevereiro de t.S80.Joiio Lins Vieim Cansansüo de Sinimbtí.

Gl
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DECRETO N. íG27-

llE

H

DE FEVEI\EinO DE

1880.

Elc,·a a vinto annos o prazo elo pririlcgio concedido por Ilccrolo n. íGOí do
JO tlc .Janeiro ultimo para o c:-;taholccímcnto de uma fahriea do porcolan:.L
no mnnidt'io dos ta c;tpilal.

Attenrlcndo :10 fJil'' J\lc rcqtwremnl Luiz SehreinPr. FJ·cderko José von lloonhollz e .Lniz BonJi,•cJ,. Ilei por lw111 Elevar
a vinte annos o prazo conc,•!litlo por lJcereto n. , lilli de 10
de .Janeiro ultimo, pnra cstaheleccrem nma fahrka de porcel:ma no munieipio tl"sta capil:il, devendo contar-s1~ ;utnelle
prazo da data em que forem e·qJOstos ú venda os primeiros
produetos da me~rna fabrica, c ficando c•,;ta conce~s~o dependente da apwovaç:lo da Assemhléa Gural L1•gislativa.
Joilo Lins Vieira Can.;an,ilo th :-)inimhtl, Llo fii,·n l~onselho,
Srnatlor tio Imtwrio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de l~siatlo tios Negocias da Agrieultura,
Commercio e Obras Puhlicas, assim o tenha entt~ndido e faça
l'xr:cutar. Palacio do 1\io de .Janeiro em H UI' Fevereiro de
1880, ii\1." da lntlepetHkncia e Llo ltnptTio.
Com n rubrica tle Sua Magestnde o Imperador .

.Toíio J,ins Vieira Cansru1srio rf,• Sinimlní.

DECHETO N' 7628 -

])F.

H

DE FEVEI1EIRO DE

Alterrr. <lircr:;as rlisl o..;i~.õc:; rclal.ha:-\ :'t Escola 1lc

~li na::.

1880.

1lc Ouro Prl'fO.

Hei por bem, m conl'ormidatle do ~rt. 29 do Reg-ulamento
ao Decreto n. 6026 de li de Novembro de 18iii, que
o mesmo Regulamente 11 ns lnstrucções pelas qu:~es se rege
a Escola de Minas tle Ouro Preto se o!Jscnem com 3S se::uintc~ alterar;ões :
Art. 1." Além dos Hepetitlores actuaes hawrú nm Bepetidor
de mathematicas e mecaniea, o qual tcrú o,; mPsmo,; Tencimentos e nntngens.
Art. 2.• o provtmento definitivo tleste Jogar depende de
c'mcurso, e dos candidatos exigem-se as mesmas condições
a que se refere o art. 2.• das Instrucções de 31 rle Janeiro de
i8i6, salvo quanto ao documento scientifico, que poderá ser
qualquer dos especificados no art. L" tias ditas Instrucções
ou um diploma de Bacharel em sciencias physicas e mathematicas.
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Art. 3. o A provn pr:tliea dos cnnrli<l:'tlos ao mesmo lognr
com;tnr{i d" nm c:denlo trig-onometrieo, tla rcsolurão ue uma
equação tran~centlnnte, ou je qualquer outro calculo que se
refira a questões praticas: para e,;tn prova ge concederão
duas horas.
Art. 4-. 0 O diploma de Engenheiro de minns, conferido
pela Escola de Ouro Prl'to, h:tbilita para o eoncnrsu ao provimento dns caddra:< da E'cola Polyt••ehnie:t, cujo ensino
nesta Eseol:t nE•o tiver 111aior desenvolvimento.
Art. 5." O ensino <l'o eursn preparaturio será dividido em
dous aunos, a s:tlwr:
t·m~mmo

A !'iN O

Uma cadeira:
1\rithml'tien olement:•r, nlgl'IJ1',1 elcmPnl:tr, comprehendenllo: a re,;ulurilo d[ts equ:tçÕB> do 2." g-ráo biquatlratlas, a
das questões de maxim11s e 111ininm.; cuja sol11r~o depende
de~sas equaçõt~s, a' propor~ões e a tiH"oria elPmentar àos
lognithmo<: geomeln1 <·lonwntar, nor:ões prelimin:u·es de
trigonometria até ás applieat;õcs :í resolução dos triangulos.
Desenho de imilaç.'io.

Primmra

c~dcira:

r~omplementos

de ~lgebra-throri~ dos log;trithmos, hinomio 1le Nrwton, calculo das 1lcrivadas; geometria analytica a
dum; llimllnsõt:s-linh:t rerta c cnrvns do 2." !iráO; geometria
deseripliva-linha rt•et~ e plano. intersecçiio de solitlos c
épur~~ eorrcsponlleutcs; trigollllltlülria reetililll:a cOlllJilCt[l.
Segnnrla cadeirn:
l'hysiea ele1ncntar; chimi<·~ dos mctalloides; noções de
botaniea e zoulogi:..
Art. 6.• As cadeiras do curso preparntorio serão regidas:
A tio l. o nnno, por um Eng-t•nheiro h:dJilita1lo pela Escola
de .Minas c nOIIII':Hlo por port'• ria do l'\linisterio do lmperio.
A L" do segundo auuo, pdo Hepetidor de mathetuaticas c
lllCCIIII iea.
A ::2. a do mesmo annn, pelo nrwtidor de physica e rhimica.
Art. 7. o P:tra a a1l 111 iss~o :'i matrieula no i." anuo do t: urso
preparatorio exige·se·
L o Qne o candidato teuha de id:Hle ií a unos pelo menos;
2. 0 Que se mostre ~ppruv .. do no~ >Cp:Llintes preparaturios:
portuguez, latim, franccz e geogrDphia.
Para a a•lmiss~o á matticula 110 :i!. o anuo requer-se, além
de approvaç.:-,o nns materü•s do L• anno, que o candidato se
mostre lwiJilitado em inglez, historiu c philosophia.
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Art. 8. o Poderá qnnlrr ucr candidato matricnlar·!'C logo no
2. o nnno, prnst.nnclo ex:cm e das ma terias do L" per<mle uma
commis~iio nomPacla pelo DirPctor.
Ne:<tc caso tleverú ter pelo menos 15 llllnos de ich11lu c
most1·ar-se approvado em todos os preparatorios.
Art. !). " O ensino uns rrwterias do curso preparatorio será
dado de conl'ormicl:cde com M progrnmmas já arloptaclos, senclo
extensirn;.; aos alumnos dfJ me~SlllO enr'o as clbposic;õcs CJUP
regulam a frecJueneia dos alumnos na Esrola.
Art. 10. O~ cxnmes linacs de) arilhmctic:a, nlgchrn, g·eonwtria C\ trigononwtria, pre•st:11los no eur,;o preparatorio, snc·:in
vúlidos para a malric:ula 1'111 qualquc\1' do.; est:clwl,•c·inli'lllos
de iustruc~·ão superior.
Affon'o Ce•lso dn Assi-; Fig·neirPeln. do i\len Conselho. s,,.
na:lor do lmpe'l'io, Ministro r. Sncrl'!:crio cln E,.;t:ulo dos Ne'gneios da F;cwnda e iulerino do> do ''"Jl''rio, a;;sim o t,·nlw
entendido c façn nxeeutar. P:d:u:io d11 llio cJ,• .lnnnirn Plll 1'1·
de Fevereiro t!e 18~10, ii\J." tia lnt!cpent!cncia e do lmpe:rio.
Com a rubrica de Sua· Magcstatle: o Imperaelor.

AjJ'onso Cl'lso d" Assis Fir;ueiredo.

DECHETO N. 762\J

-DE

HOIJJ',!.;':tlliza a nu~nla Narional da

H

DE FEVEHIWlO DE

rOIII:ti'C:L

J8HO.

da eapilal da Provi

IH"Í:I

tln H in

tlu JaLcir<~.

I! e i por ben1, para cxe<·uc.·~o ela Lei n. 2:m:; de 10 de
:-;l'lt'lllhr•J de 1Hi:3, Dt~l'relar o sPgtlintc:
Art. l." F.:' ert':cclo na coccwrcll d:1 capital <1:1 l'rovinl'ia
do llio dn .lanc.•i1·,· lllll Coclllll:IIHio Sii[l•Tior de (iuarclas ;\'al'ii)JI:,e•s. f,,ruwdo cln nm rorpo cJn l'avall:lria e:~rn dous esqu:lllri'íL's na rle<i!~·n:w:·co d•· :l. ", <lwi< JJ:,t·tll:õe•-< de· i!cf;,Hfaria
do ,ccn i1·o netivo c:um oit•> :.<~lllJl:'lllcin:·' l':1dn une.,. ,,., d··sign:u;i'"'' de• l." e :!. 0 e lllll ll:ct~liliiO tl:e l'l':<c•rva e·o111 ·'''is
('IIIIIJlanhi<~< '' n dl':;i~·n;cl:~o de 1. o
.\rt. i." 0-< rl'f,•riclo..; e·orfHls ser:-,o orgrnciz:lllfl:':
. O de r;,y;dlnriu nn> i're•g11ezi::s de ::i. S··llnslii'co d'' Haipc'1,
S. lionr,:do, I'.ossa Se•nhon1 da Coneei~·;lo de C11nleiros c 1'iossa
St>nhora ela Conceil):-,o da .lurujuiJn :
O L" hat:dh:io de iHf:mlari,t do scrvirtl :wliro nas de S.
Jn~o l.l;Jpti:;la e S. Lourenço;
•
O i. 0 nas de S. Sebastião de Itaipü, S. Gonç:clo, Noss:1
Senhora da ConceiçDo da Jmujuba c Nossa Senhora da Conceic;àl) de Cordeiros ;

O t.• hatnlhãn da reserva na~ freg-nrzi:•~ acima menciona·
das, pertencentes ;iO município de Nidheroy.
Lnfavette Rollri.Q·ucs Pereira, do Meu Conselho, .Mini:;tro e
Secret:lrio de ~~~lado dos Ncgot~io~ da .Justi1:·•, assim o tenha
entendido e f:u:a exe1·utar. Pal.wio do l\io de .Lmni r<) em
H de Fevereiro de l!-\!-\0, 5\J." d:J Independem ia e do Impm·io.
Com a rnl,rira 1le Sua .Mngcst:;de o Imperador.

La(ayl'!te llod;·i!Jue.ç Perl'ira.

DEr:nETO N. 7G:Jo-

nE

11

uE

r!C\'Er.Emo

n~;

Isso.

Rcorgauiza a (.;.-uartl:t N:tcinnal da romarca 1la Par:tllyha tlo Sul. da Pro·
lincia tio Hin de Jaudro.

Hei por h!•rn, para eXI'CIH;:io 11:1 Lri n. 2:m:; d1• 10 d1• Setembro de ts7:1. IJ.•ncl:>r o ,:cguiutc :
Art. 1. o E' crrnilo n:t comarca d:t P:trahyha do Snl, d:t
Província do llio de Janeiro, um Colllillando S11pcriur de
Guardas N:tcionae.;, fonnndo dt•. um corpo d1) ··av:tll:n·ia com
dons csqua,lrões I' a rlesi.!!•wr5o de i0." e dons hnlnlhõns de
infnntnria do serviço activo com ns design:11:lies de ~::!.• e 2:1.",
cstn de seis e aquelle de oito eompnnllins c um liatalhiio
da reserva mm seis r•ornpanhins e:t t!esign~(!:tn dn lO.•
Art. 2." Os referido~ corpo,; ser:io org·a11iéados nas frP-guezias de S. Pedro e S. l'anlo, Santo Antonio da Eueruzilhatln,
Sant'Anna de CPbolns, Nossa Senhora da Conceiçiio da Bempostn, S . .Tos(~ do Hio Preto, Santo Antonio da Snpucaia o
Nossn Senhorn dn Coneeit;~o rla .Appnrecitla.
Lafa~'Cttc Hodrigurs Perrira, do l\Ieu Conselho, :llinist.ro c
Secretnrio de E-;!ndo dos Ne.!.(ocins dn Jusli,·n, nssim o tenha
entendido c f:Jçn excentnr. l'alacio elo Jlio de .lnnciro Pm H,
de Fevereiro de 11\HO, :;u." d:. Jndept~ndencia e do Imperio.
Com a ruiJrica de Sun l\lagestade o Imperador.
Lt1(11yrtte llnd1·i,gw:s Pe reim.
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DECHETO N. 7li31- m> H ng
Rco1g:tniz3 a Gnanb

~~aeional c~;t

do Hin

FEVtmEmo

JJG

1880.

eomarca ,Jc Ca.!Jn F1·io, da. Provincia.
dt~ .1 anciro.

Hei por hem, para r.xeeur;ilo da Lei n. 2:l!l1J de !O lle SPIembro de 18i:l, Dt•t,ret11r o st>g-uinle:
Art. i." E' erPado 11<1 eomarl"a de Caho Frio. da l'rovin•~ia
do Bio tiP .Janeiro, um Comm:.ntlo Sup ·rio r dn Guarda-; N:tciou:lt's, form:11IO de um cot·po de eavallaria e"m dou~ esquatlrlíes e a dt.•sig-nat;:io tl•~ 4,.", e dous bal.:dhõt•s de inf:mt:tria do
scrvit-o acti1 o t~-1JIII :1s dr-:ig-nat;ilt1S de 8." u \l.", e:;te de seis r.
aquelle dn oit" enmpanhia:;.
Art. :!.• Os ref••ritlos corpos sr·riío nrganizatlos:
O de r·av11ll.tria na fregu.·zia de No.<:-:a Serthora da A<sumpç:lo;
O go balallt:lo nn m~sm:t fregnrzia e na tlp S. Pedrr•
•l'Aidt'a, í•tnhas prrttmerntn< ao munir·ipio <le C:11Jo Frio:
O 9." na dt· Snt·r:• F:.milia d;l Barra dn S. Jn:·:o.
Art. :J." A fnt\'.:t da res ·n·a qunlilicada n:t< f oguezias ncima
mendnnatlas fica atldida, n:1 fórma do art. 7 ." du llecruto df:
31 de :Março de 187-i, aos batalhões do serviço ;tctivo ;llli
l'reados.
Lafnyette Hotlrig-ncs Pcrei1·a, tio 1\leu Consr:lho, Ministro t\
Sr:cretario de l~s!ado do~ NP:~·ot•.ios da .lu-tir;a. :t:,sim o l.t,nha
entt•ttcli<lo t: faça exe•·llt:tr. l':llaeio tio llio tJ, • .l:t!ll'im •llll 1·~ rlt·
Ft.·vereiro de lt!tlO, 5\l." da Intleperukncia e tlu lmperio.
Com a rubrica de Sua l\lngesladt: o Imperador.
J,;tf'rryeltt• 1/odr(qui'S Pereir".

DECRETO N. 7G32
u~~~rgar.iza

-DE

H

DE FEYEI\EillO DE

!880.

a Guarda Nacional das r,omarcas ele jlagt! n Petropolis, da Provincia tlo I\io de .Janeiro.

!lei por hem, para execução dn Lei n. :2:1:1fj tlt: 10 ti•~ Sr·lembro de l8i:3, Dr1cretar o seg-uin!c:
Art. 1. o E' erPado na:.; comarcns tle l\Iagé c Pctropolis, tia
Provind~ do Hto de Jnneiro, um Comm:mtlo Snperior de
Guardas Naci<maes, formndo de um corpo de cavall:.ria com
tre:< esqundrões e a designação de \l o, um h:~>;dhiio do infantarin CrJm seis companhias e a designaçiio de 2l." e tres
secções de batalhão com ns designar;ões de 3.", !1.• e 5.",
c>tas da reserva c aquella do serviço activo.
P. n.

!880

9
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Art. 2." Os rcf1~rido,: eorpos ~eriírJ or.~aniz:,rJw;:
O 2L" !Jnlnlh~o e a '1." Sl'l'l'iio dt\ lwialh:lo JJao; frl~!.;uezias
dn Nos~a Senhora da l'il'1la111•. 1'\o,;:;:, :),·nhon' !la Aj.ltdn de
t;uapy·mirilll, S. Nicol:'io di\ S!lntil:• n ~;:,nto A1<tonio de Thcrc,:npnli~, munir,ipio de M:,g,··;
A:~." src1::lo dll IJalalhão a:t tJ,• :·;, l't·dr,, ,1;- Ak~ntara de
Pctropol is; ·
o corpo ue r·avnllaria ll;IS de :'\;J,;,,;, Sunliora d;l ~'il•dndt' de
Inhomerim, Nossa St•nhnr:J :1• f;11ia 11<' l'a!'lljl':h:. 1!:1 r Nm:sa
Senhora do l'ilar, nmni1·ipi11 d~ F~lrl'!!:l:
A ii." >l'l~ciio uc h:~talh:lo n1·st:s tr~,; 11!t:ma3 f:· ;c:nr~ias o na
de S. l'edri; de Alc:ntt:ll·n.
·
L:1fayetle flodri,!.;lll's l'ereir:1, d" ~lell Cons.·llt11. l'li:ni:<lro e
Seerrt:1J'io de Estado 1lo> ;'{(•gN·io ..; tl:i Justiça, ;~;;,;im 11 lenha
lllllt•ndido n rnea 1;xceul:lr. l':lL!I·i,, do !l:il d1• .l:nwiro l'lll 11
t]e Fevereiro de 1880, ii!l." da ln:lcp,,n•leneia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua

!.Ia~L·st:t•le

o lmpel'[!dor.

L•t(,tyt'/i,' 1/.f/, i 1 11 s [',•,, i1· ·.

DECBETO N. /!i:n- 11r> E

JJ:;

ltoc:J,P.!:iz:t a Guanla :Xad•tnal d,t ('I:HI.IJ',"_ tb•
d IJ .I ;~L L' i: 1' •

r:J:·:r:I:Em" 11!: 1880.
~.~,!,.

d11:.

d:~

P:,,\j·,da tio Hiu

l!ei por bem, para ''X:t'l'i:':·" tl: L• i 11. :~::;1:; d,· iO ,Je
Setembro de 1Xi:J, IJerr<'l;;r· 11 "·guinte :
Art. 1." E' creado 11:1 coln .. rc:; du ,',i;,enill·,. t:a l'rovmcia
do Hia de .lmwiro, 11111 ÜIIJIIIWIIIl" ~Upt·rior de Guarda~
N~cinnae~, formado lh Ui li 1 u;·po d1• r:'' ;dlaria eoin tlous esquadrões e a tlt·~ign;u:~o tk :i.". lltl: Lal;di!:ío tL• inf:111taria
do ~erviço activo cottl ~c i> ro111 p:lltliÍ<~> e a t..lt·~kn:H:iio tio 10. 0 ,
e uma secção tle Jwtalhãu elllll a de 1. 3 do Sl'l'vir,o da reo;erva.
Art. 2." Os referitlos Ctii'J•ll~ St:'r:·:o 1Tganizatl•·s nas freg-uezias de S. Jo~o Baplisl:~, S. .lDH; du Barreto, Xossa
Senhora das Neves, Nu,;s:1 :;; ·nlHll'it da Cont·ei1.:ãu tl1~ :IJaeabú,
Nossa Senhora da (>nJrPir::>o d1> Cr•r[tpi'Lti.;, l\"t·''·'a ~:enhora !lo
lk~terro dn <Jub~a:it:í I' '~•'.>':i :;l'nil<~:·;l d:1 C<•Ht:t~i1·ão 110
AtTt:ial dos Frut..le,;.
"
Lafayetto Hotlrigue;; l'errira, 1lo :\:eu Conselho, ~Iinistro
!' Secretario 1le Estado uns l'\<"gorios da Justiça, a~~im n tenha
entendido e faca CX!~cutar. l';tlaeio do Hio de Jnneiro em
H tle Fevereini 111~ 18HO, ;j\J." da lndependeneia e do lmperio.
Com a ruluira de Sua :\Iageslade o Imperador.
Luf'uyctte Rodri:i1l•'S l'cri'Ínl.
if'P.J\f' d"JV'..?
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IJECHETO N. 7li:líHcorganiz.1

:t

DE

H

DE FEVEllEIUO DE

:1880.

Gua1'lla Nac.iouai da~ romareas elo lg-1n"'sú o ltag-uahy, da Pro ..
\·iuda elo Hi(l de Janeiro.

Hei por lwm, pnra CXCW!j~O ua Lei n. 2:3\l;.i tle :10 uc
SctemJJru de it-!7:!, Derrct:n· u ~eguin tn :
Art. 1." E' r~rcaclu nas eu1narens de Ig-uas~ú c Itagnahy,
da Província do Hio uo Janeiro, um Commantlo Superior de
(;uanlas Nacio aes, fonu:1do de um corpo de cavallaria
com duus t'SIJtt:ldrõ,·s e a c!P:<i:.maçi"liJ de 13.", dons lwtalhucs
tle iufanlaria th' sen·i~:o :1cliru ro111 oito eomp:1nhias eadn um.
e as dt•signaçues do ~li." n ~i.", e um liat:illiiio da reserva
com igu:d Hlllll!'l'o d1~ cuntpanhias e a dt)Sigu:u;:lo de 13."
Art. 2." Os rnferitltls corp,ls scr~o organizados:
u tiL· cavallaria e o 21i. '' IJ;,talh:"'o do st•rvir;o activo e o 13.•
da reserva nas freguezias tle Nos:<a Senhora rlt1 Piedade,
Nos,;a Senhora tla Coucei~·iín :le :\brapkú, Santo Autonio de
J:,cotinç:a, S . .José r!e l\lerit~· e Sant'.\nna lias Palmeiras,
t.lu muni<; i pio de lg u;,s;;ú ;
(;) 27. o JWS rle S. Francisco Xavil'r, No;:;;a Senhora da
Cnn,·c·k~o do Bnnanal e S. Pct.lro e S. Paulo tio 1\ibeirão
da;; Ln~es, municitJio Lie ltaguahy.
A e;;te ll:ltalliiioliea nrldi1la. ua r,·,rnl:l rlo :11·t. 7." rlo ])nr-reto
de ~I d•\ i\l:ln;u t.le 187-1, a fon;a da re:itTra rflt:Jlilie:<ua nas
llll'Siuas frcguezias.
Lnfayclte l\orlrignes Pereira, tlo Meu Conselho, l'\linistro e
SPcretnrio de Estado dos N1·gocios rl:1 .lnstir:a, as>;i tn o tenha
entPn!lirlo ,. lar· a P\l'rlltar. l':<lacio do I\ in tln .lanPim ern H
rk FeYCreiru rÚ~ HltliJ, 0\l." tla lndP!H;Juleucia I) do llllperio.

Com a rulJrica du Sua i\Iagestadc o Imperador.
J.a{II?JI'tll' l/ollrigw·s l'ereira.

DECRETO N. 7li3a- t>E 14
Roor~:wiza

tn; ~'EVtm l·:mo ng

1880.

a Gu:trtla Nacional Lia comarca Llo .\raruama, Ua Provineia do

Rio

<lo J anciro.

Hei por bem, para execução da Lei n. 239:J de 10 de
de I873, Decretar o seguinte :
Art. 1. o E' creado na comarca de Aral'Uanw, da Provinda
do Rio d•~ .Janeiro, um Commando Superior de Guardas Nacionaes, formado de um corpJ t.le cavallari3 com tres esquadrões e a designação de 3. •, e dous batalhões de infantaria

Set~mhro
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do serviço activo com oito compnnhins cnda nm e as designações de ti." c 7. o
Art. 2.• (h referidos corpog serão organizado~:
O de cavallaria na freguezia de S. Sebasliüo de Araruama;
O 'L" batalh:io na mesma freguczia e na de S. Vicente
de Paulo;
O 7." na de Noss:t Senhora de Nazareth de Raqnarema.
Art. 3.• A força da rcs.-rva qnalilicnda na~ rreg-uezias
acima mencionadas tictt atldida, 11:1 lórma dn art. 7 ... do
Decreto de ::li de Março de l87!J,, aos batalhões do serviço
activo :dli creados.
Lafayettc Ro lrbues Pereira, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de t<.:statlo do' Negocios da Ju,tiç;•, as~i111 o tenha
entendi1lo c f,u•a e\eeutar. P laci'' tio 1\io <le J:tneim em H
de 'Fevereiro de 1880, ;;u. • da lnlependeneia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Lafr.yette'Rodr('ltws Pereim.

DECRETO No 7636- DE H

DE FEVEREIRO IJE

t.880.

Reorganiza a Gu!trda Nacional da comarea do Campos, da ProYincia d >Rio
do Jane'r3.

Hei por brm, para rxeeuçã·J da Ld n. 239;) de lO do
Setembro de Hl7:J, Decretar o seguinte:
Art. L• E' <-reado na com:~rca d•J Campos, da Provinda
do Bio de Janei1o. nm Cornmando Superior de Guardas
Nacionaes, fonuadu de um corpo de cav;J!laria com qu:ttro
esquadrões e n design:wão d<J G. ·, dous batalhões de inf:mtnria com oito companhias enda um e &s de~ig,,w õcs 1lc H. •
e 12. 0 do se1viro :wtivo, ; ma secç.ão de batalhiio do mesmo
serviço com a rlc~ignação de 2.• e dous batalhões da res<'rva
tambem com oit" companhias cada um e :~s de,;ignações
·.M 5.• o 6."
Art. 2.• Os refnrid<JS corpos sflrfio orgnniwdos:
() de cavallaria lllll todas as frcguezias do município de
Campos;
O H.• batnlhão do serviço activo nas de S. Salvador,
Santo Antonio de Guarulhos e Nossa Senhora da Penha do
Morro do Côco ;
(f) 5. • da reserva nas mesmas freguezias e na de Nossa
Sénhora da Natividade de Canngola;
O i:!.• da nctiva e 6.• da reserva nas de S. Gonçalo, S. Sebastião, Santa Rita da Alagôa de Cima, S. Benedicto, Nossa
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Senhora das Dores de Mac:1bú e Senhor Bom-Jesus de Itaba•poana;
A secç:io de batalhão na de Nossa Scnho!'a da Natividade
de Carang-ola.
Laf~vette R'dri!:rues PeJ·eira, rio 1\Jeu ConS!llhn, Ministro
e 8ecretario de Estado do~ Neg-ocios da Justiça, assim o tenha
enten,lido e f. ca ex,•cutar. Palacio do Rio de Janeiro em H.
de Fevereiro de 1880, 59.• da lnde(JIHtd.,ncia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magesl:tde o Imperador.
Lafayettu Rodrigues Pereira.

DECRETO N. 7637 --

DE

14

DE FEVEREIRO DE

1880.

Reorganiza a Guar1la Nacional Ida comarra do S . .João <lo Principo, da Provincia do Rio do Janeiro.

Hei por bem, para execução da Lei n. 2391> de 10 de
Setembro de 1873, Decretar o seguinte :
Art. L • E' cr,,a,Jo na com~r·1:a 1le S . .Jo~o do Príncipe,
da Província do Hio de Janeír••, um Cornmando Superior
de Guardas Nacionaes, fonna,fo de um corpo de cavallaria
com dous esquadrões e a designação d<l i'~.'', um batalhão
de ínfautaria do serviço activo com oito corn an'Jias e a designnção de 28.• e linas srcções de IJatalh:in r'"m ••s desig-nações de 4.• e 9.•, Psta da res<~rva ., :upwlla dtJ seniço activo.
Art. 2.• Os referidos corpo~ s•wiio orcra11iza los:
O de cnvall;•rin, o 2H." batalhão dH infuntaria e n 9.•
sec1·ão da batalhão nas freg-aezias dt~ :-i • .João Marcos,
S. José do Bom .Jardim e Nossa Senhora •la C•mceicão do
Passa-Tres, no município de S. Joiio do Príncipe. ·
A &.• sec•·ão nas de Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora
da Conceição do Jacarehy e Sant'Anna d.! Itacurussá, município de Mang-aratiba.
A esta sel!\'ão ficn nddida, na f1írma d•1 art. 7." do Decreto
de 21 de Março de 1874, a força da reserva qualiticadn nas
mesm~s freguezias.
Lafnyette Rodrigues Pereira, rlo Meu Conselho, 1\linistro e
Secretario de Est;1do dos Negocios da Justiça, ;•ssim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janl'iro em U de
Fevereiro de 1880, õ9. • da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
La(ayette Rodl'igues Pereira_<;~-~~·

1

,,.
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DECRETO N. 7638-

DE

H

DE FEVEREIRO DE

1~80.

Reorganiza " Guartl:i Nacional tla r.omarca -de Pirahy, tia, Prodncia do•
Rio de Janeiro.

Hei por bem, para execn<:ão da Lei n. 2:l!l5 de :lO de Setembro de :1.873, _Decretar o ;;cguinte :
Art. :l. • E' creado na comarca de Pir:1hy, da Província
do Rio de Janeiro, um Commandu Superior de Guardas Nacionaes, formado de nm corpo ele cavallaria com dons os<]Uadrões
e a designação de Hi.•, um batalhão dn inf:m!aria do serviço
activo com oito comp:mhias e a dt•signaçiio dtJ 31.•, \11na secção
do batalhiio dn m,•sma arma c serviço com a designação de 6. •
e mais duas sec~ões de bat~lhiio da reserva com as dcsignacões de 6.• e 7 .•
• Art. 2.• Os rrferidos corpo~ serão organiz:tuos:
O do cavallaria, o :Jl." batnlhào dt\ inlantaria n a 6.• se<;ção
de batalhão da resnrva nas l"rcgnezias de Sanl'Anna, S. João
Baptista tio Arraial, Nossa Senhora dns Dores e S. José do
Turvo, tio munieipio de Pir:thy;
A 6." scc~·iio tlo serviço aetivo c :1 7. "~ da rrservn na~ (}e
Nossa Senhora dn Piedade e Snnlo Antonio de Capivary,
municipio do Bio Claro.
Lafayettc Uorlrigue~ Pereirn, do Meu Conselho, Ministro e
Secl·etario <lt! Est~Hlo dos :'\egocio,; da .Tüstiça, as~im o tenha
entendido e faça executar. Plll;tcio d::~ Rio de Janeiro em lfJ.
de Fevereiro de 1880, 59.• dn Independencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Lnfayette Rndri!JUI'S Pereira.

DECRETO N. 763!l-DR H

DE

FEVERE!llO DE

1880.

Reorganiza a Guard'-' Nacional d:t eomarca de Catttagallo, na Provincia
Rio tle Janeiro.

~o

Hei por bem, para exeençfío da Lei n. 2395 do 10 de
Setembro de 1873, Decretar o seguinte :
Art. l. • E' crendo na comarca de Cantagallo, da Província
do Rio de Janeiro, um Commando Superior de Guardas N~cio
naes, formndo de um corpo de cavallaria com tres esquadrões
e a. dcsignaçã!> de 8. •, um .batalhão de .infantaria do serviço
actrvo com orto companhias c a designação de 20.• e um
batalhão da reserva com igual numero de companhias e a
designação de 9. o
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Ar~. 2." Os referido~ corpos serão organizados:
O de cavallaria na freg-uezia do S;wtissimo Sacrnmcnto;
O 20. 0 batalhão na~ 1lc snnta Rita do Ilio Negro, Nossa SAnhot·a dr~ Conceir,ão da~ Dn~s Barrns c Nossa Senhora ll:J
Monte do Carmo ;
O 9. 0 da res('n-a em to. las ns frcguezias ncimn mencionndas.
Lnf:1yntte Ro1lrigues P:•reira, do ~fcn Cnnselho, Ministro c
Secretnrio de Estndo dos Ne~·oeios dn Justiça, 11ssim o tenha
entendido e fat;a executar. Palacio do Hio de Janeiro em H
de Fevereiro de 1880, m.o da !:J.dependcncia e do lmperio.

Cem n rubrien de Sua 1\lagestade o Imperador.
Lu(rryrttc flodri{)tU'S Pereira.

DECR!i:TO~.

71\iO-:nE li, nr.:

FRVEHEIRO

nE

ncorganiza a Guarda :\;tdo·Lll d.t '"l)tlt:lr~a. ilC Hahl)r:thy, na
Rio tlc Janeiro.

1880.
Provjnda tio

Hei por hPm, para exrcução da L()i n. 239i.l de lO de Setembro de 1873, Decretar o ~egninte :
Art. 1." E' creado na comnrca de Itaborahy, da Província
do Hio de Janeiro, um Corrummrlo Superior de Guardas Nacionae~, formado de dons batalhões de inf~ntaria do RerYiço
:lCtÍ\'0 com ~ei~ companhias c:ICla um e as de~ignr~ções de
3. 0 e 4. 0 , c umlJatalh:10da n·serra com seis compnnhias e a
designação de 2. o
Art. ~.o Os referirlos corpos s1~r~o organizados:
O 3. o bntnlhão do servi co actívo e o 2." da reserva nas
fregnezias de S. João llaptist:1, No~sa Senhora do D('sterro
de Itamby, Nossa Senhora do Porto das Caixas, município de
ltaborahy;
O 4." na de Nossn Senhortl do Amparo, do município de
Maricá.
A este batalhão fica arlrlida, na fórma do art. 7." do
Decreto de 21 de Março de 187li, a força da reserva qualificada
no mesmo município.
Lafayette Rodrigues Pereira, do l\Ieu Conselho, Ministro e
Secretario de l<.:stado dos Neg-ocios da .Justiça, assim o tenha
entendido e fa.:a execntnr. Pai;~ cio do Hio de Jnneiro em 14
de Fevereiro de 188:), 59. 0 da Inilependencia e rlo Imperio.
Com a rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador.
La(ayette Rodrigues Pel'eira.
d'I:I".:Af'~
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DEC:RETO N. 7GH- DI~ H

nE FEVEREIRO DE

t.880.

Reorganiza a Guarda Nacional <la eomau.a tiO Jlio Bonito, da Pro•inda
do Hio tio .Janeiro.

·· Hei por bem, para r,xecuriio da Lei n. 2:395 de 10 de Setembro de iS7J, Dccr.'tar o seguintu:
Art. L • E' crea·lo na comarca <lo nio Bonito. da Província
do Rio de JanPiro, um Commando Superior de Guard:1s Nncionaes, fol'll:ado de um <~urp<~ de <"lllallari<l eompnsto elo
quatr·o esquadrõe,; e a de~ignaçiio de 2.", um bntalhão de
infant:.ria do ~ervi<:o activo eom oito compt111hias e a dPsignnção de fi.", dous batalhõe,; da rcsnr\'a com ns llesign:u;ões de
:J." e 4.•, este de sei~ e aqucllc de oito compar!hias, c um:>.
secção de Lwtalh<io com a dl~Si.~It:,ç;io <h: L• tlo .<e1·viço activo.
Art. ::!.• Os reft:ridos corpos ser;io nrganiwdn..: :
O de cavnllana, a g,•cç,io de h:ttalh:io e o 3." bat:1lhão da
re~erva It:ls frnguezi11s <1" No~sa S<mhora <In Conenição do
Uio Bonito e No..:sa ~enhora da Coneeiçi10 da 1\o:J t<:~perança;
O 5.• do Sllf\'iÇ'• :wtivo e o 'L" da r.·ser,·n nas 1\e Nossa
Senhora da Lnpa de f'npivnry, No~'a ~onhora do Amparo
tl•~ Corn:r,t,~za-; o Cur:1trJ da Conceição <l11s Gav;ões.
L:1faY"ll•~ llodri:,.:u1~s l'<~r<~ir:J, do Mton Con><Plho, Ministro r:
Secretario de Estado dos Negoei"s ua Justiça, a<si111 u Lenhn
entendido e fnça executar. P:ila<"io do I\i o de Jareiro Plll H de
Fevereiro de i8(j0, 5\J. • da Indcpenlll'nt·ia e do llllpe,rio.
Com a ruhriea de

DECHETO~N.

~ua

71i 112- IJE g

1\liigc.qadc o Imperador.

DE FEVI'IlEI!lO llE

1880.

ReQrga.niza a Gu~rda. Naeional da r,omarra llc ~OY:l Frihnrg1l, da. Provinda
df, Hio d1~ Jar1ciro.

llr~i Jlllf h"rr1, p:t"'a •~xr~·~!l!';iq •h L'·i 11. ;:n!l:i <le lfJ !},~ S•··
l<HIIIJI·,, d,, lK7:1, )).,.:n·.t:•r ,, c''l{llinl":
> Ar~. ~:o E' _ere:H]o na . eomarca ~e Nova Frihurgo, da
I_n>vmct.l <lo _H10 <In .JanPiro, um Commt~Jlilo ~upt>rior de
f,unnla< N~"11111:~r,s, forrn:11l" rle trn.; bat:dhfí,~s rlll inf.,ntaria
f:fJUI li': fll":r~·.rL'If;l)l~·; tfl! tfa.• '', tJj.•• ~~ {fi. , f!-;IH dí! SPiS C
"'JII<d).,:; ,,,. lllh (''JIIIJI"IIIIII."l" (""J<I· 1 I
' .
. 11 . . ·
'
• . · ·' ·• • 1111 o <I u:•s
de
bal.l I,HJ f.IJIII !I 'i d<•,fu llti('()CS d<J O} " e ., a .•
'
.sne•:oe-;
,I
'· n
•
·
••
•J.
uo serVIÇO ua reserva.

AGTOS DO PODEI\ EXEC:.:T:'

73

•

Ar!. 2. o Os ref«'rirlos corpos serão orgnnizados :

O i4." batalhão e a :!.a secção nns l'reguezias rle S. João
Baptista, :-.. José do HibPiriio da Sebastian:1 e Nos.;a Senhora
dn Gonccir;ãodH Pa,JUt•quer, ínunieipio de Novil Friburg-o;
O i5." e i6.• e a J.• sccç~o dtl halalhã" nas dn Sant'Anna
c S. José da Uoa Morte, município de ::;anl'.\nna de Macacú.

Lafayette Hr1drigues Pereira, do !\leu Cons,.(ho, 1\linistro e
Secret<•rio de Estad11 tios Neg-odos d<t Jusliça, assi111 o tenha
entendido e far·a executar. Pa!ncio t.ln 1\io de Janeiro em 14
de Fevereiro t.le !~80, 59. o da Int.lepenrlenein e do Imperio.
Com

:1

rubrica t.le Sua 1\lagestat.le o Imperador.
Lu(ayette llndl'if7ues Pereil"'.

DECRETO N. 7Gii3

-DE flj, DE FEVEREII\0 DE

Reorganiza a Guanla Nadonal da. r.omarr.a do Barra 11'all~:'..
dn Bin do .lanoirn.

!880.
tla Provinda

Hei por bem, p:rra exPcu~iio da Ll'i n. :l:m;; llc 10 rio Setembro de idi:J, Decretar o sr•guinte :
Art. i.• E' creado na cnmarr·a rlll Uarrn ~lansa, da Provinein do llio de .l:mt'im, um Gomnwndn Snptlrior de
Guardas Naciorwt's, formar],, de Llill corpo de f'nvall:•ria composto de tlous Psquarlrões e a de~i·~naçüo de !ti.", um bataJh~o de inf;mtaria rlo sr~rvi~:o activo t'"m ~nis companhias
e :1 desig-na':~o tle 3.:!." e uma ~ecç o de IJat:dlt;to da rest•rva
com :1 llesiguariio de s.a
Art. 2. o Os referidos corpos serão organizados nns freguezias de S. Seha-:li:lo, Divmo Espírito ::;;,nlo, No~sa Senhora do Hosario dos Quatis, Nossa SL'nhora do A111paro e
Patriareha S. Joaljuim.
Lnfaylllte Hotlrignes Pereirn, do Meu Const>lho, Ministro e
Secretario de Estado tios Neg-ocios tla Ju-;ti~~a. nssitn o t.·nha
entendido e faça tJxeeut:Jl'. Palaeio do 1\io de Jane1ro em H
de Fevr;reiru de i SilO, 5\1. o da IndejJendenr:i•• o do Imperio.
Com a rubrica de Sua M••gestade o Imperador.

La{ayette Rodri!JUes Pereira.

p,

u.

1880

10
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DECRETO N.

í6i~

-DE u~, DR rEvEnEmo DE 1880.

Ilcol'ganiza. a Gna1'11:\ ~aeioual tia rom:nr.a. tio S . .loi'to •la Barr~. da Pro ..
Yin~ia

tlo lHo Llo .laueiro.

llr-i pnr br.m, pnrn eXPCtH)ãO da Lei n. 23!li) 1lc lO de Setembro tlc 1873, Dcaet~r o seguinte:
Art. i." E' err-a1lo nn C''mnrea de S. João Lia Barrn. da
ProYincin Li o Rio de Jrotwiro, nm Cornmnndo Superior· de
Guarrlns Nacional'~. fnrm:ulo rle nrn esquadrão com a desi::maçiío de i. o e dons hnta I hõPs de in fan ta ria com as de~igna\:ões
de t:L o Li o ~e•·viço :IC'tivo n 7. o da reserva, este com seis r•
aqudle c11m oit" r·ompnnlt ias.
Art. 2." o~ rel'.-rirlos corpos serão org:mizndos nas fregn•·zins rlc S. loiio 13tl[ltista, ::;, Francisco de Panla e::;, ScIHI,Iiiio de ll:lb,1[l'•:mn.
Lafayetlc Hudrig·ur,s Per••ira, •lo ~~~~u Conselho. :\linistro e
Secretnrio de Estado do; Nc•gncios Lia .lnstiçn, as,im o lenha
entendido e f•wa exPcntnr. P:dado do Hio de JanP.iro em 1&,
de Fevereiro d1~ !88'), tin.• <la lndepcllllcneia e do lmperio.
Com a rLlhrien dP Sna Mngestade o Imperador.

DECRETO X. íG'J,:; -IJE H

DE

FJ:\'EllEI!Ft

IJF.

l8'l0.

t:r•.JI;:tr:Í1.:t. a t;u:lT•h ~::l',Í'J!I't. ol'l f"'J!n:l.rr:a d·~ P.~U!n~lc!, ·lJ I'r•J\in."Íl. ·lO

lli·"'

.l:u.•·iJrJ.

llei por 1Je111, para ex"r:n•;ftq r]:~ Lei n. 239:; •le lO d~ Setr:rnhro dn tH7:1, Ucr:rdar o '':gainte:
J\ rt. 4 ," 1-:' n•:adn ua "'"n:•n::. •I" ll,.zr:nrl~. ria ProYincia
,,,, 1\lo, ,,,, .llllli'ÍJ'f>, IIIIJI:.JIIIIIIIIIIIIrt SII(H!I'Íitl' tln r;u:•rllaS Naciolllll'':, lnl'lll!tdo 'I" 11111 , ... ".1''' •lt• •:av:lil~ri:• 1:orn tre> r:squadriies
". u •li:sl~~·•a•:a~t ,1,, 17." 1: dow; lmt:dhõ11s do infantaria com
~11t•.' •""'""'~"'""~ r:nda 11111 '-'as dl'si~nar;iic~ rle :n." do servico

,II'I.IVII

1\

1h." d:. I'I'SI\I'Va.

"

Ar.l. ~." o~ n·fnrid••s r·oqHts s1:r~n org-:nlizados rws frcgllriZI:IH. •lll NusHa S"uilora liH llezmHlrl, S ..losó de éampo

~,.Jin, .'illnhor llo111 .ln>us do Jlih1:irão dn Sant'Anna Santo
nloulo •I:~ Var:~mn r;mJHle "S. Vic•mle Ferrer.
'
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Lafayette Hodrigues Pereira, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Justi('ll, assim o tenha
entendido e f;1ça executar. Palacio do nio de .J:meiro em :1.4
de Fevereiro de 1880, 59.• da Independcncia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador.

Lll{liyette Rodr(ques Pe1·eim.

DECHETO N. 7646-

DE {[j, DE

FEVEf\EinO DE

1880.

ncol·ganiza a Guanla Nacional•la romarca 1lc Santa j.,bria .Magtlalcna, da

Província do Hio do .Janeiro.

Hei por bem, para execução da Lei n. 2:.195 de lO de Setembro de 1873, Decretar o seguinte :
Art. l. o E' creado na comarca de Santa Marin Magdalena,
da Provinéia do Rio de Janeiro, um Comutando Superior
de Guardas Nacionaes formado de dons batalhões de infantaria com seis companhias cada um c as designações de :1.9.•
do serviço activo e 8. o da reserva.
Art. 2. • Os referidos corpos seriío organizados nas fre·
guczias de S. Sebastião do Alto c S. Franeisco 1le Paula.
Lafayette Hodrigues Pereira, do l\l1m Conselho, Ministro
e Secretario de Estado dos Negocio:; da Justi1;n, assim o tenha
entendido e fn1;a executar. Palacio do 1\io tle .Janeiro em :1.4
de Fevereiro de :1.880, 59. o da Indcpcntlencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Lrr(ayette

DECRETO N. 76lJ,7- DE

RodrÍfft!CS Pe1·eira.

{[j, DE FEVEREIRO DE

1880.

ficot·ganiza a Guanla Nacional ria comarca do S. FideJi;, <la ProYinda Jo
Rio de Janeiro.

Hei por bem, }Jara execução da Lei n. 23g5 tle :1.0 de
Setembro de f873, Decretar o seguinte :
Art. L• E' creado na comarca de S. Fidelis, da Província
do Rio de Janeiro, um Commando Superior de Guardas Nacionaes formado de um corpo de cavallaria com dous esquadrões e a designação de 7. 0 , e dous batalhões de inf:mtaria do
serviço activo com oito companhias cada um c as designacõeg
dei7. 0 e:l.8."
•
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Art 2. 0 Os rcrcrirlo~ cor·poR ~crão or~anizarlos:
O 17 ." batalhii<t na~ fnJ~ILIJZias ''" S. Fi1lelis, N •ssa S•mhora
lia Conenição de l'ontn Nova e S ..los•' 1!•1 Lro•lis.::1;
o I~Ol'(lO Ui\ 1\:1~-allaria t) () 18.'' h·ltalll:lo 113'\ do Stlnhnr nom
Je~us do :\:Iontn VPn!tJ, Santo Anlotuo de Patina n Nossa Senhora 1la l'itJrl:>dtJ da L"~e.
Art. :1." A f •r•:a da rns•·rva tJilalint\:ula n~s rrc~nezias
aciu~:t nwneio :ntbs lie:~ atltlitla, na rórm' rio art. i." do DtJen~to
ue 2t tk M:•rt;o ti,, l8i'•· :lOs hata!IJiítls ti:~ atJtiva ali i Cl'tlatlos.
Lafavelto Bo<lri<.mns I'Preir;l, tln 1\t•·n C<>n<ellto, Ministro
e Serrelari•t rlt\ l~st.adn tlos Ne!!ocios d:t .Ju,;t.i<;a, as.:im o tenha
enteriditlo e faca e\e<Jill.ar. Palaeio tio Hio <le Jandro e.n i11
de Fevereiro de iH81l, ~9." rb lnde;Jemleada e do Imperio.
Com a rubrica 1le Sua Magestatle o Imperador.
[,•1(:1!/l'tte llndriques Pereira.

DECRETO N.

76'~8-

DE 11. DE FEVEREillO DE 1880.

Reorganiza a Gnanla Nadona.l da (".omarea de
Rio do J:moiro.

Vassonras~

na Pro,iineia do

Hei por hem, p:1ra t>XPI'UÇão da Lei n. 23~lti de lO de
Setembro tln i8i:J, Decrrtar o ~t~guinte:
Ar L I. o E' Cf<'!lllo na cornan:a de V::tssmu~s. tla l'rovincia
do Hio de .T:lltl'it·o, lllll í;wnmando ~uptTior tf,~ t;uaru.1s
N<tCÍOitaes, formado de um eorpo de t\iiV:dbria I'Oill uous
esqua<lrões e a tksig-n:ll:ào dt\ 1:!. ·, um batalhão d,. infantaria
do servit·o nctivo com oi to r.ornpan h ias e a rle.-i~n:H:ao de
25." e outro da rest:rva com :-t:is comp:1nhias e a dLJsigna~J5o
de 12."
Art. 2." O' referiuos corpos serão or::ranizarlos n:1s freguczias de Nossa Senhora da Cnnlll'it;:io tl11 Paty do Alferes,
S. SPbastião dos Fem1iros e S:1era Familia tln Ti11gu·í.
Lafaynttn Bo,Jrig-ur 11t•mir,1, dll MtJll Con.:nlho, Ministro e
Secretario de Esta·lo dos Nti!!O<:io~ da .Ju,tiça. assim o tenha
entendido e faça executar. l'ala•:io d11 Hin de Jan •iro em !4,
de Fevereiro de l8t!U, 59. 0 da Intleptmdencia e tlo Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestatle o Imperador.

La{ayette Rodrigues Pereim.
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DECRETO N.

76~!)- DR t~ DE

FEVEUEIIIIJ DE

18BO.

Reorganiza a Gnar1la Xarional da comarr:n. de Valon(:t, n:t ]•rO\•inr.ia 1lo lHo
do .JaEciro.

Hei por bnm, para execn<;ão da Ld n. 2::g;; J:· tO de
Setembro de Hl7:1, Deeretar o ~eguinte:
Art. i." E' en:t11lo ua c1.man:t de Y:ill'nt;a, tl:t Provinda
do l\io tle J:nteiro, um Com mando Stlp,·;·ior !11~ (;tlardas Nacionae,;, fonnatlo de um corpo de c:t v:,Jiaria eo11t tr,·~. nSIJUadrõe-; e a tle,:i~niiÇ:IIl de il.", um hatallii'to do snrvi1:o acti\'0
com oito ~~o:npanhia-; e a desi:..m:u;ao de :.!'L" I' 111ais ontro
com ,t•is companhias c a di'.:-d•.:.II:J'.""O de 11." d:t r:•sn:·\·a.
Art. ::!." 0.; rcl't!rido,.; eorpos ser:io orc_:alliza,[,,s 11as l'r•';.!llr.zins do Nossa Senhora da Glori;t, Santa TIJI•n•za. :-::111 to Antonio do l\i' Bonito, Nossa S:·nhora da J'i,·tL:dl) d:ts !pi;~lms c
Santa Isabel do Hio Preto.
L:tfa)'etto Hodrigtli's Pt•reira. do l\lntt ConsPlhn, .~linistro e
Secrl'lario de Estado dos Nng-orios tia .lttsliç~. :tssint o 11111ha
entendido e fa,·a exl'cutar. Palacio d·• Hio d<) .hllt'.iro em 1fl,
de Fevereiro dê l8d0, 59. o tia liHlependen,~ia r do lmperio.
Cúm a rubrica de Sua Ma12:cstade o Imperndor.
Lrt(ayette llndriffiiCS 111'1'1'ii'l/.

DECRETO N.
Reorganiza a

Gua.1da

76~0- DE

H

DR FEVEI1EIHO DE

Narional da comarr.a do .\ngra (1ns B,,i..,,
do Uio •lo

1H80.
11a

Pro\'iHda.

.Janeiro.

Hei por hPm, para execuçiío da Lei JL 23Uii de 10 de
Setembro de 1873, Decretar o seguiu te:
Art. t. o E' crendo na com:trca 1lc Ang-ra dos Heis, da
Província do Hin de Janeiro,, um [,mmando SnpPrior de
Guarda-; Nadonaes, rornwdo de dons hat:tl!tÕC;; de il'fantaria
do serviço ::elivo com oito companhias eada um e ns desig-nações di\ ~9." e 30. 0 ; uma secção de IJatalhiío tia utestna arma e
serviço rom a desig-nação de 5.• e dous IJatai!Jões da resl'rva
com seis companhias cada um e as designat:õcs de 11." e 15. 0
Art. 2." Os referidos corpos serão r•rganizados:
O 29." batalhão nas freguezias de Nos,.;a Senhora da Conceição de Anc•ra dos RPis, Nossa Senhora da Conceh:ão da
Ribeira, Nossa Senhora do Rosario dll Mamhucaba, e S:mtissima
Trindade de Jacuecanga, do municipio de Angra dos Reis;
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A G." secção ue batalhão na de Sant'Anua da Ilha Grande,
do mesmo munitipio:
O H." batalhiio da reserva nas fregunzi:ts acima meneionmlns ;
·
O 30." IJatalh~o do servi!'O t1etivo e o l:i." da rnscrva na~ de
Nossa Senhora dos Hemedios c Xossa Senhora da Conceição,
município de Paraty.
Lnrnyette Hodrigtws PcrPira, ~o 1\lou Co~sclho, _Ministro e
Secretario do E~tado tios Negocws da Just11,~:1, :tss1m o tenha
entendido e faça executar. Pai:! cio do Hio de Janeiro em .F~
de Fevereiro de 1880, 5!.1." da Independencia e do Impeno.

Com a rulJrica do Sua 1\lag-cstadu o Imperador.
J,,fá!}etle lludri_ryues p,•reil"ll.

DECHETO N. 76:il-

DE ~L DE FEYimEmo DE

ISSO.

Cn1.re(le privilegio a Aulouio Gaet.;LJJO Alyc:; Junior para n iustrunwni!J tlcliOIHinailO ..: Extradol' geral ~lo Llottlo.; .. tio ~ua. illYCntfh.

Attendendo ao que 1\Ie rcqutm:u Antonio Caetano Alves
Junior, c de conformidatle com u parecer do Conselheiro ProcuradrJr da Corôn, SoiJI'ranin n Fn<m!la N:ll"ional, lld por
bem Conecdcr-lht~ privilegio, pnr !:iu<:o ~unos, para o instrumento de sua iuvençilo tlcUOIHinatlo • Extractor ger:.1! de
dentes •, conforme o moddo que t1pre:.:rntou com seu re!lUflrim('Jlto rl:ltndo em 15 de Novembro do anno passado, que fica
:U"chi vado.
João Lins Vieira Can~amão de Sinimi.Jú, do Meu Conselho,
Senador do Imperio, llrcsidentc do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario de l~st:ulo dos Negocios da Agricultura,
Commercio e Obras Pui.Jiicas, assim o tenha entendido c faça
rxccutar. Palacio do 1\io de J:meiro em :H de Fevereiro d(•
1H80, 59." da Independuncia e do Impcdu.
Com a rubrica de ::->na Magcstade o Imperador.

João Lins Vieim CansanstiO de Sinimbtí.

A CTOS DO PODE H EX

DECHETO N. 7üf)2-DE 21

!-:~:r'i'!

7!)

·, t'.

DE FE\'EI!J:Il:llllfo:

!RRO.

Conr.cdc pPrmissão ao Bacharel Yit·ontc IIuct llat~cll:ll' Pinto Gnmlc.•:-; para.,..,.
plnrar l·.u·v;io 1lt' pctlr·a c outros 111inorac~ na:-; tona:-: tle ."!Ll jll'llpricdatlc
sitas no muaidpio do .:\agT~l do; Ueis.

Attendendo no que 1\le requeron o Dnr·hard Vicente Hnet
Bacellar Pinto GueLlcs, Hei por bem Concr~rler·lhe per:nissilo
para explorar carvão de pedrn e ontros ndner<~cs nas tPrras
de snn proprkrlndn sitas no municipio rlt\ Angra dos Heis,
na l'rovincia dn Uio tle Janeiro, soh ns clnusnl;r~ f]Ue com
este bnixam assignntlno; por .Jo~o Lin~ Vi•·ira C~rnsan~iio de
Sinim!Jú, do l\!r\U Cons!'lho, Senador do lnlpPrio, Presidente
do Conselho de Ministros, i\lini~tro e Seemtariu de E>tarlo rios
Negocios rl<l Agrir\nltura, Conllnercio ,. I ilJras l'uhlic:~~, rpw
assim o tPnhn entendido n faça exr•cutar. l';dacio do 1\io de
.JnnPii"O r•m ~1 tle Fevereiro de Hl81J, G\1." ria lndep~nrlenein
,. do Imperio.

João Lins rieim Crmsunsiio dr: Sinimluí.
(~IUUS111:t~~

:a cauc

!St~

J•cf'.t".ll•t": 4)

E!:tc~f":ra~a.o 11.

7'tl~t;~

dcstH .Unta.

E' concrdirJo o pr:.~zo do dons annns, cont:~tlos tlo,t:r tl::1ta,
ao llaclwrel Vieenle Iluf't llacellm· Pinto Guedes p::1r11, sem
prejuizo dos direitos de terceiro, explorar em-vão de pedrn e
outros minernes nas terras de sua propried:~dr-, sitas no municipio de Angra dos Hcis, Provincia do Hio de Janeiro.
IJ

Esta eoncessfio fica sujeita :ao cumprimento da' clau~nla'
:2. • n 10. • das que lJah:uram com o Decreto n. ü!Jü2 de ü de
.Julho de lH78.
Palacio do Rio de J:meiro em 21 de Fever1~iro de 1880.Joiio Lins Vieira Cansanscio de Sinimbú.
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HECHETO N. 7G:i:l-

ng

21

DE mvEnEmo nE

1880.

Jlroroga. po1· dons anuos o praz) lixatlo na r.l~Lns·:ta l.a das quo baixaram
com o JJoer·oto n. il:l~ do IS do Janeiro do anno pa<sadoJ, eonecdondo
11ermissão ao Drigadi·irn .Jo.-;ü Joarplim do Carv.dho JUI'a C'<!'lorar onro
H;L. Pro•áneia de .:\fato Grosso.

Attenrlendo 311 qne l\Ir' requereu o Dri~arleirn José Jo:~quim
de Carvnlho, fiei por· hem l'romgar, po!' dons :11tno'. o prazo
de igu:rl tn111po lix:rdo u:r el:ru,.;Jtia L" das fJUI) baix::rrillll com
o Decreto n. 7U4, fie t8 de .fnneiro do nnno pass:•dn, em
virtude do qu:d foi-lhe concedida permh;siio parll explorar
ouro, na Provinrin de Mato Grusso.
Jo:•o Lins Vieira Cans:wsfto de Sinimhú. do 1\len Conselho,
Sen:rdor do I•nrwrio, l'rcsidr·nte do Con;;p)flo de Ministros,
Ministro e Secrf'lario dr• l•:slntlo rlos Nni!OCIOS tb AgTicnltura,
Cúmmercio e Obn•s Publicas, assim o tenl1n entrndido e faça
exr~cutar. P:daeio do Hin dr: Janeiro em :H de Feycreiro lle
{880, 59. o da lndepenr.J,•neia e do lrnperio.
Cnm a rubrira lle Sua .1\I:•g<slade o Imperador.

João Lins Vieira Cansansào de Sinimbú.

DECRETO N. 7654,- ng 21

DE F!!VEUEIRO nE

1880.

Concode privilegio a Jolm Steele o Charl"s Aloondor St,olo para oslahclocerom no Impcdo a:1iação e o tocimcnto d:~jr1l:t.

Attendenrlo ao que Me requereram Jnhn Steele e Charles
AJexander Steele, e Tendo nnvid • o Conselheiro Procurador
da Corôa. Sober:mia e Fazenda Nacional, IIPi po•· htHn ConCflder-lhes privil,)g-io, por dez armo:;, para nst'lhdrltllli'''m 110 Irnpcrio a liar;:in ll o tPCilltcrrt'' da jul:; sendo I'PStl'ing·ida esta
concPss•u :w torritorio da província on,Jo ff!r i1ticiadn aquella
indu>trin, c tlcando dependente de approvaf:ão da Asse mbléa
Geral Leg-islativa .
.João Lins Vif'irn Cans;m,11o rle SinirniJú, do Men Conselho,
Sena,Jor !lo liUfJerio, Presidtlnle do Con~elhol de 1\lin'stros,
Ministro e :-leerctario de Estad•1 dos Nll~••cios da Agricultura,
Commercio e Obras l'ubl•cns, assim o tenha entPndido e faça
executnr. Palacio do Bio de J11neiro em 21 de Fevereiro de
f880, 59. 0 da Independencia e do Imperio.
Com a rubricn lle

S:.~a

M ·~:e-taJe o Imperador.

João Lins V.ei; a Ca118anstlo de Sinimbú.
J'\:J'I:I'I:f'o:fl,f'\:f'I:P
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DECHETO N. 7655- DE 21

DF. FRVEllRIRO DE

1880.

Approva os t•studos dcnnitivos da oslratla •lo ferro rlc Snbl':tl, na Provin·
da tlo

c~~at·á,

tlcsJo a rilla de Camodm ah; a riilad.c:

~~~~

Sohral.

Hei por hem Approvar os estudos drlinitivos da estrada de
ferro de Su!Jral, na Província do Ceará, na extensão de :1.28
kilornetros, :169 metros e :10 centimerro~ tll'sde a villa de Camocrm ato', a cidade du Sobr:~l, pass~1ndo por Ang-ica, Pitombeiras e Massapt\ organizados pe!o Eng-enheiro em chefe da
mesma estrada, const~mtes de plantas, perfls longitudinaes e
transversacs, e typos de obras d'arte.
João Lins Vieira Cansansãe> de Sinimhú, do Meu Conselho,
Senador do lrnperio, l'resitlentl' d11 Consl'lho do Ministros,
:Ministro e Secretario uc Estado dos N1~gocios da Agricultura,
Comwer·cio e Obras Puhlicas, :1ssirn o tenha entendido e faça
executar. P;1laeio do Hio de Janeiro em ~~ de Fevereiro de
i880, ;i9. 0 da lndependencia •l do Imperio.
Com a rubrica de Sua Mngcstadc o Imperador.
João Lins Vieira Cansans1i0 de Sinimb!í.

DECHETO N. 765G- DF: 21
Reorganiza a Guarda. Nacio11al

DE FRVEUE!TIO DE

1880.

1b. co1u:trc~t do Pombal da Provincia.

da

Parahyha.

Ilf'i por bem, p:1ra execução da Lni n. 239i.i de 10 de Setcmhro dn 187:J, Deer·ctnr o so~uinle:
Art. L• E' cr·cado n:1 comarca do Pombal, da Província
da Parahyh:1, um Comrnanrlo Superior de Gn:trdas Nacionacs,
formado de dons batalhões de infantaria do scrvieo activo
com as desig-nações rle 2'L" ~~ 25. o, este d1~ oito c :ujnr.lle de
seis rompanlrias, ~~duns secções de batalhão com as designações de 6.• e 7 .• do serviço 1la reserva.
Art. 2. 0 Os referidos corpos serão org:anizndos:
O 211. 0 batalhão e a 6.• secçilo na freguezia do Nossa Scnhorl:t tio Bom Successo de Pombal ;
O 25. • e a 7. • secção na de Nossa Scn hora dos Remedios do
r..:,tolé do Rocha.
Lafayette Rodrigues Pereira, do :Meu Conselho, :Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da 1ustiça, assim o tenha
entendido e faça executar. Pah•cio do Rio de Janeiro em 21
de Fevereiro de t880, :>9.• da IndeJJendencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador.
La(ayette Rodrigues Pereira.
"· 11·

1880

u
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DECRETO N. 7657- IlE 21

DE FEVEREIRO DE

1880.

Reorganiza a Guarua Nacional da comarca de Arca•, da Provincia da
Parahyba.

Hei por bem, para execução da Lei n. 2395 de tO de Setembro de 1873, Decretar o seguinte :
Art. L" E' creado na comarca de Arcas, da Província da
Parahyba, um Comrn;m<lo Superior de Guardas Nacionaes,
formado de um esquadriio com a de~ig-naçiío de L•, dous batalhões de infantaria do serviço activo com oito eomp:mhias
cada um e as designações du 18. • c 19.• c uma secção de batalhão da rcservn com a desi-gnaçiio de 3."
Art. 2.• Os referidos corpos sPrão org-aniza<los na freguezia
de Nossa Senhora da Conceição, do município do Brejo da Arêa.
Lafnyette Rodrigues Pereira, do l\l<m Con~elllo, Ministro e
Secretario de Estado dos Ncgocios da .Justiça, assim o tenha
entendido c faca executar. l'~laeio do Hin de Janeiro em 21
de Fevereiro de 1880, 59. • da Indcpcn(lcncia o do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

La(ayettl' Rodri_ques Pereira.

DECRETO N. 7658-

DE

21

DE FEVEREIRO DE

1880.

Reorganiza a Guarda Nacional da comarca de Mamangnapc, da Pro>incia da
Parahyha.

Hei por bem, para execur;iio da Lei n. 2:l9S de 10 de Setembro de 187:3, Decretar o seguinte :
Art. L o E' creado na comarea .de .i\lamanguapc, da Provincia da Parahyba,, um Comrnando Superior de Guardas
Nacionaes, formado de tres IJalalbões de infantaria do gerviço
activo com as designações de S.•, 6.• e 7.•, este de seis e
aquelles de oito comp:mhias enda um.
Art. 2. • Os referidos corpos serão organizados:
O a.• batalhão na freguczia de S.l\fi.!:!uel da Bahia da Traição;
O 6. o e 7. o na de S. Pedro e S. Paulo de 1\lamangunpe.
Art. 3. o Fica addida aos batalhões do servi!'O nr.tivo, na
fórma do art. 7.• do Decreto de 21 de Mnrr,o de" l87q, a for~a
da reserva qualificada nas rnspoctivas frcguczias.
Lafayette Rodrigues Pereira, do l\leu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Jusliç·a, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em ~~
de Fevereiro de 1880, a9. • da Indcpendencia c do lmperio.
Com a rubricn de Sua l\lagestadc o Imperador.

La(ayette Rodrigues Pereira.
ú'I:AA:f'~
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DECRETO N. 7659-DE 2i DE FEVEREIRO DE 1880.
Reorganiza a Guarda Nacional da comarca do Pilar, da Província da Pa •
rahyba.

Hei por bem, para execução da Lei n. ~395 de i O de Se·
tembro de :1.873, Decretar o seguinte :
Art. :1.. o E' creado na comarca ào Pilar, da Província da
Parahyba, um Commando Superior de Guardas Naeinnaes,
formado de dous batalhões de infantaria do serviço activo
com seis companhias cada um e as designações de 8." e 9.",
este organizado na freguczia de Nossa Senhora Bainha dos
Anjos e aquelle na de Nossa Senhora do Pllar.
Art. 2.• A força d:J reserva qu:Jiificarla nas referidas freguezias fica addida, na fórmn do art. 7. 0 do Decret1J de 21 de
Março de i87lJ., aos bntalhõos do serviço activo creados nns
mesmas freguezias.
Lafayette Hodrigues Pereira, do Meu Conselho, Ministro
e Secretario de Estado dos Nrgocios da Justiça, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em 2i
de Fevereiro de :1.880, 59. o da Independencia e do Imperio ..
C6lm a rubrica de Sua 1\lagcstade o Imperador.

La(ayette Rodrigues Pereira.

DECRETO N. 7660- DE 2t. DE FEVEREinO

DE

1880.

Roorganiza a Guarda Nacional da comarca da capital da Província da
Parahyba.

Hei por bem, para execução da Lei n. 2395 de iO de Setembro de 1873, Decretar o seguinte :
Art. Lo E'creado na comarca da c:~pital da Província da
Parahyba um Commando Superior de Guardas Nncionaes,
formado de uma secção de batalhlío de artilharia com a
designação de :1.. •, quatro batalhões de infantari:l do serviço activo com oito companhias cada um e as designações
de Lo a lJ.. o e uma secção de batalhão da reserva com a
de i.•
Art. 2. 0 Os referidos corpos serão organizados:
O :J..o batalhão de infantaria e a L• secção de batalhão
de artilharia na freguezia de Noss1 Senhora das Neves ;
O 2 . o na de Santa Rita ;
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O 3. •"nas de Nossa Senhora do I~ivramento e Cruz do
Espit·ito Santo;
A i. n secçlio de batalhão da reserva nas freguezias acima
mencionadas ;
O 4..• b<~talhão nas de Nossa Senhora de Assumpção d.)
Alhandra, Nossa Senhora da Concei~·ão de Jacóca e Nossa
~en hora da Penha de França d:a Taquara.
A este batalhão fica addi!la, na fórma do art. 7.• do Decreto de 2i de Março de 1874., a força da reserva qualificada ms respectivas frcgurzias.
Laf;tyette Rodrigues Pereira, do MPU Conselho, Ministro e
Secret~rio de Estado dos Negucios da Justiça, assim o tet.ha
entendido e faça exeeutar. P:dacio do Hio de Janeiro em 21
de Fevereiro de i880, 59. • da lntl' pendencia e uo Imperio.
Com a rubrica de Sua

Ma~estnde

o Imperador.

La{11yette Rodrigues Pe1·eira.

DECHETO N. 76Gl-

DE

21

llE FEVEREIRO DE

i880.

Reorganiza a Guarda Nacional d;~s comarcas do lng:í c Campina Grande,
da Provinda da Parahyba.

Hei por bem, para execução da Lei n. 2395 de iO de Setembro de 1873, Decretar o seg-uinte:
Art. :1. E' m·cado nas comarcas do Ingá e Campina Grande,
da Provmeia da Parahyba, um Comuwudo Superior de Guardas Nncionaes, formado ue trPS batlllhões de infantaria do
serviçl) :tctivo com as designa~·ões de 10.•, H." e i2.•, este
de seis e aquelles de oito companhias eada um.
Art. 2.• Os referidos corpos .'erão organizados:
O lO.'' batalhão nas freguezias de Nossa Senhora da Coaceição do Ingá c Nossa Senhora do Rosario de Natuha;
O H." na tle Nossa Senhora da Conceição ue Campina
Granue;
O U.• na de Nossa Senhora da Conceição de C:abaceiras.
Art. 3. 0 A força da re~erva qualificada nas freguezias
acima mencionadas fica addida, na Fórma do art. 7 .• do Decreto de ~~ de Março de 1874., nos batalhões da activa creados
nas respectivas freguezias.
Lafayette Hodrigues Pereira, do Meu Conselho, :Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em ~~
de Fevereiro de 1880, 59.• da Indepcndencia e do lmperio.
0

Com a rubrica de Sua lfagestade o Imperador.

La{ayette Rodrigue1 Pereira.
<A:f'I:FI:I"~
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DECUETO N. 7662 -

DE

21

DE FEVEREIRO DE

1880.

Reorganiza a Guarda Nacional da comarca da Independencia, da Província:
da Parahyba.

Hni por bem, para execução da Lei n. 2395 de tO de Se-·
lembro de 1873, Decretar o seguinte :
Art t.• E' cre~do na comarca da lndependencia, da Província da Parahyba, um Gommando Superior de Guardas
Naeionaes, formado de dons b~tathões de infantaria do serviço
activo com seis companhias cada um e as desi~narões de 13.•
e !4.•, e uma secção de batalhão da reserva com a designação de 2.a
Art. 2.• Os referidos corpos serão or~nnizados :
O 13.• Na freguezia de Nussa Senhorn da Luz ;
O !4.• na do Senhor Bom Jesus do Bomlim da Serra da
Raiz;
A secção de batalhão nas dua~ freguezias acima mencionadas.
Lafayettc Rodrigues Pereira, do Meu Consf'lho, l\linistro~e
Secretario d6 Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha
entendido e fnça exewtar. llalacio do Rio de Janeiro em
21 de Fevereiro de iSSO, 59." da lndependencia e do
Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

La{ayette Jlodrig ues Pereira.

DECRETO N. 7663

-DE

21

DE FEVEREIIIO DE

1880.

Reorganiza a Guarda Nacional 1a comai'ca do Teixeira, tia Província tia
Parahyba.

Hei por bem, para execução da Lei n. 2395 de 10 de Setembro de 1873, Decretar o seguinte :
Art. f..• E' cre~do na comarca de Teixeira, da Província
da Parahyba, um Com mando Superior de Guardas Nacionae.s,
formado de dons batalhões de infantaria do serviço activo,
com seis companhias cad~ um e as designações de 26. • e
27.•, este organizado na freguezia dt~ Santa Luzia de Sahugy,
e aquelle nas de Nossa Senhora da Guia de Patos e Santa
Maria Magdalena da Serra do Teixeira.
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Art. 2. • A força da reserva qualificada nas referidas freguezias fica addida, na fórma do art. 7." do Decreto de U
de Março de i87TJ,, aos batalhões da activa creados nas respectivas freguezias.
Lafayette Rodrigues Pereira, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha
entendido e faça executar. Palaeio do Rio de Janeiro em 2l
de Fevereiro de !880, 59.• da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Lafayette Rodrigues Pn·eira.

DECRETO N.

766~-DE

2i DE

FEVEI\EIRO DE

1880.

Reorganiza a Guarda Nacional da comarca de Bananeiras, da Provincia da
Parabyba.

Hei por bem, para execução da Lei n. 2395 de :1.0 de Setembro de 1873, Decretar o seguinte:
Art. L o E' creado na comarca de Bananeiras, da Província
da Parahyba, um Commando Superior de Guardas Nacionaes,
formado de tres batalhões de infantaria do serviço activo
com as designações de 15.•, 16.• e 17.", este de seis c aquelles de oito companhias cada um.
Art. 2. o Os referidos corpos serão organizados :
O 15.• e 16.• batalhões na freguezia de Nossa Senhora
do Livramento de Bananeiras ;
O !7.• nas de Nossa Senhora das Mercês de Cuité, S.
Sebastião do Triumpho, Nossa Senhora da Luz da Pedra
Lavrada e Nossa Senhora da Conceição de Araruna.
Art. 3." A força da reserva qualificada nas freguezias acima mencionadas fica addida, na fórma do art. 7.• do Decreto
de 21 de Março de !874, aos batalhões de infantaria do serviço activo creados nas respectivas freguezias.
Lafayette Rodrigues Pereira, do Meu Conselho, Ministro e
Secretarió de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha
entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em
~~ .de Feveretro de 1880, 59. o da Independencia e do Imper10.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Lafayette Rodrigues Pereira.
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DECHETO N. 7665

-DE

2i

DE FEVEREIRO DE

ISSO.

Reorganiza a Guarda Nacional das comarcas do Souza c Cajazciras, da Pro·
vincia da Parahyha.

Hei pc:~r bem, para execução da Lei n. 2395 de to do Setembro de i873, Decretar o seguinte:
Art. i. o E' creado nas comarcas de Souza e Cajazeiras,
da Província da Parahyba, um Commando Superior de
Guardas Nacionaes, formado de um esquadrão com a designação de 2. o e dous I.Jatalhõrs de infantaria do serviço activo
com as designações de 30. • e :H. o, este ele seis e aquellc de
oito companhias.
Art. 2. o Os referidos corpos serão organizados:
O 30. 0 batalhão e o 2. • csquadriío nas freguezias de
Nossa Senhora dos Remeelios de SouZ3 c Nossa Senhora do
Rozario de S. João de Souza.
O 3L o nas de Nossa Senhot·a da Piedade de Cajazeiras c
S. José ele Piranhas.
Art. 3. 0 A força da reserva qualificada nas freguezias acima
mencionadas fica addida, na fórm:1 do art. 7. o do Decreto
de 2i de Março de i87lJ,, aos batalhões do serviço activo
creados nas respectivas freguezias.
Lafayette Rodrigues Pereira, do Meu Conselho, Ministro c
Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha
entendido c faça executar. l':1lneio (]o llio de Janeiro em 21
de Fevereiro de :1.880, 59.• da Independencia e do lrnperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

La{ayettc Rodri_ques Pereira.

DECRETO N.

7666-DE

:H

DE FEVEI\EIRO DE

i880.

Reorganiza a Guarda Nacional das comarcas de Piancó c Misericordia, dl
ProYincia da Parahy~a.

Hei por bem, para execução da Lei n. 23!l5 de tO de Se·
tembro de i873, Decretar o seguinte:
. ,, 1 ,
'
Art. :l. o E' creado nas comarcas de Pianc9: ~ MiséHcordla1, A r /r
da Província da Parahyba, um Command(y84pe~io'r de Guardas Nacionaes, formado de dons batalhf;fls ·d1Y infantaria do
serviço activo com seis companhias cada(IUÍii:"l e as designa·
ções de 28. o e 29. 0 , este organizado nas ._{reguezias de Nossa
r.··~

i

•.

'
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Senhora da Misericordia e Nossa Senhora da Conceiçiio, e
aquellt• na ue Saulo Antonio de Pi:lllCÓ.
Art. 2. o A força da restJrva qu:dilieada nas referidas freguezia~ fica addid:.t, na r,·1rma do :1rt. 7." do Decreto rle 21 de
Março de 1874, aos batalhões do serviço :~ctivo erendos nas
respectivas fregucz ias.
LafayPttc Rodrig-ues Pereira, do l\len ConsPiho, l\linistro c
Secretario de Estado dos Neg-ocios da Justiça, assim o tenha
entendido e fa!'a exPcntar. Palacio do llio dt' Janeiro em 2i
de Fevereiro Íle 1880, 5\J." da Indt!pendencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sna l\Ingestade o Imperador.

La{ayette 1/odrigul's Pereim.

DECRETO N. 7667- DE 21

DE

Flmmmno m: 1880.

Reorganiza a Guarcla Nacional 1las rornarras de S. João c Ala:,:ôa li o l\fon ..
tdro, da l'ruviuria da Parahyba.

Hei por bem, para nxet:n(io da Ld 11. 2:m;; tle IO tle Se·
tembro de 1873, Decretar o seguinte :
Art. 1. 0 E' ernadn nas comnrras de S. .Joiio e Alagôa do
Monteiro, da Pro\·incia da Pnrahyb:1, um Conunnndo Superior de Guardas Nac.ionaes formadtl d~ dons Jwtalhões de
infantaria do serviço activo eom oito companhias e:ula um
e as designaçõe.'l de 22." e ~t1. 0 c uma secção de batalhão da
reserva com a designação dn !>.•
Art. 2." Os referidos corpos seriio org-:miza,Jos:
O 22.• batalhão e a 5.• secciio na frcguczi:1 de Nossa Senhora dos Milagres de S. João;
O 23. o na de Nossa Senhora das llores da Alagôa do Monteiro.
A este batalhão fica addida, na fórma do art. 7. 0 do Decreto
de 21 de Mar~;o do 1874, a força da resern qnalitic:•da na
referida freguezia.
Lafayette Rodrigues Pereira, do Meu r.ol'!selho, 1\Iinistro e
Secretario de Estado dns Negocins da Justiça, assim o tenha
entendido c fnça exeeutnr. l'nlacin d11 Hio dn Jandro em
21 de Fevereiro de 1880, ;m.o da Indepentlencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Mllg-estade o Imperador.
Lafayette llodri_ques Pereira.

AGT"~
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DECRETO N. 7668- DE 21

DE FE\"EI\EJUO DE

1880.

Reorganiza a Guarda Nucional da comarca de Alagtia-Grantlc, da l'roTincia da Parahyba.

IIPi por bem, para execução dn Lei n. 2:lU:i de lO de Setembro de i8í3, Decretar o seguiute :
Art. I.• E' creado na coiiaarcn uc Alag-ú~ Grande, da
Província d:1 P:1rahvb:1, um Comrnando Superior de Guard:.~s
Nacionaes, formado de uons haLalhões dn infnntnria do servit;o activo com oito companhia~ e:~d:~ um e as dt•sig-naçües _de
~0." e :21." e uma seccão :le batalhao da reserva com a designação de .í.•
·
Art. :2. o Os referidos corpos ser~o organizndns :
O 20." batalhão na rreguezia de Nossa Senlwrn da Boa
Vingcm de Alagôa Grande ;
.
O 2!. o nn de Sant' A.n na de Alagúa Nova ;
A see~·ão de batalhão nas duas frcguezias acima mencionadas.
Lafnyctte Rodrigtws Pereira, do :lleu Consdho, 1\linbtro e
Secretario de Estado dos NPgneios 1J:i Justb::1, :1ssim o t1•nha
entendido e fnça ~~xecutar. Palacio tio I\ io de J:mciro e111 :21
de Fevereiru de 1!!80, 59. o d" Indept!ndencia c do Im perio.
Com a rubrica tlc Sua Magcsta1le o Impcr;l(lor.
/,a{ayl'lle Jlf!dri!flli's J>en·im.

Senhor·.- A nuministrn('ão dn g-nerra rcsente-se tb f:IIta de
servi~~o das fortificações do llliJH,rio
c par·n o dns !!Unrniçõ1~s. porquanto faz-se ninda hoje este
serviço, a arbítrio dos r.ommandantcs, por mt;ra Lradiç~o ou
pelo antiquado regulamento do Conde de Lippe, e Jlor disJlosições e'p<Irsas da nossa legislação.
A respeito deste assumpto a commissiio de exame ua legislação do Exercito, sob a prr·sidoneia de Sua Alteza o Sr.
lfareehal do Exercito Conde d'Eu, apresentou um projceto dl'
regulamento, em Outubro de JS77.
Acceit<mdo este Ministerio o referido projecto com algumas
modificações que julgou conveniente fawr, tenho a honr:t de
suiHnetter ú consiàeraçiio de Vossa l\lagesLade Imperial oreg-ulnménto junto, que não au gmenta n despeza, n erl111, entretanto, escolas e ollicinas nas fortalezas, com o fim de tirar ua
ociosid;Ide Oll presos militares e dar-lhes instrueção.
Sou, Senhor, com o mais profundo respeito
De Vossa Magestade Imperial
Subdilo fiel e reverente.
JoÃo L~;sros.A. DA CmmA PARANAGUi

um regulamento parn o

P. Uo

U:SO
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DECllETO N.

7669-DE

21

DE FEVEREIRO DE

i880.

Approva o I\ogulamonlo para o serviço das )rortificaçõos do Imporio o para
'
o das guarnições.

Hei por bem Approvar, para o serviço das fortificações e
pnra o das guarnições, o Hegulamento, que com este baixa
assignado pelo Conselheiro de Estado Jof1o Lustosa da Cunha
Paranaguá, Senador do Imperio, Ministro e Secretario de
Estado dos Ncgocios da Guerra, que assim o tenha entendido
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Fevereiro de i880, lí!J. o da Independencia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador.
João Lustosa da Cllnha Pamnagwí.

Regulamento para o sonir:o lias fortifi<~a<;ões tlo
lmperio e pam o das guat·tli•;ões, ao <1ual se
refere o decreto desta <lata.
TITULO I
Denominação e cl.assUlcação; dlfforentos esta•
dos o ordens~ e:rn quo dovo•n. sor consideradas
as fortificações o mais guarnlçõo" :militares do
Importo~ seu armamento. co:rnmandantes. os•
tados•maiores~ funcçõos o vosso.

CAPITULO I
DENOMINAÇ.\0

Art. L o As obras de deresa, de que trata o presente regulamento, sob a denominacão generica de - fortificações-,
distinguem-se em :
·
t, o Praças de guerra ;
2. o Fortalezas;
3. o Fortes ou fortins;
JJ..o Heductos.
Art. 2. o Chamam-se praças de guerra as cidades, villas ou
povoados, cingidos por muralhas e outros obstaculos naturaes
ou artificiaes, dispostos e combinados de modo que a força

!H
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destinada á sua guarnição possa defendêl-os, por um tempo
mais ou menos longo, contra forças superiores, que tentem
apoderar-se delles e occupar o terreno que cohrcm.
Art. 3. o Chamam-se fortulezas as obras de fortilica{~iío que
fecham, cobrem c defendem uma certa extensão de t•-~rreno,
e que podem sustentar-se durante um tempo mais ou menos
longo contra forças superiores :ís da sua guarnição.
As fortalezas differern das praças de guerra em ser de menor capacidade e n:io conter outros habitantes, além do pessoal da sua guarniçiio e mais funccionarios militares.
Art. 4. o Os fortes ou fortins, que assim se distinguem segundo sua maior ou menor capacidade interior, são obras isoladas de fortificação destinadas igualmente a proteger urna
certa extensão de terreno e a defender-se por si mesmas.
Differem das fortalezas em ter menor capacidade, menor
numero de frentes, e em fazer ordinariamente systema com
outras fortificações para crusarem seus fogos c defnnderem
o espaço que as separa.
Art. ri." Os reductos sfto obras de fortilicaçiíu feeltn1las, de
quatro a einco f1wes quando muito, con~truid:1s na:; yizinhanças e como dependencins de uma praça de guerra ou fortaleza para servir de posto :1 urna peiJUena força, r.JitC, entregue
a si mesma, possa nelles sustentar-se por algum tempo.
CAPITULO JI
CLASSIFICAÇÃO DAS P'ORTIFICAÇÕES ; DIVERSOS ESTADOS
PODEM SEI\ CONSIDEIIADAS

EM

QUE

Art. 6. o As fortificações seriío classificadas por ordens, segundo sua capacidade, valor e importanci:J de sua p•,sição.
O commando geral de artilharia, ouvindo a commissiío de
melhoramentos de~ material de guerra, proporá ao Governo
a classilicação, bem como a composição da força c o numero
de praças que deve constituir o completo da sua guarnição,
a qualidade e quantidade das boccas de f0::\'0 c mais material
do seu armamento, e o municiamento correspond~nte ao tempo de duração provavel de sua resistencia.
Art. 7. • As fortilica~·ões reputar-se- hão armadns ou desarmadas, conforme se acharem ou não providas do competente
material de artilharia.
As que estiverem armadas consider11r-se-hão em um dos
tres seguintes estados:
f.. o Estado de paz ;
2. 0 Estado de guerra ;
3. o Estado de sitio militar.
Art. 8. • O artilhamento das fortificações, o effectivo de suas
guarnições, o municiamento e mais aprovisionamento, bem
como o serviço e a policia das mesmas fortificações, regularse-hão segundo o estado em que se constituirem e pelas
regras estabelecidas neste regulamento.
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CAPITULO 111
J.RTILHAMENTO, GUARNIÇÃO E APROVISIONAMENTO DAS FORTIFICA·
ÇiíES, SEGUNDO O ESTADO E~l QUE SE MANTIVEREM

Art. 9.• As fortificações serão consideradas em estado de
paz, q nando não se derem as condições especificados para os
outros dous estados.
Art. 10. As fortificações serão consideradas e manter-sehão em estado de g-uerra :
§ l. o Quando lizerem parte da primeira linha de defesa de
urna fronteirn.
~ 2. o Quando estiverem situadas sobre a costa tlel"endendo
só por si, e11mo eha\'C da posi(.'iiO, 011 formando systema com
outr:~s fortilica~·ões, a entrada dos portos do litoral, ou a embocadura dos rios que conduzirem a pontos imporwntes do
interior.
§ :.1 '' Quando, nas localidades onde estiverem situadas as
mes1ms fortificaç9cs ou nas suas proximidades, se mani ,·estarem, com desrespt•ito das auto•·idades, ajuntamentos e movimentos sediciosos que possam pôr em risco a ordem e tranquill idade publicas.
§ 4." Quando as localidades, onde estiverem as mesmas
fortificaçõrs fizerem parte ou se acharem muito proximas do
the:1tro de uma rehellião ou de uma invasão estrang-eira.
§ 5." Quando as mesmas fortillcações estiverem collo•~adas
dentro do theatro de uma g·uerra ou nas suas proximidades, apoiando a base e as linhas de operações das forças
que nPili• intervierem.
Art. H. As fortificações serão consideradas em estado de
silio militar:
§ l. o Logo que forem Lloqueadas ou investidas, ou que se
achar nas suas proximidades força inimiga.
§ 2. o Quanrlo recPberem ordem, para se manter nesse
est:~do, do Governo Imperial, Presidente de província ou
General em chefe do Exercito em operações no territorio
em que existe a prnça.
Art. t2 gm e~t •do de paz todo o material de artilharia
e munições deverão estar convenientemente arrecadados, e
dispostos em boa ordem, nos respectivos armazen~ e paióes ;
conservando-se, porém, em Laterin algumas borcns de fogo
de grosso calibre com snas munições, e ~empre de promptidiio :dg-umas dn campanha com :Js competentes munições, de
que se possa lançar mão em um caso imprevisto.
§ L• A guarnição se reduzirá ao numero indispensavel
de praças para o serviço das guardas e para entreter a limpeza do interior da fortificação, e cuidar da conservação do
material de artilharia.
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§~.o Os aprovisionamentos, tanto de bocca como de guerra,
serão propot"cionaes ao pessoal ele que trata o parn!.!Tapho
antecndente, e de modo quH hajn sempre em deposito e em
perfeito estado de con~ervação uma reserva para qu11lquer
occurrencia.
Art. 13. Na mudança do estado de paz para o de guerra
proceder-se·ha a uma visita minuciosa de todo o arma·
mento e municiamento da fortificação, afim de rep11rar-se
ou substituir-se o que não se encontrar em perfeito estado,
e supprir-se o que faltar.
§ 1. o As boccas de fog-o serão retiradas dos armazens com
os respectivos reparos, pala111entas e nwis utcnsilio~, sr.n1lo
os seus cofres ou armões mun iei:1dos cada um com trinta tiros,
e tudo disposto de modo que no morr:ento preciso ellns pos·
sam ser tnmsportad·1s facilmente ás baterias e 3SSestada5
par3 entrar immedbtamenle em acçiio.
§ 2. • Proceder-se-ha ig-ualln<'nln ao armamento chnrnado
do s!'gur:mç:1, artilhando os flancos da forlilicação l"oln ai.
gum3s boccas de fogo lig-ein•s, alim de ficar-se preparado
contra qualquer sorprezl• ; organizar-se-hão, finalmente,
todos os outros meios de defesa, fazendo-se em tempo os
trabalhos e preparntivos que t\lla exigir, e premunindo-se
dos materines precisos para a execu{·ão daquelles que dependerem do conhecimento dn frente atacada depois de declarado o assedio da fortificação.
§ 3. o O pessoal da guarnição será elevado c mantido no
seu completo, c os aprovisionamentos, tanto de guerra romo
os que se referirem :10 sustento da guarnição, tratatuento e
curativo dos seus doentes o feridos, serão regulados e mantidos sempre em relação com o material de nrtilharia, pessoal
da mesma guarniç~o e tempo provavcl de duração da resistencia da fortificação .
.Art. H,. Nas fortificações de costa todas as boccas de
fogo destinadas ao seu armamento deverão estar assestadns nas suas bateri:,s, e municin!las para repellir de
prompto qualquer insulto ou aggressão externa.
Art. !5. Em estado de sitio ou bloqueio devem ~e conser·
var a postos, com todas as boccas de fogo que artilharem ou
constituírem o armamento de segurança da fortilicnrão, os
artilheiro• e mais pessoal preciso ao seu serviço. Estabele·
cer-se-hão além disto, durante o dia, em Jogares ~eguros
fóra d:•s obras d3 fortifil'ação, e durante a noite nas obras
exteriores da mesma fortifiração destacamentos que, apoiados
por peças de campanha, observem os movimentos do inimi·
go; dispor-se-hão, finalmente, todo material e boccas de
fogo precisas para completar os preparativos e o arrnament
de defesa da frent~ contra a qual o inimigo dirigir o ataque.
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CAPITULO IV
DOS COMMANDANTES DAS PRAÇAS OU FORTALEZAS

Art. i6. Os commandantes das praças ou fortalezas.de La
ordem serão officiaes generaes ou superiores, prefermdo-se
sempre os de armas scientificas ; os das fortalezas ou J~r~ças
de 2.• ordem, officiaes superiores, e os da de 3.a,_o.ftma~s
superiores ou capitães. Os dos fortes, p9rtos ou b~tenas, serao
capitães ou mhalternos, conforme a tmportancta delles, ou
do Ioga r que defenderem.
Art. i7. Aos command:mtes cumpre :
.
§ i. o Adquirir prompto e perfeito. conl}_eetmento :. .
L o Do interior da praça, das forttficaçoes, _dos edtficws ou
estabelecimentos militares e elo terreno ext~r~or;
.
2.o Da guarnição, da artilharia, das mumçoes e dos prOYI·
mrmtos rle trJrln a r~spr~ei•~ ·,
..
:::.•• Ua r•'JfJillar;ãrJ a sustr:ntar em ca;;o de sttJO! dos home~s

offir:t~c:s dt: Qt:fl~IO
1; tr:,t,:,JtJ;,rJ<rfl: t::r!J;Ji~f;': l]r; \':f" <:IIJ~Jff::tar!<Js ll'JS lflc:r:ndi'J" e
I;Hl lj'J:rr:-t(IJ':f tr:,Jralh<,",; rJrJ"' U\I;U<i -, f·:ff3fll~'ni:J' >; t 1J'Í<_o:; 05
Jf14Ío r•:<:'JJ"'ó'J· 'J'le ,, v,·;r,:;r;?i'J '; VJÍZ 'l'le cir-~·lndem a ~T";p
JJIJI]t:P:rn •J!':I':f:':r, ': r;~ '!'"'·; ':'t· I r•:·:l::2r ~'::.cn:.·:·F3f·';:

mn •:'it:,r)r, r)•: p•:((:tr •:rn nrrrPh, th;; rnr:-tre'l,

rJ:,r:, ()

r·;,·.rJ r]t;

··:.it!r;.

~

:Z:· r:-,n •Jil:H· c: r:,t·t•hr ::; r::,n:,<, r,JanrJc e rn•:rnr:Jria5,
'lll': fJ'Jil<:r r,IJt•:r; r:,z•:r 1'''1' ·,j t•J'Ir,; 'J' r·:~rJnhr:r:irnr~n\'l" nel:'~ó:;:,ri•,:•; r•;r:r:!J•:r rJrJ> dF:fe, r}r; r:ng~nheiros e de nrtilharia,

e mai' autoridade civis rJ militan·s.- todos os esclarecimentos
de rJUn tiver nncessidade.
·
§ 3." Estudar todos os meiQS de defesa, c apresentar dentro
de um amw uma memoria sobre o plano de defesa, que
bouver formado, segundo as hypotheses mais pronveis de
ataque.
§ lj,. o Ord onar o serviço que as tropas devam fazer para
a guarda da praça, conserv:1ção das fortiticar.ões e manutenção
da ordem publica.
'
§ 5." Determinar o serviço e numero das guardas e postos
militares, sua força, logar, numero de sentinellas & suas
obrigações, além das geraes.
§ 6. o Dar o santo, senhas e contra-senhas.
~ 7." 1\f:m~ar o numero das rondas e patrulhas, prescrevendo seus deveres.
§ 8." Fixar o numero de offieiaes, officiaes inferiores, cabos
e soldados que cada corpo ou contingente deva fornecer conforme as prescripções do presente regulamento.
'
§ 9. o Dar as ordens e tomar todas ns medidas necessarias,
para que as regras geraes de policia sejam observadas pelas
tropas que estacionam ou estão de passagem na praça.
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§ tO. Fazer observar as regras precisas para o encerramento e nbcrtura das portas, devendo as chaves ser guardadas com segtmmça, e sob sua responsabilidade.
§ H. Dar instrucções, que levará ao conhecimento da
autoridade superior: L •, que façam conhecer, no caso de
alarma, os deveres da guarnição nos quarteis, nos differentes
postos e Jogares de reunião; os estabeleeimentos, que devam
ser especialmente protegidos, c todas as disposições militares
convenientes ao lim que tiver em vista ; 2. •, que mostrem
com precisão as circumstancias nas quaes os destacamentos,
segundo sua posição, objecto c força, devam se retirar sobre
os outros ou defender-se nos seus postos a todo o transe.
§ i2. Visitar, o maior numero de vezes possível, as fortificações, os differentes estabelecimentos militares, e exnminar
todo o material que fizer parte do armamento, municiarnento
da praça c provimentos de tod:• a natureza.
§ 13. Conceder licença, que não exceda de -í8 horas, aos
officiaes, praças de pret e empregados do seu commando,
quando de folga do serviço da prnça.
Na concessão de taes licenças devcrú observar as seguintes
regras:
i .• Em tempo de pnz poderá conceder a um official do
estado-maior da praça e a outro da gunrniçiio por cada
cinco olficiaes, que h ou ver na mesma guarnição ;
2. • As licenças ás praças de pret serão conceditlas com
audiencia dos comm:m1lantes <lo~ respectivos corpos, não
excedendo a decima parte da força.
Art. f8. O com mandante da praça, sem a competente autorização, não poderá s~ afastar dos limites de seu com mando
á distancia que ouça o toque de chamada.
Art. 19. Ao mesmo eomm'lllllanle pertence a direcçiio disciplinnr e ndministrativa da praçn: por seu intermedio serão
expedidas todas ns ordens e instrncções para o Lom desempenho do re~pectivo serviço militar.
Das ordens que receber directamente dar:í conhecimento
ao Ajudnnte General na Côrte, ao Commandante das Armas
nas províncias, ou a quem suas vezes llzer; e de todas as
outras dará conta ás autoridndes d'onde tiverem partido,
mencionando o dia do seu recebimento e a execução que tiverem tido.
Si nlgllllW ordem por qualquer circumstancin niin puder
ser executada, o participará tambem logo, declar:mdn o,; motivos que impossibilitaram sua execução.
Art. 20. Toda a força militar não póde, nem deve, corresponder-se com as autoridades civis, senão por intermedio do
respectivo commandante da praça.
Art. 2J. O commandante da praça, determinando os differentes serviços, e fixando as horas em que serão feitos, terá
todo o cuidado de deixar aos corpos ou contingentes o maior
t~mpo que fôr possível para a instrucção e serviço interno
dos mesmos.

96

ACTOS DO I'ODEH EXECUTIVO.

Art. 22. Em todns ns circnmst.:meins em que o commnn·
dantc de umn pra~;a estiver nnsnnte, ou n~o lllltler pn•t•nehcr
suas fmwr;õe>, o comm1111~o pro.visorio toe:trit ao otlit~ial :.1 fJIIClll
compelir por sua c:1tegorw unlitar. d'entn~ os que t•s!tverem
em serviço activo na praça, sem t1istincrão de arrn:t ou de
fnncç~es, com excepç:,o dos q~w se acharem alli l'm missiio
espncwl, de passagem ou r,om licença.
Art. 2:1. Quando sn tivPr de construir uma fnrt~ leza, o
logo qun todas as oliras de forlificaf.'ões e dnpendeneias tJstiverem eoncluidns e em circumstaneins de rrceiJer o competente arm~mento, guarnir;fioe mais provimento-', c vt>rifk:tda :t nonltl:lf,":ÍO do eoHIIIHlTHhllltC e do respPctivo t•stado~mnior,
dnvnr:'t :t<pu•lle ir residi1· 11:1 praçn para rlar posse nos m:tis
<~mprcgados, que lambem tivPrem sillo nomeados, e fazt•r com
todn a brevidnd•) os competentes p<~didos rle arm;orneuto ll
mnis o!Jjcetos. Sl'gtmdo :1s insu·ncrõPs IJUC tiver recl'hirlo do
c:ommamlo 1-[Cr:tl de artilharia ; taes pedido~ serão dirigidos
:'t Hr1parti~~íio de Quartel-Mestre c;eneral na Cllrl•~, ao~ Commanclau te,; das Armas nas provinciao;, ~~m que os liouvrr, on aos
PresidPntrs uns outras.
Art. 2!L Si houver o!Jrns extr•riorps em est~do dn I'PI'elier
armamento c guarnição, e que ,:rjam Pntreg-ues com u fortifica~fto principal. dtwer:i o eomm·•n1lanl1~ nomeado rn:mdnr pnra
aquelles postos os nrcPsStt rios dt·staenmentos, afim de armai-os,
dando de tudo parte á autoridadn snrwrior pelos canaes com}Jetentes.

C..._PJTULO Y
IJO W.UilR IJ4. l'JI.lfjA

Art. 25. O major da pr:1r·a r; o rnc:1rrerutdo, soh n :mtoridade do commandante, de dirigir e fiscalisnr o de!allw do
serviço, e por isso ineumiJe-lhe :
§ i." ner~ci.Jer. todm; as nwnltãs it hora designado pdo commanrlante, 11s partes, n~o s,·, do.-< comrnandnntes d1~ guarda. postos e dos corpos existentes na pt·aça, mas LerniJeHI das rondas
e patrulha~, e entn•gal-as ao cornmandantH c!a pra~·:1, logo
depois da hora da parada, com suas observaeões sobre as
mesmns partes, e informneões !\obre IJUaltjuer facto 'lue convenhn levar ao conheeimt!Hlo do mesrnu cornmandante.
§ 2.• Dar a ordem nus majores ou :1jud:mtes diariamente
á h 1ra que for designada pelo comrnandante da praça.
§ :-1. • Velar que todas ess11s orrlens, assim eomo o detalhr~ do
s;rviço, sejam registrados pelo secretario nos compotcntes
!1vros.
§ q,.o llfandar archivar as ordens escriptas do com mandante,
mappas: partes diarias e todos os mais papeis concernentes
ao serviço.

fJ7
~ ij." Tcansmil.lir
antorid~rlPs, cr'opias

no r·ommnnd~nt:> rlc h;~IPrin~, r ;ís mais
por l'!k folllllf'n!ir·:nla~. d:1s lll'rlens ou
llispn.'dr;õcs que llws forem r!\latins.
B ü." F;;zr•r ron!lns maiores r~ vi:cif~>. !'lll h•:r:L·; inr:•Ttas,
aos porto.>. ho:.;pil;~es ,, )Jrisilr·~. e lotl:is as nwis qne nlle julgar
uteis, ou IIJP fon·m orde11arlo' pelo ctJIIlllt:llHianl<> da pr:11:a.
~ 7." It· ao to:pw ,],, alvor;ul:l. :wnlllpnnii:Hio rl<· l'-'l'!lll:l tirada
rla guarda Jlrinr·ipal, ou ri:: ou!ra, r•·r:Piwr do r·ornJn:IJHiante
as CÍI:ll'<'', rJ!i<', at·.·· 'orem rl'Ailuidas ,·, l!Oile depois de fedwtlas as porl:1s, sPriio ~~·uanlarl:l'; roru Inda a !'W~nraur;a !lf'ln
Cllllllll:lllll:~nl•~ rln n:f,·ritla g·ll:ll'd;l.< :<S<i:;fir :í a!Jer!!lra e r'IH't'rraJII!lJJi<J dm: porias.
~ 1:." -~·;si :ti r ;lO rccl'himenio 1• dislrilmi~~o de gcncros
;diniCHiidos, llllliiÍÇÕf':', pt>trrl'!:n: d·· .'~lll'fl';l 11 mnis ohjn,·to;;
tk~lill:llh~: .10 ;:fiiiOX:tl'ifl:, ÚS

JJ:J!Cri;t:-

<' ;H;:> I'III'JIIIS qlll' f'\j,;[j ·

rem 11:1 praça.
§ \l." Fnzer t'Bir!'gar <lO

tln:; llal<'l'Í:Js

rcspccti\'Os

o!Jj<•clo>,

comn:~JH]~ntc
qnart~:is·lllOstn·s d1'' n.rpns o:;

~~:~os
'llll~ lht•!:

pc!'II'JH'U!'l'.:ll, c rs re;,tan!Ps ao ;d lllfi_\:JI'i fp.

;; 10. Ius:,eecionar, o m;dor

n!lllWI'Il

de vr•z, .., que [llldcr,

as prisi'ie,;. os hm:pitnes ou cnlermnri;ts, ;n·m;,zen•; e mais
(~sl<lhelr<'Íim·ntos milit:1re>, d:mdo (lar!<' ao cnllll!Jailflnnlc do
esl;11lo ,-.,11 qne os tiver Pneontrndo.
~ ll. \'t•lar :1 JH'tilllpl:t e fiel ('\<'t't;<·:J•, do '"l'IÍf'n. policia
~~ l1•1a "' rk11r f!:, pr;wa, n·prrlll·llill·i•do "'' p1·•·11d>·11<'11 ;, ordnm

d11 1 fl!lllil:llld:tJiiP todo ;<qiH:ll~: 1(11<. J:lll' lll';';li·_•t'lll'i:> 011 ·,·1·1:1\il~·;'w, ,H··:ar tk t>XI'l'lltnr :1s urdcJJ:-: que lhe fon:111 dnd;~:;.
;\rt. ::~i. Nn caso de :mscnci:~, ua dt: fJIWiqner outro impe-

dimr•nln, será o nwjor da pra<:a >nl!slilni>.lo pelo offiei:d 111ais
g-radundo do cstado-mnior d:1 fml:dn7.:<.

CAPITULO VI
DOS AJUDANTES

Art. 2i. Os ajudantes da praça s:ío officiaes de ordens;
concorrem, em nome dos re~pcctivos commandnnte c major,
para o bom dc~empenho de todo o servi~o militnr da praça.
Ineumlw-lhes, além do cumpritnento das ordens rJLW rr~o
bcrem do eommandante, o seguinte:
~L" Visilnr diariamente as prisões, fazendo-asconsenar em
boiu ,~;;t::do e asseio, ouvintlo as rccl:mwçõcs uns presos, pmvitlenciando sobre ell:~s dentro dos limites de sua o.lloridntlc,
e dando parte ao major da praça, de quem recellcriío :~.-;
ordens a respeito daquellas que n~o puder attcnder.
~ 2. • Achnr-se ás horils determinadas: na praça da parada,
para assistir a esta; na secretaria do commantlo, para rt?co·
ber e distribuir a ordem; e na guarda principal, para dis·
tribu-ir as rondas na occnsião da sun sabida, e receber as partes
quando ellas se recolherem.
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\:; :t.o Fazrr lodns ns vi:;itas. rmHI::s •· w_:.wr;; IJil".lht•s fon•m
detr·nnimulos, e qu:mtlo o jnlr-~·::r <'nl:vPni•·nt .. , por sw1 pr11pria
tlcli!:r•ra<:ã". ~:·mprD q1te o lwm do :l'l"':i•·,. o ···d~ir. dan1lo de
tudo pnrt .. lllinu•:iosa, v•~rhalm<'lll•• o:1 )"•!' ~''rriptn, :1<1 111:1jor
da pr:lt:a, !'i lhes r,·,r onku:ttlo.
~ li. o Infornwr a seus intnHJ<lialo~ ~L!pt·rir•l't's de todo> os
aeoltlecintt:nt"' relativos ao s••rvi..-o mi'i;;,r tla pr~~·:•, e IJUC
du~é~an·m ao seu ronlwci !IH'II !11.

:\rt. ::!R. O sccretari11 ,·, l'<':'IHt:l:-:1\ :·I 1"~' l•·t!P.' os p:q,,•i.-<,
!'t~>, pi::JII:::; e nwis oiJ.it'l'!u:; r··t·t·ll:irl•" :•<:: ::rt· 1Jil·o d;~ pr:u:a.
In r nu 11 li' - Ili ~~ :
~ ' . n F:m•r. ~oh :ts ÍllllliCtli;t!::> ····.:p::s Ll! i'OIIllll:tiHialllt' rlu
pra~·;1. t' li'e~di~il~ão tln l'I'~PP('lÍ\";, nt:.jt i', t~s parte . .~. on tnap .
p:1s di:trio" 0 torl"·' o:; lll:ti>' I''IJ·<:'. •:-:r ,,. ti\·,·r 1],• ··ntrog-ar
:'1 :llll,.rid:~tl<· stl[lf'l'iur tJ 11<-,.J fq· ; ,.,l<.,,,.,.~':~;11!"" <'\IH't':':-:aIIH'Ht•· :1 011: rus.
~::.o Be~d~;trar cu fazer re.~i;,~r:.r i;:;~l:t·~H~thuL·r~t:: iullos

li1

es;:es p:l)wis.
~

:l." l-'ó!ZCI' t11da a Cc!TtJ'J'IIildt•t;r·i: ' r.·.ci<,·al-;; •·Lc·,,li,[O-

Qiennlenle.
· Art. 2\l. O :;rehh·o lic::r:i s· !.;:~ :t•c[II·!~-<,!Jili<l:uk do st•cre!~rio, ,, n:1o :-:r,r;·, frti!Hflli~ailn :1 !"''-:·"'' "l:c<:J:I<l, 'I!L! Oi'tli-lll por
t•,;r'fÍ!tlo rlo rullli!JaiHiante da Jl!'••l;:t.
~

i." 1\::o ,;;;hirú do :trl'l!i1o obj:···~t- al<_;illll, >'t·IIl :·reiiJo rla
n qut'H1 f1'n· cntn·gt;~~, f:!:•_(•Jldll· -~-· :1 ~~~) :1..: ('o::~}.Pit~nles
110las. l:l!IIO nn indit:f1 dth titli'!!lll:·nt"·': ,·:·l<.iv:•·lu.', t'"li\O no
I i l'fói do..; oltj<~dos 1·-..:i..; len !<'.«.
>: 2." Logo qtw tJU:dqlli'L' oltj ·t·:•. ·, .. J~;;;· ;,,, arr~:ivn. o :ll'ehivisl:l latll:ar;í a rompi'LL'Iilt• !ltd:• tlt· n•t·l·l!'tnon:o 110 li\To
<los objf1rto." existente:;.
Art. :10. O >c•·re!ario !<:r:'t :1111 Jn;:m:tt'il'''· ollit-i:ol inferior,
pnru I'Oildjllv:d-o no s•:rvit.:" do :m-LiH• 1: da St't:l't'lari:t. Em
easos de urgrmcia podPrú o I'OI!Ill1~111dan!e PtnprPg-ar uo lli<'Stno
~erl'iço Ullla ou mais prat::,s de pn•:, ]lt'l'll'>'t('!l 1l'> ú .'-flliil'llil;ão
da fortalez:1.

po~~o:•

Art. :ll. Incumbe ao commnnd:,nt.~ das IJ3il'ri:Jf':
1. o Dirig-ir totlas as rnanldtras d~ ftm;;;, os <'Xt-reicio' de
fogo, t' os r1ue forem precisos para a ins!rm·t::iio da guarnição
d:J fort:dL·za e onlcnadus pelo et,tt: m:milat:t •. ou 11..-tu Inajor
rla p'ra<;:t.
~·
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~ 2.o Examinar uiariamcutc ns baterias e s:w~ depenueneia,;, p:m.1 <JUC tanto esta,;, como a~ lJOeca~ <le l'ogo, n~paros c
rl'spcdivo JllatDrinl, se eonsnrvcm li1npos, n:to eonsentintlo
<JUU h:tja \-cgl'l:u,;;io :tlgllllla nas lllllralhas.
~ :J." Conscrv:tr limpo~ ear··jados o> ::mnazen~ a seu cargo,
tentlo em separado e rutulados cs ohjectos de <liv<:rsns estweies.
~ 4. o Con~errar w1s Jpterias em st~us pu, tos, symetrica e
convcnit•ntt\lll<'lll~l eollueados para o scn·i1;o, a palanwnta e os
outros pntn·elws, e :ts ha l:ts eJupilhmlas dentro dtl ehaleiras,
para su1eJu facilnwute eontatlas.
~ ti." lnspecciouar todo o servir;o <le limpt'za c 1lc arranjo
n:ts IHtteria>, paiúes, arnwzens c quartcis.
~ ti. o Conscrv:tr '~111 di<~ e co111 regularida<le :1 csc.riptura•:ão
da n·t•nila n tlcspt:za 1m liYro proprio, tln 111odo <fll" en111 fadJid.;nlt) so lhe ll"ss:t tomar coHla;;, c dar-lhe dese.trga tb desJIPZa lc.~al <file houvor feito.
~ 7 ." ;·:ntrc,~al' 110 lim dt) crttl~ mez aiJ eoru:n~ntlnntc, por
intcnnedio do IIW.Jnr d:1 (li"<H:<l, o IIHt[ip:t dn tudo qu;~nto estiver
n se11 ear:.;-o, no <filai nu·;:rh:n:mi o que lil'er r:·t·eltido n <:on·
sunrido, t'UJII deel:tr:u:üo das rc.;pectil':ts tlat~;;.
~ tl." k:sistir ao retThim•~IJto ~~ exunw d.os p"lredi<J' c mulli<:t-ws dP guerra. 1: urgallizal' o l't~>pct:tivo termo.
~ \l.u Fazt~r. em lt'lll[li>, pedido du tudo qu:111to r:n· preciso
J.l:lrn a lilllpt~zn dos <~:! ulH'e.', n~pare~. h:tli•ri;t.; c rt rl!laz''"~· e tio
lllal~tri:tl IJI'I'l\:':':trio p:tr.: I'OIIoif'J'\ :tr CtJlllj!ll'tilS o: .!l.~pll.>itu.--: a
seu eargo.
~ 10. Dar partn :m nwjnr tla prn•,:a, tlt: toda c q tutltlUer
ocenncncia qtw h ou ror nt-J d .. ~empc~Jt lw de sun:-: fline::ões, alim
ue ser levada ao n>11heeiuwnto do comui~JH.lante.
~ ! J. Fnt~r o (Jodido tl:•s prnç:1s Jl:•c:·s ..;ari:ts pnr:t o scrvit~o
da f'ortalt\z:t, quando Húo for sutlieieute o Htlilll'i'o dtJ guaru:is.
Art. ;J::l. O comm:mtl:tntc d<Js l>alerias ter(, '"]) ~na-; ordens
o llllllJCI'll neCtlssario dtJ oílidncs <la guarnit~Jto, :lllllll'adns pelo
<'Ollllllandantc da fortaleza '"lJ vropo~t'' sua, Jliii'<J StJrvirem
dtJ e•Hunwndantes pan:ütes tbs hattJrins <Jlle Jrortver na fortalt•za, e de }lrnças de prd Jlara liois, <•:;criptttr<~rius <J gtt:mla~.

CAPITULO IX
U~l

AL_IIOXA'liFE

Art. 31. Ao almo:mrifc ue un:a prara o:r forlaloza inc llllli.H• :
.
. _§ i:". Eni'arrPirar-se uo totlo o mtmieinm;·nlu tJUC fõr
lcrlo a lot·taleza e do respectivo recebimento.
~ 2." Não entregar ohjecto nlgum sem ord.t•rn le:~·af.
§ :J. o Ter todo o cnidtlilu de consenar, limpos c bL·m nrranjados, os anilazons que lhe fore111 entregues para a arrccada~;ão dos fornecimPntos, tentlo <'rn vista o que di8fJÕe o art. 31
~ 3. ". deste regulamento em relação ao comrp_anda~Í\), de

bntenas.

·

·\
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§ r.,. o Niio consr•ntir Jtolvora espalhada nos armazens, o
muito principalmente 11os paiües respeetivos, <fue sur;to conservados hem varridos.
§ U." Ter rnidado <'~)Jecial eom o armamento portatil que
fôr dl•stinallo ;·, for ta kza, r-.:uardanrlo ·o dr•vidanwn te arruma.
do em cahirle~. e eonserval·o bem limpo.
§ 6." Eutrr•!:(<tr ns armas ncr·ps:<arias para o scrvi~·o, e recebel-ns quando est•• r•:-:tivo•r eouduillo.
Art. :H. O ltltnoxarifl' terit, para seus !leis c guardas,
as ]traças que fon·nt dr~ sua r'ollliauça. Naó fortifk,r:oes
rle I." ordt'lll o lllllll!'rO tios lio·is uito p:tss:mi rle dous, c o
dr ~~unnlas d•~ qn:ilro, 1lrWo'IHio sl'r tnr•Jwr nas outr:ts.
§ i." Quando llOlli'C:· s•wviço, para O ljllal n:iu for snliiciÓntc cssn pn,:-:oal, requsiitarú :to túllllllttltdanle da pr;tça,
por intermt•dio rlo nspec:tilt< H::<jor, os ~olt!ailos p.~ra b,:o neecss:t ri os .
§ 2." 0 Sl'!'YÍC:O lj!il\ Í:Oil\"l'l." li!' Sl~ ftlZI'!' IIOS JlllÍI,I('S de
polv01a, y Ila~l J>lHlor ~er Hneuh• tll'los :,tu:.<rd;ts do ;dn.wxnrifatlo. ,·u "''ra en•:nrre;;adu a JT:l<.:~''' ''"'··o!lllll;ts, preiel'llldosc ~~s tln arma rlr• :trlilha:i:L
Art. 3ii. O nt:oll'l·inl JT<:ehi1lo SDrá nrrre:••lado nos respectivos ariiW7.t'JJ,;, ,. colliwadD por ordPm, ,,,·g·untlo stws espcei<'s e de lll<l(lo a presl:tr o JI<'t'l\>snrio ~~·rnr:o.
Parag; apho unif'o. As :trnws s•·riiu 31Tt·ea<bd::s. rr•uninrlo~e ns do llH'SillO :tdarnw n IJ'I:tlidadc t\111 Ioga:· di"Lin>·lo.
:,rl. :\G. A;: ronl'en•JH'i;:s par:t u rt'<'t:liimr•t:'D :!P quaesquer
ol.Jjeetm: ~rrfio f,·ilas na pn·suu~·a do 1:1ajor r~ :•jud;tnli's da
pr:tÇ[I, do euilllllantlanll· d:ts halerias ·~do :diiJO\arif,•. Si o
recehim••Hlo for de ~~·t·JH•rriS :JiimeiJlír·ius 011 de llli'tlit·::nl!·nto.~,
assistirão a ellr· o cirur!.di'111 rlo dia c o plwrmae1:utico.
Paragrapho nnH·o. Só rlql()iS rla eonfcre!lcia, f' ria nrn~
cadaç::o de tnes ohjeetus nos arrnazens n cargo do almoxarife, será este respomavol por ellcs. Depois de rectdJidos
velo :dmoxm·ife, so lhf\ fará enrga no lhTo compctentt•, •!ne
elle a>signarit.
CAPITULO X
IJll CAPELLÃO

Art. 37. O capellão da prJça deverá ser do Exercito
e residir na fortale1.a. Na falta de capellães milit~res po:
derá ser contratado capellão civil, que 1icarú sujeito á disciplina do Exercito.
Tem por dever :
§ Lo Dizer missa aos dominii'OS e dias santos, á hora determinada pelo commandante.
g i.• Desobrigar, na época propr;a, o pessoal da mesma
praça, inclusive os presos.

}.C'f!\S il'l POD~·:H EX:~Ct:Tl\'0.
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§ 3. o Instruir o mesmo pessoal no~ pn~rci tos rol i~io~os em
cada doming-o, antl's ou depois da 1nig~a. e por espaço de
uma hora, que será designnda prlo commanrlanto.
§ 11.° Coadjuvar o ensino de pri111eirM loiras, na fôrma tlo
art. ti7 de-;te n~gulamento.
§ r;. • Percorrer as enfermarias e prisõ(•s parn consolar os
doentes o presos, e prcstar-lhl's torlos PS :ntxilios da rl'ligião,
acudindo parn esse lima to<ln e qnalqtHW rlwnwdo.
3 (j." UesemJlenhar to <las as olJrigaçõPs do seu ministcrio
em relaçuo no sr:rviço militnr, c en1 dins rlcsignarlos de
accôruo com o commnmlonte, f:dlal' r~m no11w da rr~ligiiío a
be111 rla moral e <lo desempenho do servir:o nacio11al.
Arl. :m. Si honvrr c:tpclhio em algum dos ellfJJLls de guarniçiío, deverá cllo coadjuvar o da fortalcz1, c na f:tlta deste,
satisfazer para com o pessoal <ln mesm:t fortaleza os enc:trgos
do seu ministerio.

CAPITULO XI
DOS 1\IEDICOS, r.llliTRG!Õ!·;S

E I'IIA!UL\CEITTJr.O~

Art. :m. Aos mcuicos da fortalrza, 1w fúrma do regulamento <lo corpo de saurle, inr·Hmlin :
§ i." Enc<lrrcg·ar-sn rlo r~rtrati\-o r.lo pe,;;oal da mPsllla f'orl;ileza, i nelusi vn os preso:;.
§ 2." Fazer tliariamrmle nos rcspcr~l ivos qn:1rtcrs, ;i I10ra
que flir designada em ordem tio dia JWln rommandanto da
fort:1lez:t, a visita tio;; doentPs, quer sej~m prnças da guarnição, qtwr presos, pa:;snndo as nt:Cr'e>ari;l'; IJai:\;Js, <rue com
os <loentl's devm·iio SIT remettirl:ts para o ho>pital ou pnra as
enf<'rma rias.
§ 3." Examin11r, pdo menos uma vez por sem:ma, os alimcntos d:ts praças da gnarniç~o, e os <lo,; prosos, as~im como
os utensílios das rc5pectivas cozinhas, dan<lo logo parte ao
comnwndante do que achnrent prejudicial á sande das praças, para que s<'jam tomadas :ts neerJFsarias providenci:ts.
~ 11." Assi:.;tir, scmvre que lhes fr!r ordenado pelo commandante da praça, ao recnbiml'nio dos g·elll:ros nlimonticios,
para <lar ao ollicial encatTegatlo seu parerer sobre o estado
e qualidade daquellcs generos, c llarticitwr ao commandante
as occnrrcnci:.ts que tiverem havido.
Arl. 110. Si os corpos <ia g-uarniç~o tivt>rem cirurgiões,
estes fnrõio as vil'it~s dinrias :"ts praçns rlos mesttto~ corpos, passando baixa ás <[Ue ileveren: ser remetti1bs p:tra os hospitaes.
Art. 41. Si houver na praç:.t um ho:<pilal ou cnferm:.tria
militar, h:.tverú um pharmaceuticn, o qual deverá preparar
os medicamentos receitauos pelos cirurgiões, e fazer a tempo
os pedidos, de accórdo com os mcdicos, o segundo o regulamento do corpo de saude.
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CAPlTOLO XII
POSSE JJOS 1-U.'iCCIONARIOS

E !Ull.\MENTO

Art. !J.2. O commandant J nomeado para uma praça ou fortaleza prestará juramento no quartel-general do commando
das nrmns. ou na secretaria das Prcsidencias das provineius,
onde mio houver esse commanJo, lavrando-se termo que o
nomeado assignalá. O commanrlante das armns, ou quem
suas vezes lizer, nwrcar:i din e J10r:t em que deverá ter Jogar a po-se, c o eommunicnrá tanto ao IIOmt•ado, como no que
tiver de effectuar n entregn. olJserv:~rnlo-~e o segumtc:
§ 1. o O acto d:• JlO!'sÚ consislir:í 1•m receber IHI praça
da parada, estando formndn a guamição, as chave~ da prnç~,
nlações e mapp~,; de totlo o material e pe>soal da fortaleza.
§ 2. o Acompanhado do scn :mtr1·c>sor o novo commnnd:mte percorrerá a fortalezn, Yisitantlo c ex:11ninando todas as
dependt•ncias.
~ a." Depois tia JIO,SC e da yj~ila ()<; clons comm3ntlantcs
assignarão um termo da entreg-a c posse, que serú lant:ado no
livro de ordem do respeetivo COlnlllando.
§ 4." O romm:mdnntc~ exonera1lo pniJiicar:i em ordrm do
dia a posse do seu suce,sor, a quem <mtrcgará ne:;sn nccnsião
um minucioso relatorio do e;.:tndo da fortaleza, mencionando
as nece;.:sidndes desta ; e o cmpos;.:nclo pnblic:mi uma outra ordem do dia em que far;a coiiSl<H' :i guarnição a referida
passe.
§ õ.o Ao chegar á fortaleza o novo com mandante será recebido Clim todas as honras e formalidarles c.lo estvlo: e seu an·
tecessor, quando se retirar, e emqtH1nto permanecer na fortaleza, terá as mrsmas honras.
Art. 43. Os officiaes nomeados parn o cargo do estadomaior de uma fortniPza pre~tar~o jurnmento nas mãos do
commandnntc~, do qun se lavrarit termo. que sPrá assignn1lo
pelos nome:ulos, c rubricado 1udo mc;.:mo commandante,
sendo depois empossndos do modo seguinte:
~ i. o U com mandante ordenarú aos que exerciam as func·
ções dos nomeados, que entregue c:1da um a seu successor todo,~; os ohjf'ctos a seu cargo, pertencentes á Fazenda Nacional.
§ 2. 0 No acto dessa entrega o empossado recebení do seu
antecessor, ni10 só um inventario de tudo quanto lhe fôr
entregue, mas tambem as respectiv:rs contas, com os documen~os que as legalisem, e mais papeis dos competentes
arclnvos.
§ 3." A existencia dos ohjcctos será verificada, de aceL,rdo
entre o empossado e seu antecessor, por meio do inventario e
dos respeet1vos nwppas.
§ 4. oU major da prnça assistirá ao acto dn posse, devendo
dar parte por escripto ao commandante da fortaleza ou da
praça de todas as circumstancias que occorrerem.
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§ 1i." Si o nomeado f.Jr om·tjor dn praça, a posse seripresidida pelo commandante da f,, talPza.
~ 6. o Srw;io org-;illtz:ulos dous m:tpp:l>, qne conterão o
resumo tln inveill<~ria, eorn declaraç..to dos ohjectos 1'\istr~nb~s
e do r•stado de carl11 unt dPstes, parn qne, a:<sig11a•Jos pcl•1s
dous o!Iiciaes e rubric:tdos pela nntoridarle, que a<:>ist1r ao
acto da posse, ~irvam lle tit:llt~s d ~ rarga para o empregado
empossado e de dcsearga para o qtw deixar o Jogar.
§ 7. o Terminada a posse, o commandante da f,Jrtnieza a
publlcar:í em ordem do dia, e della dartí parte :w Ajudante
General e (iuartei-AI·~stre General.

TITULO IJ
I)o

servlçp dns ~ropns DR8Jlraçns 0 f"or~alezo'!l on
guarnição. e honras runebres

C:APITULO I
DEVERES DOS COlii~!A:>DANTK'i nos COHPOS E llESTACA'IENTOS DE
GUARNIÇÃO NAS FOilTALEZAS OU PRAÇAS E CIDADES DE liUAll·
NIÇÀO.

Art. !1~. Os comm~ndantes dos corpos e destncnmentos,
bem como a~ trop~ts ~oh seu commando, serão subordinados
aos comm:mrlantes das pr:1çns, fort:dezas, cidades de guarnição
ou postos militares em tudo o t!llO fr)r relativo no St'T'Viço e á
poliein geral nos logan$ e111 que servirem. (,!uanto á policia,
administração e ao serviço inkrno tlos corpl}s e dos destacamentos, os r.·.~pecttvos commandantes r·xereerão immediatamente, conforme os regnlnuwntos do Exercito.
Art. M). ')s commandnntes de corpos ou destacamentos
deverão remetter ao da praça ou guarni~·ão:
!. 0 Em o primeiro de cada mez, o mappa das forças sob
feU commando ;
~. • Todas as semanas, uma parte designanrlo ns alteracües
occorridas desde a parte prect~rlente;
·
3. 0 A parte diarin, •;ontendo os nomes dos officiaes, CJ!Ie
entrarem de serviço na praça, os castigos por fnltns commettidas no serviço ou por infracções ás ordens de policia militar,
peculiar da fortaleza, e outras informações que não julgarem
necessario dar desde logo.
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CAPITULO II
REGRAS RELATIVAS AO SEHVIÇO D.~S TROPAS; DAS ROND.~S E
PATHULJL\S

Art. 46. Os serviços da inf:mtaria são:
i. o Os destacamentos, escoltas e guardas de postos exteriores que não são rendidos diariamente;
~.o As guardas da pra1;a, guardas de policia, piquetrs, rondns, patrulhas e ordenanças qur se rendem todos os dias ;
3. o Guardas de honr~ e paradas ;
IJ,. o Trabalhos ou fachinas.
Para todos estes servir:11s os tliVPrsos corpos, ou dcstncamentos, concorrerão cum o t:ontingonte t]tte lhes toc:tr por
escala.
Art. !J,7. Cada destaca monto. •'seolt:.~ e g-uarda de postos I.'Xteriores ser:·,, sempre que für possivel, composto rlP oflieiacs
inferion$ o soldados do tncsrno corpo.
Os eommantlantl's dos tlnstacamcntos, g-uardas, Pie., receberão do commnndantc d~ praç1, directamentt~ ou por intermedio do major destn, as nccessarias inst.rucçõe::. fJ ue poderão
ser escriptas ou vcrbaes.
Art. IJ,S. Os corpos ou destaramrnto~ de cavallaria fariío o
serviço de rondas c patrulhas ft'll·a tias prat·a~, postos ou piIJnetes avançados e roncorr(·r~o, !JUando ftir preciso, com a
infantaria para o st~rvit;o tla g·uarnir:iio.
Art. ~9. Os corpos ou destacamentos dt> artilharia concorrerão com a infant:trin no ~crvieo da guarn ir:lo, fJti:tndo este
não contrarinr o un sua r.specialirlmlc.
Art. 50. Nas prar:as rle guena ounns ~·unrnir;ões se nomcarlio diariamente um ollicial superior e um sulwllerno, que se
denominarão este- official dn ronda de visita-, e nr]uellesuperior tio tlilt-, para fi~rnli~an•m o servir;n da~ guanlas c
'Jllalqucr outro !Jlte lhes fíJr· tldPrminado.
Art. 51. Para o serviço do superior do dia serão nomeados
os ttmentes-coroneis e majores dos corpos arreginwntados que
não commandarem, sempre que houver tres ou mais desses
officiaes disponíveis; e quando não os houver, designar-sehão capitães em numero sullici•;nte, preferindo-se os nwis antigos dos corpos montados.
Art. 52. O serviço tle ronda tle visita sed feilo pelos subalternos dos corpos monta tios, c na falta ou insulllciencia
destes, pelos subalternos dos corpos a pé.
Art. 5:J. Conforme a extcn~~o d:t gnarniçiio, nomcar-sc-ha
um ou m:tis sub~lternos para o serviço de ronda de Yisita.
Art. M. A nomeação para o serviço tlc superior do dia será
feita nominalmente pelo commanuo da praça ou da g-uarnição; mas para o de ronda de visita o será pelo commandante do corpo designado no detalhe para dar esse Fcrviço.
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Art. tia. Entender-se-ha por comm:mdo de guarnição, para
o que dispõe este regulamento, não só os que s:io ou forem
assim denominados, como tambcm os que por stw ('.;~tegoria
comprehendem as attribuições daquclle e:trg·o, como o 1\j udante General, commando do annas, etc., etc.
Art. 56. O superior do dia, sendo o responsnvel pela regularidade do serviço das guardas, tem por obrigltl_'ão:
§ t." Assistir á p:trada gernl e commandal·n to !.las ns vezes
que houver guardu de otnci:tl;
2. o Apresentar-se com os otllcines de rondn de visita ao
commandanle da praça, ou guarnição, :tfim de d:n··lhe parte
das occurrencias que tiver havido na parada ger:tl, c receber
o s::mto e as nrdens qno houver de cumprir.
§ 3." Visitar as gu~rdas de dia, pdo menos Utlla vez, afim
de examinar si o serviço é ft>ilo com regularidade, si o corpo
da gu:trda, x:tdrez e mais dependenci:t, se conservam nsseiados,
e si os utensilios se acham em bom estatlo ; proviuenciando
immPdiatamcnle de fúrma a fner cessar !JUaltjtwr faltn que
encontrar.
§ !1." Distribuir o s:mto ás gnard:ts n aos ofliciaes da ronda
de visita, n rondar :JS guardas pelo menos uma vez á noite.
§ 5." Determinar aos olliciaes de ronda 1lc visil:t :1s horas da
noite r·m que deverão rondar as gu:ml:ts, :mtf's c dPpois da
mein no i te; !l quando houver mais de mn olli<'inl tk ronrla de
visita, distribuir esse serviço por cllrs emn igu;ddadt•.
§ 6 o No caso de tnnllllto on rebate, cx:tlltinnr, por si ou
pelo officinl de ronda do visita, si as guardas t•st:ío vigilantes
o nas condições do n~si:;tir; apresentando-se• ao 1:0trt1nandnnte
da praça ou g·unrniçiio para dar-lhe parte do quo souhcr, e
rccebe1· su:ts ordens.
§ 7. o Hcmetter ao com mandante da praça ou guarnição, ás
8 ltor:ts da m:mltã do dia em que fôr rendi1lo, urna parte na
qual mencionará o modo por que frra ff'ito o sm·vi1:o. as novidadt•s que occorreram, qnnntas vezes rllc ,. o ollicial de
ronda de visita rondaram :ts guardas, si estas foram lambem
rondadas por outrn autoridade, e a que horas ; fnendo acompanhar esta parte das r{Ue lhe tiverem ~ido enviarias pelos
commandantr!S d:ts guardas o otllciaes de ronda de visita.
Art. 57. Ao official de ronda de visita incumbe:
§ 1. o Apresentar-se na parada ao superior do dia.
§ 2. o Commaudar a parada, quando não houver gu:mla de
official, toc:mdn este serviço :10 mais antigo, no caso dt• haver
mais do um otncial de ronda rle visita.
§ 3. o Acomp:mlwr, depois da parada, o supr~l'ior do din,
quando este ft!r se apresentar ao commandnnte da pr:tr;:t ou
guarnição.
§ 4. 0 Visit:tr e rondar as guardas :ís horas dl'!erminadas
pelo sup~rior do dia, e ás que por zelo do sen·i~·o julgar
necessarw.
§ 5. 0 Participar ao superior do dia qualquer novidade sobre
que seja preciso providenciar, cumprir as ordens qne elle
lhe der, e apresentar-se-lhe em occasião do rebato.
P. 11. i880
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llo superior do ilin. e nnviar-lhe, rtl'

:í,; i hora~ da manhfí do dia em <flW folr rcnrlicln, nm:1 part1·
cirt~l'lllStnnciada, mt~lli"ionantln as horas <'lll f(lW lívo•r rnntlado

o·:nla Ullla das g-nar1las <laS noyi!lndp,; qu•· houvo•r l'neonlr:tdo.
Art. :i8. N;,s fort:llrz:•s on qtta:'>'IJllCI" outras fortilica:;fH'S
.~·naruneitlas, em vez tlo c:npPrior d•• dia, havnr:í, e••nl"orm1~ n
"!1"1 CXItl!ISfítl, !ltn 1111 mai.; tliJio'ifi!'S (<":i(lÍI~•·S 0\l suiJnltCI'IIOS,\
(j\11.' "'' tleHominariío oflkin··~ do dia, os iflt:le~ tún por ,J,•vnr:
~ l." Contm:tntlar a pan11l:t na pn•s::>111.:a tio Jllajor tia prao:n.
sen<lo in•·nmttido tle•'s" servi::o" nwis nnlig·o, quantln honver
mais tln nm n11il"ialtln dia.
\; 2 ." Ho•t•elJLw " snnlo e[:,; onlcns do n111jor da praçn, ,.
rot11l:tr a;; '''lll.tnclln>. :•s ~uanh.; e n reeinto 1la fort:liPz:l,
pelo meno:' tres vczr.•,; :í noite, ,, :ís horns por :111Uelle dl'~i
"ll ··d '1'

"'

~ :J'. o· A'sislir á n!itwlura th< pri;;iJcs c snhi1b olos prc,:os par r'

O Sl'l"Yif'O.
~ 1.. "1\,.mettcr :to 111:1jor iln Jll":t•:a. alo\:·,, ,;ete horns rlo di~
em que lôr rcntlirlo, uma parln llli'llCÍOII:IIHio :~s hur:ts em IJUC
tiver rnndnrlo, :~·: n"vidn<lt•,; que houven·m oe,·orridu e o~
nnrn"s rl:is Jll'''o:ts qnn, n:·ll, mur:ttHlo n:• f•trtalr!Z:1 1111 f••rti1ie.1Çilll. tiv:T<>Ilt lll'lla Íllgresso, ,, ;,, l!orn,; Dlll qut• s;~hir:11n.
Art ii9. PotL·r~o t:1111liem vi,;itnt· on rnn1l:Jr a< guarda>,
sempre qun jnl"·nrnnt ronl't•ni,':!te, os eummantlnnlt•s t•
mnjorrs das fll':lÇn:; tlt~ p:ncrr:1 "' lortalezas, os eommnn<hnte"
rle ~;:n:trnh·ão por si, por S•·tts njtt•hmtes rle m·tlens on por
111Tieiacs por clle:' nollw:~dos para e;;-se lim: ter:io n nwsma
farnldarln os Cillltlll:tntlantns ,. m:tj<~res do,; corp"s com n·ln~iio
:'1~ g"ll:Jrdas !(UI' foretn C<ll:l[lO:<I:ts de olliei:ws C pr:ll,':t> de Sl'llS
rc.<p<·ctivus eorpo,:.
A1 t. 60. !'Ma maior llsi:alb~çiio do q~rvi1:o das g-uarrlns r
sentitwllas :'t noite, :-empre qu~ :IS eircumstancia~· :1ssi1!J ''
exigirem, Sf' potlt!ri'to nomear Jl:ltrnllias c.. mpu,;l:ts tl•l lllll
inferior ou r:liJO de c,;tptaolra ,. duus s•Jitla.lus.
AI t. til. Estas patrulha,; UI[ H.l!"TI(J t:UI\t(JliSlas de prar;ns ua
guarda c numt·arlas pelos eotnman,t:.nle~ respectivos p:tra
rondar as !:entirwll:ts dll s1ws gtwrdas, e nlgun1as vezes as
das gunrd:ts Jll:tis proxinws, nu c:crão comp .. slas tlc praças 1los
corpo:; do g·uarnit;iío e tletallt:tdas tliariatuentc para rondar
o reeinlo das fPrlnleza,; ou fortilie:1r.ões.
~ 1. • No primeiro easo deste nÚigo, n quantlo as pntrulhas tivt)J'Cill ptll" li111 11sealisar o serviç:J tia,; sentinell:ts da
p:·orL'ia guarda, pochw~o ~er ellas notll<)adns sempre que os
t•omllwiHbntll~ das [.!Uard:ts assim o entenderem: mas quando
tiverem por 11mliscali~ar ns scnlindlns das gnartlas proximas.
só poderão ser nomm11las quanrlo os ofiiciacs superiores !lfl
dia o dcterminarPm aos comllt:JIItl:tntes das gunrdas, cuj:t
força comportar e:<se ~(·rviço.
~ 2. o No ultimo caso os officiaes eommantlantes das gunrda~
far:io sahir as patrulhas de Lln~s em duns hor-as, c estas
rondarão as sentinell:1s e gtwrdas prquenas que houver
at1í :i primeira guarda que tiver fornecido pntru!ha, n cujo
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com mandante darão parte das novidades qnc ti I'CI\~m encontrado, o voltar~o immrdiatmncnte IJara a gu::mla a 11ue
perh~lll' •rr.m, participando ao rr.spcetivo eonlm:md·1111e :1~
11ovid:.HII's neconidas, tauto ua id:1 r'.llllltl 11:1 \'tll!:l.
Art. G2. As l':llrullias p:1 r a a ronda do red nto rl:ls fort::lczas ;;:eriio nomeadas p!'I<J r:orpo, e detalliatl:l> [l!•ln 111ajor
da prara parn r•ssc servif.·o: tem por obrig·:,r::i•' 11~0 sú ronfl:1r
todas 11s ~cntillell:rs, ::ruard:~s c reeinlo 1la fort:dew, como
tnmbem fazr:J' :1 poliein da Jll<'mw fortaleza, pnra o qnn rcceherão 1lo rnajor da praça c do cllicia I do di:.• :1s inslrucf;('Jf:S
llCCf~SSll.rias.

Art. (j:J. A sentinella das armas, quando á noitc se dirigir
para :1 guarda :~lguma lli'SSII:t, p!:rguntarii-IJ'II'/1/. vnn /ú- c.
~i lhe Jôr n•spondi1lo- rnuch- hra,Jarú -li.-; ar11ws.
Art. GL A esse brado a ronda far:í :dto, tod<~ a ~uarda,
peg-ando nas armas, se fonnnr:'l, e seu commandante, desemhainhando 11 espada, nwndnrá sahir a pntrulha composta
do inferior da gu:m.la e de dous soldados, a!i111 dn n·r::onhceer
a ronda.
Art. G5. Avanç~ndo a patrulha :1té á distnncia dP sni~ passos
dn rulllla, o infPrior m:nular:í aos dons solda<lo,; lazor alto,
fJ lhes dnrú a \'UZ r!o-cal11r úayond'ts-: ent~u Jwrgunt:,rú
•1ne ronda é.
Art. li6. A essa pergunta o offici:d ,],~ rfnllln 1leclar.w:í
qu1~ ronda r\ (ronda do r·ommand:mtr· 1la pr;;ç:,, do ,;tl p•·rior
do dia, ou de visita, ete.) c dar:í a senlw.
Art. 6i, O inferior, deixatlllo o,; dons soltiaflo,;, ir:'t a
passo accelerado communicar no command:1111e da guardn
•1ue ronda é, e a senlw.
Art. 68. Os comma111l:tntes da ~unrda, si a senha que lho
derem fôr a do dia, dará 11s vozes- ctpi'I!SI'Jttar ann1s - e
-avance a ronda.
Art. G!L A' YOZ de apresentar arrnns, os dons solti:Hlos da
patrulha, lev:mdo :1 arma :111 homLro, yolw~rão ao eenf.ro,
dar;, o um passo largo para a retnguarda, deixando fr camiu h o
desembaraçado parn passar a ronda, e apresf~llt<~rào :1s arm~s,
Lem como toda a guardn.
Art 70. A' voz de -avancr a 1·ond1t- o offieial ronrlante
desemlrainhará a espnda, e avauçar:i n p(~ on a .:a\-:dlo, conforme estiver, p:1ss:llldo por entre os dous soldados d:~ p:ltrniha até chegar junto do commandante da guarda, e
prdirit o santo, •1ue lhe scrü dado, mclliaute a conlra-,;enlta
si houvnr.
Art. 71. Heconhecida a ronda, o commandant1~ da g·uarrla
mandará -lwmbro armas e 1'etiral' n pafnfl!ta - . e o oficial
de ronda se informará das novidades, veriliear:í si ha faltr:
de algum soldado e si as praças estão cowpletamentf~ far·
dad~s e armadas.
Art. 72. Feita a ronda, a guarda Pncostar:í as nrmas, o
official rondante marcar:\ em livro Pspecial para isso dP~tinado,
e que haverü em cada corpo de guarda, as horas que tiver
rondado, e, si estiver a pé, poderá ser acompanhado 1ln nnw
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ou duas praças armadas atú ú gunrda immetlinta, si assim
o exigir.
Art. 73. Quando a guarda fôr com mandada por inferior, a
patrulha, p:tra rcconlwccr as ronda~, deverá ~er composta de
dous soldados e u1:t cabo de esqmHlra; si a guarda for composta
de tres praças, iJtÚ reconhecer a ronda um soldado.
Art. 7lJ,. Si na occasiã<J da ronda estiver chovendo, a
guarda poderá formar-~e dentro do corpo da gnanla, no caso
de que ahi haja espaço.
Art. 75. Durante o tlia, qnnndo qualr[Ul'r omcinl fJUO tem
autorid:td•) rle nnHl:tr as g-nanlas, passar por uma gnnrda,
esta deverá fomwr-:'c com as armas descanrr~rla,;. si o oflicial
por sun pat•·ntt• niio tiver continencin de gunnla form:Hla.
Art. 7ti. Nas ronda~ das }Hitrnllws, ns gu:,rd:<s enmprirão o
que se neha cstalwlecido uus artigos antt~cetlentPs, corn as
seguintes modilie:u:ões:
~i." Não tendo a guartln de formar-si', a sontinf'lla das
aruws ni"1o IJr:ular:i ús armas, st't mantbr:í f:tzcr alto :í pal.rnlha
e chanwrú o infnrior da guarda, }Htra ir co:ll llous ~ohlados
recon hf)ef'l-a.
§ 2." o coturnand;mte das p~trulhas, quando tlrel:trnr ao
inferior da g1wrda que patrulha ú, llw darú o ~:mlo.
Art. 'i7. l\econhcc~ida a patrulha, podcrú ent:io o Sl'll commandante ler ill'.rresso 110 corpo da gunrda, p:tra partidpar
ao respectivo com·nanllantc as novidades '!Ue therom nc~cor
rido, c pedir-lhe ns suas ordens para 3 gnartla 3 fJ.UC a patrulha pert .. ncct·.
Art. 7H. Qnnnclo a patrulha encontrnr qualcp1er offieinl de
rond:c, o commandante ela patrulha tlnr(t o s~nlo ; e q ltnnclo encontrnrcm-~e tinas patrulhas, nmhas fariío alto no hrn•lo de
quem rem lú, e os respectivos commnndantes SP approximarão
com as IJayonl'tnscalatLc~, rccelwndo o cornmand:mtc da patrulha, que primriro tiver dado o brado, o santo do commnndante
da outra patrulha, que lhe pcuir:í a senha.

CAPITULO IH
DA PAiUD.\ E DISTRIIJUIÇÀO DO SERVIÇO DOS PIQUETES

Art. 79. A' hora determinada, segundo a ordem geral do
si po1· convtmiencia do srrviço peculiar da praça
nao for nltnr:ula !J"lo COIIIJII:mrlante do,;ta, os cliver,;os eontingc.ttes dos eorpos rnardwr:lo para o lo:;ar d:t p:cratla "Cral
conduzidos pelo,; njudantes dos eorpos, ou si pertenc~rem
a _destttcamentos, \)O r subalternos, e em ultimo caso, por inferwres dos respectivos de,tacamentos. Os contingentes estarão
com o uniforme que tiver sido ordenado, armado" c convenientemente equipados e limpos.
E~er~ito,
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As ordenanr:as, com o mesmo fardamento determinado para
as guardas, marcharão de seus quarlt'is a aprt•<entar-se onde
lhes fúr determinatlo.
Art. 80. As escoltas nomeadas par:t a gunrda dos presos
destirwdos aos trahalhos S1thir~o dos quarteis :'O raiar do dia,
e irão aprewn1ar-se na g-nartla princip:ll, on onde lhes fôr
determinado, ao enc:nTegado de conduzir o:; p!'esos ao trabalho.
Art. Bl. A for\~ petlida para as patrulhas rondn!ltPs, ns quaes
deverãc ser ennt]JIISt<ts cnila unw, pelo menos, tle Ulll cnbo de
esquadra on aHspt•çada c dons soldado:<, :·prú aprc:;t·ntnda por
um ollici:il inl'•·rior tlt• cail:t lllll dos corp11s :1 1]11<~ Pila pertcneer. na gnnrda principal meia hora :1nt.Ps tio tuqtte de
reeollwr, ao :•.i •• d:mto da prara; e este, dando :tos commnntlantt•s das patrulhns em que fôr divitlid:1 :1 fon·a sPg-undo
a ordem do commnndanln da pra~n, ns duns pnlnvras de ~enha,
para SI' rec.onlH'cl'rCIII, as l'ar:í partir n :<eu tl<-,ti 11o logo dt•pois
do totjne de recolher.
.
Art 82. O numero das pntrnlhas ronrlautr'~. suas forçns,
distridos, lt~mpo tln serviço e maneir·" de o dPsr•Jupr•nllar,
seriío dderminatlns p<'lo eonwwndnnte tht wnr:a em ordem do
dia; qnanrlo, porém, !le monwnto fr"tt· JH'C "':1: io ordr·nnr
alguru :;ervir:o 1\\ll'iiOJ'dinnrio a uma ou :1 todn,; :1s patrulhas,
serú dadn ot·dellt yt·rbnl ao nwjor dn praça, q11n :1 lran.;mittirá
pelo njud:nlle :"1,; patrulhas, ns quar•s a A\t•rutarão tln111lo disso
parte :"1 ronda uwior 1J de visita, <J ue, o meu:·inn:,riío t•m suas
pnrtes.
Si a ordem nssim tl:uln tiver de ser pnrmaneule. 1111 nwsmo
cxeeut.:1da por mais de um dia, srr:í puhl ie:tda na ordr·m do
dia seg1Linte áquelle em que principiar a ter exr'<'III.'~O.
Art. 8:l. Tod:1S n;; vezes f!Utl as patrulha,; tiverem rle ser
mutladas, os conl ing-entPs thl forçn qne as deyem ,;uiJstituir
virão, meia hora antes da designada, :í g-uanl:t printipnl, afim
de que o ;1jutlante da praça, ou na sua f:tlt:1, o t·ommandante
guarda, praticando como foi detcrntinado p:1ra ns prirneiras
da patrulhas, as faça seguir ao sm de~tino.
Art. 8j,. Nenhuma patrulha deixarú seu posto antes que
clwgue a que "it!r rcndel-n, e toda-; ao rrl ira r-se passarão
pela guarda principal, onde tlariío pnrte das novidades, tJUe
serão rel:ttadas na parte da guardn.
As ultimas patrulhas retirnr-se-hão ao toque de alvorada.
Arl. B5. A ronda maior será feita pelo otlicial superior do
dia ; e as rondas de visitas serão detalhndas a um ou mais
subalternos, na fórma do capitulo li, que trata das rondas e
patrulhas.
Art. 86. O major da praça tambem rondar:í, sempre que
isso lhe fôt· possivel, e o mesmo commandante da praça o
fará, manifestando assim a importancia desse serviço, que
verificará pessoalmente.
Art. 87. O commandante da praça fixará a força dos
piquetes, podendo 111teral•a qu11ndo convier ao serviço ; os
corpos e contingentes designarão de vespera as praças que
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tenham de fa1.0r Cl serviço dia rio <lo piquek' ordenndo pelo
conJmanclantl', sf'.gundo ns forças disponíveis de eada um.
Art. gs. A fort·a dos pitJUete~ ~·st;1rú prOIHpta nos qu:1rtcis,
d'ondn niio se af:~starú para fúra do respectivo districto, (\
s1~ <Jpresl'ntnr;i fanbdn c fornwtla SIJillprc que ~o toquo a piqu etc, o que se f:mi mais UD uma Yez p;n·a reeonheccr-sc si
clla t•stá prompta; llella 'e tirarão ;1s est~oJta;; quo fOI'I'Ill precisas, quer par;1 'nrri\o,; onlin;1riu:<, !Jll:\1' Jmra L\Xtraorditwrios,
de prompta exeeuçiio.
Art. 89. Em qn~esqner cirenmsl;mcia.-; extraonlinarias,
COliJO ÍllCO!ldin;;, lfiU!lti;IÇUCS, !Wllfi'<I!:-ÍOS, Jer<liiiC OU fuga
de pre,os, 111otim uH outras desordens, IJLlCr tlen tro, quer ua
circumvizinlianl:n da pr:11."a on fortalPza, os piqw:tos obst:rYnr:lo ns iw,trtH'f.'Õe:-: IJlLe o cumuWilllêmlc tiver dado 11:1
fúrma ilo ~rt. 17.
Art. !10. Si por q;Jalqnei' circum~taneia niio se pn:lcrem
rctlllil' os din•rsos rontillgl)lllc:s p;1ra ns guanlns que !'lltram
tle :<t•rvir.n etn i'ar:Jda na pr:wa print,ip:d, 1'::1'-SI'-h;lo paratlns pan·iaes l'lll ratla quai'kl, ~~a-; ,é;lla:tla,; mar~!wr,lo d';;hi
a SI'US tL•slilllió'.
J\rl. !li_ Ut!t dos :1jtHbnt1's iH•lit·nril na pra1::1 pri!wip:d
o Jogar da J•nr::dn. l'lllll'lll'IIIC :1s ort!:·n' re~uhi!las. lendo em
:1llt'lli'~O IJIIP Psteja UL'St·miJar;u,;aclo o terreno IJlll~ lwun:r a
tropa 1!e perrorrcr.
§ 1. 0 A [Wt'aLla se farú com todas ns formalidad.cs int!ic:Jd:ts
no rapituln seguinte.
§ 2. '' c';s gu:l)'(l:is scé:uir~o a seus posto,~, marchando em
ordl'lll P si!I•Jif'io 11a:< li lei ras.
~ :1. o :)i o camnwn1lm!le da pra1:a julp,-;1r conyeniente, assis·
tirii ú par;1cla l' iuspeccion:l!Ú as lrupas. Em 'na falta, assistirú
e impeecion:uú o tu:,jor L!a [Hw;:1.

CAPHULU IV
JL\ !'AliADA I'Ail.\ O O'EHYII.;O DE Gl:.\Hfl_\S

Art. 92. A Jlarada ou é pnrlicnlar tio contingente dt• um
corpo r1ue tem !le entrar d1) g·rwrdn em uma prut;a ou guarnir;:lo, ou !'l)nll de totl;l n fort:a detalhada para es;;e fim.
Art. 9:J. Na par:1tla Jwrticul:tr, como na geral, se derem
oiJsen'ar ;1s seguintes rugn1~:
~ L o Ao primPiro toque de guarua, to<lns as pr8r-ns que
Wm <li) entrar de s,:rviljo devem coweçar u :l[ll'Otuptar-,c.
~ :1. o Ao ~ogumlo tOI!Ue, que tleverá ser feito um rJuarlo de
hora depois !lo pri1111\iro, l~everiio os sargentos fazer d1egar
ú fórma as pra~as de snas companhias, que entram !lc servi co,
o pnssar-lhes uma minuciosa revista.
•
§ 3. o Ao terceiro toque ou de 3\'.ançar, que d11verá ser feito
um quarto de horn depois do S1:gundo toque, os sargcntennles,
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e no impedimento destes. os ~arp·t•n'os, ~~o:Hluziriío fonnndns
~1s pr:u;a:; <lo wa~ respcr:tivns cornpanhi::s, tJI!O t'lllr:nn tlc
~ervit;o, ao lo[.!·ar dct:·nninado [l<~f:! a p:1rad:: do corpo,
onde, post:mdo-:.Js Clll linha, e de rnm:eira qtw as prn\;~s tla
1." companllia ou:rvnm o Jlnnco tlireito tlc lod:~ :. linlw,
seguindo-se rlcpois as rb 2.", ::.a c d:t,; on!ras ::t1\ as d:~ ll.",
qne devt•ri\o tic:1r uo flant·o esrJtwr:lo. ir:;o partir:ipnr :1o ajnLlauto dtl corpo o cnr::p:1rccirn••nlo da~ prnt:a~ tln ~nas t"Olllpanlri:Js, e lhe pc,Jit·;-,o Iicf'IH:a [1:11':1 !IHillliar d•.•scnnçar : fPilo
o tJUe, se pn>larão ;, direita tl•· snns rcs[wctivas enmpanhias.
A C-'~C toque, o ajurbnte. ne.,mp:•nhndn do sarw•ntn ::judnnte, qtw !rarú com,;ig-o o t"l'lt•rnu elo rlct:dlllt, se nelwr:i uo
lu;! ar tla parada.
,\rt. !l\.. Apresentados to:los os coutiwc:r.nles tbs cnmrwnlii:,s, o njudaute nwnd:1rú-panul ~, s:•t!lir!·J-e obst·rr:1r:'t
;ts sr.gníntes rcgr:1s:
~ l." \'t·rilie;1rú si ns r~n!np;illlrins npre,:•·nl;:r;lln lotl:1 n l'ort:a
pedida. i<:st;J Yl'l"ilir:ll_:ito ~t'JÚ 1\ti(;l SI!CI 11:::-:i\ :tiiii'JI[l) da 1."
:': ullim:' CIIIHJI<lllhia. Jl!and:irJtlo-::t'- .·.ullllno Iwln·•tro urnuts,
ú r"mpanlJi:' que se vai rt!l'i!ic;!l·; n - 811.'']tt'!ld,•r ,. lf,•.w:an;'flt"
arm•ts ou 1/tc/iuar- :'itJUn tirer prucr:di:.!o ú rerilinu:;lo.
~ 2." l:evislará cuidadosmnenle ;:~ pn1~~;~s. oh-en·audo todr:s
as l•f•f";JS dL1 :tl"lll<!llli!IltO t' OIJllip;lllll !liO, ;:ssilll 1.'011111 O :lSBl'ÍO
,, unrforlllidade, e [ll"o-.·id•·nciarú iullJWtli:~l;:mulie r:o caso
de qualquet· l'altn.
Conclnid;~ t•st:l rnr isln, mandarú n·tirar us S<~l'!!;I"IJ!c:~nte~
tjUC uão entr:•l"Cll1 de SCI'Yii,'O.
~ ::.r llivi:lirú a fun:a t'III gt[;ln]as, •:e r•onf,J!'Jilirladc eom
u roteir11, e pur tdlns distl'ihuir:~ os inl'erittn•s, •·a!"'' t: !;unlJOres, s••gundo a dt·,;i;!;n::r:lo d•~ r;nla um 110 df'!nllie. pelo
qual se proeederú ú eh:IUHHia. Par:: "~ta dislrillllição, fpitn
a divis~o da.; g"ltard:l~. d;~r:t a yoz- i11j>riores, calws t' tamhores ti f'r!'llte-, :'1 tJil:ll todo,; I'Stcs se post:tr"" t·lll lllll:t sú
linh:t, ~ oito [l:tssos na frente da parada, li•·ando o..; sargentos á tlimita, l'· :'1 CSIJIIPI"da •kste~', t'lll ordr•rr1 d:: graduar:~~~.
os e;:detn>, os forrieb, eahos de esqu:ulra t) larnlit~n•s.
~ IL" Fnnnarú as !_'Lwrdas por altura~. di\·idindo-;.ts [JOr
seeçõe,;, lllll!lt'i'"nllo e Vl'l'ilil:nndo c:-:sa tlivis~.o t) nuHil'l'llt!~IO;
ma11darú- inclinrrr t: p•rfiltu· arnws 011 v Ú·Vr'I"Stl, o hem
a;.;sim exnrritar ;~s nwsnws gnanl;1s nas form::turns. por tre,.;
P f[lla!ro dn rundo.
~ 5." Fornwrú, em nma s:·, linlw i1 tlir.:iw, no prolon:.;amento da primeira lileirn. l' IH! distant·i:l t.le seis p:,s:;o~, os
tamiJOres, eornetas. etc .• ú ig-ual tli~tancin ú dir••it:1 tlcstcs a
musica, c, linalme11tO, á esqut'nla do torla a lin!ta" ;, dista11cia
tle :;:•is passo:;, as pr a~;~s IJLW entrarl!m tb ser·;ir.·o d:' ordens.
~ ü." Collocar·:.:e-lw no centro. a oito pas;;o;; lll' rlistancia
da frente dtl tuda a força. alim dt• entregai-a ~tu o!liei"l que
a tiver de comrli<Jildnr. ou de a metlér em rolumna aberta
por guarda~ e rondtÚil·n pnra o lognr determinado, da
pnratla gernl dn gunmir;ão U;'poi~ de ter pctlido, para esse
lim, pcrmiss::o ;w olllcial de c~lado-maior do corpo.
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Art. !l:i. Commnnrlar:í a parada p:Jrtieular <lP um corpo,
com as regr:1s csi;JIJelecillns no~ pnrn.~raphos do arti:.o:o snbsequentP, o major do corpo, qua!l(lo houver guarda cornm:mdnd,l po1' capiliío; o oflleial que entr:1r tle esialio-maior,
quando houvPr guanlas <'O!lllnnntlatlns por oriici;,J sub:llterno; e o a.1udnnt'\ qtwnilo todas as ;;uanlas forem eommantlad:JS por infcriorc,; c ,·nhns.
Art. 96. Na parada gt•ral t.la gunrniri!o se tlen~ri'io observar
ns seguintes rP;tras :
§ 1. o A forra detnl!inda parn entrnr tlc gnnrtla, llepois de
préviament<•. divillida em sou IJUartel, ser:"! C!indnzida ::to Jogar
da paradn (P.m <'nlumna :tiH~rt a tlP gn:ll'tlns) pelo :<.ind:mtc
rcsp0rtivn, c st~lll toqtw de muo;ica, lambor. 1111 <'OJ'twl.n, dcvcmlo ~~ handeira (caso for,lw ~nard::t do honra) ir na frente.
~ 2." l;hegar];l :dli. o ;ljntlantr\ m:~ntlarú-m· tter nn liulw,
abl'ir fi/riras, ,IU$]Jell!{er f dCSCIUI.("!II' !1.1'1/!IIS, e dt'SI.'IUl!"il'"-illdO
pnslar-s'~ uo <~nntrn 1la linha :J oito pass 1s lll fnmll'. T::trs
m:mdnnll'nto..; sftn It:l h~·pothe~e de uão 0'!\ arh:1r pn•,;enle o
supm·inr rlo din, portJUP U'l Cl•ntrarin n ;Jjllllant.•• '••ri1 d1' tlirigir·sP. a Pslt~, logo dt·pois de lt•r Htnnd:1do abrir li!rin1s, IW
fúrn1:1 do para.!.!·l apho S!\l~·uinlt'.
~ :;.o Aprn,cntanuo-s!\ o snpnrior do dia, o ajtHlante mnndar:í-sen.tido, homln·n ott bmço armas-e iri1 r?echrl-o faznndo-lhr\ da dist~neia 1!0 rtuatro pn;-sos a eontincnci<J tle e,:pada,
e dando parte qtw. a-JJamdrt cstrí Jli'OTnflt,r-; entregar-lhe- h::t
o roteiro da guarniçiio (rclaçãn das guanln.;, segundo o modelo annexo); em seguida pedirá per111Íssão (si não lhe fôr
ordenado) p:n·a matH!ar-inclhlal' armas-; c logo drpoi;; irá
postar-se a quatro passos na din,ita da ;;nanla principal alinh:Hlo r.nm a primeira fildra.
~ fJe." O snpcrinr rlo dia m;1ndarú tocar a ofTI1·iar\s, e estes
se fornwrão na nwsma onlcm em rtuc St! nchnr1~IH form:ulas
suns guarda~ l'.rTI urna fileira a :20 ou 30 p:1s,os IHl frente do
centró da parada; a nm pn~sn na retaguarda d1•,;tt;s t:JmlJcm
em uma filt•ir;J, e por ordem de snas guarda~, se formarão os
inferiores e eahos qun eommand:Jrem gn:1rdns, f!,. modo que o
inferior da tlin:ita liqne na n•ta'.(narda do ofliei:d dp 1:sqnerda.
§ ti." Ao lll!'S!IIO toque, a lllttsic;~ avnw:ar;í em linha oito
passos e rnd:n·:·, para a esrJuenla fazPndo alto, os tam ores e
cornetas iriío se pnslar na retaguarda da musica, a seis passos
de distancia, fonnatlos em urna s!Í fileira. e o Jlnrta-ltandeira
(quando houvnr guarda de honra) se colloeará a !lous twssos
de distancia n::t frente do centro da p::trada.
§ 6. 0 U ollieial de rontla de visitn, apresr.ntando-sc ao superior do dia, irá collocar-~e a tlons passos da esquerda
deste.
§ 7 .o Preenchidas esta!> formalidades, o superior do dio.
mandará:
1. o O{ficiaes e commandantes de guarda11 á frente de lUa$

guardas;
! . o Aos lados vol.,er ;
3, o Ordinario-marc.k

H3
A' SIJ.~nwla voz, ns ofTiei~~~s c mni~ eomrn.mdnnte~ !111 g·twrth' volv:·l'iio para o Indo e:n rtne esti.,·erilln ;1.~ ~:na' re~portivns
l{ll<•l'da~, I:OIISI~fVilfHIO IOihS ns nrma' lll~l'iilad;~s, e O f.llrlahmdcinl vol>'!~rú ú direita.
A' t:~n·l'it':l vnz, rotll(ll'rão totlos em m:~rcha do cn;,;•do. e
Jog11 1]111' s:• :tdt<:rcm os ollir:i:~es COII'm:•IHI~Hies dns ((il;llt1.1s
0111 f:Pnle ,·, ;:egllillla fila da di1·ci1a dn s;ra:; gn;trtlas, o< sn. it•~l'II!L' om fr,•ulo ;, st•gund:l fila da t)SP ,nrd,, os iu,·el' , .. ·es
c c;Jiio·• e:ltnlllllntlnntes d:J guardas em frente no iilte!'V;Jllo
d;1 direila de suas guardas, volverão todos p<ll'a as mesmas
gnard:1~.

~

8." I I snverior do dia mandará Clll~o:
1." J',/l'ltl/rt, J!r•rfilar rt1'11111S:
:! . o Ujfiâat·s e cmnm :ndllntcs d · gua1'das, tumm· posse de suas
IJWii'dfl.~;

. ;1, 0 (;l'·lt'C·11!al'r;r'l!•.

A' voz m.arclw, a mnsif':t t:w.m·:í na t•arloncia indicatla, ''
nt•soa ea•!etll'ia nwrchar:·ul l'lll fra•Htl1 os ollil'i:IO~ e o~ contmnnd::mlrs de ~:·uar.las, ;dt; que os nllictans chnguem a tlons p:1s~os
rle clistaneia dn suas respectiv:~s gunnlns, os inferilll'l'S, c:d)l)s
c comm:,n:\antes de• g-uarda entn·rn no inierva!lo ,·, dirl'i'a de
stws gunrd:1s, e " porta- fJ:mdeira 110 cení.ro da g-u:1rda de
honra: Jll'sta pnsil'~o foflos marcnr~o lla~""' nté que o snpPt'ior
rlo clia ti,., n voz-attn (1'Pillt'-, ú íJUal torlo< l'ar;lo alto \'olr1mdo
á frente. a mnsie:• cl•·i·~ar:'i ti:• !ocar. c o ;ljucl;llll'~ :diull:ti'Ú n
fikir:. dos IJ!Iit~iaes.
~ O." Feito isto, o snpcrinr rio di~ mnn!lará.-armm· b(! tJO·
1wta e l1nmbm arínas-, si :1 parada f1!r de prac:as de eaç:i~lo
rcs; qn:mrln não dn,·:, npmws a yoz:
i. o O{ficiars c commandantc • de fjlWI'llas;
2. o llr'vistar !JU:ll'dlls.
Ao seg·nndo m:llld:nllento, n musir,n tncorá uma peça qualque;, os olliei:ws e commaudantes de guarda volverão para
a tlirl'itn, os inferiores e os r:abos tambem comnHtitdantcs
l!n ~uar<las, dantlo nm pnsso em L·ente, volverúo para a
nSfJUenl:~, c todos rovistHI'i'to a lileira ela vangnanla, da tlireiln
par~ a eslp!CI'ila, pa-:<ando p1do i ntflrv:Illo das fileiras t' reg-rPssantlo rwla esqu<~rda para os seu' respectivos Jogares.
N:ts !~llarda< (],, otliei:~es e infel'iorrs, dando 11!1'ia t'nlla rí rlirritn'; revistnriio dl'iwixo das mesm11s regra-: a ~rgunda
fileira.
§ 10. Cnneluitla a revista, o ajudante, a cavalln, passando
a passo pela frente dos otnciaes da di,·eita parn a csqtierda,
recnberú :1s partes suecrssivamen!c de cadn comnwnd:mle Lle
guarda; niio havendo novidade, nvanç::r:í sl'is rms-os :\ esquerda da parada, e postando-se no prolongamento da linha
dos ofUeiaes, e voltando-se para a frente, ahaterá n espada:
~ervirá este movimento como signal ao snperior do dia tlc não
ha1er novidade. Si, porém, houver algúma, depois de ter
recebido as partes da guarda d'l esquerdn, dirigir-sc-ha ao
superior do dia, e verbalmente lhe communicará a falta en·
contrada.
P, I!, !880
iiS
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~ H. Durante o tr~jecto 1lo ajudante', e~uln offieial.command:mte de guarda, a cnj:1 fn·nte elle clu·gar, a1J:1tera :1 espada
como ~ign;ll de n~o haver novid:ulo, e este movinwnlo ~c·rá
velo mesmo ajudante eorrespondido; o~ inl'eriorns c cabos
command:1ntes de guarda~, por•;m, darão para o llll'smo lim,
uma pancada com a mão esquerda na b:mdoleira da arma na
altura do sangradouro do braço tlireito.
~ i2. A musica cessará dt: toear logo quo o ajudante,
dando parte ao superior !lo Llia da novidade eneontraila,
tenha regress:Jdo a seu Jogar, ou qu:mdo tenha :tb:1tido a
espada no cac;o <;le não l};lver novitlade.
§ t:l. O superior du dia, logo etu seguida, Yirú collo(':Jr-se
no centro da parad11, a quatro passos na frente lia linha
dos ollicia.cs, lieando á sua I'S'ftWrdn o ollkial dt• ronda da
revista, e então mandaní-incliuur annas.
~ 1'1,. Si a força, que entrar de guarda, for dt' cru;mlor1·~,
m:índará antes-desal'mar IJauonda e ln·oro anuas.
~ Hi. A um signal dP esp~Ll:1 do mprriur do di11, o~ tmnbo'í·es ou l'orncl:IS romper~o o Loque Ll'· ~~~S<'lllbléa. d:llldo
estas tres notas n~udns c aquelks Ires rulos s<·guitlt~s: e
lo~o a mu,;ic:J rnarcharú em frentt' (da tlin•itn para a co;qncnla
da p:1ratla), Loe:mdo uma [HH:a un carleuci11 !JI't:ve, at'· qne
chegue :i frente do :'judant,·, olltk conlr:t·llwn;li;!I'Ú tio
centro sobre os !:~dos e para a dirPita, J~<ls,:antlo pelo Cl'nlro
della a pnncndnria e tambores nu eornl't:1s, IJUP se formarão
nas precisas di~tancins, dando :1 frent,, J•ara n rctaguanla.
Concluhdo este movimPnl•l, o j:í Yoltada para :1 direita tia
}Htrada, a musicn deixarü de tocar o !JI'are p:1r11 noyamentc
rompm· a marclw na cadmcia do pasw fii'diwwio :Jlt'• ú tlin•ita,
ontle praticará o mcsmn que fez :'1 esquerda, a!im dP <Jlle
retome a antiga posi~:"io; ft!ilo bto. cr~sar:'; tlt· tocar, e os
tambores ou cornetas fechar~o o toque de :J~sclnlill':n, d:mdo
outros tres rufo~ ~eguidos ou tn•s lll>t<ts :tgmln~, eo1no lieou
declarado.
§ i6. Então o superior do dia mandnrú:

t. o Pel'{tlar-arnws ;
2. • Em continencia-alH·esental'-a!mas:
3. o lJ.,mfJI'O ou l1raro armas :
~.o Unir fileiras-rnarc/w.
A' segunda voz, a musica tor,ará m:trclw b~T:tvr. E :í yoz
-marche-do quarto m:mdamento, o ajudante irá cullocar-sc

nu retaguarda da parnda, e a n~usica, ta;nbores ou coruet:~s
se postarão na linha da pnrada, como licou t•Hsinndo na
regra 5.a executando-se, em todm; ns ,;upranwHcionada,;
vezes, o que está ensinado na orden:mça de inf:mtnria.
§ 17. Executada a disposição da regrn antecedente e não
achando-se p~esente . algum official de patente superior, de
quem o superiOr do dw tenhn de receber ord<Jns, mandarü:
i. ° Columna aberta de guardas, (rentl' ú direita:

2. o Sobre a esquerda á t·eta!tiWrdor J'Odar :
3. • Ordinal'io-marche.
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~ 18. Mettida a parada em columna, os tambores ou cornetas ir-se-hão postar a dous passos na frente das gu:mlns
para f]I!C foram detalhados.
~ l!l. Em seguida o superior do dia m:mrlar:í:
l. • Perfilm·-annas :
2. o nlfw·das a Si't.ts destiuos :
:3. o Ordi~tario-marc /e.
~ 20. As gn;IJ'llas mardwrflo. f:•zendo J•nrt•\ U3 columnn ate
a distancia de (jU 11 80 passos alrm da tlir••ita da linha da parnd;l, c a music:1, torando, puxnril a g·u;1rtl<1 prinr·ipal até seu
posto, si para isso tiver ord('m Jll'Í\Via (ou nflo fizpr parte
do guardns de honra), pois que do contrario fará :•llo na
distancin neima indicaria, desfilando pan1 o 1bnco grrin, e
continuaudo a toear até que tenha ~e desloe:11lo ria eolmnna
n ultima guarda ; depois do que, dcixaní de tocar, e se relir::mí p:11·;, o quartel.
Art. 97. Qn;•n do as gunnlns forrm todas comm:mcladns
por offieiaes inferiores, a p:•r<~tla o ~Prú pl'io :•judante do
snperior elo dia mais antigo ou graduado, lwveudo n~:~i-; de
Ulll; porém, sempre em present:a deste official superior, t•
~oh sua fiscalisaçào e responsahilidade.
Art. ~l8. Pnrtindo os tOIJlles dr guarda de um comn1ando
geral, a formaturn dn par:ula Sl!l':Í reg·ul:~da soçn111do :1·: rcgTas
preseriplas ho nrt. !lG dPstn l"l\gulnuH•ntn, I' fip Jllodo 1)11•~ ao
toque de 11Vt11l{llr estej:1 prompla :1 lltarchar illlllJ•\di~•tauwulc
p:,ra o ponto tll~~;i;!lwtlo p:n·a a par;ula geral.
Art. !l!l. Fica Pstahelecido como regra geral quo, st·mrn·e
quo os toques de guarda mand;1t!os fazer por t:1es collJI1landos
fort\lll tlndos seguidan1e11tr. c st\m interv:dlos, n 1wrnd:~ m:ll·chará a s011 d,·stino do quarteL ou do acompamento tio t·orpo
a <Jne pcrtcnct\f, dispens;Jdn.; as form:did:1des suprn i ntlicad:1s.
Art. WO. Logo quc o cotum:llld:mtc tln 1nwrda. qun tiver
de ser rendida ou sullstituida. avbtar a nova g·u:1rda (na distanei:l de 40 passos), III:Jild:Jr:í a sentint•lla das ilrtllas hrarlar
-rís w·m•1s-; i! em linlw com fileiras I({Jertas, e.wnrará a outra.
A nova guvrda, marchan.-ro n passo ordinario, irá p11star-sc
tambr•m em linlta ú t•sqJwnla d;, ;mtiga, c ahi o eollllllandnnte mandari1-alwi1· fileiras. Amllos os <'OIIIHWIHJantPs IJUasi
ao IIWsmo tempo ID[(IHlariio-apreuntar armas, ltombro ou
bmt·o armas-: partin-do, porém, primeiramente est11S vozes do
commandante da guarda que tiver de sahir.
Conelnida •~sta formalid11de; se dirigirá um p;1ra o outro ; e
o da nova, inform<~do do numero de se11tinPll:rs qw· rlever:'t ú
guardn forneenr, mandará rlivi~il-ns pcloe:dJo r:n Ynrias parte~. dwmadas quartos das sentinellas, c f;,r:l sahir o primeiro
qu:•rlo pnra as render, com o eorrcspondento, calJO :·,direita c o
da antig:1 :í esquerda. Durante o tempo em que se renderem as
sentinellas, devendo este serviço acalwr pela sPntinella das
armas, nmbos os commandantes mnndariio, cada um por sua
vez-clPscançaJ' 11!'1nas. O da nova receberá do outro as instrucf.:.Ões, ou as lerá, si existirem por eseripto, e tomará conta de
tudo quanto estava a seu cargo, verificando por si, á vista de

uma rclaçilo as~ignntla pelo ~en anterc;;~or, o liom 011 múu
e'tatlo dih ol,jt•clo~ recellidos. ::;i houver x:ulrez n nl'!lo <~xis
tircni pr,•sos, os n·en!>~>r:Í por uuw ontra rl'llt<;ão Lamlwm assignada, dcvnulo vcrilicar m< seus nom,•s ,. o tlllllii'L'. lkpois
de renrlida~ n5 ,;culinnll<ts, :1 TJatrul.'ut (scmtinellas e cab•J) se
reunirá á :'tl<l :.nanl:I, d:wmulo o:; c:th:•s dar ;1•1:-l:~ das
no v idad1 s qu.· o:·eotTnr,·nL Eni.IO, tanto o ~'nm•·;.mtbnte
d:~sta t~om:' o da Jinv.,, 1lar:'•o :1s voz1·s dt>->mzlwo o:: braço
armas, lliJ/'(':;l'nf,,r orma.ç, .' omlwo onliJ' 'fO tlf'lfllts-; c, .m:mdando o 1la nnli•_,·n-mdtrT 1'1/! co!umnas on dob.·ar (lrl.·:-, se
relirnrit a l'fi-Wl ortlitlario p:1ra o 1Jll:1rlel, tendo 0111 vista
que ;1 i'Un gu:•fiL tlc·· Prú t•.•r ns (u-mas wr;'iladas :Jl!'· :i disl:1 nci3
de !tO p;:::sns. '\n.l:t di<Lillf'·:·, '' COII\Ill3llll:llltc tl:J HOV:i t~nar
da, que ;t ltTÚ tan:l11;:n co11 ervi!:.lu eom as 3t'lll:IS ppt·lil:ldas,
IlHitH!a: á--u~;ir (lf'il·,·s-t~ lonHl!!tlo a pm:i\jo dn nnti;!n. l'nrá
r·~:s.u·il .a ·n1· a 11•11; O'l ['t',J-a, 111·.' tnld-lr•.:, r!r•sfr,:rwur. tlnpoi~
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CAPITULO V
DEVERES DOS COMMAl'iDANTES DAS GUAHDAS E POSTOg DOS INFE·
RIOHES, C.~DOS E SOLDADOS ll.\S MESMAS GiJAHIHS; DAS SENTI·
l'iELLAS E VIGIA>

Art. 101. O primeiro dever do comm~ndante de uma
gu:mln ou posto é ter conhceimentn dn totln~ as ordens
cxiskntt·s no corpo da guanla, P dar aos !'ar;,tmtos c t~allos
todas as explicaçõPs necess11rias para ~un e\t'l'i.Ç'io. l~s!andn
a guarda estalwlecida no seu po~to, rrvist''' á as sentinnllas,
fará repetir t;or ellas as ordens que tiverem rt•t·ehido,
rectil1c;~ndo-as, si fõr preciso. Si o romrnand:tnt•· f111' ortidal,
irú :wom 1tnllll:ldo do cal10 CIH~alTt'gado dn m:;dar •-s quartos:
si for in ft·rior on cabo, ir:í stí.
De volta no corpo da gtwnla, rcgnln: isar:í to,lo n ::Prriço ou
verifieal-o- ha si já o tinha sido antes. lrndo todo " cuidado
em que !OIJUe, qunnto fôr pos~ivel, a eal!n (IJ:h:::, inferior ou
c:tbo, unw pnrte igual do serviço.
Art.. 102. ;'\'enhum conunnndante de g·unrda poderá nfastar-se do stm posto sob qualquer pt"dt•xto : lhe (• n:q;ressamentl) prohibido jogar e consentir qw· jog-nl'lll, I' Jwrmittir
no corpo da gunnln t·euniÕPo; dt~ Jll'S'oas est,·;;nlt:ts :w l'I'SlHlctivo St)rvko.
l':tragr:.p'iw unico. Nunca Jargar:í :1 esp:•da, nem ~eus uni·
forllles; e não consentirá que os sold:~tl•ts !la :.m:trtla tleixem
seu corn·arne, nem se srntar:í no lo.:;-ar 'flll' co,;mma:n llt·cupar
os soldados.
Art. 10.1. O commandante de u111a g1wr<b. tmu1o rm lembrança tJne a dbciplina é a primeira condição de totl:t a força
armadn, e que esta é pssenchlmentP !'l"llll'-t'l'•ra dn ordem,
das pessoas e das proprkdades puiJiif'a,; I' r·artienlares,
observar:í as seguinte regras :
. § i. o Velar:"! constantemente sobre todns as p•·a•·:·~ do seu
comnwndo, e farit com que ellas cumpr<llll sua~ obri!.(·:lt,~ões.
§ 2. o Mareará a distancia e Jogares, l'órn tlo•' IJUnes nenhum
sold:odo poderá ir sem a sua prévia licença.
§ 3. o Poderá conceder licença por tempo ti•\ oneia hora
aos soldmlos que tiverem urgente nec:·s>id:tde tle ,;ahir, mas
sómente de dia, e nunca a mais de urna pr~ra de t•atla vez.
§ 4.. • Niio admittirá no corpo da guart.la twssna alguma,
cujn compnnhia poss:t comprometter o ~eu dt>ct'oro.
§ ü.• Fará clwmar ás armas todas a;; vew' qtw :J~ sentinellns houverem de ser rendidas, podendo :;tí :í noite, por
algum motivo especial ou ordem superior, mandal-:1s render,
sem IJUC precedam o brado de armas e a formatura.
§ 6. • Fará conservar todos os soldados rigorosamen_te uniformisados, não consentindo que qualquer dellos esteja far-.
·
dado de modo irregular.

HS

ACTOS DO l'ODEII EXECUTI\0,

§ 7." Ao I<HJlW de alvorada, no nwio tlin, :'t hora dns trindades e :'t de recolher, mandará eham~11· :'ts arnws formando
to1la n gnanln. Sempre que a gu:1rd:-. formar·, deverá p:1ssarlho rcvi,ta com o fim dt\ vet· si o armam<•nto e o eurreame
se aclwm em Jwm t'stado, c si todas a~ praças est~o presente<.
§ 8. o ~Iandnrú :'t hor:-. marcada receber o santo. si j:\ niio
o tiver rPci·!Jido dirrct: mente.
§ 9." Protegera drmtro do di~lriclo. que lhe cstivc1· confiado. a qualquer pessoa cnja segur:m1;a esteja aruençada.
~ 10. Qunndo houver dn~urden1 e 1ixns nas immPdiações
da~ g-m11·d:15 em casa~ pHhlieas, romo tabrrnas, casas de
behi1las, e outras, enviará um inferior ou eallo, aeompanltarlo de soldados em numero sufJicientt', para fazer et•ssar
a desordem e prendHI' os tle:<n•·ddros, si für preciso; esta
fort:a niio penf'lrarú nesses Jogare~. si fi ~na chegada si' rest:dwiPct•r a lr:mqnillid:ul" ; 1'111 ea~:1s particular.·~ a ron:a
n~o l~lltr;~rá ~em l'l'llllisit;:'IO do dono da en~a. ou 'Cill a prcsent;:t da autoridade flolicial, sal I' O o caso de se gritar de
dentro por soccorro, no do inct~n~io, ou em outros sumellwn tes.
§ ll. Si ncontcccr que proximamrntr ao corpo 1la gnarda
algtllll3 pes<oa seja f,·rida, <~comnwttitla de algum at<HfllC,
ou c:• h ir cmbri:1garla, deverá rceoll1el· a :10 corpo da guarda ;
e, si prlo ~eu rst~do tle s:.ndP, niio se pudPr s:•her quem r lia
seja, o partieip;n·;\ logo ú :mtorid:1de policial do dblricto,
tendo p:trticnlar attew:~o t•om n dinhriro, jni:•s t' (liltros
objrcto' 1lt' vnlnr, para ltHlo t'nln•gar ~ rderida autoridade
medi:mte o Cl•mpetente reeiho.
~ 1:2. Si se dt·r em alguma p1 at;n da guarda cn>o de doen~a
gri1vt1 on ferimento que necP>~itP 1lt1 prompto c imlnt'diato
50!'< orro, prestarú os n·cur,;os do logar mais pro\ imo, r••mettend" dep·•is o soltladn para o quartel, t' d,tndo 1wrte immediatamente ao superior do dia.
§ 1:1. Quando houver algum ~·juntamonto tumultuoso proximo á guarda a fará pegar em armas, e eonserval-a·ha
fol'llwda até que o ajunta1nento se desf;~ça, ou se reconheça
não poder .delle resultar perigo algum.
§ flJ,. Quando pelo mesmo rrotivo julgar que póde perigar
a segurança do posto, est~u;iio ou edificio sob sua g-uarda,
mandará carregar as armas, não f;,zentlo, porém, uso
dellas, senão quando reconhecer que não lhe ~eria absolutamlnte possivel conservar de outro modo o seu posto ; c,
si o t .. mpo e outras circumstnneias o permittirem, dará
primeiramnnte parte ao 'uperior do dia antes de lançar
mão desse recurso extremo.
§ 15. Quando lhe comtar haver incendio, ou quando
ouvir o res!Jeelivo signal, formará a guarda, mantl:mdo,
si fôr dentro do seu districto, uma patrulha commandada por
um cabo verific~r a sua existencia, e logo que e,;ta fôr
reconhecida o participará ao commandante da pra~a. não mandando tocar a rebate, sem expressa ordem do quartel-general,
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nem fazenrlo destroçar a guarda, ~em oruem do superior
do dia.
~ Hl. Si nas irnmedinçiics do corpo da gunrrla commetter-se
algum roubo ou qualquer uesordem, fani prender os culpados
e os retnetlerá acompanhados de utna parte circumstanciada
ao ollicial superior rlo dia, si forem militares, ou á nutoridade superior do dbtricto, si fort~lll paisanos, salvo o caso
em rp1e a este oxpcdientll se oppuzerem instrucçõcs ou ordens
superiores.
§ 17. l'restar;í auxilio ás autoridades policiaes, fJUe lh'o
pedirt'rn, JHrra r~onrluzii' eo1n sngur<lll\'a algum criminoso <i
pris;io mais proxinw, n para a pris;io dos indivíduos consirlerados conio delinqnentes ou perturbadores da ordem, tendo,
porem, em vista mio distrahir para tal servit.:o mai,; do que a
terça parte da força disponível.
§ 18. Prender:'1 os inl1ividun~ JH~rseguidos pelo ch1mor puhlicn ou ap<itdwdns em llngr:rnlc <lelictn.
§ 19. M:mrlarú levar ú pre,;ença da autoridade milit~r competente todo o individuo que fúr preso pela guarda, fnzendo-0
acompanlwr de uma parte Pseripta e~pecilicnndo o motivo e
todas as circum,tnncias da prisiio.
§ 20. Si p:•s~ar pela ~uarda, de dia ou de noite, nl·
guma procissão, que não trouxer guarda de honra, tlestnearoi
para acompantwl-a n111a part1~ rla força dbponivel.
§ 21. Si passar o S:1gn1do Viatico, nüo em pro1:issão, ott a
Sancla Unr·çiio, os nwndnr:í acompanhar por uma força até ao
prim,.iro po>to militar.
§ 22. Niio consentirá que, sem oruem sua, soldado algunt
ou outro individuo qualquer pegue nas armas.
§ 23. Te1·á cuid:ulo em que o corpo da g·narda, suas dependl'ncias e o xa!lrez se conservem a'seiados.
§ 21. Entregarú ao c·>mrn~tndante, que o render, uma relação dos utensílios e cartuchame, que houver na guarda,
e peh•s qu:~es é responsavel, com declaração do estado em
que o~ ddxar.
§ 2fi. Mandar:í formar a guarda, quando tiver de render
as sentineltas, tanto de dia como de noite; e comerval-a-ha
formada até que volte o cabo que tiver ido fazer üsse
servico.
§ 26. Havendo presos no x:1drez, mandará form:~r a guarda
em semicirculo, com as baionetas calad:rs, defronte da porta
do xndr·ez, sempre que a tiver de abril·.
§ 27. N:lo consentirá que os presos levem para o xadrez
quaesquer armas ou instrumentos com que o pos~am damnil1ear; di!Vendo para 1•sse fim, mmular-lhes passar uma rigorosa revista antPs de serem ali i recolhidos.
~ 28. Remetterá ao superior do dia antes de ser rendida
a gn:1rd:1, a partr· da~ occurrencias que tiverem hnviJo, veompanhada da relação dos utensilios, com decl:mu;iio do estado
em que os deixar, e uma relação d·>S pre~os que houver
no xadrez, mencionando as culpas e por quem foi ordcnarh
a prisão.
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Art. :10'1.. o~ com mandante~ de guanlns do;; porlõeR c portas
das forl.t1lrz:1S c pr~ç;•s fechndas l1~ri•o a~ scg·niulPs olll·ig,u:ões,
além das ttlte se aeham consignadas no arligo .. nteet•dcnio :
§ L" J\l:•nd:ll' ;oiJI'ir o porlio da fortal,.za ao toque de. :dvoralh•, e fPt~h:d-o ;oo d:1s triiJLbtl,·s. eon,:crv:tud~:, pon~ltL o
po~tigo aiJerlo até ao loque de l\~Cilfh,~r.
§ 2." Coivervar desimpellitl:ts a..; frénte~ do~ porlõe.', portas
e entradas d:ts fortalezas, adm de f:u·ilitar :•s s:,hid;ts ,Je tropc~s
e mais serviços.
§ :J.o N.ío fl'.'t'mitlir o ingresso de pesson alguma cstrtmlta ú forl;~kz;t ou ao .Ministerio da Guerra, "em licen~a
do m;•jor da pr:•ç:1.
§ r~.o N1lo CllllStmtir fJll'~ pr:l\,':.1 nlguuw >aia 1los llot'lõcs sem
c>t:~r nnií'ornli,c:~d;J P ass1:i:111a.
:; rL" ;'1\:··o ;11lmi!t.ir n~llniõo·s on ajuntnnH~nlo na gL1:1rda,
ainda flli'smo de inuivid11os t•orlf'lll'<'llll's :H> ll!l.'o'IIIO corpo
.
das prara;; qut• sP aelwm rJ,. grwn!a.
~li." ;'1/i,o n·t~tdJI'r pn·'o algum ;;rm o ~~ollhPcJIIli'Hio uo
major da prar:a. de quem s1• infornwrú tio tnotil'o d:1 prisão,
para m•·nrion11r na sua Jlllrte, ~ai-. o, IH•rélll, "s e;t;;us de Jlagrnnl•· tl!dirlo.
~ í." 1\iio soltar Ili!lfl entrngar nt·nhum proso, sem ordem
do m<~jor da pnt~_:<~.
§ S." Não pre!'lar forr:~ à autorid:~dc civil ou policial,
sem pt é via ordeltl do Imtjor da pr,:H:a.
§ 9." l\l:mdar apre~entar ao major da praça :ts pr;~ças <JUC
regTn%an•m ú forlall'za liPpois de coneluidn a revista de
rcr~ollH'f.

§ iO. Não <lehar ;;:~hir praça ;llgnma depois tlo totJLLe de
recolher, ~rm ordem on liceuça rlo major da praç;t.
§ :11. Formar a gnanb ~eutpfi' <JlW ú no i te ti v~'!" di' abrir-se
o port~o.
§ 12. Formnr a guarda, e nwndar fechar o portão e
postig·o, sempre que sr. der dPulro t'!:t pr:11;<1 ou fotlalet.a
qualquer motim, de~OI'Ilem ou suble1·aç:io.
~ J;l. Hemelter no m:tjor 1la prat;a, antes dn ~'er rendido,
a p,.rle de IJilll lrala n ~ 28 (lo artigo antceedntJlc.
Atl. H! ..i. Quando o commanrlanle da p;u11nla d<· uma porta
ou porliio de fortalPza e>pPr:n· por alguma fo•·ça que tenha
de I'l'I;J'I'SSal·, logo que clla se dirigir p:mt 11 Jtortilo, uwndarú formar a gunr<la e reconlll't~el-a pelo e11bo c dous
soldados tla guarua, á <list:,ncia de :10 passos.
§ 1. o Reconhecendo o cabo fera força esper;~ua, se formará
com lls dm1s pratas em uma fileira, dando a dirPita á guarda,
e, tunt;J • lle como as duas praças, apre~entarão a,~ armas para
si~rnal ao commandanto da guarda de tjue a ft,rçn foi reeonlwcida c póde ter inp;rcss11.
§ 2." Si, por(•m, a foq;a que se aproximnr n~o fôr a que
se espera. o cnbo mandará immcdiatamente fazer alto, si
antPs o não ti\·er feito o command:•nte da força, a quem r.ntão
avisnril que ~!) poderá ter ingresso com a permissllo do commandaute da fOI ialeza.
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Em vü:la, pois; desta diRposiç~o. todo o commnndante de
que tiver de entrnr l'm uma fortaleza, ou [ll':l' a l'eel1ada
dever;( ú distnncia de ao pa-;sus da fortaleza ili<l!ld:11' a l'tm;a
sob sr·n eomnwndo fnzcr :dto, e por int,·rml'tlio !lu snu Ílillllediato, pp(]i,· Jicent;a :10 t·Onlmantl:mte da fol'l.alezn, t•ar:l flnlrar,
rPuwllendo-IIw o mnppa da fol'<~a; c qu:m.:o i~~'O nil•• po>-sa
ter Jogar, o í'CU irmnedi:1to tleci:lrarú o lllll•lcro th.l t•r:u;ns
tll' <t .te c lia se t·ompuzer.
Art. lOíi. l~n• tt'IIIJlO dl' guerra, nltim dl'stas tlbpr,:ições
e de outras que o t:OIIIIIW!Hlnntl' d:1 fortaleza jnl:~;:r nPressari:ls, os ,,on•m:rmbutPs tll' gtwrdas dos purtiJt>:· '-~ porl:•s Lias
fort: ll'Z:IS tltWCffi UIISCI'I':Ir O 'egt:illl!':
§ l." Ni•o ahdr as port.as tlns l'ort:d,·zns s1·n '•J d••JH•is de
di11 cl:li'O, do l1:•ver recolhido t1 força <[lll~ ti\'1'1' f,·itu a dnscoherta e dt• st• Íl:IVPr eltw::do as ponte,; qun ltoii\'IH' '''hre
os lo·~~~~; c 1Je111 as,im l't'char as portns da f,.rtali'Z<I :'ntes
de anoit1·cer.
§ 2." Cott,<~•rY;ll' a :~twnla fonna!l:1 I'IIliJli<•Htll riura:· a dt•scotwri:'.
~ :J." Nntwa const•rvàr o' porlões ;dJertu-: e ns J'OIItl'' alwixad:•s, e sim dev;~dus Pst:~:; quando tenha de :tbrir ao p!JI !;1~
for~.: a

e vi(·e .. v!~rsa.

~ 4." :\lnndtJr o seu imlllcdiato, acomJ,an h::do .dn <luas
prnças ;•nu;:dns, hu.;car e levar an eommmHia::te 1!:1 f!lrl:deza
n~ eiJ:· ves :1os pmtõe".
§ rJ." Logo que thor uotieia tfUC alguma fort;a se dirige
ú fortal,•z;o. m;llld:tr formar a guanln, fo·1·1iar o por!i10 c
fJO~lig-u e JI<II'tieip;:r ao major Lia prnç:•, :tlim <lc !(IH' t•slo 1nanue
fazer o \'!'l'unht•cinwnto por uma fun;n da lorlal<'za proporcional :'<Itwlln que se npro\inw, e tomar uutrn' lll<'diu:~s tlc
scgnr:.nça .
.\rt. 107. As rcprrsentaçõPs que o <'omrnalHbnte lia !.'llartla
tiver do fnwr, quer ac,·rea du pt·ssoal da me' 111:•, qttr•r a respeito do 111atnri:1l do corpo rlc ~u:ml:~, !levem on!innrimnente
ser t:onsignatlas na parte <FIO ella tiver de nmtl'lter <liariamente ú guanb [ll'in,·ipal; nos casos, porém, nrgt•Jltt>s, e
que Heef'~sitnn~m promptas providencins, ~erã11 tae-; represcntaçõe~ dirigiuas ao superior do dia.
Art. 108. Si por qunlqucr circumstanci:1 um piquete ou
outm forçn concorrer eom a gunrdn da fo1 t:ileza, c~t:1 ultima
serú consJ;Jerada como prineip I, e a comnwnrlarú o olllcial
mais gr~wdo ou mnb :mtigo.
Art. 109. As guardns terf1o o restricto dever dt· fawr continencias, segundo as t:~bellas em vigor, !fllCr no stm posto,
quer em marcha,.
Art HO. Quando os officiaes inferiores f'Ointnnutlarem
guanL, terão a mesma responsabilidade que PS ollici:ieS de
patente.
Art. IH. O official inferior, quando !le guarda eornmandadn por official, deverá coadjuvar a este, segundo :•s ordens
que delle receber, e terá principalmente por oiJrigaçiio:
§ L • Zelar que seus suboruinados cumpram snus deveres.
P.

n.
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~ 2. 0 Nomear os soldados para qualquer serviço, que lhes
compctii·, fúrn ou dentro do eorpo da g·uanln.
§ 3." Fazer :1 e~cripturaçiio qun fõr neccssnrin.
~ !1." l\Iandnr, depois do toque da alvornda, que as pra~as
se tm~pnrem para a revbta, r, em srguida fonual-n~, dando
parte ao commandante, para p:•ssar-lhrs revista.
Art. 112. :\inlln que o ollieial inferior não seja o commandante d<J grwnla, como ó S!'U :lcver manter n digciplina dos sold:1dos, niio !leh:1r:'1 ellc de ~m· i~nalmente 11
respomnvel por qualquer occurrencia 1le~:1gradavel que houv:~r, devida á ma f:dta de zi\lo e liscali~açiio.
Art. H3. Ao enlw de csrJuadra ou anspeçada, quo se ncl1ar
comm:Jndnndo um:J gnnrda, cumpre executar tudo quanto
estü dl'l!'rminrHlo para os cornnwnd:mlrs das guardas, ''PCIHI~
com a seguinte restric-ç:,o:
·
N~o mand:1rü recon h••ct>r a ronda; porém, depois de formada a guarda, fará n ronda avnnçar, e adi<mtando-se elle
dons passos, com a IJ~yoncta crnsa!la, assim a reconhecerá,
depois do que recc!Jcrú o santo c darú n senha.
Art. H~. Incumbe ao caiJo de nma guarda:
§ ·1.° Fazor cons•·rv:~r a disciplina dos soldndo~, niio consentindo I)Ue elles se travem de razões, n1~1l1 IJUe fa,·:1m
qualquer estrago dentro do corpo da guarda, c em redor
da me,:ma, ou nos ntPnsilios que uelle houver.
~ 2.• :Mandar, drpois do toque de alvorada, varrer pelos soldados o corpo da guarda, e conservai-o em perfeito estado de
asseio até ao monwnlo em que a guarda tiver de ser rendid.~.
~ 3.• Participar ao com111andantc da gu:mh as occltrrencias que a sentinella das armas lhe communir·ar, lliHll' se
tenham dado no seu posto, quer tenham sido transmittitlas
de posto em poslo por outras senlinellas.
~ fi.. " Ir rcconlll'err todas as rwssoas, que, dnrnntr a noite,
pretenderem entrar no posto da guarda, e em seguida dar
parte ao commandante.
~ 5." Fnzer com !IUC durante a noite se conserve luz no
corpo da g1wrd:~.
~ 6." Observar constantemente si as sentinellas cumprem
seus deveres.
§ 7. • Rendet.as com as formalidades especificadas no nrtigo
subseq uen te.
~ 8.• Avisaraocommandante da guardu, logo que estiver
dada a hora de render a sentinella.
~ !) . • Ir acord:~r, si por qualq ner circumstancia as sentinellas tiverem de ser rendidas á noite sem o brado de armas,
as praças que tiverem de entrar para esto serviço.
Art. H5. O acto de render a sentinella se executará do
modo seguinte:
Formar-se· h a a patrulha em uma sú fileira, quando o
quartg constar de trrs ~oldados; em duas, si tiver de quatro a
oito, e em tr,·s si for de nove ou mais.
Formada assim a patrulha, o cabo mandará-bmto-ou
ltombro armas : ordinario nw1·clte- ; e a esta voz seguirá
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formado ü direita da patrulha, podendo depois mandar in·
clinar rll'mas.
Chr~ando ü distanein dr dez pa~sos da ~entinella, a fJUI'Ill
vai ren1ler, mnndará fazer alto, collocanrlo-sr, ~i o lt~rreno
permiltir, de modo que a frente da patrulha fique voltada
pnra n sentinPIIa ; em ge~uida 1larú a voz-perfilrrr armas,-si
estas estiverem inclinadas.
Quando :1 Jl:llrulha di~dar da ~cntilll'lla 1ler. pa~:-:o~, l)sta ·
ir:í colloc:Jr-st\ no ponto erntr:d de sc11 posto, vollada para
frente, que lhe foi determinada.
O cnho, então, com a arma perlilada, mandarú ava•1çar
o sol<l:tdo n. l, nomrado pnra rsse posto. e acompnnhan1lo-o
ntó fJIW fique postado a um JHtsso em frente do q nr: cst:í em
sentiuella, fará con1 que, tanto um corno outr.,, atravf•ssem a
arma em frente ao corpo; c que nesta posição a ~cntinella que
sahe, tr:msmitta a outra as obrigações do ~cu posto.
Acabada esta entrega, o cabo mandará-um passo ri rsquerda ma reli e (voz qne sr.r:i executada por :unhas ns senti·
nellas) e o1·tlinario marche.
}_ esta voz a nova scntinella dará meia volta á direita e
um jJnsso á esqunrda, indo co linear ·SA no ponto que a
outr;t deixou. Esta irá então reunir-se :í patrnlh:J.
A' outra voz de ordinario mrwche, o proprio cal.Jo seguirá com a patrulha a seu destino. e a novn ~~·ntinella
pritwipiar:í a pas:>eiar na mesma cat!P-ncin para o lado opposto áquelle para onde a força se dirigir.
O c:IIJO prestará a maior attençiio, qu:1ndo uma sentinella
transmitrir n outra as obrigações do posto, dnvendo corrigir ou lembrar- Ihe tudo qu:mto ft!r por e lia allerado ou
esquecido.
Aeabada a entrega e antes de dar a voz-um passo lÍ esquerd 1-, olhará á roda do posto, para se cclrtilicar ~i nos ~eus
contornos ha alg-uma immnndicia, si dentro da ~uarita ou
proximo a est:1 existe alguma pr.dra, que alli fosse posta
para :1 sentinelln se sentar, ou algum indicio pelo qual se
conhep que e lia faltou ás suas obrigarõcs.
Quando marehar com a patrulha, a f:trú conservar em boa
ordem e no maior silencio, não permittindo, quer de dia,
quer de noite, que os soldados caminhclm disperso~.
Nunca consentirá que, a titulo de mais brevid:ule, sen •
tinella alguma se renda fóra de sua presença e sem as formalidades estabelecidas.
Quando fôr collocar qu:~lquer sentinella em algum Jogar,
que d':mtes não a tinha, lhe determinará a frente que deverá
tomar ao ter de fazer alguma continencia.
c; egando ao posto da gullrda, depois de render os quartos
das sentinellas, mand:trá a patrulha fazer alto, findo o que,
irá participar ao commandante que estão rendidas as sentinellas, e quaes as novid11des encontradas, pedindo-lhe em
seguida permissão para destroçar a força.
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Art. H6. São restrictas obriga~ões do soldado de uma
gunrda:
~ I. o N:io afastar-se do corpn da g-uarda, sem permissão
do resprctivo commandante.
~ '2 o Comparecer a todas as formaturas da guarda.
§ :1." Conservar-se unirormisado como quando esteve na
parnda, não tirando, nem si quPr, as correias sem licPnça Lio
comrnandante da guarda, o qual s,·, a d:trá por motivo justific:tdo.
~, 4." Nunca entrar nas tavernas ou cnsas publicas de
comid:~, quet· pi'oxirnas, quer al'aslatbs do corpo da guarda,
nem eonsl'rvar-se na porta til'! la>.
~ ii." Nãtl se sentar nu logar que costuma occupar o official
da gLHHlla.
§ 6.• Niio tlernorH-!'e di:mtc t!a sentinalla das armas.
~ 7." N~o raznt· b<~rnlho Oll a~su:ul:i na guarda. nem •rucstion:tr rum as pcsso:Js qun por ella passarPrn.
~ ~-" Sn111lo mandado er!l serviço r,·,ra da guardn, sr,guir
pel•> caminho mais tJUrto, sem Putrar em casa alguma, sob
quahJLter prdexto flUI' srja, Bem furuar pela rua ; con,i•leran<lll-se eumo ~i andrsst) nrmatlu em•tnanto •lur:>r a diligcnria.
Art. H7. O soldado, si tiver de levar :1lguma pal"te a um
oflicial. quando cheg-ar á sua prt•oenç:J fará :dto com a arma
perliiMl:l, e sem aproximar-se muito delle, entregará a lwrte.
(,!u:mdo tiver de retir:1r-sn, dará meia volta :'t dircitn, não
fazendo mais eontinencia, e I'Oitará pelo mesmo caminho .
.\rt. l :8. O soldado, como tlltlo o militar, devcr:í lemiJrar-se
qur·, pelas leis militare~, a cireum~tancia de se nrhar de
gu:trda, ou eru outro qualquer s••rvi<;o, aggrava qual<ruer
r-rime ou infraeçii:o que eommett<'r.
Art. 119. Senlinella cham:1-su o ;;oi dado arm:1do pertencente
a u11ra guarda, e que se eollocar em um Jogar qn:dque1. para
o ligia1· e nelle executar twlo quanto lhe fôr determinado,
por espaço ordinariaml'nte de duas horas.
_ l'o,to de senlinclla 1\ o log·ar em qne se colloca uma sentmdla.
Art. 120. A sentinella é em todos os sentidos respnitavel
e inviola,·ct ; dever:í ter sempre em lembrança que assim
como as leis cnstig:un com a m:rior srveridade :1 quem oll'ende
, uma senlinella, do mesmo modo as faltas por Pila comrnettidas tomam um caracter aggravante, e são por isso punidas
com maior rigor.
Art. 121 Todas as scntinl'llas terão duas especiea de obrigações a preencher: particnlm·es e .rJeraes.
~ f. o As particnlares siio relativas no serviço do seu posto.
O eonhecimento destas obrigações pnssará verbalmente de
Ulll<l para outra sentinella na occasião de sm·em rendhlas.
§ 2. o Obri,qações geraes são as que devem ser observadas
por todas as sentinellas, c em todos os postos, e distin:;;uem-se
em obrigações durante o dia, e durante a noite.
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Art. E:2. Siío &lJrig-llçõc~ geraes das sentinclln :
§ f.o Eslar ~emprc :ilerta ,. em po~it~~o d1~ ver tn1lo f]tWn\o
se passa ii grandn distmu·in 0111 rod:1 elo seu pn~tn.
§ 2." Pas:-a•ar constantPmen•o com g·<lrhl) rui iitar pda fn·nte
do seu posto. n[u• nfnstando tlo pnnto cnntral nw:s do !JU!l dez
pnssos JWra um e outro lad_o.
§ :1." TPr srmtJrr· a sua arma no braro nsrpwrdn ou inclinada, COIIIO se l'llSÍll:l no lllilllf'jO 1Jn :li"Jll<.l, SPIII llllnl':l :iltandor\:lJ.·a nem perrnittir qtw t•essoa nl~~uma lh'a lOf]\11'.
§ ~-o Trazer scmp~·e :1 h:•ynnctn ou o sahre na hoc,· a da
arrn:1, '' o, fechos tlescrnb:traçado '· n :o cobrindo-o; llllllca
com o Irnro, ou ontra qnalquer c•ons;l. e si li! c: 1111 "!nwnlafcchos, só meu te !JUamlo Ili 'o r,·,r ord,·nailo.
~ 5.° Knnca sentar-se.
§ G." AIJstcr-sc ele hcher vinho, ou lwhi,]:ls rspiriluoEil>. e hem 11s~:im dr· enmer, fumar, lor. r:mtar on f:11lar
Sf\111 nrr·es>itbdn do sf'nii'O, co:n JIE'i'S·IIl al:.:-nrn:~, ainda nlcHno
que Sl'ja perteneente :í gnal'lln.
§ 7.° Con~.orvar-se uniformisarlo como qn:mrlrJ cntr; n de
grwrrla.
§ 8. 0 Nilo ontrar na gunritn. ~on:ío quando chovor; cnnscrv~r srrnpre ahertas I!S fn"'ta:< da rnr.slfl:l, I' dr!l:1 ~ahir logo
QUO fi\'1'1' de fazer ;;]guma I'On!illCllCi:J, OU lfU:Jilrlo f{Jr prÍ~
cisO pi\r-se em Pstado rle defe,:a.
§ !J.o N:lo travar-se d·~ raz~o com pes>:oa alguma, r prender
aiJUC!Ies que com a mesrna ~l't!tinclla IJnizen·m p:-ovncar fJIICStões.
§ !0. Hrsisti1· :'lrp)()l!c quo a qnizc•· :•l<lcm· ou fon;:1r o sr.n
posto, porlcndo nt1l f:IZt'l' n~o de suas nrlllas, ~i tln "ll!r" J110do
não lhe fúr po<.:sivel 1·oml'\.~uir ~na s!'gnran•:a.
§ H. Qn:mrlo Yir fngo ou ouvir lor·ar ~ fo!;'n, ou quando
con~t,r-lho que dentro ou r,·,ra do seu rlistricto h:1 :d:~uma
deSrJrdem, Jmrdar-u rl·; gnw·da-. para qn:• PS':r <HlVtTienc!a,
passnndo de senlinr.lla :1 sontine!I:J, po~s:1 elwgnr :fll ,·onhecillll'lllo do cornrnnnd:mte
§ 1.2. 1\rnrlar 1lo me~ mo morlo qn:mdn f!! r ~1tnc·:c!o por
nlgmna mo!Pslia l't'fli'ntina, que !ol'lle preci<o rentl1~l-n :1nt1'S
do tempo, ou cpwndo tivPr nee<•s:dclacle dn ronllliUili:·ar ;í
gnanln algUIII al'cllltL•eimrn!o extraordin;tl'io.
~ 1:1. Não eonsPntir qu0 proximo n ''CU posto h:·ja g-ritnria,
ou qtwlqner eS)JCcie tle motim.
.
~ H. Deixnr passar livremente as Jlatrulhas, sem imp:~dir
que e lias se demorem junto ao seu posto.
§ 15. Conse~var no maior nsseio os contornos do seu posto,
não consentindo que nelles se lance immundicia ou se pratiquem acçõcs indccorosns.
§ lli. Não communicar a pcs,:oa alguma as obrigações do
seu posto, senão :í senlincli:r que o tiver de render, c em
presença do cabo da guarda.
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Art. :1.2:1. As obrigações de uma sentinolla durante a noite
além das indicarias nos artigos antecerlenh's, ~er~o ns seguintes:
Como rlurantc a noite n::io lhe Sl'r:i possivel conhecer quem
se rlirija para o sen posto, Jogo qne vir fJUl~ ~lg-uPIIl pnr:1 ello
se en•·all'inhe, e quanrln e~te SI] achar IW di~taru:ia tlt•:IO pasms.
perguntarú-qnem vem lri '!
SI a resposta fur-amioo, crtmrlt'ada, níficial ou tlr• paz-,
deverá dizer-passe d,• l•u·qo-; porém, si nf1o lhe responder,
tornará a 1-(ritar-qiii'Jn vem lú ?-segunda c terceirn vez. Si vir
que, :1pezar disto, o iiHlividuo se enc:m1inha ]Hlra o snu posto,
entiio cmzatú a bayoneta e correrá sobre elll', a!im de o
afastar ou prcndel-o-lw, si Ih~ parncer sn,:peito.
Si ao gri Ln dc-qw·m vem lrí ?-lhe r,·sponden·rn- rotula-,
deixar:í estn aproxinwr->e-lhe, c, cruzando a lwyoneta, respollller:'l nesta po.•dçiÍo :·,s perguntas q:w ell<~ lhe fizer.
Qtwntlo o posto ft)r nm Jogar tio lll nita p:1s~ng-em, sú depois
do toque de recolher perguntará:-qunn rem fá? N:io tleixnrá
comlwlo pessoa alguma aproximar-se do Hm JIOStn :1 menos
de seis p:1ssos, par:• o qut~ rlirú ;.:implnsllll'llll'-7"1ssr• t[,, lar;tu:'iquelles quP rtuizcrcm exceder est1.> limite.
Art. f2L St•ntinell:l d:1s :1rnws letHno j:'1 licon dito),; :1 qur
se posta, rllr~•. B perto do corpo tia gunrd;t, com o Jim dG vigial-n e dofendel- o dt~ qnnlq UI' I' aggressi'10.
Art. i25. Além de todas as obrigações jú detr:rminadas para
ns sentindlas em geral, cumpre ú ~entinella das :~rmas:
§ 1." Participar :10 c:-tbo da gnnrcla !orlas as nodda:les
tr:msmitti das pelas outras sen tine lias.
§ 2. o Nfio deixar rntrnr no corpo rla !!'lltmln, sem autorizaç~o do cabo, pessoa algurua desconhedda, on tjllC parera
suspeitn.
~ :1. o Estar spmpre eom toda a atten•;iio, para ehamar :'ts
nrmns quando nprox.imar-se parn n guarda qrwlrpwr rorçn,
::tjuntarncnto tumultuoso, ou pt•ssoa a qw•m t'Oill(litn contincncin da parte lln gtwrda, na fúrmn dn tahella das rontincncias, e lwm assim sPmprc que lhe for ordenado, quer para
rendcrem-sn as sonlinell:!s, quer J•~ra terem lognr as formaturas rlc re\'ista, fJUI'I' por untro qnni•Jtll!r motivo extraordinario.
§ li o l\landar fazer -alto- ü qualquer pessoa que pretender falia r n alguem da gnardn, e depois gritar-cn/Jo dâ .!Juardn-, para que e:;te, sahindo a fazer sua oiJrig:tç~o, pos:<n dar
parte ao cornmandante.
Art. 126. Depois 1las 10 horas da noite nlli :'i nlvornda !Jrndará-alerta-dc qtwrto em tJuarto de hora, para n sentinella
tlo posto que ficar mais proxima; esta, tlepois de lhe responder-nln·ta estou-, irá repetindo aquella voz parn a do posto
immediato c assim successivamente até á ultima. que reproduziní a voz de-alerta-para a do penultirno posto, esta para
da antepenultimo, c assim por diante até que este brado
rl!cguc de novo {• >enlinella de armas.
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Art. t27. Nns fortalezas maritimns ou lluvinns se escolherão vigias d'entre as praças de reconhncitla nplidão, c rujo
numero será determinarlo, conforme as eircumstanei:1s o exigirt'Jll, :ís quans cmnprir:í oltscrvar o rnovi11wnto de qualquer emh::m·açiio que fü dirigir á fort:dczn, c llos navios que
se aproximnrem para entrar ou sahir tlo porto, afim de participar ao olf~eial. dn dia, e este no mnjot· dn prara.
~ L • Si nas fortalezas de registro houver cstaçf10 telegraphica, o e h de da mesnw estação cnlltmuu ic;1r:'l ao major
da praça os signnes que tiver recebido, concernentes no
movi111t>nto dos nnvios, para que, fendo con.munieatlos ao
eornm:mdante, pos<a este dar as providencias que o easo
exigir.
~ 2. • Os vigias receherlio instrucções cspecines :1cerca de
suas ohrigaçõ1!S, conforme a localiuado da fortaleza c attribuif:ões que <l clla forem dad:1s relnti\·amentr :.to serYit:o
mnntirno.
CAPlTULO Yl
JIOXUA~

FUNEIJHES DEVIDAS AOS

CO~ni.\NDANTES

E

MAl~

OFFICIAES

rmPnEr.ADOS NAS FOHTALEZ.\S OU P!Ufj,\S DE IOUEBI\.\ E
C!DADES OU l'il\'OAÇUE' llE f:L.All.\11;.\o.

~AS

Art. ·128. As honras fnne!Jres drvidjf nos commandanles
das praçns de guerra ou fortalt)Zas c aos 1le cidades ou povoa~·õcs de gunrniçi"1o, seja qu:d filt· a patqnt1) do cotnmandante, sel'ilo feitas do modo s1•g·uinte:
§ 1. o To1la a força de gnarnit;~o formar.\, lcvan1lo os corpos suas h:lllill'iras, e será couunandnrln pel'' oll"ieial m:lis graduado ou mnis antig-o rlos tln g·twrnif;~o. si f•stc r,·,r iln pnlent;:
igu:~l nu inferior ú r]q t•ommandante a I[LH'Ill se fal.eln :1s
honras fuuebre;;.
§ 2 " A tropa f11rmar:i :'i esqncnla da port:1 d.1 rrsidencia
do eommandante, e ahi esperar:'! com 11s <ll'lnas em funeral a
sabida do cadavPr, dnndo llt\SSa ocensiiio as Ires dcseargas 1lc
fuzilaria c o numero dP tiros tle :utifharia qnc compctit· :·,
patente do finado.
§ 3. o Si por qualquer eircumstanci:.t nilo se puder fazer
as honras funehres, na fórma designada nos par:1gTaphos
antecedentes, a tropa irá ao cemiterio prestai-as, >cHdo o eorpo
acompanhado, da residencia :.to renJitcrio, por n111a força
de cavallaria, si a houver, correspoudc•nto ú graduaçito do
fallecido.
§ L" Além das salvns de artil !Jari a de campanha ou de
praça na occasião do entr·rro, a artilharia da fortaleza dará,
durante o dia, tiros de quarto em quarto de hora, conservando-se a bandeira a meio páo, si pela patente, ou outros títulos,
competir ao .finado esta honra funebrc.
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Art. 12!1. P:tra o fnnrral dL1 m:tjnJ' d:t pt'tll):l. r~omnwtHl:mle
da.; h:1t:1rias, e 111ais oll'l('.i;u1.; do e;t::do-nwior rl;r pr:H·:1, f,:mwní
a fort·;r eo•Tt'SJH!lldPnt•• :'rs rt,speetiva.; p:rlr•nie~.
Art. 1::0. Si o finado fr'n· co:Hm:rn<lantc ri:\ divis~o ou Irrigada de g-uarnir:lo na praça on lori;rlez:•, fornurr:i totlr a rlivis~o on ltri~~;,rJa; no pr:ml'iro cnso o eomnwrHhHI!' rl;r prnçn,
si clli' p:rlt11lt:J c JlL'!' .:itlir, t'O'!IIll:rtubrú a rli\ h o pa!·;, fazer
:r~ honms ftuwl.Jres.
Art. t:H. Si o finndo ft'lr offirial gdnet·a! q :w rr•sida na
praç-:1, h:•tn qu:·. não JH•rtew:a {I guarniç:'to, a tropa sPt'Ú r•ommar:da•1a JH'Io eommatHlanl~> rla prw;a on por ofl'!('ial g···net·:•l
dr! p:tlente i:walou inl'erior {I rlo m·~smo l'in::dn.
Ar: 1:12 Para o fntw.ral d·Js eommandnn1e~ d11s rn,<.!'imeotos n d••s ilat:d!Icies. IJUalqn.·r :JilC sPja sua pat11::t", frll'm.t;·;í r•
seu rr!.<pr·ctiro corpo, lrwanrh :1 !Jandr•ira n111 lut:t: par.1 o tlos
COI'tlllt~'g t~ lt'Ot'.tlft'.·Ctll'tlllCÍ.<, IJIII\ II:ÍO I~Ollllllalltl;li'.·JII I'O''ItiiS,
fornl;tl·;í 11111 1!:1tal!r~o, d"~ mnj•J:·o.; uma :da d · IJal:IÍ!t.~o, dos

eapi!;u~~

11111:1 companhia, do~

suiJ:rlll~•·:tos

um:t

divi~;:u

de com·
l'<ll!lill:lltdado
por UI!! inf··riot'; e p:1r:1 o do.; t'::l!Jris e ,,:.tldatlos o fti'l!~tll•; scrú
de !'eis p1·:t~~'''• comm:tnrLttl.1' poi' um 1~:d:o ou ''ll'!"·r~"u: ..
Arl. J;; \. N:rs pr:w:1s n foi't:de:::1s Jllariti ""~ d'tJ!!tl:~ "t~ada
\ I' I' I•·JIIt:t rir~ t~rniJarcar, p:tl' 1 ~~·r lrall:'(l'll'l:ttiu :1t1 r;r•milerio.
n :trtilll"rin tb prnça ou furtal:·za tl:trú. na oce:t,i:lo mn que o
prestilu partir, o numero de tiro.;; tJllt! r:ot11petir ::o linatlo.
,,, Art. 1:H. A tropa est:lrá [IJI'!lt:llln 11:1 pr:t:·" on f•Jrtakza, o
so I'I'C"lll:'rÚ ao~ q;tarleis ri:Toi< fJll<! tudo o prPstilo lil't'l' seguido. No ponto de .Jl•!semltanpw ou no C•'tilil<~:·in r•;t:mí a
forç:1 competente pa'a rer~rlin o co:·po, tlan,(u :1; tleo't~:lrg:li',
qu:mdo o corpo d••semharr~ar, si e~tiver no ponto rl1~ dn.;cmhanJue. on •ruando h~ixar :'i st~pultnra, si r•stirr•r li" t'•'lllilcrio.
p:ttJiti<J, tioS Íllft'fÍOI'I'..; lllll JlÍIJtldt• tJ,• J2

Ji":H';!,-;,

TITULO III
D;>o;; llreo;o~.., ~~cu

al.Qja.1noat[>.) alirn.on1:aç(t\)., ·tt"'U•
balho, :.;orviço o ca~tig:;o..;; <lo~ Jla.i.;.;auo-.; t•e 3 i.
dentes n.ac; fort.ifi "!<.\.Ç!-)C~, qncr soja-u on 1.1.ão
netlus on111roga.tlo~.

C \I'ITiiL!I I
llOS I'RICSOS

JII'I!SIJS IJIII\ jlfl'!<'lll ''t'l' r.:mettidu.> rwr~útS fors;irl os seg-uintes:
"
__i . " Sentenciados CXJIUisos do exercito, aguarda nd•J ajoccast:to de se::;uir Jl31'lt us jlresidios militares.

Art. i:l!i. Os

tall'7.:t-;
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2.• l'rar:ns oi· pr•t scntrmeind~s a mrnos de snis :1nnos de
pris:io. n:·w -on:lo por erimc de primeir:1 dt•;erç '"·
3." {1:'tki:"~~ "·n ~~nciados e para sentenciar.
4." Pra,·a~ ti [H'et Jl11l'll sentencinr.
5. 0 ()lJicia .. ~ ··· )li 3!)11S de pret presos de COI'f•'C('iiO !'fi Virtude do eo Jig-11 di,ciplinm· do exercito, ou do< re.:ul:unentos
dos rt·s[wctivus ''~lt~belncimentos militares.
6. o Det1d •s militares on paisanos naciouaes on e~trangciros.
7. o l'r1siorwiros de guerra.
Art. 13J. Par:~ cada um dos presos deus. I •. 2.", !r,.", 6."
e 7." havt>rú pri-ões separada~.
Art. 137. O,; pr·fJ~os de n. 3.• serão r,•colhi·los ao estado
mnior da :.!'ll''rnivão otl em prisão especial p •r • e~se fim,
quando :•s ~na,: sflnlerv;as niio drsignarem !Jlll' lt'llh:un a forla luza por pr.sflo.
Art. f3q. (ls tle n. t).o snrão rec,ebidosecon<idnr:1dos como
onici:~t•S C >lU·'' •l:t g'Uarnit;~O da fortalez~. lknndo, porém,
sujei 1 o~ a:1 serviço iHt••rn•> d:1 nww1~ fortal••zn. r"•m exct•p•.~ão
dos capitã,•, <! o licin,~s snpcriorc~, qne nã•> •er:in s:)rviro
algnm.
Art. t:l\l. O.; offir·inr•s inferiorr·~ presos dfl fi~. ~.o e t).•
seriio re•·olhirl11s <'111 prisi'ío espeeinl; e os cnrlet•·s pn!sos, no
eslndo-lnaio,· ,. prisí),•s dos ollici~~'s.
Art. i!r,:J. O- ,, .. psos de ns. li." c 7o serão n~cuiJ',]ose consitlcrado . ; Jl:l fnrtal. za, tle conformidade eorn "~; iust.rueções
escrip•ns <' ··Xp,.didas pelo Governo ou pelas :illtor:oiades que
remcttere111 tal'< pn·sos, dcVPIHlu o comrnandnnt<! da fortaleza
tror t'lll vi<ln " q ne se :u~ha dispo;; to no aviso dn 2tí r(,. n,•zemlii'O dt! f;,(jij a l't'S]IOÍlil t(OS ]II'<'SOS de Jl, 7. ''
1\rt. Hl. '·s serviços mnis pesados c o:: do fnchina
seri1o fPiL•s Jl• hs presos de n. i•. n só na falia d•·stes pelos
deus. 2."r·~_o, Cl'mu!timocasopclasp:a:::•s dnprctde
n. !J. o
Art. ·1'12. 1)-.; prP$OS sPntr.nciados que te11ham d•1 cumprir
a pen:1 de p1·;s:w, sr.61o diddidos mn trrs cla<ses:
A t.• t'OJn!ll'dwnderii os sentenciados i! pris:111 si111ples.
A 2.• l'OIIIprnhenrlcrá os sentenciados á pri,ãA com trabalho.
A :J.• cumprnhendnrá os sentt>nciados á pris:ío enm trabalho, que fnn·rn ··pind(lentes.
Art 143. llaverú quntro livro' destinndos ii nwtricuh e
assenlam•·nto rios presos, sendo um rcl:~tivo :•os dl'ti!los por
prevençiio ou por eoJTt'Ce~o di~ci]llinar; outro :1o,; nceusarlns
qut• esper<~m .'entença; o terceiro nos sentenciados; finalmenle. o fJtHirlo os pnisnnos, fJUPI' presos por ordem de autoridade milita•·, quer guardados e;n transito, e aos prisioneiros de guerra.
Nestes lil'l'os se escmverão, não só os signaes e qunlidades
de cada indivitluo, como tambem totlas as circumstancias de
sua prisão, o motivo della, por ordem de que :mtoridade, a
época e tudo o mais que constar de suas guias e úUtros
documentos officiaes, assim como todas as alteraçõl's que a
P. n. 1880
17
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respeilo do individuo oec:orrdrem; cltWPJHlo lodos o,; escl;crflcirnentos, que l'allarem, ser n:igi!los ou requisitntlo' pelo
comiú:tnd:mln da fort;cleza ou pnu,:a, par:c o quo recorrer:'• á
autoridade• militar supe~rior, a quem darú part~ da enlr:Hla de
cnda IH'flsn na fortalc·za dentro tle 2'~ horas.
Paragrr•plw unko. Alem de~tes livros, haverá um índice
remis>ivo c·onltmdo os nomes elos presos o o re~peclivo numoro: servirá do auxiliar do livro 1m que c';;livc·r fdto o
compet• ntr assenttcmento.
Art. Hfi.. Cs prisioneiros de guc·rra scriio empregaclo~, a
juizo clo eomnúmdtcnte da pr:cra, no sc·rvir;o tJUc~ m:tis eollvc~
nimt IP li. e pa rerel'. te11 do em vis L: c as n~gr:ts marra tias 110
avi co d· 2!') ele DrzpmiJro ele lHüN, c :dojaclos ;;ep:mccl:tnwn te de
qna~>sqlll'l' outros prrsus: c do llll'"lliO n:uclo SI~ prorc·derú rom
os detidos.
Esta ;;ep:trac;iio deve ser mantitla, t[tWnlo aos prisioneirns
tle gu··rra, niio sú nas prisuc·~. e·onH• c·tu occ:;~:iiio de tr:cl>:tlho.
Art. ilh). Ao< sentenei:Hlos, cÓIIJe~nlc IW ueea~i:io do ir:cbalho, n:c das co!l1Jdas, aulas 011 f.,rrnator:c,;, e[ue vor V~'ll!ttra
se estaliell'cerem, sc:rá pennittida :t s;chi1la de s1w~ prisÕP:<;
e, ltaretHlo convl'niente numero dl'llcs, kr- "c•-lta cuiclacto
em nico tl•·stinar a um mc·smo o<erviço os com·ictm• de
diffl'rPutt';; 1pwlidades de t•,rimes, Il!antt·ndo-sc•, Sl'lllpre •tlle
fut• P"" ivPI, a sPparaçito ddle", para evitar qne aqwlles,
por Hnlura menos erimino,:o,, susceptíveis aiuda de
aentill•entos de honra. acalwm de ~e corrolllper com a convivene i3 do;: grandes facínoras.
Art. t '•li. O commandnnlcJ tia fortaleza, ou o official por
elle a 1: t .. J'is:lllo, ll"""nr:'t rec!IJ•• da tnlrPga dos pm"o~ recolh:d"s :í ·orlaleza.
Art. b7 Sempre que a fortiticaç·iio tiver as conwukntes
act~OIIliHO<Iac;õ~s, serão os pres11-> ~lojadfl" srp:trt~dauwnte, n~o
rt·ttniudo-•n os militares com os dvh, nem os sentenei;cLios
l;om "' qutJ nno o forem.
ArL H8. O alo.iamento dus presos, sua gu:1rcl:c, se~lll':tiH.~a.
dliment:"; o e policia, a distribuiçfto e horas de tt:cbalho
conslit,; rn objecto da competl·ncia do eomnwntlante da
praça, que tudo de\erminará c~m ordens claras e termhwnte·~
sem tj1le o rigor nlropelle a ju,tiça, ou a conde5eenclenci~
com,.romttta a segurar11;a.
Quanclo do numero ou condirções dos presos em uma
prnça d·~ guerra pud!)r resultar prejuizo :í 'aude dell~s, ou
qual.ql_lt~r ?~tro in~onveniente,. o eomman1lante da pn11;a 0
partJCq·ar~ a autondade supenor, dando todos os motivos da
sua r"present:cçiio, que poderá ser reservada, si !lssim eonvier.
~rt.. U9. Collocados os. presos nas Eespectivas prisões, o
maJor da praça e seus aJudantes lerao todo o cuidado no
hom regimen dellas ; não consentindo que algum oiJjecto
por mais insignificante que seja, possa ser introduzido na~
prisões, sem sua scíencia e permissão do commandante da
praça. E', porém, vedada absolutamente a entrada de :
Bebidas espirituosas;
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neacfivos ehimicos ;
phosphoricas:
Armas olfensiv:rs e ddensivas.
Instrumentos de musica:
Objertos para jogo ;
VPias ou qualquer ohjt elo para dar lnz;
Dinheiro;
Fumo;
Animaes Yivos nu mortos;
Generos alimentícios, nfío ~entlo na l10ra das rt reições.
P;nagrapho unieo. As I!U:trtlas d:1s i•I'ÍSÕt\S e :1s t•:;roJI.as
ou sentinellns, em tJlle ellas se dilritliri'Jil, lcriío o n;aior
cuid;•do na rpstrieta cbscrvaneia destn di~p•;sit;iío, rp•n s1·rá
li~cfllisada repetidas vezes por aquelles olliei:ll'~, tanto d••ntro
como fúra das llll'~mas pri~i'í<'s.
Ar·t. tr;o. No interior das prisões sf1 passar.io ;"do m"no~,
qu:rtro visitn!· diari:1s: L• ao rniar tio din; :::.• quando os
presos s:•hirPm p:na SJ!aS ollri~:u;ões: 3.• á hora tia dislrilmiç:io do jantnr ; !!,.• lin:ilmente, ~o p•'•r do sol. ·\ essas
vbitas diarias e :ís incert:rs, que o commar11lante ria pr·nra
mandar p;1ssar, assi:,tirá o re> 1teetivo maj111' on um :judante
em :cen logor.
Além da C'•ntage.m e reconhrcimento da irll'nliiJa,Je dos
presos, se revistarão muito minudo<amcnte as prnpri:'!s
prisõr·s,. suas pared• s, soalhos, ferro~. pt~rt:.s. ~~ratle nos
lagares por onde po;:sa l;aver IJU::Iqa.T tr·niati.-:1 1)(-. I'Va~~o;
simult:illr'nmr•nto se revislarão :ts r aix:1s e todos o~ e::eondrijos, d'onde se tirarão qu:wsqner objectos prollihiilos pelo
art. 1>19 e tudo o que fúr nacivo :í sq.(urnn~:a e 1 e'·imen
policial e sanitario das pri~ões.
·
Os doncs dos n!Jjeetos 1 tOt.lat::u~, que assim rlerem ser
1
deelnrados por r•rdem escripta e li. a todos os domingos,
ser:io por rle!ermiua(::io tio eommamlante da pr:~·:a convenientemeulte corrigidos. Os olt.i••clos ser:io n•ndirlos a beneficio do r:mcho respec'.ivo, ou publicnnlt'll!l' inHili:ados. Nas
pris!•es niie se consentirá veurla de qunlljlli'r ubjel'tn, nem
mcsm.o 11\imentido.
Art. i/.il. O commandaute r:a pr~ça revHar:í [Je:<soalmente as
prbues uma vez por semana e sempre quejnl!;ar c;•uvrnientt'.
Art. 152. O empregado ou praçn ria guurniç:io que se
utilisar de algum objeeto pertencente aos presos, ou ~·ceitar
dc:;tes d:•diva de dinheiro ou de qualquflr out1·a P~pec;e, será,
em virtude 11e semelhrn te faclo, exonerado ou Jlllrl :rt o, ~endo
obriga(] o á ristituição.
Art. Hi3. Os presos eutregarão, na occnsião de ser:recoJhidos ás prisões, totlo o dinheiro q,ne lr•nr;erem, objPcl.os
de v:tlor e tudo o mais que lhes fôr desnncrssnl'io em seu
e~tado de encarcerados, ou que não fôr pormittido nas p!'isõ.as-.
Art. iü~. Os objectos entregues serão rei:Jcionado~l'ú~r~ ,
dados com a maior segur:!llça pelo rllmoxarife,.·râzfll:lli~'·sl!' ' ·
na nota de sua entrnda, men('ão do" que ·entregar·o' h;-~-:o'
para lhe ser restituído ou a quem de __direito f6r. .
'
'
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A rrln!)fío dos nlojrctos serú assi~1w!la pPlo Jlrf•so e duns testemunhas ou por pesso:• a s•·n fO!!O, qu:mdo elle não saiba
ou nao po~sa estTever, tl servirit de documento it lllCIH,'àO,
que deverá S<'r feita em livro e' pecinl.
Art Hiü. Não se nbrirão a~ prisões sem que 11s resprctivas
guar•lns estejam fo1·madas e com bayonelas caladas para as
portas, que só se conservarão 2bertns o tempo inrlispcnsavel.
Q.:ando por qualquer circumstnncia a força da guarda de
alg·unm prisão t'ôr julgada insulliciente, se rrcorrerá logo
ás guardas mais proximas, que m:mdarão irnmedwtamente o
quarto de folg-a reforçnl-:t, enujuanto não se derem outras
providPncias.
Art. 156. Pnra com os presos civis ohstJrva-se-ha o que
fur determinado pel.1s autori<I:HI•Js que o,; rem.Jtterem.
Art. i-•7. As precedentes pre,.;eriJwões nrio t•rarn no commandante d11 Jll':lÇH a nul••ridade, tpw tem. de prender e
comervar em lo~m· t'ech:uJo qualrpu·r imlivitJuo nella residente que eommelternlg-UIII crime previst.>nus cotligos penaes
ou prelurb:~r a bua ordt•m. S•·ndo, porém, paisano o indivitluo
pre~o, ou não e> tanrlu ,, prisii•! u; dcn.1tla nos t·aso ..; previstos
pelo eodigo disciplinar, dará immediat:unente parte tio oecorrido á auturtdade superior. Nenhum preso tlc qu:1lquer
cln~se snhil'á do recinto da praça sem ordem expressa do
commandante das armas.
Art. HS8. Mão será permittido na prnr:t ou fertalez(l a residencia de mulher ou r:~mília alguma tle preso militar.
Art. H>9. Não [JOder:í n'mna prarn o numero total de presos de todas as clas<es, prisioneiro, de guerra r· outros dntidos, r.xceder a guarnição que ella tiver dlectivamente e logo
que faltarem iO prc$05 p;tra eompldar ess11 numero, o commandante o parliciparú á :mtoridatle ~uperior, :•lim de que se
pos~a dar providencia' no sentido de não continua1· a remessa de taes pn~sos. Si, porem, ella continuar, o commandmJte,
não recebendo o prtJso, tOiuará a rPpresent:lr, e cumprirá a
ordem qur receber depois.
Outro tanto 1Jratiear-se-ha logo que se aproximar o numero
dos fll'Csos :,o maximo do.; que puderem eontt-r as prisões, na
razfio de 0"',66 para cada bnrra disposta em fileira, 2 met1 os
para a largura das fileiras, c om,go para a necessaria passagem entre e~tas ... •d·l!f',._~t.
Art.· i60. Os presos ouvirão missa nos domingos e dias
santos de guarda, formados, e assim assistirão ás praticas que
o capellão deverá fazer á guarnição.
Art. i61. Sem ortlem do commandante da praça não será
permittido a ninguem a entrada nas prisões, salvo ao njudante
encarregado dellas, major da praça, medico ou capellão de serviço na mesma praça, sendo estes ultimos em caso urgente.
Art. i6~. Não sendo sentenciados á prisão com trabalhos,
por nenhuma fórma deverão os olliciaes ou officiaes inferiores
ser alojados conjunctamente com outros presos quaesquer,
não devendo tambem reunir-se os officiaes com os officiaes
inferiores.
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Ernqnnnto houver cadetes, continuarão a ser cqutpnrados
aos officiaes.
Art. !63. A~ habitações dos officiaes e officincs inferiores
prrsos ser:1o tliarinmeute limvas por fachina;:, e a~ outras
prisões o serão, logo que o dia amanheça, pelos mesmos presos
que as oct~uparem.
Art. i6lJ.. S•nnprc (j:le se remover da pr:1ça um ou mais
presos, seja qual fôr a sua qualidade, o ent·arrPgado de os
receber plls,;ar:í recibos, que servirão de documentos aos as·
sentamentos. O c"nlln11ndante da praça o Jlllrticip:tr:í logo á
autoridade superior.
Si os prt>sus th e rem rle ser postos em libet•tlnde, a ort!Pm,
que dPV!'f:Í s ·r por e~cripto, servirá de t.locumento :i escri·
ptu~ação.

As orrtens para remoções e solturas partir~o clirr-ctamentc do
commRwlante da praça, a q•~t•m se 1lirig-iriin os otnl"ios n esse
re>peit•., e o e\l't"Uior de~sns ordl'ns dará log-o, ;to mes1110
commandanlt', parto, por CM~· ipto, de IIS !Pr •·u T.prido o que
não di~pensarú de f:1ze!'·Se disto menção na parte dia ria do dia
seguintn.
Art. i6a. A nlimenlação dos presos s•·ntenciados ou para
sentenci;tr será feit·• Pm r;1ncho commum e, s•·mpre qu11 fôr
possivPI, adminislrHdo por conselho eeono1nicn cornpo,;tn, t•m
harmonia com o que dispõPm os arts. l. o e ti o do d1~creto
n. f6't9 de ti de Outubro de Hl55, do comma 1dante da pmça
como presidente, do m<~jor corno fiscnl, do cumntnnuante das
baterias, ajudantes e cirurgi~o. como vogaes, um dt~s qw1c~
será o thcsoureiro; o secretario fnrit toda a e,.criptunlçiio do
conselho, e o almoxarife servirá de :•gente. As coBtas do
conselho serã•J f••itas na fórma determinada pa;·a o exenito,
e r•Hnettiuas seruestrlllmeute com as dos corp"s á <•utoridade
competente.
'
1
P<•ragrapho unico. Os presos civis, e bem nssim os prisioneiros de g·uerra, serão <~limentados semelh~lltelneute. e pela
mesnw ad1n inistração do conselho economiro, porém em
contns sllrmradas.
Art. 166. Todos os utensílios, ferramentas c qunesquer
outros obj,lrtos scriio fornecidos pela iutendencia da guerra
na córte e pr.los ar:;wnaes dt• guerra nas províncias.
Art. !67. Todos os dias serão varridas as prisões, refr.itorios,
officinas e m·ds dependt•ncia~, e lavadas todos os sabbados.
Art. 168. Log-o qn•l o preso concluir n pe.na li que lwuver
sirlo condemn:1d", e fôr remPttido ao qtwrtel grneral, o com·
mandante da f .. rtalez:l lhP- mandará ajustar e enrerrar a sua
conta corrente, en!regando-lh·~ um extral"!o dP.IIa, a<shmado
pei•J secretario e rubricado pelo mesmo cornm;llldaute, depois
de o ter examinarlo o verrficado, e fará rel'olher :•o est:•bele·
cimento banea do, onde estiver o seu pcculio, o saldo qutl se
verificar competir-llw, s~ndo·lh·~ entl"l·gue uma tlnarta parte
do mesmo peculio: com o preso será remetti•l<~ officLtlmente
ao quartel general a reswctiva caderneta, tJUe sú lhe será
entregue quando tiver baixa ou reforma.
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Art. i69. O preso de 3. • classe não poderá reeeber visita
sen5•; uma vez por mez, o de 2.• só aos doming-os, e o de t.•
todos os dias, porem com lic•:w;a llu commandant•:, nas horas
de dl'seanço e IUl presen~·a de um guarda.
Arl. 170, O pre,;o não poderá receber ou dirigir cartas
senãtl por intermedio 1lo commandantc c aberta, sendo este
obrigado n guaruur segredo, salvo no que fôr relativo á segurança das prisões.
Arl. :1.7l. E' pro~hibirlo ao pre,;o est;Jr despido na prisão;
permittindo-st>-lh .. , porém, tirar a blu;a na>" occasiões de
grande calor, e :'1 noite, quando fúr deitar-se.
Art :1. 72. Nos livms perteiH~enlPS nos prisioneiros de guerra
se menci11narã•J llistinctnmente os dias do ti·:Ilwlho que cada
um tiver prestado, e a gratifkaçiio qtw em consequencia tiver ven~ido, so!gundo a determiiW(jiio do Governo.

CAPITULO 11

DISCIPLINA E TRAB.\LHO

Art. 173. O Jlreso de t.a classe scrú rmpreg~do no estudo
das primeir~s l"tra~. de muppas, e outros trn!Jalhos de
eseriplnr:u;.iio tle companhia,<' lwm assim nos e\nrcicios militares. Si, pnrt··m, j:'l souh•)r lei' c tenha ou •Juizer aprend1~r
nlgum ollicio, llllder:í a elle se applicar.
Paragrapho uniro. Com a qunta disJJOnivel do seu peculio
poderá comprar ohjectos de escripta e materins primas para
trabalhos manual's, a quo: Sf1 qni:wr applicar nas horas de repouso, e bem assim pão, fructas, doce e fumo.
Art. 17lJ,. O preso de 2." classe serú empregado nos trabalhos do nllicio a qun se dedicar.
Paragrapho u· ieo. Com a fJHOta disponível do seu peculio
lhe será eoncedidu comprar o pcnnittidu ao preso de :1.. a classe,
menos doce e rumo.
Art. :1.75. O preso de 3.• cbsse será empregado nos trabalhos de fnchina e nM do offleio a se dedicar.
Part~grapho uni co. Com a quota disponível do seu peculio
só lh1i é permittido comprar pão, objectos de escripta e materi:ts primas para tral.Jalhos manuaes, a que se quizer applicar
nas horas de repouso.
Art. :1.7G. O pr~so de 3.• classe, que tiver bom comportamento por espaço de um anno, e o de 2. • classe durante seis
mezc•s, serão transf•)ridos para as prisões das classes immediatamente mais favorecidas, e ficarão comprehendidos nas
disposições dos dous paragraphos dos arts. i73 e :1.7lJ, deste
regulamento, gozando dos mais favores concedidos aos presos
destas classes; e sendo tambem obrigados á escola de primeiras letras e á de exercicios militares.
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Art. i77. Haverá nas fortalezas do L• orde111 officinns de
alfai3!13, sap~tdro e correeiro: ficando um ofliri:d .ta ~u:•r
nil.~ii') on do est:1do-mnior dn 2.• clnssn encarreg-:H]o !In ensin~r
ao~ p1 esos :•s IJ! imeirns letras, nu que poderú ~nr eoa!ljuvado
pnlo rPspnctivo capelliio.
Art. 178. Taes olllt·inas ser:ío mon',adas. IJil:llllo f,r possivd, de motlo que nella não r·;tejam confundida~ as !'!asses
dos JH'nso,;, n trahalhem estPS sEmpre separadns.
Art. t:·!J. O s:•rviço dos presos eoflleçar:í de manh~. mei:t
horn tlPpois 110 toqtw dl' ~lror::da, suspewlnndo-,:1' :·ts hon•s
do nlm(lt:o ,. j:mtar, e ce:;sará ao loque para ceia.
Art 180. Entre o alrun\:·o P o .~antar compNe :11ls pre;os rlc
3-" !' 2." ei:ISS!' o trah:dho das ollicina:;, e aos dn 1." ~~I asse a
csco!a tio prinwir:•s IPtJ as.
Art. J81. Jkpois do j:tntar compete aos preso,; de 3.' cla~~e
o serviço de in·;trul~çiío de primeiras Jp,tras ua re•pi'Ctiva
rser•ln, n aos do 2. • class1: o de 1:xerci:'io dil c:wnla de pelotiío
SPIU UJ'Itlil.

Art. IR2 /,o toqtw de nlvora la o~ presos lcvant.:•r;lo as
c.1111ns e, fornwdos. far;\n a or:~çiio da manll~, !lr-pnis 1lo que
se Jll'i')Jarariio para n fa•·hina.
Art. 183. Ao toqno de f:1china a g-uarda do,; prtnls destac;•r:í a força quH !em de n·celi!Jl' o' d:1 :1. a el:~···'" P'•ra este
sen i-;,1 fór:• das wisões. O> instrwtores rt'l~t'.i•nràn os dt
i.• c!n;:;e para o r·xercicio rk pelot:.,o :-em :•rr•w'. e os da
2," ci:•SS!l seguirão, form;Hlos, pnra 3 mwoJ;i fi,• pi'ÍIIIo'Íl :1 ktras,
Art. J8'-.. Quando os I'Xorcici:J:; forem r,·il·•' fi•ra .lo palco
inwnw, a gnard:1 so r•onsr:rvnr:'• flll'l!lada.
.
Art. Hlü. Ao IO!JUO do raueho para o nlmnro. fjlte sná :ÍS
8 horas !In manll·,, os presos de 3.• cla,;sc sor~o 1:onduzidos
)J:ll'a a res)u:ctr r:1 prisüo, e os de 2. • e I. • ri :·sst' ao rddtorill.
Art. f86. Concluido o alrnor:o. pnra o qunl ~e concedem
Hi minut•'s, ser:io os presos de 2.• e t.a classr• r'ontluzidos
pdos guardas ás suas respectivas prisões, c tanto estes, como
os do ~l.• d1sse, teriío meia hora de descan('o.
Art. 187. Ao totJUC de trabalho, qun será :ís !) hor~s, os
presos tl:l :l a e 2.• classe serão conduzidos [Wlos rt•spedivos
guard:•s para :1s ollicin,,s, e os de t..• classe para a es1~ola de
primeir:1s ldras.
Art. -188. Ao toque de rancho para o j:mtar, rJne rlever:í
ser ao nwio !lia, serão os presos de 2. • e 1. a clnssr• nrJYalnento
cou:lnz·dos pelos g-uardns para o ri·Je:torio, c o,; dll :1.• para
a nsvectivn prisão.
Art. 189. Concluído o jnntar, para o qual se concede
uma horn, St'rão novamente os presos de 2. • e 1." classe
condm:idos para suas prisões, e tanto estes co•un os rle 3.•,
terão um:~ hora de descanço nos tres mezes de inverno,
duas nos tres mczes de verão e hora e meia nos demais
rnezcs.
Art. 190. Ao toque para o trabalho, ás 2 ou 2 i/2 horas,
conforme a estação, os presos de 3.• classe, depois de feita a

M:TIJS

!10

!'nDrm EXEt:l"Tllo.

fnchina da prisfío, irão fazer a do rcrnitorio, se~uihdo depois

]Wra n escola dtl primeiras letras. Os pre~o' tle 2.• e L' cl:~sse,

fcit~• a farltin:1 dtl su:1s prisões, serão os dt• 2." dasse I'Onduzido-; pnra a eseula do pelut:io sem aruw, e os tle 1.• li<IO terüo
serviço ollng:~do.
Art. J91. Ao toque para ceia serüo os presos conduzidos
par~ sua~ fi'Si eetivas prisões.
Art. i9~. Ter111inmla a ceia, os guardtiS formariio os presos
pnra revi~ta e o' nção da t:n·de.
Art. 193 Q t:.ndo os presos tleixarem ;~s offieina :í t:mle,
pôrão e111 orrln111 o~ objrctos de que se houvtll"<'lll sf\nido, ou
11ue tiven•m estado a ~'eu c:~rgo durante u trnlialho.
Art. t9t. llur:mtP o trabalho u pm<o ~" poder:í sahi:· da
offidna rum li··en<;a uo n>pl'ctivo m str•· o , igi:•do pdo
gu:·rda da prisi'lo, si ti ver de sati~fazer algUIII:• 111'1'· ,;:<idade.
()llfllil' molivo de molflslh1, par<~ ~~·r reeolhido á 1 llf nnari:t.
Arl. Hm. Tambem dur:111to u trai,alh" n~o po·l• rú o p1 eso
fallar st·r1.1o t•orn o respectivo mcstr•·: e P.llitJUlllll" 11111 [H'esu
estiver 1';-~llando, n•~nltuin outru o podnr:'l inlenoniper.
Art. ·1911. Qu:~ndo for )JW·sivel se liX:II·á o we··o lie t':lda
produf'to do t alwlho do preso, alim de r1·gular o s:·u salario,
do colllf:•rio se lhe Jixarú tun jom:tl, :'t~gUilllo o seu llll'l'•'Cimento.
Art. t97. Tudo quanto puder ser 11wnufn•·turado, p:tr:-~
fornecit11en to dos presos on do ext•r,·ilo, n:~s ollicill:ts rins pri ·
sues militnres, n:io será comprado ou encornmendado ú industria partir ui;~ r.
·
Art t!J8. Cnrl:t preso ter:í o seu peculio qtw, nlém do soldo
que lhe eo1npetir, se foruwrú:
1. 0 De tres quartos do jornal, ou do pre1:o das stws ol1ra~,
si o pr··~o ôr de L• cla;;se;
2. o D·· do.J~ tPfÇOS, si o preso J!l'l'tenrf'r :J 2. a el;Js;;e;
:Lo Dt\ lllPladP, si o oreso ftlr de :J.• el:1-~n.
Art. lll9. Urn quar!Ó do pl'culio sprf1 po~to nll'nsnlmentn a
rend<'J, em nome do prew a que pertenrer, no l'~lalJeleei
IIlento rlt· cred.to que o go\rrno designnr, o a pari•· n·sl;~nte
1knrá ron: o lltlllo- di'>ronivel- para :1 t'OII!)JI':l tios ohjrctos
l' reg:il• s pt nuiltidos, >:dvo o direito de u eruprt~gar em
favor de ~11a m:d, filhos e irmiis, com :mtliorisa61o prt'~vi:~ do
ajudnnle :.:•·n ral 11a curte, e elos comm:md:111Les das armas
nas prol'i ne.11~.
Art. 200. o peeulio .de que trat<~ o artigo antrril)r, ser:i
entregue ao prt·sn. nn occa,;ião en! que fór posto e111 liberdade.
A qu:mtia d1~ponivel será ~omente apvlieacb aos OJ•jel'tos de
que trnt:1 os arts. 173, li~, 175 e 199 dcstn regulamento, e
para rt·para~·:io dos d:tmnos causados Yolnntariamente pelo
mesmo IH'I-sO, s•mdo as obrns, si as houver, reunidas ao
deposito 11 elle pertencente.
Art. 201. No caso de fallecimento de qualquer preso, antes
de conduid:I a pena, a que houver sido con·.'emn:1do, a import:mda do peculio por elle accumulado será arrecadada
na fórma da lei, officiando-se ao juizo de ausentes.
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Art. 202. Os presos de 3.• classe serão lltmbcm empregad~s
nos trabalhos de l'orlilicnção, ou em qualqw·r outro de ultll·
dade publicn, dentro ou fóra do recinto d:1 pra•.:a.
Art. 20:L Il:lverá nas otncinas um livr" de ponlo para
todos os lrabalhadores, com declaração do j •. rn:tl. e tJ :1 obra
que houverem feito. l~ssc livro ficará a cargu do .1judante.
Art. 201~. E' prohibido a qualquer empre~a lo comprar ou
vender cuusa alguma aos presos, ou dellcs receba presentes,
donativm, deposilos 011 cmprestimos.

CAPITULO 111

DAS PntSÕES E CASTIGOS

Art. 205. Nas faltas leves, puníveis a nrhitrio do commandant' da pr:~ça, segundo o c .. digo disriplin:11·, sendo o
réo o cial, o lo~ ar de ~tw pri~ão ~oní nn I!SI:Hio-maior de
algum corpo ou no ~eu proprio quarlel, c :11'' com a praça
por menag. rn, caso em que não podení o pre<o lran;:púr os
portões ou limit,•s dn pn1ça, nem passP:.r nas hateri:1s.
§ f. 0 0~ SUIJ;,JtefllOS preSOS poderão f;IWr O Sl~rViÇO !jHP
lhes pertcncPr por esc:ila.
§ ~. 0 A pris~o tios eadl'tes scrii a wcsma que a tios sulwlternos.
§ :J.o Si o preso fôr praça de pret, o comnwn,Janle da
fortaleza o poderi• conservar na pra1;a, ou remettel-o ao
respectiYo commandante, parn punil-o convenicntPmenle.
§ lt.• Os inferiores terão sempre pri~üo e~pecial, afim d1•
nem· separados de seus subordinados.
§ 5." Os castigos que podem ser arbitrados pelos comman •
dantes das pra\:as ou corpos, são os designatlus no codigo
disc1plim1r e regulamentos do exercito.
§ 6." Sem pro que o motivo d:• pri,ãn fôr um crime
previsto no codigo ponal militar ou commum, se procederá
logo, por ordem do comrnandante da praç<~, :1 conselho de
investigação, para o qne acompanhará :1 essa ordem, cópia
da parte relativa ao crime, que em taes ca:;os so deverá dar
sem perda de tempo :í autoridade superior, requi~itantlo,
si f,·,r preciso, o l.tessoal que faltar parn form11r o conselho.
Logo 11ue se tiver conelnido, será o processo remellido á
autoridade superior.
§ 7." Os co111mandantes dos corpos não ficam privados de
mandar proceder a conselho de investignçilo ou de disciplina,
por crimes prt1ticados contra a disciplma interna dP.IIes,
pela cireumslancia de se achar de guarnição ou aquartelados
nas praças.
p,
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CAPITULO IV
DO PESSOAL NÃO MILITAII

Art. 201i. Podendo residir 11:1~ fortnlczas que n~1o t1'm poalém da gunrni~ii,,, lJPs~oas quo não sejmn mil ilares,
como 11s f;JmiJi:~s destes e empreg-ado~ de divcnas cnt1•gorias,
dPYI'm 1 J!Fs observar to:l:1s a~ d isjlo:;içõcs de scgnl'flliÇ:t e
JIO!icini's em vigor n:1 fortnkza.
~ t,o AIJUI'iles !JUe a isso 'c w·garem dPixarão immediata·
DH'll !c a forta]Pzn por cnlrm do rcswctivo comnwndante, o
qual d:mí parte á autoridade supPrior dos motivos quo o levaram :1 t:d procedimento.
§ 2." A todas :Js pessons «'XÜ,tPnll'~ n:1s fortnJ,•zas os commamlantf's }lrestarão os atl\ilills que coulwrem em suas
at tri!JIJÍCÕPS.
§ :l." ·Quando algnma pessoa não militar praliear qualquer
crim1~ dentro da pnu:a, o rt'>Jwctivo command;nl", de:endo-o ahi, para sua segur:mrn, on lllllmJO fazen1lo-a recolher
á prisão, qunndo Clll'Ollllada i'm (}agrante di'JiClO (si iSSO for
neces!'m io), o participará immediatamentr á :mtorii1:1de civil
do log:1r, para tomar conlwcimento do crime, dando lambem
logo pnrte circumst:mciada á :mtoridade militar. Si no delicio tiver entrado algum preso, darú ~eml'llwntrmcnte parte
disto ú nutoridade militar, e le\·arú o occorrido ao ronhPcimento da autoridade que ti rcr orrlenado a pris;·to.
§'~.o Si uma on mais w~soas 11iio milit:Jr!ls, residentes
na fortificação, concorrerem o ~e tornarem susp!litas d1~ 1·oncorrer por qualqw'r fürma, J11esmo indire;·ta, parn o tr:mstorno da orde., ou rcgimcn administrativo do serviço nacional, immediatamentll o resperti\'O commandante o participllr{i, pedindo á :mtoridadr' superior providendas, que poderá
indicnr, e exhibirú todas as prov:1s ou indieios que o levarem
a esse .i uizo.
Si :ts ddihera~ÕI'S superiores se demornrem, c ft)r urgente
providenciar, o commandant11 dP novo as solicital·:í, arcrescentando o mais que souher relativamente ao objecto, c huscar;'l ter certczn da competente entrega de suns participnções.
Depois disso, si fór indispensavt>l, providenciará com toda a
prudencia, afim de que não soffra a causa publica, e de tudo
dará circumstanciada parte.
§ 5. o Aos vivandeiros poderão os com mandantes consrntir
que vendão dentro das praças, marc:mdo-lhes hora e logar
para o fazer. E em caso algum lhes será permittido pernoitar
ahi.
§ 6. o Nas fortalezas não se dará entrada á mendigos.
Art. 207. Os commandantcs das fortalezas farão policiar as
proximidades destas, e bem assim os individuos residentes
nas habitações, ainda que particulares, proximas a ellas e suas
Jlnl:iç~o,
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depelHl·ncia~,
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não consentindo qne ahi se fa•:arn reuniões
illif'ii1s, ou se prntiqnem actos r.rimino-:os ou sub'.·t~rsivos tia
on.l. lli 1: c.dJtrarios á se~nrança pnhlien.
~ 1. o Logo que clles souberem que ahi se abriga algum
criminoso, vndio ou outra pessoa de maus costumes, o eommuniearão ü autoridade civil do Jogar, requbila!lilO sua
rcmo1:ilo.
§ 2." lln mesma fórma prnticarão os comltillllflant•~' '' respeito dos in!livitluos dn um ou ontro sexo, euja com,ntmien~~ão
com as pra1;as da forhileza possa trawr transtornos á ilisdplina.
§ :1. o S<!rnelh:mtonH'.nt'~ eommunicarilo :ís nu I.OI'itl:lilns liscaes t•ulos os dewios, l(lte clwu;:u·em ao seu cnnhnt•iniPnto,
dos 1lireilüs nacionaes, por c"ntraiJandu ou por qwllqner
outro mrio. bem eomo a dnstrutçiio de pmprie1l:itk~ tio Estado,
deelarnndo sempre os autores, si os con!JecerP;n ou 'us[Jeitarrm.
§· !1." Quando algum individuo tiO.' nwncionados 110 presente
artig-o ou outra pe~so:1 n~o militar, á n·qui~i~ão da auloridaue
civil ou mesmo por diligencia d·• commanllo da fort:dez:•. fôr
preso por força milit:!r da mesma, o com!IWndante r•·sp,~clivo
o fará entregar sem demora á autoridade civil, :•companlwdo
de parte, que relate minuciosamente qual o motivo 1h prisão,
por quem requisitada ou ordennda, c qnaes as li!Sll'lllllnhas
do fado.
~ 5 " D<) tudo d:1rá logo o nwsmo con1manrlan te p:I!'!P circnmst:•nci:Jda :í auto.i l:•rle sn[ll'rinr militar.
~ 6." Os milit~•res i'IIC:IITI'gados das diligf'llf'i:<s, qll" forem
neces,.::•rins para exccuç~o (}a,; precedentes disposi•·l~.·,, não
entrar5o <•m casas part;cttlare;: ,;mn expr1•sso consenti menta
dos donos, ou niio ~endo dirigidos por eompnt<m tr autoridade
civil, 11:1 f(•rma das leis e1n vigor.
§ 7." Na falta das formalida1les acima reeornmen1l:~<las, o
comm:mdante d(1 força, par:1 qne nno liq 11•• lll:tllog,·a,la a
diligenda, porá sentinellas que guardem o local Vt•u:1do, até
que chegue a autoridadn civil, cuja p;-cse11Ça logo re1ruisitnrá.
§ 8. 0 Dn preced•mte regTa exceptuam-se os caso< de incendio, inall!lação e clamor de ~occorro. Em tnPs circnmstancias
os enearrrgados das diligencias serão n•sponsaveis por. seu
proeeuimento.
.
Art. 208. Nas fortalezas marítimas, em que hnuver cmbarca,;,ões p~ra o respectivo servir;rJ, os patrõt~s o romeiros, que
nno for,•m praças de marinhagem militar, além dos deveres
a que forem sujeitos pelos respectivos contractos, Pxrcutarão
todas as ordens dos commandantes, concernentPs ao serviço
e policin das ditas fortalezas. A marinhagem militar ser:í sujeita a seus regulamentos, e os ditos commandantes por elles
3e dirigirão no serviço.
§ i." Si as embarcações tiverem de ser conservadas no porto
da fortaleza ou em depositos della. o respectivo com mandante
dará aos empregados nesse serviço o competente alojamento o
mais perto que fôr possível do porto de embarque, afim de
mais promptarnente se prestarem ao serviço.
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Tendo as embarcações do conservar-se ou estacionar longe
da fortaleza, o comlllandanlc, na fórnw das orr!Pn,; que tiver
recehido, o nn falta dellns, em attnn~ão :ís eircum<tancias c
convenieneins do ~cn·iço nacional, e ah:ISti~Cinwnto e correspondeneia da guarnição, nwrcará a hora 1~rn que cada •'IH barcação dever:'1 ir :i f1•rlnleza, de ftirma que ás pr:w:.s niio falte
o nr.cessario, c que :HJ!Iellas que sahir•·m co111 licença ou em
serviço, se po~sam recolllcr nl• d"vitlo tempo.
§ 2 o Em consequenci:1 das irregularidad,•s, que se podem
dar no servi~~o maritimo, não serão os patrões e ren1ciros
compPilidos :1 r:ml'i10 g-eral; os eommnndan1e-;, pon\111, presl:iriio aos que Jlt,:s fizeJ·ern razoavnis reiJIIisi~õ,~s a •·sse respeito, toda n [lO'si\·el eoadjuvnç.io, relntiva :í sua manutençfío,
fazendo, fornecer dos nrmazens os aliment11s, que setiio
olJrig-t~t.los n pagar pdo pre~.·o que tiverem Cll'lt:ldO.
§ 3." Os p:,triíes responderão, niio só pelas e111harc:v;õr~ que
lhes foren1 CIII!Ii:Hias, l'orno por to,Ja a pal:unent·• e pertençns
fJUfllhes for1~111 entreg-ues, por Jll'didos seus, n:vistos e rubricados JWio major da pr:u~a, c de,;pachados pelo I'O!!llll:llldante.
Aos p:otrõt~~. p11is. s1: tl:lrá lo!!ar fechado c seg·nr·" p"ra g-uardaJ'I'lll taPs 11bjPeLos, IJIIP lhes S!'rã,l carre :ados, ~:cnd11 I'S·
criptnratla a carg:o em livro~ proprios pelo secrdario, que os
archiv11r:í.
Além disso, serão responsavo!is pelo comport:r •nento dos
romeiros, não consentindo que sem licCIII.'II se affa,trm das
embarca~ões, e essas liclm(,'aS só lhes serão dadas Sl'm prej nizo
úo serviço.
§ -i o Terá o patrão todo o cuida li O com os ohj,.ctos, qnacsquer que sejam, pertencenli'S ú naç:io ou mes:11o a pessoas da
l'ortilit'ação, quo lhe forem dados competentemHnt'\ para
transvortar, Elle os entregará devitlnmente, •mpreg:mdo
toda a vigilanda, a lirn de que niio se tiro ou IIH'<rnn n:io se
estrague o que fúr p1Ho a seu ca1·go. Si aknm dos rflmeiros
não olwdecer ás suas ileter:ninações concernPntns no deviliO
serviço, o pnrtieipará no eommand:llllc por intennedio do
nwjor da praç:1, e si algum se apossar do qu•· J:,e não
pertencer, lhe dará a voz de preso, e assim o conduz1rá á presença do mesmo major, que, invc:.;tig-ando o facto, o IPv:•rá no
conhecimento do eommaudnnte, que arbitrará o conv,~niente
castigo, tanto no p1imlliro como no segundo caso, niio ultrapassando O> limites de sua autoridade.
Si o acontecimento fôr grave, e merecer cnsfigo f."ora da
al<;ada do com mando. serfl o accusndo conservado preso c processado pela :IUtoridade competente, a quem participará o
mesmo com mandante a occurrenda.
§ 5." Os objectos de palamenta ou outros que se estragarem no serviço das embar!'ações, Sflrão entregues pelo
patrão ao almox:arife, dando parte ao major da pra,a, declarando o motivo. Semelhante declaraç•.o fará daquillu que
se perder em serviço por motivo independente de vontade
e sem que houvesse negligencia de alguem.
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O major da praça fará logo ns necrssaria~ indagD~ões, e
conhPCH11do ser ou não verídica a comlltttltieaç~o do pntrão,
dDrá disso pnrte ao comnwnrlante da f.,rtaJ,·za, o tJtWI procederá na conformidade das ordens em vtgor.

TITUtO IV
Serviço

~

policia das rortillcaç()f;'l.- CODMide1•adn•
e~tndo de guer•r·n e d<' toitio

e•n

Art. 209. No estado de gueJT<l, o serviço orui\l::trio das
praças far-se-ha como no estado de pnz.
Art. 210. Logo que n comm:trHlanto ti!~ fortific:lç~o tiver
scicncia dtl que existe nas proximidadl's da mestna forti-ficaçiiO o que para ella se encaminha ai•!UIIta fun:a inimig:t,
cm11munieal-o-ha immcdiat;uueute ;\ HUlot'itt.llle stqwrior, e
requ-;itnní della todos os auxilias tle que necessite para
repeli ir n ininti.~o; não deixtmdo entre~~~nlo do pt·npurar-se
para a def,~sa com os recursos de que Jlltllt-r dtsp•\r.
Art. 211. Emquanto forem livre~ as coinutunicar;ões não
se dt"scuidnrá de dar á mesma autoridadt! tliariaiurnlt~ parte
das oceurreneias nwis importantes, ue tJtW til·cr conheCI·
meu to.
Art. 212. lle accordo com as auloriuatl,•s l'ivi~, Jll'OVitleneiará p:m• que a praça seja :1basteeida de~ \·iv•·res, '' fari1 em
tempo ,ahir della todas as pesso;1s inittt~is á del't•sa o as que
lhe fo~·ern s uspeitns.
Art. 21:3. Logo que houver justos ret~eio;; de qur uma
pra(.'a seja atat~ada, observa-se-hão :1s seg-uinte; disposi~õrs:
§ 1.• U eommandante eommunicará inunetl:atameutc á
autol'idnd11 superior o motivo dê ~nas apJH'Pht·Hsõt~~. e lhe
requisitar[! lodos os :mxilios que julg;Jf Hcces,arios para
repellir o inimigo. Entretanto se pre 1,ará p<ll'it a ddesa
com os recursos de que puder rlispôr.
§ 2." Si lhe constar quo o inimigo marcha com ilireeção á
praça, red·•brará tle vigilancia, tanto de dia como de noite.
§ :3." P"rft a tropa em alarma todas as madrugadas, e
mandará ao amanhecer fazer a descoiJerta, empregando nisto
a cav:•lh•ria ou a infantaria, ou ambas as armas combinadas.
~ ~- • As por tas serão fechadas meia hora d11pois tio por tio
sol, e só serão dellnitivamente abertas depois de feita a
descoberta, uma vez que das participações reL~ebidas constar
ao comm~mtlante que nenhuma novidade sn observou.
§ 5. • Além das munições que houver nos corpos de
guarda e mais postos: cada soldado terá na sua patrona um
numero l'Utliciente de cartuchos; e o comrnandaute designará as guardas ou postos em que as armas deverão estar
constantemente carregadas.
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§ 6.• SÍ se nrJresentar nos postos :tvanç~dos al~um parlamcntario do inimigo, transmiltir-se-ha imrnt•diatarnente ao
cmtllll:llldaniu da pr;1ça a corr·.·spondencia ou recado •le •JUC
fôr porl:~tlor. e o I]Qtcriio até (jtte o comma~tdauto d1> suas
ordt•ns a es:'e n~speito.
Si o ('Onrm:nulante o ehamar á sua presew:a, Y<'Utlar-lhehão os olhos, t:mto na ida corrro na volta.
§ 7. o t;i s•~ ::present:Jn•tll dt~srrtores do iniurigo, ~e r~ o rlesarmatlos nos pos~os a'. anr;ndt:s 11 cu vindos ú pre~t·nça do
comm:m!laule. Si ~ett nut:JertJ r,·,,. eonside:·avel, n~o entrar:1o na J•raça S<)não I'ID pP.rtueavs turrn:ts.
§ 8." Os rarros robHtos qne demandan·m a pr:tçn serão
euitl:tdo-ant< nte :-cvi~tados ant•·s da sua entr:11la.
§\L" X o ett'O de alatJLlf', blclt!Ueio ou sitio, o eommand:tnln riiiiJf'••gar:í todos os :<eu:; •·sforços parn dt•><frttir as
oiJras ''U !lavios 1lo ini111igo, e prolongar:i a de!"c,:1 '' wn[s
qw• lltt· f!Jr p"ssivel.
§ iO. Sú dr·pois de e~gotarlos !odrtS os meios 1le tlde:.:n, e
quando ~~ pr:1~:J não pudrr mais rr•sbtir ao at:IIJlli', poderá
o eoliim::udaut.n pro{'flr nu :ll'eltar a r:;pitulaç~n, utt re.,oiYcr
o <th:,n•:uno da praç~t.
§ I!. :,u:,•s, por.·m. de lt<lll:ll' tJitalqu<·r tlelilwr;t~iío lW:<te
sel!ti:!u eoHv•.>C:Ir:'• 1'111 eons:oll•o «S utlieiaes gencram' e supcrio: Ps ~m St)i'viço na p1:1ça, os comrn:md:mtcs dos eorp,•s e
o chd'e <Jus t•ngenhciros; e t·XtJOndo-Jhcs ~s ci;·cnm,t:meias
em qt:~ se a•·liar a J•l'<H;n, pt~dirá s1~u pareerr ;;obn~ a euuvcnierw!a rle prolongar a defe,a ou de rl:il-a p:tr te:·minnda.
§ 12. Dr~ t11do isto se lavrará um lrJrmo, que sp:·ú l'seripto
pi']o sr•rrt'l~ll io e nssign:<do por to1los o, membros p<"t.·seutcs.
§ ·13. [ste eo•:sclho é Jtwr:11nente CPnsultivo, e não ohriga
o comm:md:mte, !lO eaw (lUC r·lle entenda convenic·nte pro-

lon;.,nr 0 dl'ft•sa.
·
§ i~. Q~tnlrJncr, porém. qne SPja a sna delillernç~o, o commanrbntr~ é o uuieo re:<JHl!lSttVt•l por seu act.n, e no rasn tle
cnpitul:tçüo ou ai ai!Ilono da pra•;:1, t•·rá de se justifie:tr [H'rante
um co•:selho de 1-(Ltel'l':l.
§ W. ~o easo de abnndono da prn·.a, uJo re:tliz:,rá a sua
retit':Jtla s: m tor cnt~ra\·~do a a;·tilhnrh, e destruido todo o
armamento twrtatil, as mun i•:ões e viveres t[lle nJo purlcr
conduzir .
.Art. 214. E>tns tlisposi,:õ~s são npplicaYeis ás fot·t<~lczas,
aos fortes e oulr:ts posições militares em irlcntirlade de eircun,stanci:s, e bem a:,sim 6s gunrni~ões nlilita;·es ex:bteutrs
em log:1res não lortili<;ados.
Palw:io do Rio de Jannii'o em 21 !le Fcvc:eiro tle 1.830.Jcã<J !,.rst•,su da Cun.'1r1 P.mma.';wí.
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DECBETO N. 7G70-DE 2! DE FEVEUEIUO
Regula a concessão de La1xas :ls praç~ts do Excrci1o, lo~~o
tempo •le serviço.

---séu

DE
IJUO

J.SRO.
lt~rruinclll o

Attendendo á convcniencia de rrgularisar a conces;;ão 1las
baixas ;ís praç:ts do Exercito, logo I[IW terminet:; o seu lulllJ)I)
de s1~rviço, o IJW', além de ser o I'Ulll!JI'illlenlo de um 1kvcr,
collcnrn-r:i seguramente p:1ra a ;Jpresl~nta•;ão de voluntarios
nos l1TIIi0S da nova Lei do alistamento militar, llei por bem
Decretar o seguinte :
,\rt. L" Ao individuo que assentar praça no Exrreito ,:e nn·
tr1~;·:ará uma caderneta, com d1•el<.raçiio do nome e dos si:::nacs
cara1•tPristicos, data e qu:didaue de pt aça, corpo a que pertenc<"r, c tempo que deverá st•rvir. E,;tas declarações serão
Íl•1tas pl'lo secretario e assignadas pelo C"mnwndanle do corpo
em que se <'ffpeltwr o :Jlist;l[tlenlo, I' conforme o motleln 1111C
fúr 1l:1ilo prlo Ajudante Gmwral do Exrrdto.
Art. :2.'' Quando occorrer qualquer altera~•iio, IJUe possa
influir no ternllO de servit.:o ilc al~uma {lr<J(;n, ~erá l'sla allr,r:•çiio lançada na respecli~·a cn1!t-rneta pelo Commaw::llllt• da
Ci,utpauhi;J, e rubric:tda pelo Comm:mdante do corpo.
Art. 3., No dia em que a prnça ll'nninar o Si' li tempo de
servi1;o, aJirosentar:í a cad1!rneta ao Con:mand~'nlo da companhia, que, verificando si rl'alrnente I'Siá c••nclnido, fcilo~ os
devidos descontos, o COlliiHUniearó :•o Commaudante do corpo,
por interrnedio do Fisc:tl, rrm('tt .. ndo na mesma occa,:ião areferida caderneta, com as infornwçõe,; QUI' julgar convenirntes.
·Art. 4." A' vista destes documentos, o Colllnwndante do
corpo, ,·erilic:mdo que a pr:1ça completou o seu te1npo de
serviçq, tuandará log-o passar a baixa, que, rm substituição
da caderu:·ta. será entre~ue ::í me,ma ]Jraça.
Art. 5. 0 No documento d1\ baixa passado :tos designado,;,
que, n<~ fórn111 do :trt. 108 do Hcgulameuto n. 5881 1le ':!.7 de
Fevereiro de !875, llc:1m obrigados, dt'ntro dus tres annos subseq uentes, ao serviço de guerra exll'rna ou interna, dnvo·se
declar:•r esta circulltstanc!a, e hem assim o lugar em !JUC
pret,·nderem fixar sua residencia.
l'arag-rapho unico. Esta dísposi1;iio não isenta os dn>igna1los
da o!Jrígaçiio de solieitarcm do l\linislerio d~ Guerra a licença
de que t: ala o art. i09 do citado Begnlamento.
Art. 6. o Concluídos os trcs ann•JS do artigo antecedente, o
designado levará sua escusa :í ~utoridade militar do Jogar ('lll
que residir, alim de que a mesma verill11Ue si com efft~ito
está concluído esse prazo de tempo, e substitun a IJ:•ixa por
outra, que o desobrigue inteiramente, dando-se de tudo conta
ao Ajudante General do Exercito.
Art. 7. • O Commandante do Cl)rpo 3 que pertencer a praça,
cuja baixa fôr concedida, o communicará ao Ajud:Jnte General, na Côrte, e ao Commandante das armas, ou quem suas
vezes fizer, nas províncias, remettendo a caderneta, e fazendo
as.convenientes declarações no mappa diDrio.
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Art. 8."

Qunmlo~ n

prara, coneluido o smt tempo rle

~ervieo,

pn· ferir eonti 11 n;• r mmo en g;o jndo, o Co111 m;uul:mtc do cnrpo
m:llldnr:í lazer ""ta tlocl:~raç:io na 1:;ulcmet:• ,, no~ rl'spcctivos
•l!•siQ"nanrJ.o o teinpo do enQ';jamPnto, tJUC não
.ser:'! menor tk •ku~ annos.
Para<Iraphn unir-o. De semellwnt.e occnnencia, que scr:í
Ianca•la no IIJU(l[•a liario, SIJ fará a mesm<~ commnnicação do
artigo nnt•••!··tlt•ntt'.
Art. 9. • A's nt~t"aes praças do Exercito se dbtribniriío caderneta~, !'(),11 tlecl;ll':lÇàO dos corpos 3 QUI' (11-~l't!'llCPrCm, dO
tlia e qualirbrlt• rle pr;1ça e mais cirnliiiSt·•ncin~ de<ig-nadas
no art. t . ", e n rPspdto de suas baixas ~e proceder:í como
lica e:::taheiPcitlo.
Arl. ill. A trnn<ferrncia de uma prara parn outro c9rpo
será mend .. na·ia nos seus nssPntamentos u nolada na rc~pecti\a c:•denlt'la.
Art. tI. l<ICOIT•' em responsabilitladc o C<~mmanflantr. que
não re:di;·ar log·· a bnixa da pra(.'a qne S•~ achar nas l'lllldiÇÕ<'~ ((,a ohtr,r JHt·· conclusão de tempo.
Art. H. 11~ lnspectores dos corpos VCI'ific:1riio como tôm
sido ohscrva.J:I,; :1s disposições do prcsent,, D t.:n~to, dnntlo de
tudo conta e.n ''"'s relatorios.
João Lusl.··~a ria Cunha Pnr:maguá, CtHI~f'llll'iro tk K;tado,
Senador do liiiiH'riol. l\linistro c Scerel:Jrio de Estado do~ Neg-ocios 1la Gnerr-,, as~im o tenlw entendido e faça executar.
Palacio do Hio tle Janeiro em 21 de Fcycreiro de 1830, ti\l."
dn Iudependencia u do Im.perio.
nsst~ntamenl.os

Co tu a rubrica de Sua Jlagestade o Jmpcrad.or.
Joi!o Lttstosa dn Cnnlu Paranngwí.

DECIIETO N. 7671- DE 21 DE FEVEHEIRO DE 1880.
Approva a lahoa oJ'ganir.ada para a r"mi.-ão de annuiolades dos soei os contrihuint~R tiQ :\lont~ Pio (;eral rlf! E1:onorn1a. •los Servit1ore~ do Estado
'
mai()rw; d~ GO ann .. s de ida1lr~.

, Attendendo no que ~le representou n directoria do !llonte Pio
G~ral.de Eeononda dos Servidores do Estado, sobre a conYem~nCla de ~orn r-s~ extensi'a aos actu:p•.; •ocios tontribwn!es, m:~wro:-~ de 60 anno~ de id1de. a [a,:ulda le d-• remi-

f"'m-;:.o

d:t;:

r.o<; ec:i'f";: ~nn~i·l~ü?s: H~i pr tem Al·!•r•:-,ar

:.>.
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tabon que rom e~tr,lwixa, organizndn JHtra e"se 11m mu addila~
monto :'1 colnruua Jl d:1 qne ;l('orupnuhon o llt)en•to 11. líA76
de JH dfJ F•·verl'iro de1870, (J assig·H:Hia pl'!o B:u·harl'! Francisco l\J:,ri:J Sodn~ I'Pre'r•1, do l\l(m l'.ous•·ll10, l\linislro e Secrelario de Est:ulo dos Negoeios do lmperio, qun :t~sint lenha
ente11dido e f:l('a ext•cutar. P:llncio do Bio de Janeiro em U
de Fevereiro ile f8HO, 59. 0 da lndepemleucia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua }Jagestade o Jrnper:ulor.
Fmnciscn Jlaria Sorll'!: J>ereim.
T.~BO.~ SIII'I'LEMENTAR DAS RRMIS~ÜES 111': ANN!Illlo\DES, I•:M AIIOITA-

A couJMNA n nA

.MENTO
DE

f8

DI~ FEVEREIDO DE

QuE Aco.\II'Aimou

Idades.

De

tiO até til aunos.
(jJ
ti2
tit J 6::1
6::1
M
tit>
64
(jf.i
66
66 • 67
ti7
68
69
68
69
70
70
7f.
72
71
72
73
74. J
73
74
7f.i
7f.i • 76
7ti
77
77

78
79

78

79
80

o

nEcln:To N.

V~:76

f8i0.

Nnmero de rmnuidades
para a Ninisslio.

9/f:J
9,20
8,97
8,72

8/J.7
8,21
7,9fi
7,ti7

7 39

Út>

6,8f.i
6,f.if.i
6,29
5,96

f.i,69
f.i,~o

f.i,H
4.,87
6.,63
4,38

· Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Fevereiro do 1880.Francisco 1llaria Sodré Pereira.
P.

n. !880
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DECP..ETO l'L 7672- o:o: 21
APl~roia

DE FWEnm~o

or,: 1G80.

o:; n~ros Estalutus ~a So,dctlo.U.c ~~~1i:in flcnific~ut.~ .Commcrcio o
.:\l~~e:;.

Allentlentlo no flUe n·presenton a So!'irc1nd · lJilÍiio Beneficente Comm<reio e .A.rt•·s e 1'cn•lo ouvido n Set:din dos
Ncgol'ios ,,,; I:nperio d·: Consdho de !~'tatlo: ll"i Din· bem
1\]l!'l OVitr o,; t•ovos E>t·•tntos d;1 t:::•.'J:Hl ~:or·i·~•l<ld<). •
_QtWP'IJliCl' :dtr·r::çees que se lizer•'iil nos dit0~ E!'1atntos
n;>l• porlt•rão ~er pn;;ta.s eta e~;:ecwGo sem vrévia :~ppronteiío
do t;on•rno Inq:crial.
•
•
O lln•·h:ll'••l Fr;n11'iseo U:t:·!:t Scl:lré Pt•rcira, do r·,I,·u Con~elho. ::llinis!ro c S• c: et:\l io t1c t·:st::do tio~ Neg•wios tlo
lmpPrin. aF.!'im tenha enli'Pdido e fnen t'Xecu!ar. l'nlncio
do 1\io de .ln11dro t:llt :·.t ,·o l·'w;;•reiro d•J lSRO, ü\J. 0 da Indepcw lencia' e do.) m p:·.rio.

Novos F}~.(,atutos <b So(Ú~~~;ulc Uniitu Beneficente
Commercio e Artes, appronulos pelo Deercto
n. 7üí~ tle 21 tlc Pcrcrt·i t·o llc 1880.

Art. L• A sorietbU.e uenomlna-~e Cnião Beneliceute Commerrio e Ar:es.
Art. 2." Compõt)·S:) de il!in:il3Llo numero de socios contribuintes c rcmitlos.
Art. :J." Seu~ Iins são :
§ i_ • Benelicinr 'eus socios c:uando cnf•n·mos;
~ 2. • Eslai•Piecer pemiío ao; soei"~ que pnr avan•;ada idade
não po~sam trabal ll<~;· : ou fJn:mt!o por uwleslia ou defeito
physico Hquem iHJ}lU'.~'J)ditaLlos de obtu· meios du snbsistcncia :
§ 3." Ccneeder pcmões ;\s familin~~ dos socios que fallereÍ·eia em eslado de puJn·czn, e que dnranu a ma vida não
tenhnm.rcrebido soccotTos soei:tes, ou que, tendo-o' recebido,
f'C tPnltam [lOsto quitc>s com a socicuade u:Js coudit;ões do
art. 6'7 ;
.
.
..
1i 4." Fazer o enterro !lo socw, c1urndo s •p soliCitado,
salyo os casos do arL. ~2.
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CAPITULO H
!H A:J:dSSÃO DOS SOCIOS

Art. !;,. " Qui,lqur,:· dd~rFio. naciünnl ou r,.;tran::;ciro, poderá
faz•·r rwrt•l da ;:od•·<latlt~: romtanto que n~o e;:tt>ja envolvido
em proce-so e que sPja do reconher:irb mor:1li•ladc.
Art. iL o N:io 1 otl 'I':~ o pnrt:~ncer :i sot~iedade :
~ f. o Os rn"nore..; d() ii.i anuo~.
~ 2.• 0.; maiores de :iO :1t•' 60 annos, snlvo rnlrando re·
midos eom a jo·a de :mo,s. A nenhuma heneflcl'ncia ou pensão
tôm dircitn, no priineir<~ anno de imcripçiio SIICial:
§ :1. 0 Os qne nfiO P:OZUt'!ll tle sande jlCI f··itn <•ll que t.rnbam
drfeito ph ysico, que possa no futuro ser v L· par;1 allegar
moli~stia 011 impiissihiliclailo p:1ra o trahali•o.
Ar. ti. 0 P:~r:~ sr·r admiltido ao grrmio sorinl, prrcederá
propo;;ta :ls,ig-natla pr;r nm sacio, na qunl se d.. c!ararü o nome,
idadn, na turalidad:·, csta•lo, proliss~o c rt·~ido11cia do proposto.
Art. 7. o A [l!'opo<.t:l serú dirig-irln ao 1." ."Ot:rl'larin qne a
apresenL1rá a di,.ccn~:,i:o na primcir:l ~ess:lo do con:-:elho,
ouvindo prévialll•\il!t\ a rcspeetiv:1 COIIlllli'são; c SC!ll!O approvarl:i, elmHn.u.nicará por cscripto ao enudidnto.
Art. 8. 0 O propos.to, logo que re~o!1a avi>o de ~un npprov.1r,ão, entrar:í par:~ os cofres sociaes eom a quantin dt\ iO..~, si
tiver de 15 a 3\.1 a unos, ou com a de 2015, si ti ·;e r ma h t!e 39 a
50 annos.
Art. 9.• Porlor:i rr;mir no nr~to de snn entr;ld3, as mensalh.lades, o prii[Josto que além da joia m:m:adn no art. 8. ",
entrar mais com a quantia de Hi06, tenrlo dt) i5 até 39 illlnos,
ou 200J, tendo mais de 3!J até 50 annos.

CAPITULO III
DEVEflES DOS SOCIOS

Art. 10. E' derer de todo o socio :
§ i. • Observar estes estatutos e o regimento interno ;
~ 2. o Acr:itar c exercer com zêlo qual•Juer cargo para que
fôr eleito ou nomeado, salvo os casos de molestia ou reeleição.
§ 3.• Contribuir com a mensalidade de il$, paga sempre
em trimestres adiant:~dus ;
§ q .• Comp:1recer ás assembléas geraes c cleitoraes, e entregar suas cedulas ;
§ 5.• Conduzir-se com dignidade e respeito,
.. antlo se ..···-·~·~ ....
achar nas reuniões da sociedade.
..... -~\r('.~ 1\.\ C~ !.f 1
§ 6." Participar, por escripto, a muda/ ~~~'rlc'ia.
''' .-?.
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CAPITULO IV
'

DIREITOS DOS SOCIOS

Art. H. Quando qualquer socio quite com a sociedade
ju)crllr que o con~elho ll'm ultrnpa~sadu os li mitos qHn n lei
soclal lhe l•reSt·reve, ou infringido os artig:os dos <'"tatutos,
ou qu:111do entender que é llt~ce,s:,ri;~ nos intere,SI'S s•ll'iaes a
resoludio urgente sohre qu:dquer Iwg·ot·io. tPnl rlireilo a
repn·,eutnr co11l1 :1 o cnm:elho e per! ir uma a~sPnliJiéa gnral,
comtant" !JHC >eja a sua rt•prest•ntaçiiu :1poia!ln por nove
assignaturas de ~ocios, lambem t)Uites com o~ t·ofres sucwes.
Es~a renniãu de a,:sembl6a uiio poderá ser n~.cgada, nem espaçada por mais tle i1i dias.
Paragrapho unieo. Tem igualmente dirt•tto qualquer socio,
nns condiçiíPs do§ 4. 0 do artigo anlct'Pthnte, de ptopor ao
consl'lho motli,Ja.; em hendl<-io da ,:ucietlade, e tt•tú a~.;euto
nas st~ssões mn que se distattir sua propo:<ta, po.lendo tomar
parte na sua tliseus~fio; não poderít porém, votar, uevt~ndo
retirnr-:;e antes da vobçüo que tlevt~rá ser por e~erutinio
secreto.
Art. 12. Todo o socio tt•m direito de votnr e ser votndo,
cstt1ndo quite de stu.s cont rilmi,;ões.
Art. i:.l. o~ Sllt'ios que ~e in~creverem depois dn data do
decreto IJUe oppruvar e~ta reforma, não teriio direito ao
titulo ,de que trata o art. til, reformado, : ropt·iri jure; e só
poderão obtel-o pelos meios marcados nos estatutos.

CAPITULO V
DAS PENAS DOS

SOCIOS

Art. 14. Perdem os direitos de socio :

§ i. o Os que se entregarem á pratica de múos costumes e
que se não corrigirem depois de advertidos.
§ 2. o Os que derem extravio a dinheiros, móveis ou qualquer objecto que pertença á socifldade, sendo além disso
obrigados a restituil-os judicialmente.
§ 3. o Os que, por falsas informações, tiverem sido admitti~os sem os quesitos marcados no art. 6.. ", e por espaço de
sets mezes, entregando-se-lhes as quantias com que tiverem
.entrado para o cofre social.
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CAPITULO VI
DA ASSEMBLÉA GEUAL

Art. :W. A assrmhlt\a geral considera-se constitnida, logo
que estejam pres ·ntes 40 soeios quites e COIIIPt.·ará os seus
tr:thalhns nom··;mdo um pre.;idt~nte e dous se,·relarios, 11ue
compor;io a lllt·sa da assr!mbléa de li n ili valllt!nlt~.
P11ra este acto servirú interinamente a mesa tio anno
anteriot•.
Art. Hi. As reuniõrs da assembléa g••rnl f1r-se-hiio ordinarialnPnlc duns vezes por anno, sendo n pr·im ·ira na 2.•
doming:1 do 111ez de Janeiro c a segunda na :1." donliuga tiO
mez de Fevereiro.
As reuniões t•xtrnordinarias terão logar quantlo ns rircumstancia< o exigirem na fórma dtl art. H, pnwedPn•lo sempre
ann uneios pelos jornaes com deelaraç;io d' objccto de que
houver de tr11tar-se e anteccdenda de 8 di11s, no minimo
prazo.
Art. t7. Com pote :í primdra assemhléa I!Cral ortlinaria:
§ 1.• 011\"ir a ldtura da acta da ulti1113 ses.;;io, :•pl'roval-a
l'll rrprov:1l a;
§ ::! o Uuvir ler o rPI:itorio aprt•o;ent:ul<o ptdn pi'PsidPnlo,
dando 11111 resumo rlaro dos trabalhos adiJJini:<tr:ili\us e
demonstra11do o est:Hio da sociPdade;
§ 3.o Ht•:<ulv.er, sobre propostas ou in,licat;õo~ de inlrresse
soei:d, scwlo sna nlilitl:tde ret'Oithecitla, por llllla t 0111::dssão
nou1e:H!a par:1 as examilwr e dar Sl!ll (Jal"t~t:Pr, JW sugunda
ses.<;io ;
§ "'· Elrg"r o consPiho administrntivo, qnr. srr:í de 21
membros r• fnncciuua'á (lO!' Ps 1 ,a~·o de u.n anno;
§ti." El··g r a comn1is~ão de contas, qw· st•rú compostn de
tre? llleliJitro~, a qncm compete o tXllllltl dos halanços,
em1ss~o de pan•ct•r sobre o rel:tlorio e a liscalb:'ç o dos actos
ad111in istr:t Li vos.
NN1hum dos membros dn directorir. e tlo con,.:elho ou
qualqu ...r en1pn~g-ntlo da soch•d:tdc pudcr:'t fazPr parte da mesa,
nem da eon1mi<s:io de conl:1s.
Art. !8. Cut:tpPte á segun 'a assembléa geral:
§ 1. Uuvir a ldtura da acta da ultima se,;são, approval-a
ou reproval-a;
§i." Di<culir, appi'Ovaron reprovar o par<'c•·r da t~nmmissão
de cun tas, relatorio, 11roposta' a prt~sentatlas na ui thw S<'ssão,
e tratar, emlirn, de tutlo o que fôr submellido á sna del'isiio.
:\rt. !9. A nssemhléa geral eXII":I"'"inaria ;;Ó tr:1ta do
O~JPcto p:~rn fjllt' foi convot:ada, cor11tan1o IJIIe nã11 st: nfaste de
forma alguma dtiS prineipios fundamentnes da sociPtlatlo.
Art. 20. Si a a'sembléa geral, 11m qu~lqnPr dos casos. não
concluir os sflus trabalhos no dia da reunião, puderá ser

adi:Hb p:~rn qnnndo rllrr o jnl~~·nr eom·::nicnt•', 11:/o excedendo,
por,··m, a Hi rlin~.
Art. 21. l~m llll:'lfJner din tl:~ ,.,,nv:w:1r:~o tlrr a~~nmbh;a
gernl ordinarin ort e-:lrnill'rlin~:b, J:i'ío r·rl!nllarnr-enllo o
nutnero dD · soeios dn qne trnln o art. l:i. o pre.;idcnlc a
con vocnrá 1le n•JVO, com c: ito dias <le :l':l:•t·r~rl:•nci:J, ,. nnnnncios
rcpl'ti:lo~. Si ninda :•~· im 11iío ltouvnr nnrn,·ro lrgal, se r,onvoe:trá OIJtrn Y!'Z corrl oito rlins t:nnbP.:n de anlecc<lea<:ia: nc~sa
tercPira rermi~o lit::ll·{, a nsscruliléa l'Onstituirl:\ o 1lelilwrará
com qualquer nnmnro.

CAPITULO VII

Art. ~2. Lrwo qtw a a;sr>m:J!,·:~ ge:·nl ~c converta em
colle!:io 1>lr'itoral, s(' procerlcr:í ::o r•'CPhinP·nio dns ccrlulas
para (18 Iins pspeeili1·ados nos§~ ~.. • c 5.·• do :1i t !7; dPvelliiO
ser dislinl'tamente ('sc:·ipt,JS os no11res ll•: JH'<Ifidente da
a~sembl!'B em urna crdula. de secretario:' Plll nutra, domemln·u, do concelito cr11 onu·a c dos da cn:nmissilo t1e contas
em outra.
Art. :!3. Para a p]ci(;iin Lle que tr:lla o artigo nntre:]llente,
s,·, SPr;'o rec:•IJida~; as ecdulas !lO' ~oeios presen:es.
Art. ~4 l"o eolle:,do eleitor:,! o~Mviriw de "errr>taeios os
mesmos da :n,seurhl!:•a e de cserutatlores os socios que o
presidPnte nnm,•ar.
Art. 2ã. Find.1 a segnn>la ch.1mau:~ do' 'ociosr(nc rlPi:c1ram
de votm· na pri111cira. termiuar:'t o rcetJhimentD das cetlulas e
srrão confront~das corno nunwro dos vot.:mtr'. Pml~f'der-sc-lla
ü apuraç:lo dos votos, e seriio pelo pre~i!lente pruclanwdos os
eleito.; pt'la maioria n•J:,liv:t da vof.a:::·,o.
Art. ~6. :::llJI'Fio sllJlJ•II•nlL'S o~ imruediatos em votos quo
seriío chnmndos n ·s srJguinte~ easos:
§ I." Por fnltn de conrpareeimento a fJUatro 8e;;;sü,_Js seguidas, 011 ausencia 1Ji1o participada ;
§ 2." Por despl'rli1Ja 011 f:,llecirncnto.
Art. 27. E' da nttrilmieiio da mesa eleitornl, rlccirJir da
valtdarle da elei<;iio quamlÓ encontre dilrercnça para mais no
recebimento das cerlulns.
j\rt. ~8. ~ilo ~CriJo apurada~ as crrlulas qne não forem
manuseriplas, 11ssim como tnmbrrn não terão lo~ar o~ protestos depois de accltHH:ldos pelo [HPsidente os novos eleitos.
Ar L :Z9. Coneluiclo todo o pror,esso eleitoral, o L o secretario lnvrar:í a aetn, que será assignada pela mesa declarando
nella o resultado da eleiç:'io, e remetterá a c:..da um dos
eleitos, para lhe srrvir do diploma, um ollicio com declaração
do numero de votos que tiver obtido.
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CAPTWLD YIII

Art. 30. :\ <1,:::1inH.rnç~o da f.OCir•rJnuc é n•presrnl<l•la por
um co:t~"!lw ··!dto rua!o;·we o S '!." ue~ nrt. li, c colltpclcllw:
~ 1. 0 ElcgPI', ll'i'S o.lia~ t]ppr.is !la clo•ir~~n. u'entn• ~cus
mcmliros, unw di:"< etnria t~•>lllpn:>i:t tJ,, prc;idt•ttl.•. \"ierlprPsitklll.l', i." c~-'' seercl:>rios, lltPS•>:!rl'iro n prowllt'ailor,
sendo nceps~a rio ]'~lt'a o pec;:irknle n tlt:l,owei ro tn:tir~ria
absolnin 1k votos. p,., sidi··:'t a r•st:1 l'lnit ;;o o 111ai: vnlado !In
o~: dnu:-:: i;atnt·diido:-: e~:1 \Otos,
a ;tela 'lo lt\"ro d:• l'io•ir·.ii·•r;:
~ :2." .JuJg·ar das ar·r,Õ·•:; IJ:'IlCllll)l:li.as dos SO ·ios, [>l'flJI'llldO Ú
assPtlllilr~:t ç;rral qnr• ,,~iam in:·•el'i!•h; H'''' ""mr•s <'IH livro

conseli1o, e

S1~rã11 SPt~n~lari(ls

l:tvra:Jrlo·~n

para L<>o d.• stinado, e l'"s ar-I!Jt•:< o; o·o:tq:L:lt'llk' uip:o:n:;s no
caso rln ser ;q:provada :t prnr•l:;:;J:
§:~.·No ;w:F il~ commt-;;:Õe; p:~r;1 o Ln:n c]r•scrnpcnhn dos
fins :;ol'i:w;, 1Jcn1 co111o os ''mpreg:~1los uc jnlg;1r pn·dsos,
e mart·ar-lhr.s onJ;on::H.IO', sn!lrn•·llo!Hl"-''s li<'Jl"'s ú approvnrão da :ts~CIJJbfo;a g·eral, si esl:t 11~0 tivnr lixauo prÓ\'inment ·o~ lirnitc-; do!ntro dos qn;:ns dil'ír~rã.> ser t11;1rcad"s; os
cohra1lore:; não (Wllenio ptll't'Pht•r m d:i dn lO "1 , sobre a
cohr:~n,·a:

§ ff.·· Tomar tod~s ns mediuas Hntkntes no engramlccímento da sociedadn ;
§ti." Exatnin;;~·, qnando julgnr ~;cecs:::ario, o cstarh do cofre
da soch·rlndc;
§ 6." Snspen!lr I' fJ"alrpiCJ' en1prc.·~:l'lo, qlt;mrh dle ~;c
opponlw aos (.lrindpios e int•·re~~es sociaes ;
~ 7." Hrquisil:tr' ;1 convocação da ;,s~··m!J!éa gcr~l ~10 l'r!SJle·
ctiyo presidente:
§ 8.• Suspemler qualquer !Jcncflcor:cia on pensão, qnmllo
reconhora te•· ;:ido indevidamente eonccdida, dando t'Oiltit á
assemiJiéa g-eral, na sua primeir:J reuni~o, para que esta
resolva dl~finitivallll'llte ~i ucvc cessar oa continuar a IJenolicenria ~mpensa;
§ 9." Promovei' p:•rante as autoridntlns tlo p~iz o procc~so
dos socios c empr:•l-:'ndos rJUe derraudar••.m a sof'icd~<le;
§ iO. EntrPIWf aos socios cffectivos, contdhuintn,; n remidos
os diplomas nssi ·nados pelo presi!lon le, L" srnetnrio e thesonr11iro. rec.l'!Jerulo este a quantia de 2;5000 de cnda um ;
§ H. Celebrar duas sp,;sões mensalment<3, a (jllC t!Pvem estar
presentes pelo menos t 1 membros, sendo as decisões tomadas
pela maioria dos pre.~entes;
§ U. Discutir e votar o rel:ttorio que o JlresiY,ent.e-·apre- .
sentar, l5 dias antes da comocação dn primofra ~sscmhléa , · ,
/
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geral onlinaria, ltnm ás~im o~ balan<~os trimrns~rs rio thcsoure:ro, prr:viamentt: instruido~, com o p:m:et:r ela com missão
respcdira;
§ t:l. Ouvir n e\aminar ns reprnsentnçõt:s de qnai1Jiler
socio, que viPrnm r:m termo> r·uliVt•ninlllPS, i' :~LietHicl-os
como ft'tr de justiça, CO !li r,-·rauso para a :'"""llthléa ger:d, e
sem fH'P.inizo do·; qtw Jl"ssa li'r para os por!Pt'r:s .llldir'iario ou
Exrwutivo 11:1 colll'unnicladt: do direito r:ivil n :Hintillblrativo;
§ H. Antoriznr a imprPssiiorlo relalorio annual, p·trn ser
dhÍtriliuido aos socios 1ntcs da J.a :JSSI'Illlil:•a g•·ral ordinaria, o o J•al'r·rr·r d:t col!lnti:"''-'o dt: ront;ts :t11lt:~ da ::!.• m:smnblr\a.
Art. :31. S~o attribnir,'Õ•'" tio JlresiiiPHifl:
§ L" Dat· andnllii'Hlo. n:t f:.lta d:t-; reuniões 1ln cnnor:Jho, a
todos os ll<'goc os IJIH: for•·m ur~rntes para :t l1oa ot·d.:m da
soried:t~!P, da111lo li<' tudo eonl:t au cons••llto 11a primeira
so~sito ;
§ 2." Orrll'n:tr ao thrHJurriro a t•ntreg-a das l]('nnlicP,ncias,
logo qlli: lt~llli:t sdt•twia tltJ algttlll >Ot'Íu r:ullt tlir• ilu rle rceEIbel-a;
§ 3. 0 llnhrir•ar todos ns liHO!' rln sot~il'rl:uln;
~ ft.o l'n·sitlir :'t;; ,;(';;;;li••,; do e•>llSI'Ih·•. tt•tttlo o Yolo tlc
qu:dida1lc qua11d" hlllll't'l' Plllpat1•; r:xr·l'pto 111' r::tso rk deit.:iio,
em qtli' o ll•·s••ntpatn cer:í l'r·it.u tu•la >Ot t••;
§ fj," l\1:.tndar pas>:•r :ts l'l'rlidõt>s, alte,l.lti;Js 011 inforl!lat:ões
qur~ fort·m rr:qiii'I'Í•las pPios s1wio.; " •lar- Ih•·s si'Í<'IICia tias
delihet·a~ln•s do C<l!t:<t•lhu soltn~ as lllCo<lll:ts iu[tt'lll:t<Jít·s, qllcixas el1· ·
§'ti." .A,utor'i:rar as tle.;peza~ nrgPnle<: P o pa<.::.m•~lllo das
que forettl onJr~n:td •s t·elo t:~>ll:il'lito on pela ll'"'~"thl···:t g-ornl.
Art. ~U. O 1 it.'ll-p•·t>sidrnlt• stth,;títuc o prt·-<irl•·lllo em todos
fJS sous ÍllljH'<Iillll'lllo,;_
Art. :1:1. s~" "·'1"1'1'<'" "" I." Sl'f'l'l'i:trin :
~ I." l'r•w,.d•·r :·, l·~il:!i':t ""' :wl.:t.; do t:\pt:tlienll' r: <~ssignat'
toda a <'t•rrt:sp~ttlii··III'Í:t •lo ''"il·l'ilto:
~ ::!." CoiiSIJI'I·:.r t·tll IHJ:• orlkut o art·lth-o ,, t1:r sempre eut
di~ a t•st·ripllll' •.:fio a s· ll l":lr~·q;

~ :1." F:w·r o p··d "" tlt: 11\'l'o:<, t: rln t:t1lo lltai~ qtlii preci•,ar pa r:t o <'\ pl'd H·nlt• ;
~ '•·." l<···l"·dir.
tll:t\Íirl:t I'""'"Plid:lo,
o..; olli1:ios e

''"I"·,

onl•·n' d:td:>.-: p. J., ''"""·lho;
~ ii." F:•zt·r •·o1n 'I'"' na mntrknln dos ~ol'ios con~te:
1101111;. ir!:ulf', ll:t.lur. lid:tdt:, 'slado eil'il, o•C('liJI:tl;iio e re~i
detu:Ja. lwrrt I>S'illl 11 "'"'"' d11 pt'<tplllli:lli<• ·
~li." i'I''.'Sl/11' l11d11S IIS fJ'I'f:ti'I'I'.ÍIIHJlllOS () Íllfoi·run.·ões Jl~i]ÍtlaS

po(o r·oHsl'lhu, e p:rssar ;t~ C<'l'lidõ,~s ord•:n;rdits lll'l>l presidenle:
·
. ~ 7 .'o Presidir ás "e,:;;;õrs na falia do pre,;itlente e vice-prestdl·nle

Art. :1~.. O i." S'-'CfPl:rrio 11'111 a Sl'll r:arrro:
~ 1.'' A reth11:•:uo rltt;.: :telas •: os regbtrus ~'-·tw:s;

§ 2." Cmlll,iuvnr o l.• srcrrt.~lrio, fJnnn1lo rtw prr,ciso. "snbstituil-o !'nl SIHIS ÍrtlpCdiniCili.Os, llll'llllS liaS I"I!.!II'I:(II'S dl' fll'l\SÍU!'IIl11 ('. VÍCI'· Jll'l~Sidf'llfü.
Ar·t. 3.'i. S~o ohri:.wções do lhesonreiro:
§ 1." Ser J't'SjtOilS:IVI'I pnlos titltlo.; e dinhniros f]1111 rormam o c :pila I Lia societ.la In e IJlte est:-1o soh sna guard:1 ,
~ ~-" Ahri,· 0'11 11111 IJaneo llllhliro 11111:1 l'tllll.a corrente
em nomn da stwic.I:HII\ c w·lle rn,•olhnr todo o tlinhciro a
esta [H:I'tl'ncnnte, á PXrepç:lo Lln I(!Wntia 111,1·ead:1 no ~ tl. ",
retiraurln i~u:dniCJite todas ns SIJIJinws uer·cs,:Jri;~s para lH:I·nrrer its desi·<-z:JS s"cial's, c o saldo. tlt-dnzid;l ;1 q:1antia
aprox imnd:unPntn pnwi.;:l 1•a ra os f'n,·ar~os do :ri IIII'SII'IJ a
s~·~uir; snr:'1 l'.onvnrtido trinH1nsaiiiiPIItP n111 apolit'I'S da dividn puhli1:a !!IH':li nu prn1 i111:ial, quando Pslas g-war•·m dos
illi'SIIIOS (l"ÍVil<'C!ÍIIS d:liJllnli:J.;; O as•dlll lll:liS, hiiiJI'li'S 110
Thi'Sillt;·o 1\ let:·as hyp"th ·eari:1s 1l1~ kllleos 11<: rr,·dilo real,
que tivcrc:n a garantia do g"verno, lirnndo :• t•-<eo!lin de
t:11~,; titulo~ ao juizo diserkiunario da 1lir<•i:to1 ia, o·: '(tl:ll'S ni10
po1lnr: o sPr fr:~n.::f'ridos SPIII d liiH'I':H'ii" da a-s•·ntiJf,'•:t gl'r:1l,
com posta [11'111 nwn"s dt) do11~ terços dos sut;Íos q 11 i t''" 1'111 >na
tot;did:ldn.
~ :1. 0 Admiltir sob sua rcspons:thilirlmb•, cnhr:lii"I'I'S, prererindo-se OS SOt'ÍO>, dando disso Clllll:t :tU l'llllSI'IIJo I! a Jli'ÍlUCil'a ~n~~i\o

§ t,._., !lar :1 !'OIIllllis iío rr.:pf'l'tiva ns q11anti:Js p:11·n ns
hcnl'lit'' nei:~s qn'' 1n:~rra o nrt. :m, logo que tenlw I'Otnnlllllic:•ç:lo 1!11 pn•sid .. ntc;
~ ;;,o ,\pii'St'i!LII' tri•HI~II":dntrnt'' :111 I'IIJI·I'IIIo 11111 h:danecl'' da l'l'l'l'it' n di'Siii'Za da Sll<:i' d d•~. lll'lll n·:·.int uma
rela1;i'1o 1l11s sot,ios 1'111 alt':~zo de lllt'IJs:diti:Hl:•.:;
§ ü.• llar y,·rh dln,·llt,•, ou r:o1· pst-ripto. tod:1s as i•JI"onnações qtw o eonsl'lho e\igir sohre a.; lin:111ç.:~s d:t :-:ot·.ipd:llh~;
~ 7." n,.n,Pitt~r IHII lPmpo tod:1s as eont:t-: l!"''lllll''·il:~d;,~ e
liVrOS :Ís I'O'IIniÍ·::.:{j,-; I'I'Sfi<~CtiV:Js. f'. IIIÍIIiS!I':II'-(iJI"· IIS t·Sd:.tfCeilliCII[OS q111)'p,l1:1S C\iglrt)lll (1;11':1 l'ornt dar SPII pii:'l'l'l'l';
§ 8. 0 T1•J' ~l'lllfll'l' t'ln snn p1•dor 1:ill0:5 p::ra :ll'lldir :1 qualij\11'1' b.·JIPIÍ1'11Jieia on l'lllll'l'nl qu;~ s1·ja :~uloriz:~dll :1 la:er.
§ !l." ,\pi'I'SI'II·nr ao eonselho, I(IIÍIIZ<' dias anl. ·s.d,• li:1tlar o
anno soci:d, 11111 h l:tiiNJ 1!1\ tod::t a ro·,·eila ,. t(,·s;"·za d:1 'IH:iednrJ,•, pa:·:1 ;;er pn•s••ntn :'1 ass,·lniJI!óa ger:d,.-:,•nd" 1"'''1 ianwnte
puld ii':JIIo no jomal ;
§ 10. Assi'.'nar os rrrihn~ de joia'~ e llll'lls:did:uJ,•s;
~ ll. Teroslivro>qnerornm prc,:i-."s,ill ln-:i,·<>od,•t''I''IIO
i.lc Íllv•·nt:ll·io d•~ tudo quanto l'l)l'l'lwr fi,, '''11 :111!1',., .• "11', c
(]o ljlle f<.J!' f'l'l: ·IJI'tii(IJ dlli':IJI!f~ I) :JIIII'J, IJ IJit:d ·'~i' 1 l:111dJI'rrt
as-:igo:~do JH·Io f'l'n-id,.nt,~, 1." ,:e,:n:lari,, t; l"':· '"1'1' 11
'111<'
Jlzrn·m a r,n tr.•ga ;
§ 1:.!. Cnmprir os de.<pachns e orr!Pn.; q11r ll11· forl'm
dadas (!Pio Jll'f•sidrntc, ~~ons,.Jho •: :J"SI)Jllldti:t g':ral, dandolhes CIJIIVI'IIÍCill!~ C liel f'XI~f:lll'iif.
Art. :Jii. Ao Jlrocurndor c"iniie\1):
~ f . 0 z,•(~l' 0'- Íll!el't•S<P~ d:t ·OI'ÍC,I:ldl' (' Jli'Oill11\'8f flld•J fJl!C
f1)r· l'l'55in·l para ~''ll .1ll::!'lll''llto ,, l'l'"'l"·'ri·l:ld··:
p, !1. l8·5 1J
211

~~ 2. o l,r;itn1· <los func:·[;c~, P ln:nnl~!L' ccL·!lrr~r ns tni~s~s na
r,·.rnw do~ t•<tal!! ltl~ :
~; :i. o lt.•pJ>;•st•n!ar a soi·-L~iln•.le l'lll jaizo p•1r mdo dr
procur~1:.·ão, fJ!tü devnr:i s;~r :\~si~.~;1ar~;~ jw!a 1naiuna d1~ eo 1~
;;clho;
~ 1.. u Tt~r soh sna g·u;-~nla to1los 03 ~::t)rcis e oiJjce~os fJilf'
a socicllatlc po:<sue ou \'i I' I' a pn:;:;uL·.

C \PITL!L') IX

j•JÍa' tlns '"i:!'a1l~s 1h ~o:·io~. mcn:nlitlatles,
1lonat;vos tpw l:unv T, tlrt!::ziila n d;l~í•Cza
;mnnal. foJ·n;am o c:•pit:d tb soci<·dntll'.
Art. 38. A•~liantln-s•' 1"orm:11lo t'lll 111'\a caixn espPt:i~l n
flli!do nccess:1ri" par:1 ;1 rompr;; oa t••lilie:H:iill do nm prcd10
onde se t•staiH•IPql o nn:hivo da i'III"ÍL'Ilnde. pns~a n C\f,esso
de •·:1pit:d parn ISS<' li1J1 Junto. a l":m:r parln Lla t'.;dxn ~:end"
e\.tin;:ta a institui,::·:o tln r -ferida c:1i\n.
Art. :11. A'

rcmi~sõc;;

ü
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Art. 39. O sncio qnc for ::comme~iido dn qunlqucr nwiD,tia,
que o prive 1lc lrnb:1lhnr, m:ntdanllo pnl'lil'ipaçiio ncompanhnlla llc rel'iho ou !locl!i!H'nlo anthenti,·o qnn !11'0\'e e~br
quite com o cofr•; "Oeial, l"'rc:_•IJcrú da•·:mil' o tempo de ~na
cnf,~rmidadP IJC!l,•lic,:ncia lli! razi"í,, d,, :10,) m•~nsnltnrnt·~.
~··nr]r, •·nrrtribninlr! 011 n·:,!iriiJ; dr• ::!;).) '':ndq J,•Jtnml'rito; e de
30:5 se for IJe:;rfeit•Jr: sr·n•!o p:•é!a •·>tn lien<'ficencia 0m dtws
pr.•:::taru~~ m?n<a~~. ,. l"•''"ili!Cli• l·.l;:o que , .. n·~:a'·r!,·('~', e
pos;:n rntre::ar-'~ :~o • xr:·ricil• 1!e ;::w pr:~ll-.:sfio.
Art. '10. A< iJ:•nell•'f'tll':a< -ó vr~,, Jn·a·lns r.o~ <orio;: enf,•rmo• at~ ~. f:h:-ist·:Y~ü. ,'..a•l::rnii:-, Botafo~·o c ::\ir:lh'>fOY
no lim:t•• u" eic~·.:di>.
Art. '11. Os ;:orin<, q.1c se n•:!Jan•m aPm dos hg~r•·;;
indkadns ll•) arti::o ;:nt•'Cr••L·ntc. n~n penle111 o dirl'ilo ú
IJeneticencia. en:utr·ntn •!UI'.al,:·m d) que marrn n ~ 3." rlr> art.
lfJ, [JI"IJ\·,~m a enf ·rn:i,Jad•~ •:r,rn att,:st:vl·, do JllPrlic•J a-~i,tente.
Art. '!::!. Ao soein qur~ f·,l!er:f'r ,., fm·ú o funer;,l, '':lld'•
conduzido em caixão u. ;) " o t:Ja~-.: e,•ne;!'llll<_L·nt·?, o fJU<'
tclci.'l import:1 em h':SOJ:).
Art. -B. (I ~·JI'i•) •P·' :'i> ir.·.-~ li hr p3~3 •:· tr:•ktlh•J ror
il-:~:~:=--~

r:.•'J ::·.~!~-:'.i: ::~_·_::-2-:-~'. -~=;~~r}~! r~!};;;:---,.

!:1-:~~~~1 ·1~

HJ!S, S:'lHlO Contrilmint:~ OU rcmirlu ; r1e SQ~ ~CllrlO ]JC1l!ln10l'ito,
c ele ::!f):) sendo IJernfnitor, som pr<'juizo do <tnalquer outro
~iO~'t;Ort'O, l'XCO[lLO O UO art. :J\J.
Art. h'L O ::ocin 'flW por se:~ m:io t•::t::rlo t!n :::1!11ln JlC·
ces~itnr rr,lirnr-sc do lmperi<~ ou iln e:~pital /.:oznr:í. por· uma
SÓ Vl'Z, rle lllll SIIC/'01'1'0 tio .'JÜ;), ~t·ado Cllllli'ii::I'Ill<· OI !'CillÍilO;
tle liOf.i, St'!Hlo bt•nt~mcrito, c de fi·'~ s ·ndo lw11ll>it•>:·; prov:mdo n;.o ter meios proprios p;~r:r '"' 1r:11rspo1·::11'. lie:1ndu
dispens:Hlo do png::nwnto de llit'il: :ditla•it•s, ns,:im CtiiiiO
priv:~dt~ de oulro IJII<tlqrwr soccorro, dnrant:t sut ausencia.
Para ter direiio a Psse soct~orro, sr) ,1pres:·nlar;i pn;vütmrnte
ao medico tia soeit•tbtlt•. 011 r•·qnnrl'r-fr a Yi··ila do 1111\'lllll em
sua n•sitlt-rwi<l, t~::m :1 Illo!e-ti:r o pri\ t• du t'lllll(l:il·t·rl'r.
Art. ~.;;, O stwio qlli: lôr we ..;o rt•rclJI'r:i u:t~a pemãn
m1msal de iiil\, e<~>:~anilo, porém, ni•o ,t·, ella cu!ntt todas as
mais IJIIC lhe conft;n~ln os cstatatatoo<, uu1;~ F'Z tpHl ft\r condemuatlo pt:tr crime eontrn n honra on eonlr:1 a propri:-rl:nle;
fira por•'m. di;;pt·n~atlo tb pa~\:l!t!CilliJ de m•·m:didatlt'S,
emquanto ,;ufTrer a J>t'Ita impostn.
Art. W. O Stll'io que r:·incitlir 11a prnticn tlo ct·ime-: ni'u
ter:í direito :í pens:-:o al:.:urua e :.::)r{r nliiHin:ulo 11:! ;;o•i•·tla<lc.
Art. .17. Nf1o Sttrá concedido soccnrro :1!::·11111 :to .'·Ot~io que
não e>tiver quite I'Olll :1 sociedade; ur-m t~o f>Ot!t'O aqrutllc
que, estando quit•, n~o tenha 8eis me;:cfl da iuserip(;'~" ""l'inl.
Art. 4!). Por f;tllcci:ncnt.t de quttlfJUI!!' 'oei:~, s•·rá g:1ranti:iaá
sua viuYa, si fór neet)ssitatln, uma pem:·:o, etlHJU:Iilto se conservar naqucllc cs!adtl com lr:llwstiLl>tl•': c n:·:" lta-.·t·udo
viuv:1, seu:; filhos leg-itim11s on kg·ith!:t :o:; terio tlirnito á
mesuw pcnsiio rcp:lrtidamt:nle; os r~rí'ícs :1\t\ a itlatl de 12
annos e as senhoras emtJU:mto :'Oitcir::,;, lior.Psi:B e necessitadas. N:lo havendo os 110rdeiros mencionados, e ;:o!Jreviver
ao soeio, ;:cu pai em idntlc :1vnnçnua c e111 t·si:Hlo do precisão,
ou 1nãi honesta, S•·riio eonsiderados peitsionistas.
§ I." As pemõ:~s !!epenuerã't da rt·nu:l <'•'l'la tia sociedade,
mas nunca excl'dcr~o, de fOl\ si o falleei:lo fúr ,.ontribuinte
ou remitlo, tle l5l\ si filr lwnPmerito rt de ~0,3 si fr'1r lwltlf<:itor·.
Considera-se renda certa da soeieuadc os juros tlc n;toliees
pertencentes á me:;m:r ;
·
~j 2." Para se requerer a prnsiio corrcs('IOnrlrnto n bPnPmflrito
ou IJcrnrcitor será preciso cxhibir o diplonw compcleutc, a
cuja posse é o ~'OCio obrig:11lo pelo art. 6ü;
§ :J. • Nennnma pens:lo será concedida, sem provar-se que
o fallecido estava <JUite com os cofres socincs e nas t'ulldições
do art. li7 ;
§ 4. '' As pensões serão di,tribnidas por f<'•rma IJUO a Yiuva
do sol'io henemeritn, tenh:r nulis met<~Llc do q rte a do sacio
contribuinte on rernida.e a do bemfcitor o duplo.
Art. 49. As l'en~ões · seriio concedidas th.•stle o dia em que
se apre>ente l··galisada a petiç~o ao consl'lho.
Art. 50. Tudo o pen~ionista é obrig<1do, d<•ntro do L •
trimestre do anno social, a requerer a continuação de sua
pensão. Durante esse trimestre o i. o secret::rrio da direc-
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tori:t ~nnnnci~r:í pl'!ns jorn:II'S. ~o nwnos nm~ vrz por scm:,na, o l'l'l't'iiÍIIII'JliO d:1-< Jlt'IÍI,'t'I'S I' O dia P,lll qun lí'l'lllilt:l O
trimostre. Os fi''n'ionislas que 11~0 I'I'IJUI'rcrenl, d1·ntro desse
pr:1zo, a I'OII!inrwçiio da pnns:lo, li1·arr1 jJrÍI ados delta durante
ess•· ~11no s(I!IICIIII', salvo 1:a:<o d11 furç:, maior devidanwntc
provado fii'I:lllll' O COIISniilo, !JIIC 1l••eidi1 Ú COIIIO f1.11' t!f> justi~·a,
com ns fl1'''"''os do§ t:rdo :1rt. :10.
Art. iil. :\'1)11hur"a pe11sionista ("'der(, rcedJCr rn:d,; do IJUC
Ulll:l p••n,~o.
Panlpr;~pilo

nniro. As IJI'Il,Õ•·s I'C<sam com a prirn11ira pcnswni<la, o\e•·plo :1 que sn I!Pr r••partidallllllll" aos li lho~ ou
iflllõ.IOS, ljlll',lll·ll' 11111111~ di• :tl!-!;11111 OH erllllfJII'IIII\IIlO dn id:uie
maread:1. rnvCI'I11rri 1•111 f:1vor do< 011lrns.
,\rt. ii::!. A Slli]ÍI'd:~d•• n:·,o f:11ao enlr•.rro ilo sodo qrw f:dlccrr 1'111 os ilospilnes de onl•·ns ''~rn<ira IJll no da B··nelkenda
Portug ueza.

C:.\I'ITIJI.O XI

Art. ii:l. A~ sessõrs 1!0 ronsPiho teri'1o lngnr or11innri~mrnte
COilln lll'nl'<'l!lla o ~ 11 do arl. :10 r I'XIrnon)inariallllllltC
quando o.-; intr•rnsse< "'":i~II'S "nxic:ir,•nl. e sr·rãr1 pniJI'1~a< para
QII:IIIJilf'l' >'fii'ÍO 1'0:111:111[0 ljlll) '"' ('llll.'"'rVCIIl eolllll ~i:IIJllf\S
CSjlf\i'l:rdrll'.
A1·1. ;;·,._ ljn:dqner l':tndid:tln r~jl'iladn 111io P"'],W;Í Sl'l' ilo
novo :lprr·s,·nl:u),, 11a 1111'<111:1 adrnini,lraPi'lo. ",;j fr~r l'l'.i••it;u)o
de fnlltl'i) 1·111 outro r'lllls••llfn, I:Jifl;fi.; 1""''),.;, -:er P~'"I'O-"lo •
•lrt. ;;;j, O so•·io IJUI' ,.., dl::<li·,ar. 1111 fúr d''"li'.!<~do riJ ~o
ciedadi1, pi·)rd·· lndn n 'lll:d•J 11'1' d 'l'••itn :·, in.t,•rnnis:w:ln, salvo
al.'.!lllll:l qna111ia IJIW kn'r~t di'I"J'ii:Jdo 1111 elnpre ..;t:~do :i Slll:ind:lil··.
1\rt. iiG. O swi11 qnr1 dr•i\ar de p:Jg-:11' '11~' mrn-:ali1l:11lns por
esp:wn dn Sf•is 1111:;.r·s S1:r:í avi-;:1drl p Jl' :tlllllllll'ith rnpf\tirlos
na> f,,Jilns i.lt• mninr ,:it'l'lllnr:,,,, e <ltJIIí1ili1 flllll con-:m·var-sc
Clll <llf':IZrl ai<•111 da 11S[II'f';l ljlll' lhe f•'Jr lll:ll'i';rd:t 110-; :tllllfiUr·ios,
a qunl nnn•·a •·xeedl'r:í il1• :li) di:~s, st~r:'l l'li1niuado do quadro
soci:d.
l'ar:~grapi10 nn iro. O con<l'l hn :111>!1 ini-<lrativo, tnrna nilo
COIIIII•rilllt'II'O dos SOI'ÍOS. ljlll' >I) <ri)ll:ll't'lll 11111 :llr:17.1J tio '<li3S
Dli'n"aliila•ks, por nwi..; de,,~;, llfi)Z<'s. pn·ler:·, llSIH'IIdt•l-os
d11 t"d"s os .'<~'ll< dir11ito-: o propor ú ao;,emiJiéa g•·r:d a sua
eliiiiÍII<IÇ'i" d11 quadro s1wi:d.
Art. ii7. IJs srocio..; i)Jli.l':lf!ns I)Po;i]n :1 fHnil.11'i'ín da sociedlldn :di) n pn•senlr data~~ os qne d1• lntun1 ~e insiTCVi'rl'lll, c
que n:in "'" h:1111 rne;•IJiiln so1'Corros soda o~, porler:lo !'CIIIir
Sll:IS llllms:di,Jadi)S conforme o disposto 110 ;1rt. 9 o dos estntntos lr;l·ando·s'l e111 cont:~ iiO "/n das mensalidades p:1gas
ali\ lfl :JIIIIIJs dfl iuscripção social.
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~fl rPiirar t]l',l:J Ciorl~ ou
•·irl:ule d1~ Nielllf•rny, p:11·ti•·ip:•r~ ;to 1." ~ncrt•l1trio I'"'" escriptll. :tlhn de snr dispnn.,arln do pagarne111o tl1\ lllf'lls:tlid:tllcs
llurant•1 ~na nuseneia, tic:mdo Clllcndido l(lle, dtlr:tniP esta,
uiio kr:í direito a s11eeorro algum, ~alvo o di-<posto 1111 art. 1,1,.
Art. 1i!l. Qualquer soeio poder:"1 dcsli!.!::tl'·><' •l:t sori< d:HJn,
mandando p:~rtieipa\:iio no eonsclho, por intern11~tli'' do L"
Sl'rr• !:~rio.
At·t. GO. São snr.ios hcntfeitorcs todos 1H(1WIIt\s qtw j:í o
forem ;,té Ú 1l:ita tla :t(I(JI'OV:'1~110 flt~ ..;tp;; ('Sl:t[IIIIIS. (' 118 I(IIC,
scudo i>Pnl'm•·ritos. salisfaçMn dessa dnt·• nn1 tli:111l11 IJII:tlqnm·
das dispo,jrõ,•s do :1rt. lii.
Art.. lil. S:lo so•·ins henemrritos :
~ L" Os ftunl:•doros da socicd:ule, !JllC cxislPIII 1'111 lllllllCfO
llt• dous;
§ :l." Os qur srrvin•m I'Om ;tssitlnitl:'d" P"r ••sp:•ro ,],• tres
:t!IIIO' no C11melho, row<Pcutivn ou illten·al:ul:llllf'llln;
~ ;;.o lb !JUI\ IJit'~l:~rPIII 011 lherem pn~st ,fi' r,·lm·:1nlns ~cr
viços :í soeind:tdB, l'OIIIO !wjam: do11:11ivo; 1"'''1111 anos.IIIÚ·
Vt'is, etc., e1tjos ,·nlol'e' sf•jaln t'slillt:~dos em lltt1is de IJ,OOtSOOO;
~ '1." Os q11e tiverem propm;to p:~r:t 'oe:os :t iill pB·soas,
IJllf' tnnlwm sido ~dntitlitlas :lll gTI!lllio soci:d c lt-llll:tlll pago
suns j"ias dt• en trndn ;
§ ii." Os que ~:ttislizerem :ts di~positõ"' dn art. 1:1.
Art. (i:J. Sii•t soeios lwnorario;.: tot111s :tqtlt·l(:,, p.•:;so:ts. a
(jlll'lll :1 :ISst\llll.tléa ger:tl, soli (II'O[Htsl:t 111!111 Y:•d:t do •·ons•·lho
011 dt• qnall(llf'l' sorio, t•nnr.~rir esSI! tit1ilo ,. '' 1111~1'• •~•)1'•'111
]Win ilistllleçiio tle aetos t!lll prol do aug1nnnlo n p•u;;p••rid:ule
soeial. T••r:1o ;,ss•·nto c diroilo dt) di;;~·Hiir 11as :IS>Ililllilt'•ns
e ser-1111'S· lia rlispens:,d:t a joi:t da entrada • m todo t•·111(1<~ que
dt•s·1jarem tonl:•r-se soeios pfTortivos.
Art. li:!. (') conselho fica autorizndn a eonf,wcionnr o
:tpprovar nm regim.mto interno que estnhole•:;, o 1nodo da
discussão, sua pelicia interna, os deverrs das •·omnlis;;õcs, do
medico e dog t•mprcgados, sulHueltcndo-o ú npprova~~ao tia
asst•m!Jit~a geral.
Art. (i!~. Os actuaes tlous socios fnnrbdorf's teriio voto
dclibl'ralivo no conselho, emqnanto a assembléa g\Tal não
resolver o contrario.
Art. 65. De toda e qualquer quantia que fôr direet1111lente
rec,.bida pelo thesonrdro, sPja qual fôr a s1w pn.e••tlencia,
niio kr:lo OS cobrat!OI'CS dirr.ito Ú JlOITCillagcm.
Art. üli. Os socios, contribuinte~, remidos, ltcn•·nwritos e
IJemfeitores, niio soriio por tal reconhecidos 0111 qnanto não
satisfizerem o que dispõe o § to do art. ::10.
Par;Jgrapho uni co. No caso de falleccr qnaltJUOI' socio
benemerito ou bcmfP.itor, sem ter tirado o eompclt•ntn diploma, os seus herdeiros não perdem o tlimiw á n•spectiva
vensão, comtanto que préviamente paguem os emolumentos
do respectivo titulo.
Art. li7. Os soei os que tiverem, até a approva~·ão dos presentes estatutos, recebido soccorros sociaes e quizerem gozar

Art. fi8. Qnandn !(U:tl1J1tnr soeio

tl:t
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do disposto no art. Ml, poderiío indemnisar de uma s:'1 vez c em
estado dr- perfeita sande, toclas as qnantins !JIHl ten!wm obtido
da soeiedadt~, licaiiC!o por •:st·t f1rma rcslabelccidos seus
direitos, quanto no c!tado art. Í13.
Art. ti8. Us socio~ IJUt) tonlwm ~i1lo elimin:tdos d:t sociedade por fnlla de pag11mrnto de mtw<nlída~IPs, poderi"uJ ser
reallmittidos, de conformidade rom o di~po,;to no~ :trts. 8. 0 e
9.•, c o!J.sei"Ynd::s as disposiçõ·J~ para isso, princtpi:mdo a
cont:1r o ll'mpo da dl'ta da re:1dmissiio.
Art. G!J. A sueir:cbde pod,~rá sllr dissol·rida quando se
reconhece:· qne ella n~o p:•de mnis preenehel' seus flns.
Esta tkliilernç;io, por•'•nt, sú ptíde s<•r npprov~t.la cm :ISS•~IlJbléa
pot· dous ter os dos ;;orios Clll gcf':tl.
Art. O. \'crilicatla :1 dissoluçi1n da soci1·rbrln, Sl'fiio os
seus !'nnrlus rep:t:·tido~, ~:cgtmdo u ([lt:J for deliberutlo pela
mniori.· ela nsseruliléa t~t·ral.
Arl. íl. E~t·~s estaltl!O,, lo.~o depoi:; do approvados pelos
poderes Ct~mpelcnlcs, principiarão a ler vigor, c P'>deriio
.ser rel'ormadns rruarJIJO a-; cireuln,tancins o exiL(irem, t) licam
por· clln; re•[ll;.;·at.las :otlas as dispo~ir;ões e resolut:i'ks em
contrario.
Hio r\u Januiro, 18 !lo r,rnrro tlc 1879. (Seguem-se as assignaturas.)

DECRETO N. 7G73- DC 21
Deelara

DE FEVERJ<:IRO DI~

1880.

eaduc:t~~ssão
11:;;g;Íhãos

feita ao Condo de Lages o Fl'ancisco Teixeira de
pelo Decreto "· ;;;s:; do 4 ele :>ovemiu·o do !874.

Attendendo a que a concessão feita, pelo Decreto n. 57.85
de ~ de Novembro de 1871i, ao Conde de Lages e ao Dr.
Francisco Teixeira de l'tfagalhães, para construcçiio, nso e
gozo de uma linha de c11rris de ferro, da rua dos Onrives á
pr(lia de Copacabnna, tevé ·por objccto fundar-se alli uma
povonçiio com edilicio~ e ouras de protec:;ão e segurança,
bem como abrir novas ruas c tunneis para eircula~·ão franca
de passageiros a pé e a cavallo, como foi proposto pelos
concessionarios em requerimento approvado pela IIJma.
Camara Municipal em ollicio de 8 de Agosto de 1872, o que
tudo serviu de base á consulta de 22 de Dezembro do mesmo
anno, da respectiva Secção do Crmselho de Estado:
Attendeudo a que pela clausula 29 do citado Decreto
deviam os concessionario$, dentro do pl'azo de tres annos, dar
começo ás construcções supra-mencionadas, sob pena de
multa, caducando um 11nno depois a concessão de toilos os

Hi9
f::yore~ c flranuo sem cffeito os c•mtratos Ci~ldJra:los com
o Govemo;
lltt<'nrlendo a ·quo cinco nnnos fiio <ler~orritlos a rlatar daqul'llc Decreto, s;~m que rwnimm dos melhor:mwnto~ in(licados h:~ja sido encc t:Hln ;
Atteudcn<l•> a qnr, mio prorrde a nllrg:~riio llo:; con•:rs~io
nnrios ~O!Jrl\ a p:n·alysnçíio, lia l!l:lis Uil 1l0 S alli1DS, !]OS
trabalhos do :'s~entamPnto dr\ trilhos pela falta de n•r·ursos,
f!lll' resultou ele lhe~ não ser pcrmittida a :1hertara tia linha ~lé
ao L:1rgo do :\1:ll'ila1lo; pois lflltJ a rr;;~;a permi~-i:io ~:f1 oppnnha
a clan~nla ao do re::pcr:tivo contrnto, w1 1(11::1 exprrs,:Jntente
se det!'nninou lf!IC o cs 1a1Jcle•·itn ·nlo lwlnr~;~rio fo>so inaugurar~-! ao mesmo tr~mpo quo n linha de c:•ITis; :lf·CI'I\sCnnuo
a circumst:meia de que o trnfcgo. na parte rla !iilha nsscntad;~, e'liliO solici:nrnm os concessisnnri:Js, orlende os ·din\itos
do privi!Pgio nnlnriormentc etmr~t:dido :i compnnhia Botanicnl G:: rdPQ llail Boa LI:
Hr~i por hem, na eonformidadP da l'ia::suln 1:J 1!0 Derreto
l1. 578;) do !1 de ~OVOillhi'O tl~ J876,, dccl:m11· r•at!Uca a conCt·Ssfío tle todos os !":1vores t1cs,;e det:rcto, fkando scin ell'eito
o contrato.
Jo;io Lins Vieira CnmansJo Uf' Siniml!ú, do Meu Conselho,
Senntlot· tlu Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro c St•cretario t1e E:;tado tl.os Negoeio': da AgTiculturn. Commercio c ühr~s Pubiicn.;, assim o tenha entenrlido e faea executar. Pal:tcin do flio de Janeiro ern :li de Fevereiro de 1880, 5\J. o un Imlependencia e rio Impe1 io.

Com a rubricn de Sua Magestade o Imperador_
João Lins Vieira Cansansüó tle Sinimbú.

DECRETO N. 767 4- DE 28
Coneerlo P!l!.ilqgio :\ Samuol Boavc11

DJ~ FEVEUEIRO DE

J•ara o -
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1880.

antomatico dtt

calor- do sua iave;!cão.
~-

.

Attcndendo ao que Me rrquereu Snmuel Beaven, c de conformidaue com o parecer do Conselheiro Procurnrlor da Coroa,
Soberania c Fazenda N~cion;1l, He~ por bem Conceder-lhe ri:__
vilegio, por iO annos, para o apparelho de su:J in v
- , es;
tinado a servir em seccadores, torradores, eva
~~~ID~·
fornos, denominado-Regulador automatJC(I
<ô,.~r~~~undo a descripção c desenho que ficam arch ·, d.Di~

·--=--:-....,
CAM 1LJ.

(·~~~...,

..

. rr

·
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João Lins Virira Can,ans~o de Sinimhú. rlo 1\fcu Conselho,
Senador dn l<~lpi•rio, Prc.;idnnte 1lo Con,dho de Mini>,tro,;, Ministro e Sl)l~rct:II'ÍII ue Estado dos Negllf"ÍUS ua Agricultura,
Com1111~reio e 1 Ibras Puhlieas. m•sim teu ha ' ntnndido e faça
executar. Pala1·iq do Hiu di) J~ nl"iro em 2!-! de Fevereiro de
!880, a9. 0 d(l lnuependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestadc o lmperador.
João Lins Vieim Cansansüo de Sinimbú.

DECHETO N. 7675-

28 DE

DE

FE\'EREII\0 DE

1880.

Concede pcrmi..:s:lo á João 1la Silva 1\fnntcir{} para cxrlora.r miueraes na r,omaJ ca (le Rczcudo, Provinda do Hio do Janeiro.

Attendendo ao que me rerpwreu Jo~o da ":";ilva Monteiro,
Hei por bem Conceder-lhe permissão, por dons annus, para
expl(lrar jnzirla< de minerae•, na bacia do rio l'irapctinga, na
com:•rea de Hezcnde, Província do Hiu de Janeiro, sob as
clausulas 1111e com este baixam, :1ssi!.:-Had.,s por Ju;io Lins
Vidra Cansansiio de Sinimhú, tio Meu Cons1•lllo, S1·nador do
Impt·rin, Presidrmte do Con~elho de 1\iiu i-tr os, !\I in istro e SccrPtario 1le l~st:.du dos N,•gocios tia Agricultura, Conunercio
e OJJras Publkas, que assim tenha entendido e rara executar. P~lacio du Hio de Janeiro em 28 de Fevereiro de 11-!80.
59. o da ludependencia e do Imperio.
·
Com a rulJrica de Sua .Magestade o Impera dor.
João Lins Vieira Cansansão dlf Sinimbú.
Clau&ulalil a que &e rerere o Decreto n. ')'O')'U
de•ta data

I

E' concedido o prazo de dons annos, contados desta data,
a João da. Silva Monteiro, para, sem prejuizo de direitos de
terceiros, explorar jaztdas de mineraes na bacia do rio Pirapetinga, affiuente da margem esquerda do rio Parahyba, na
comarca de Rezende, ProTincia do I\io de Janeiro.

f.Gl

ACT05 DO, PODETI F.XI':CI'TT\'0.

H

Estn concessiío quanto ao mais ficn sujeita ás clnusulas 2.a
a i0." das que baixaram com o Derreto 11. li9U:2 de 6 de Julho
de 1878.
Pnl:tcio uo Hio ue Janeiro em 28 uc Fevereiro de 1880.Joilo Lins Viein1 Cansansão de SinimiJú.

DECHETO N. 7676 -

DZ

28

DE

1.880.

FEVEHEIRO DE

Approm com moclificaçõcs, os cstatntos da companhia ela estrada do ferro
tlc V:t!onra no 1\lut.:"r, na Provincia d:t B .. hia, e conredc~lho autt1ri1.ação par~t
funcei or1ar.

Attcnrlrnuo ao qno l\Ie rerJncren a Companhia da Estrada
do Ferro de Valenea a Multi, e de ronformidmle eom o parecer rln Secç~o dos NC.•!ocios do Tmperio rio Conselho de
Estado, exariiLIO em Consulta dll l;j d · Dezembro do anno
p:tssado, Hei por l;em Concc>der-lhe nulorizadio para funccionar c npprovar seus estatutos com as mouitlc:u;ões que
com este baixam, assignadas por Jo:lo Uns Vieira Camansiio
tle Sinimhú, do Meu Conselho, Sc·rwdor do Imperio, Presidente tio Consdho ue Ministro~. Mini~tro e Secretnrio de Estado dos NBgorios da Agrieulti'Ir:t, Comrncrdo e Olmts l'ulJ!ira~, que assim o tenha entt>ndido n rn1::~ executar. Palacio
do Hio de Janeiro em 28 de Fevereiro de Hl80, 59." da Indepentlencia e do Impcrio.
Com n rubricn de Sua Magestade o huj;cr:.:dor.
Jorio Lins Vieira Cansansfto de Sinimbú.
l\lo•1Uicaçc1es a (JUC se. l"<'f"ere o Decreto n.
desta data.

,-n.,-G

I

Art. 6. 0 Acrescente-se no fim- e do Governo.

11
Art. 7.• Fica nssim redigido-O prazo da duração dn companhia será de trinta annos, conforme o contl'ato c~:;lebrado
com a Presidencin dn }Jrovincia.
P. U,

1880
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111
Ari. 8. o Acre~•·ente-sc no fim- snnuo snhslitnitlo no fim
de cad:• anno nm tios din·ctom~. o qn;d 11~0 poderá srr reeleito imnH•tliat:•mcnte, I'Oufomw d•:-:püc n Ld n. t0o3 de 22
de Agosto.• de i860.

IV
Art. :Hl. Acre~•·entc-sc no lim-at•' que tenham sido julgadas as contns re~pectiv:ts.

v
Art. 16 ~~ 3.", ft.." e 6."- \s tliver,-:t s disposirões 1lestes paragr:tphos tlev• 111 sPr ob~erv:tdas llll'tlinnt'' resoluçúo lia asscm!Jié:t 1-!t'ntL Jli"CViamt•nl•• ,.:oli,·ii:Hia.

VI
Art. 26. Em Jogar t!e IJninl:•

fltlrtr.~ tlig:t-s•~-llrei'lla

Jl:II'te.

VIl
Art. 3ft.. Acrcscenle-,.:c-n•~:H "" IIII'IHhro' d:~ com :nissuo
de con!us.
Ae1escen1e-se ainda n·.• !i111 " st·guiHie p:tl·agr·apho-niio se
admlttem votos por proeur:11::io p:11·a as l'leiç•·•es do pn•sid•mte
du companhia, memlJros da din·etori:• e t~ommissào de contas.

vm
Art. 36 ~ l~. o Acreseente-s•~- •lependondo os emprestimos de approvnc.fio prévi:• do GovPruo.
Supprima-st· o* 7." dt•sl'' artigo.
IX

Art. 13.

Supprima-~e

esk artigo.
X

Art. ltL Fiea assim redi 'ido:
As arcões serão nominntiv:'s e poderão ser transferidns
por qualitLWr modo vülido em direito; não pod1~rão, pon\m,
ter Ioga!· por meio nlgulll senão ,(,poi·' ue realiz:Hla a Jlrimeim prestução.
XI
Art. 51. Fica assim redigido:
Havendo accionistas com tirma srJcial, só um dos socios
poderá tomar parte nas deli!Jcra~ões du assembléa, discutindo
c votando nos termos do nrt. ~!7.

163
XII
Art. f): I. Substitunrn-se as palnvras-snlvo o. direito-até o
tlnnl-pclas seguintes-e sú lhe~ compete :o direito sobre as
proprias acções de seus devedores.
XUI
Art. 56. Supprima-se cst•' artigo.
XLV

Art. 57. Fka assim re1lipido:
Dos Iueros liquido~ de et1d11 semestre dt•dnzir-se-hão -i o;,,
para o fun1lo dt• reserva. c só depoi~ de l'eitn essa dellnc•.:ão
s·e podrr:í dctenni11ar· o li•Jnido JHII'<I u dividendo de qtw tr:rta
o art. ü'J..
Este fundo ser:'! convertido crn apolicPs ua divida puhlica, grr:rl ou proviuci:d, fJIIP goz&n·nr dos IIIPSIIHI~ privilegio~ flaquella, lJifhct<·s do Tllf'su11ro. Jet.r;1s l~ypufh,•f':Jrias,
de Baneos dL• credito rc;d gararllidos pcio Gov1•rnu, a jnizo
da directori:1, c rc>sará de d<•1luzir-s•• IO:!O que dwgutl n um
terço tlo <"apil;d sccial. 011 para >nhstit1ril-o. I'OIIl" JII'Peeitúa
o art. ti.", condi\:1o 17 uo Hcgula'llen:o n. 27H d1• Hl de
Dezen,IJro de J8üO.
Palacio do Hio de .Tam•iro em 2~ de Fevereiro ue 1880.João Lins Vieira Cansansã·1 de Sinimbzí.

Estatutos }Jara a Companhia da estrada de
ferro de Valeuça ao Mutá.
C.\l'ITUL0 J
DA COMPANIIIA, SE!;S

FINS E DUHAÇ.\:o

Art. i." Ficn organizada uma soeiNlnde anonynw, que se
denominarú- Companhia da estrada de ferro de Vall'llm ao
.tJiutá-, cujo fim é construir e cuslt•nt· a 1 ia ferren projÚlnda
e eomerada entre n cid:1de d~) Valcnç:r c o 1\lutá, segundo
a planta approvada pelo Governo da provinda em ;reto de
2 de Setembro de 1874., e de conformidade com os contrntos
celebt·ados pelo mesmô Governo com os Engenheiros Dr.
Aristides Galvão de Queiroz e Innocencio Galvi.io de Queiroz.

16~
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Art. 2. o Ficam pPrtcncnndo á companhia todo~ os direitos, privilcgios c onus conec!lidos r impostos aos contraLnules nos referidos eoulrntos o pola Lei provineial n. ií3'~
do t9 de Ag-osto de t87ft..
Art. 3. o Fic;tm igualmente 11ertPneendo :"1 com11anhia
todas a~ obrns PXecut:~das · e os m:1teriaes nclquirlclos pc•los
mesmos contratantes p.1rn a c:oustmcc;:io da ref,·rida via fcrren, :•ssim comu, e111 uma zona :le cl1·z 11:elros p:1rn cada
l:tdo do eixo ela IIICSIIIll 'i:1, o~ terrenos Jlllf ella occ.npaclos,
possu hlos pelos cessionario>.
Art. ft.. o Pela cessiio do privilrgio e mais favores ela concessiio, nenhuma indcmniz~":ão 1 eceberão da compaBhia os
cessionarius.
Art. ti. • Pd:ts obras, matcri:.es e terreno,.: ciP qne trata o
art. :.J. , recebcri"1o o,; cu,;:-donnrio~, cnt aeções da companhia, consideradas iutegraluwnle pagas, o v:dor das mesnHts obras , materiaes e tern·nos, na importancia de
Hi: 00(1;'~000.
Arl. 6." A st'·de d;l comp:1nhia será na c•apit;~l (IInhi:•) ou
na eid:.1de dtl Valnnc;a, conlonue a direeturia (·ulloutlcr conveninnte; JÚIO podnndo, porém, ~er tran,rerida de uma para
outr:1 lue:11idade sem audi1~11eia e aulurizaç:io prévia da assemblén geral dos accionistas.
Art. 7 ." A duraçilo da cempanhia será regulada pelo tempo
nece~s:1rio á reconstiluirilo de seu capital pelo fundo de
amortiz:1ção, nos termos do art. 58.
CAPITULO Il
DA

AnmNISTP.AÇÃO

Art. 8. 0 A companhia será administrada por uma directoria de cim·o membros, eleitos de quatro em quatro
annos pela assembléa geral dos aedoni-t'ls.
Art. 9. 0 Só pcder:io ser eleitos directore~ os accionistas
que possuirem pelo menos dez arções, :tchando-sc estas
registradas doug mezcs, pelo menos, antes da elei~:ão.
Art. iO. As nct;Õl's de tJUo trnta o art. 9." snriio inalienaveis durante o cxc~rdcio do dirertnr pos~uidor, A >erão consnrvadas em dPposito como c.1urão de sua gerencia.
Art. H. A directoria s,·, poder:í funcdonar com ma i oria
de seus memiJros, e a ella compete eleg-er e nomear d'entre elles um gerente e um thl'sonreiro.
Art. i~. Ao director gerente incumbirá a gerencia immediata dos negocios da companhia, com responsabilidade solidaria de toda a directoria.
Art. 13. O director perceberá como gratificação, durant~ o tempo da construe{·ão da e~trada, iãOSOOO mensaes;
e depois de concluída e aberta ao trafego dez por cento do rendimento liquido verificado nos termos do art. 55.

Ai:TUS DO PODER EXECUTIVO.
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Art. H. A primeira e actual directoria s~ compm·;í de
cinco aecionistns incorporadorns da companhia c primeiros subsrriptores dos presPntes est:1tutos, e fun1~cionar~
durantn ll ton•po da construrçrto das oi.Jras até ser a estrada aberta ao tr:1fego.
Art. 15. Na eleição, reeleição, ~ubstituiç:io dos membros das directori:•s, qne se Sl'~nirem, serão ob~crvadas
as disposições destes estatutos c as da Lei de 22 de Agosto
de i8Lill.
•
Arl.. l!i. A' dirPctoria roni(JOic:
~ i. o Jlcpreso11tar a compmhia nos tribun<H;s e fôra
deites.
§ :! " Formular re[!,I;bmr•.nt •s para os •liver~o ..; ~p•·vkos
~~on:·crni~nl.t~s :10 nistt•IO da estrada c n\ercicio das rnner:ties
dos resp .. ctivo:< e·IIJir:·gados.
~ :L•· Fnzet• com o Gov1'rno, 1·om outras compa•thias ou
terctdros; os contratos nccl.'ss:tri:os :'! marcha da cmpreza.
~ '~-,· Fazer todos os l'.ontrntos gcnt~s ou parei ~:•:: para
a e"n:.;lnwr;iio c custeio d:o cstr:od:1, fonweimento de mall'rhte!-l, etc.
~ ~- · Hesnlver sobre o modo de execur;~o das ninas, si
dcvr\111 ser feit:1s por nlllpreitad~ rou ~dnrini.;tr:oção.
§ Ü." Faztll' tlequisi,·~o de todo,: os bens, movl'is on immoveis, c de tudo qunnto für prr•ei,;o {t en1 p1·eza, po1lentlo
alhear :oqneiiPs 1111e fl)rtllll dr•stler·oJss:~rios.
~ 7 ." t :onvocar a as~nmhléa geral rios
:trcionisl~s n~s
épocus m~re:u1as "· todas as vezes IIUC fôt' IIPr:Pssnria uma
convoear;ão cxtraorrli na ria.
§ H." Assign:tr os titulo< c rault>bs das :lCI;uc' r: emittir
acções nos casos c pel:1 ftinna pn\visto,; ncstt>s n-:tatnlo>.
0
~ \1.
Assig-n:or os contratos eelt'brados pela colllp:onhia com
o Govcmo, cornrwnh a> ou p:rrl.ieul::rr>s.
§ lO. Org:onizar o I.J<tl ·Il<:O e relatorio semcstraos, I(Ue
rlevcm ber apro•SPillarlo~ :í asscmhlt•a g-Pral dos accionistas.
~ J L Arrecadar os runrlos !la companhia, escolher o deposito ou emprc~o o mais conveniente Pl•ra elles.
§ 12. Annuneiar a~ cham11d:ts das llCf.'Ões, gu:mlando as
forma lidndPs pi'Pscri ptas nestes n~to tnt.•IS.
§ 1:1. For111ul~r c dirigir o plano do custeio c da e~l·riptu
raç~o da comp:onhia.
§ 14. Nome::r c de!llittir livremente os ~ens empre~arlos.
§ W. Fner semestralmente ~ distribuf~ão dos dividendos,
guarrlaolas as disposir;ões dos nrts. 55 c 56.
§ !ti. Coutrallir. tJnand:~ for necessnrio, os ernprc~timos convenientes, prel'edendo auloriz:H;f•o dn ns~PmhiMt rrer;ol dos
acrillnistas, até a importaneia lotnl das prest:t\:Õe,; 11imla nãJ
recebidas dns :wt;ões emittidas.
§ 17. Beunir-se regularmente uma vez por f(Uinzenn, em
dia mar·~ado, e cxtra"rdinari11mente todas as vezes que os
interessPs da companhia '·' exigirem; fazendo reg·istrar e;n
livro proprio as actas de suas sessões.

Hi6
Art. l7. As reuniões rla dirnetol'ia serão prcsidiclns prlo
dirertor .!!crente, que. alc'•m rio voto thl director, terá o de
qua Ii da de nos CliSOS de emJ'" te.
Art. H!. O director gen,ntr. ~er:i suiJstituillo, nos seus
impedimr.ntos, pelo dirl'etm· m:d ..; votado.
Art. i\1. Ao direct11r gnn·rrl.n, romo axer~utor das dt·liberações da directoria, compl'te assigrwr os contrato.; eom
ell:~ celebrados, excPpto os quo rrm·m reil"s com o Governo
geral ou provincial, :r respoito do,; l]lt:res se observará o
disposto no ilrt lti § 9."
Art. ::!0. Por morte, dnmissiío, nu,eneia ou impedimento
de qualquer director, será eh:11nado par:~ substituil·o provisoriullrénte o accionist;r '1110 tiver sillo m:.is votado immedial:unente aos eleitos, até cpte se verilique o disposto no :rrt.
35 § L"
CAPITULO IIl

Art. 2i. A assnmhl,··a ger:d clos :u~Pionist:rs ,; formada pela
reuniiio destl's, ou tle ~eus prcwur;rd .. n·s, rcpresent:mt.lo mais
de metade do capitul ria courp<cllhi:~.
Art.. 22. Reunlr-,e-ha ortll!wriamrntP torlos os st'ml'stres
em rlia marr:1do, e extraonl111arianreutH qmmtlo fu1· r·ouvocad:• pel:' dirt•(•toria. No primeirll ca'o preeetleriio :rnnuncios
com ault'c<>dencia de trinl;, dias, e 1w segundo de quinze dias,
peJO lllf\IIOS.

Art. 2:1. A a~sr•mbh;a gpr:rl r"gularnwntc eonvoc:ula e
ropreseu t:1 a lol:rliti:Hie tios arri11ni,tas. e suas
decisões nos limites de suas allrdJIIi,:lí•·s, sflo oiJrigatorias.
Art. :llf1. Em c:ula sessiio onlin:cri:r :1 direcloria apmsenlará
á assenrbléa geral o lwlanr;o tia~ conlas do semestre e um
relatorio. O halanço de:nonstrar:i ruinucios:ollent.P o estado
financeiro rl:r companhia, Clllll us pr<'t·isas explicações (Jara
esclllf,•cimento dos aceionist:rs. No relat• 'rio llxpor á a directoria a mar~! ha dos uegocins con li<1tlos á sua direcção e
proponí as medidas qne ent,.rnler convenientf'S.
Art. 25. Aprrsent:1dos o iJalanço e o rt•latorio, a assembléa geral elegerá uma ronlltw;s,,o rlr cinco mPmbros para
examinar as contas e dar sob1·c~ Pilas parect•r. Este, acompanh.ld•, das 1eç1s sobre rpw vr!rs:tr, ;;er:í submer ti rio á discussão e a(lprova~·~o du :1ssemldc·:r ger<JI em outra sessão, por
ella designada.
Art. 26. A directoria é obrigaria a convoc:•r extraordinariamente a assembléa geral, sernpre liUil isso lhe rôr requerido, para fim designado, por nwis d<! dons nccionist:1S, que
represl'ntem pelo menos a qui11la pnrle do capil:•l social.
Art. 27. Os votos dos accionislas serão contados e recebidos
na seguinte razão: cada dnas acções dnrá um voto, mas
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nrnhun1 acrionisla podrrá 1r1· 111ais 1lr dez votos, IJtwlquer
que ,rja o nunwro de ae• õPs que [JOs~11:1.
Art. !:28. Pn rn o nccion i~l:1 polir r vol[ol' em qualquer
reunii10 é preo·i~o qu~> niio IPnl111 iBI'OITillo nn pemlid:1de
do ar I. fJ2 c q 11 r· 11 n 11:1 !11• pos i: :Hlo e r o~;· bt1 nd o stws :wçiies no
escripto1 io 11:1 conq•anhia. C• 111 aulef'~dPnri:• d1) IJliÍIIi.o dias
pelo ml'nos em JPI:II'ilo :111 di:1 da rnnnii11o.
Arl. 2!) Par:1 volnr na Pleioã" dr din rlorc~ exigc·se que
o regi~tro e dq:o-ito sej:'m h'ilos lrinla di1os, p1•lo llii'JIOS,
anlPs ti:• eleil::1o. lleslr d1•pw ilo. :t>>illl f'OIIIO 1lo tlll'lll'ion:tdo
no artig-o :llltl'rf'fll'llll', n•e• hPr:í o :tCI'iuuista lllll:t nmll'ia.
Art. :10. O :H'cinni>l:t q11c 11~0 c• IIIJI!I'el'l'l' l"''soalmeute
poderá f:lZO'I'·SP f'I'IIICSolll:ll' p11r JIIOCIII:Iflf•r, COIIII;~Illo IJilC
este so-ja 1:1mbem n•·•·i· ni:-1:1 rl:1 I'Oillp:ni11ia.
Art. ;a. Todo o acdonis'a lf•r:í dirPito do· rx:•min:•r prssnalmenle ns livros da eo1npanhin e IJII:" HJlH'r p:q,ni~ ou docum•·nto~ 1lella. Esla l':wuldnd,~. ponm, f<·r:'i limitada a um
ou m:ds dins,desi::n:1do~ pela direl;lon:• 1·m ,·adn llli'Z .
.A ri. 32. As lleri~õ<•s 1·m n~s11111 hléa g .. ra I >~•rito lom::rlas por
mninria rl•·s \OIOC' reprrH•nl:tdoo:<; as <JIIP.)JOI'<;lli, foll'm conCCI'lleliii'S aos obj1wlos tio:-~~ !l "· !J.•·, li.' n H•· rln art. :J5 só
poderão Si'l' tonwdas em :t~selllhf,;;, ger:tl rXJH'I'sS:rllll'll'lr convoc:1d11 p:.ra esse li111 por dons IPr1;os, pelo nH:m••s, dos votos
presPntPs.
Art.. :J \. N;•s rr.uniões da a<se1nillé:1 Q·rral :-r•rvir:\o de
prA• id!'llt.t! f' SI 1'1'CI:11Í11 OS ;ll'l'iOIIÍ~I;IS 11110' lii'IJ;IS J'lll'l'lll llii'Í[IIS
pela pl111:1rirl:idn dos vol.os rrpn:><·lllado~: ,. :1s :ll'las, ll!')lois
dr• Pscl'iplas •~ approv:,das as rrs(ll'i'lil as : •·c: õ..,, sniío
registradns em 11111 livro proprio.
Art. :!4. NilO l""'''rão so•r eiPitos presilleuto e srert:LDrio da
as~embléa g-PI';d os llll'llliJI os da 11ircetoria n<·m os empregndos da comp:111hL'.
Art. :m. A' ns,nmhl•'•a gernl compete :
~f. o Eleg-er os din•etoro·s.
§ 2. 0 DodilrPra•· solm• IJIWifJillll' proposta da dir,·rtoria ou
dos :1ccioni.;tns.
§ 3. 0 M IJJd:tr proeoiler a. Pxmncs da administra,;iio, srm
Jimifar;iio 311-{111113, nOmf'lllldO COIIIIlliS~ÕeS OU delfog:II]OS eSped:tes para es~e fim.
§ '~. 0 Aut.oriz:1r e contrnhir cmprestimns ou onlriis trnnsacÇÕI'S, m:•reaudo-lhrs o modo e as cundi~;õrs, obset vnda a
disposil,'ão do a 1t. ;m.
§ 5." Autoriz:•r "determinar o augmento do rapital da
companhia, nos lPrmos do art. 38.
§ 6." n•~solvnr sohre a v•·nila on ces~~o 1ln r,,:tr:11la, dissolurãn da cornpanhia ou sun incnrporaç:ln a outt·a:-;, do ronfonuid:ulc com os contr:itos da coneess:io.
§ 7. 0 Intl'rprf'lnr os prosentPs arligos tle ostatut"'· em caso
de dnvid:· soiJm sua intelligen•·ia.
§l 8. 1\rsolver a modilic:,çiio d s mesmos t~stnlull•s, licando
ella d1·pcndenle da r•pprovaç:"•o do Go1·erno Imperial. ~-------:.~- ...
Art. 36. Us Pmprestimos de que trata o art. :15 -' . A.lfflt&. fiA 1 11
excederão de dons terços do capital realizado:/;/ \\\ \'\ t.\J' 1
_ 1· -~
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CAPITULO IV
DO CAPITAL SOCIAL E DAS ;\CÇÕES

Art. 37. O capital :~ctnal da companhia será de 60:000$,
dividido em i.200 ncçõe~ de 5015000.
Art. 38. Este capital poderá SIJI' elevado por deliberação
da assembléa geral, precetlend • autorização do Governo.
Art. 39. As acçõe~ serão realizadas 0111 trcs prestações
iguaes, com o intervallo exigi,Jo lli'IO andamc•nto dos trab:J·
lhos de construcção da estr . ,da ; l"e:ldO fnitas, porém. :1s
res[Jectivas chamadas com ctuinze dias, pdo menos, de
antece.Jencia.
Art. 40. A primeira chnmada ser;\ annunciada log-o que
seja a companhia ;JUtol'izada a funec:io;wr e ''P!I!'OVados os
seus estatutos tJCiu Gnvtn·no lmperi ,1,
Art. H. O acdonista i1npontual. bto é, que não realizar
a respectiva l'ntrarla no prnw da chmn:•da, perduril em be·
nelicio da co111panhia as entrndas a'llt>l'ior,nentn verificadas,
salvo si provar pernntc '' dircl'!orh caso rle força nwior, e
fizer dentro de tres m~'zes a cntra,Ja clemoracla, p:~gan(lo
o premio de dous por eento :10 1nez 11do tPmpo d;t mora.
Art. 42. A directoria tPm o d reito de declara1· en1 rommisso nsaeções impontuae~ ttualificadas no :trlig-o antnce,Jente,
devendo Jmbíicar que licam null;~s c cmittinclo outras que
as snbstitnam.
Art. 43. As acções serão ao pnrtndor, podendo, porém, a di·
rectoria declarar no verso o nome do possuidor, que a"sim o
exija.
Art. 4&,. A transfereneia dns acçõ<'s po,lerá realizar-se
por qualquer modo válido em direito; não poderá pon\m ter
logar por meio algum ~cnão depois de realizada a primeira
prestação.
_
Art. 45. A transferenci:t por cndo~~o só é permitlida
depois de realizado o vnlot· integral dn acç:io.
Art. q6, No escriptorio ela directoria haYeril um registro
n!lminal de todos os po•suidores dt> 11cções, e um livro e~pc·
ctal para serem averbadas <~S tr·ansfen·ncias.
Art. 47. Pela transf'•·rencia de ca,Ja acção se cobrará em
beneficio da Ctlmpnnhia, pnra as despezas de escr.ptorio, 11
ta li a de 18 por cada acçào.
·
Art. 48. No caso de perda ou extravio de acções, a di·
rectoria substituirá os titulo~ perdidos por outros que
serão entre~ues a quem de direito fúr, de!Jois do feitos os
precisos :mnuncios e tomadas as cautelas de modo a inutilizar
os titulo~ perdidos.
Art. 49. Cada acção é indivisi\'el perante a companhia
e .deve ser apresentada por uma unica pessoa, quaesquer
qrte tenham sido os contratos ou transacçõcs de que tenha
sido objecto.
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Art. l>O. E' accionista todn a pessoa, nssocinl,·ão ou enli1lade
que po~suir uma ou mais acções emittiilas, cujas presta~õe~
. vencidas ::H' acharem devidamente pagHs.
Art. IH. Havendo accionistas C()! li firma socinl, poderão todos
os socios que a retoresentem a:;sistir e di~cutir na asst•rnbléa
geral, mns sú um votarà, nos termos do art. 2 .
Art. 5:2. O fallt~cim,.nto de um nu m<~b ncdonistas ni"ío obrrga
a comp:~nhia a liquidar, nem o~ herdeiros reSIJeCtivos poderão j;'1me~is embaraçar as operações da mesma; ficando-lhes
súmente o direito de pcrc. ber os tlividen ios uu l.nmsferir
as acçõeS,
Ait. 53. Os cr;edores ou herdeiros de accionistns n~o po·
uerão, sob pretexto al.\'Ulll, assesrar H proprio•da1ln de qrwesquer bens ou obj,!ctos pertencentes á companhia, salvo o
direito que lhPs compita Stlbre títulos ou a':ções p~rtcncentcs
a seus devedores.

CAPITULO V
DOS

DIVIDENDOS

E

FUNDOS

Art. 5~. Em c:~dn semestre a dir~ctoria propnr:í :i ~~sem·
blén geral dos accionistas, em vista das t•ontns e documcnros,
o pagamento do dividt~ndo que esteja ealculado, , nardada a
disposição do 11rt. 55, e a assemlill·a geral resolver:i si tlcvc
ou ni'1o ser pago.
,
Art. l>5. E~se dividPIJ(lo ~ó poderá sallir dos lucros liqui·
dos das operações effectivamente concluidas no respectivo
semPstre.
Art. 56. Para fixar o quantmn qne dwe srr separado pnra
constiluir o fundo de re,,·rva, a directoria d"rluzirá semPstralrnente da vend:1 liquida :1 qnantin qlle juk:~r nceessaria
para renovação e reparação do marerial da Pstrad:1 no seme-tre
seguinte, incluindo nessa quantia o saldo, que houver,
anterior. constituindo essa sommn o fundo de re.,erva.
Art. 57. O fundo de resei'Vn nunca ~e elnvnrá ar,··m de um
terço do capital da companhia; P a rlirt•t•torin stí pod,r:í applical·o, sem prévia autorização da assembléa geral, p:u·a os Iins
desig-nados no nrt. 56.
Art. 58. Além do fundo de reservn, de que traln o :1rt. 56,
a co•npanhia formará um fundo I'Specil!l di' amortizar!lo, destinado a reproduz;r o seu·capilal dentro do pr:~zo di• oit•mta
annos. Este fundo se furmarir por meio de qu .tas I!Pdnzidas
dos lucros liquirlos, a começar dn primeiro nnno depuis de
aberta ao trafego a estr:•da e na raziio de 1tm nré d··z pu r t•ento
das mesmos lucros. Essa raziio será semestralmente Hxada
pela assembléa geral dos aceionistas.
Art. 59. Emqu:mto o fundo de amortização n1io se achar elevado á metade do capital social, niio se farã'1 divirlPndos superiores a
%, sendo todo o excedente de renda liquida

n
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le\·ado a

r·s~r

fundo, sntisfeitas as clamulas dos contratos com

o Gnv,·rno da pro1 i11cia .
.\rt. tiíl. ~;'" ,,. rli,tribuir:í divir]pnr]r, ernqn:,nto n r·npital rln
con·pn: h:a,' t•,f:rlt·arlu por i er d:t>', tti,o úr itllPgralnt•'''''' r;•stahel,·t•td", llll' let·rn"' do nrt. ;'í." ~ 1i do Det;reto n. :l71i de
i!l de Dezolllbl'<J do liltiO.

CAPITULO VI
DA DÍ:'SOLUÇÀO E L!Ql:IDAÇ.:\0

Art. 61. A companhia sPrú db·olvida :
§ J.• Por ''xpirar o prazo liLJt<·adu para sua rlnr:-t~:iio r• duminio da e·-trada.
§ ::!." Pe:a v. nda rla eslrnda 110 Govt•rnn on a ontrt>rn.
~ ;;,o J'r;t· \'f't'ilil':rr-:-c qttt• mio Jll.'dt• Jll'í'l'!li'lll'f ~r·u,; Jin::.
~ fL' P•·l:r pt·rrla de d"u' Lt'l'<.'"' de'''" c:.pit:rl.
~ •>. ['()!' 111110~ loS Illai> llllltÍY•J'-' PiiJ dif't•itll I'Sl:dwfl'l'idOS il
rcs~wi!o

d1·

,·~~rrq,:rnlli:~s

I' ~~~ci~''';ltll'> (ITJ(ifl\lri:ls.

"\rt. ti:2. l)j,., I\· J:t :t t:""'~"'liití:t, Plltt:tr:·, ''!ll liquirl·c:io,
pot! udtr :•" I q:;i,l;ttlores lill•L·I O.'-' ill'l'ÍIIll!~l;,,, C•illl•• Jlé'-';-.oas
eSL"i>idi!IS :'J i"l 111(1!111 hi;l,
Art. t.:J. A e llllllJS•tlil l:quid:~tlora pr.•t:< d.er:í 11:1 l"rrtta das
diSJII,;i,,-õ,·s da it•gisl:tl,'iiO COIIIIIII'I'Ci:Ji.
Art. liL F,·it:t " liquíilal'ito e JHIIJ!Ostil a pnrti''1a, :-:rr~o
api'I'SI'fl!:tdils ;'; i"Si'lliLit'•a gfli':J!. 1'[1] St:S>ÚO 8Xli':JUJ'Jinill'Ía,
pa1·:1 :PJ'l'lll diSI'tllid:~s P aJrp!'IIY;Hl;J'.
Art. 6:i. E>'-':t IJ, li/,eral,'itO ,,.., {t lonw•ln J•or dou' tc•rr;os
dos \PIO' n•pr· '''nl:lllo;;. ,. approliida '' liquitl:t<,'~" ,. pru)Ju,;ta
a jJartillw, nenhum a.;t:i\•lllsta putl•·r;; m:1is rerbrJtar.

CAPITL" LU VII
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 66. A cnmpnnhia, por delibera(·flo rla assl'nililén geral
COJII o Ütl\'f'l'!liJ da pr"vin1·i:~, pOlkr:í render a vi:~ feJT<'a e seus privilegio,.,, eu1 todo ou part<:, uma vez
CO!ll'i uid:1 eJI;r.
Art. tlí. F:~r~o parte integrante dos presPntt':.: e,;t;1tntos :
L 0 • os ronlr:tlo;-. cele/Jrados cumtt Gov<'f!IO da proYinci:~, I'Onl
os con<'L's:iiouarios da Lei provinei:d n. H:l4 tle :2\l d·· .\g·osto
de 1b7'!, na parto em que se aeharern em vig-or ou n:-to I'Drt'lll
prPjudicados por nov;tçiio ulterior an:es de funceiiiil:lr a Cl)lllpanhia; 2. 0 , o contralo ou actos pelo,; quaes forem alleradas
e m~<li:tnte ;re,·r"irdo

:l.ii
a~ clansulns tlos primeiros por :ter·l,rdo entn· o nw~mo GnvPrno
·e os reff'ritlos concl'~'ionari .. s, P ;I, o. linalllll'llll\ :1 llii'IJCion:,tla
lei da eonr·t·ss5o, llcnndo r·nli'lldido lJlll' turln IJilô:lllo urllf' e
ne~tt•s :trtigo~ de l·~t:rtntus ~e eontr·lfl 1:• :ll't·ito I' 11J'i" ov:1d0
pel11s sign:llnrio~ e por tl•do' qn:•llliiS f'llh<erev,·rr 111 31'fiÕ~s
da C(liii]J3JJhia, ou furem deltas em IJU:dquer tl'mpo puostudores.
Art. 68. Os acrioni,tas siío rrspow:•vnio' pr~lo v;dnr das
acr;ões fJUC subsr'I'C\Cfl'lll e lhe,; fon·m dbt.rihui!las.

N•'•s :d1:1i\n nssign:Hiü', rr,;itlrnto·s

11:1 l'mvi111'i:• da Bahia,
cn•·.stitllir·nns 1'111 cnmp:•tJhi<~. no,; tr•rnJos des es
est.:~iutos, ro I'OIIr••rd:,mo~ 1'111 to1' ar c llllllll'ro du ::et;Õ!'S do
capit;d da eomp:~uhia reopertivamr·nte iw•criptos em frente
dos nossos non1e>.
Bahin, li dt~ .Julho ue itl7!J.

des.·j:11no~

L Tlr. Aristi.lo•s G:dvi'o riR Qneiroz, Llircctor, engcnl•f'iro,
rcsidr•nte IHI Bahia, :1.0 :w{'.ÕI'S.
2. Bar~llm·p) Augusto Fr:•neis·o (;nnçalVI's, rlirnl'tor, l'llljenheiro, re~idt·nte rw llahi;,, 20 ae' õe>'.
::1. B:·dwrel Alfonso Pirf'~ de C;H'Y:illlo ~~ AIIIIIIJIInrque,
dirertor, engcnlwi,o, residrnt•· 11' 1\nlii;,, 10 ;u·~_·ü,s.
!1. Jo:in Fn•nei.'I'O (;one;•lves. din·ttor. nnc:,·•·ianll\, rt\~' lh\llln
na Bahia,~;() :JI'I;ões.
•
·
5. Fredt•rieo J\lury, director, eugelllH'iro, re;:idenlt• llôl llnhia, lO :ll'ções.
6. IJJ'. Alt~x:HJdrn Josr; de Qtwiroz, m•·dir'o, n•,;ill;·nln em

Valença, :!O aq'ÕI·s.

7 ..lo:HJ!Iim Jlrnrqnes Fr•rrPirn rlc Carv:lilio, negociante,
1m Vaknça, 20 nt·r;õPs.
8. 1\J:;!Iod 1la Cunll:t M••ni'Zf'S V:~seoneello~, cmprt'fWdo
pui.J lico, residente f\In V:~lença, 20 ;u·rõl's.
!l. Francisco Jo,;é de Barros, negociante, residente em

re~idnnL1•

Val1m,:a, 20 aeçõ1·s.

10. Bl'nto José Dias de Ar:IUjo, negoci:mll', rrsidrnl" em
Valenç;t, 20 :tc1:iles.
:l.l. Antonio José Pintn, ncgoeiantl', rr:-:idenle em V:denrn,
iO aer:õt•s.
•
42 ..Jo~quim Vmreiro 1los S:mtos, ncgoci:~nte, n·si;lpntc em
V:liPn~;a,

2

;,e,:ul's

J:l. H. M:.rin Domi11g-as de S:ml'Ann:,, Jll'll]Jrir·t:n·in, residente em T:tpero:í, 2 acr;ões.
H. Aug-usto .\lcru.les uc 1\lour:J, propril'lario, re~ideuto em
Tapero:í, 20 ncr;õos.
i."i. 1\l:moel José Duarte Gu imar~cs, nrgoeiante, rrsiden te na
B:~hia,

20 acções.
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16. Antonio de Castro V:~lente, negociante, residente na
llahia, 20 acções.
17. André 1\lassena, nci;"ociantc, rcsiucntc na Bahia, 10
acções.
H!. Major Innocencio Galviio de Queiroz, engenheiro, residente em Alagüas, tO :1c«;ões.
1\J. Dr. Jcão Antonio dn Anmjo Yasconccllos, adyogado,
re~idente uo Hio do .Janeiro, ~O uc::ões.
20. Cunscllwiro Jni\o Antonio rJ, V:,sconcellus, uwgbtr<~do,
residente no Hiu Je Janeiro, fJ, ucções.
21. Dr. 1\Ianoel da r:nnl'a LiJJWS Ya~conccllos, magistrado,
residente no l'uranú, iO ac:;iks.

DECHETO N. iliii- DE :28

UE FE\gHEIHO DE

ISSO.

:\pilro,·a l'Om lllotlinca~~ücs, o:-; II0\"0." est:Ltnto:; da Companhicl. t\,!.!l'irula tle
C;uupos. PrtJ\'incia do Hio de Jaudro.

Allendendo ao que .1\1'1 rClfllCr•m n Comr:mhia Agrícola
de Caiii[IO~, cornpetent,•m,•nt'~ :outorizada, e dt~ conronllidade
com o pan,eet· da ::ieeç:io d.:s Nc.:oc:io~ do !mpe1·io do
C·mselho de E,;tado, C\aratlo em Consulta de 22 de IJezt:mlno tlo an.,o pas,ado, Hei por lwm Approvar os novos estatutos por tJlll~ ICIJI de reger-,.:t•, eu111 as llllltlilieaçõ,·s que enm
este haixan1, a~,.:i:.!nad:'" p11r .lu;lo Lins Vieira Can,;an,.:;lo de
Siuimhú, tlo .1\lcu Cou,ollw, ::ien,.tlor Jo lmpcrio, Pre,;id,·nte
do Cous..Jho de Ministros, Mtllistro t' Secrel<•rio dt· Estado
dos Negocios da Agricultura, Co:,, merdu P OIJra~ Pnbl~t~as,
quo tJSsim o tenha enteudido c fat•a executar. l'al:•cio do lHo
.de Jau:·iro em :I!$ de FevtJrt•iro de iHHO, ii\J." da ltHlepentlencia
e do lmperio.
Com a

ruhric:~

de Sua .Mago,; ta de o Imperadur.

Jc·ão Lins Vieir:t Cul!sanslio de Sinimbti.
l\lodUicnçc)es a •Jue

s~ r4~t·ea·c

o Deca·et;o 11o 7'G,.7'

de,.t;:t dnLn.

Art. 3. o - Acrescente-se
Governo.

prt•ceuendo

approvaç1ío do

fim~

na fórma dos es-

li

Art. 9. ",
tatuto:'!··

~

L

o - Acrescente-se

no

'.

1i3

r•.

Jli

Art. H. -Acrescente-se- e pelo menos umn
snlmente.

n~z

men-

IV
Art. i8 -Fica assim redig-ido:
Os accionistas s~o responsavdis pelo valor d:1s acrlíes que
I hes forem distrilmidas.

v
Art. 20.- Acrescente-se no fim- e votarem.

VI
Art. 21.- Fica assim red igirlo:
A transferencia se cfi"ectuará na presença tle nm tlirector
nm livro competente, assignanilo o tramferente ou seu procurador o respectivo termo, tendo presente o titulo legal da
ncção.
VII
Art. 23. - Supprima-se n segunrla parte rlc~te artig-odesde as palavras- independente de cgnvocação nté o fim.

VIII
Ar!. 26.- Supprimam-se as p~lavra>- ou no dia tl<J~ignado
pela ter~ a parte dos accion istas, ficando o resto romo está.
IX
Art. 28. - Supprimam-se ns pnla\'ras -da assembléa extraordinaria.

X
Art. 31. - Acrescente-se depois das palavras - mcz de
Junho -lls seguintes - c extral)rdinariamcntc quando a directoria julgar nrcessario, ou quando a dccima parte dos uccionistas requerer a sua convocaçao, que n:!o pode1·á deixar de
ser feita pela mesma dirt>ctoria dentro do p· azo de sessenta
dias, sob pena de ser a mesma convoca~ão feita pelos accionistas requerentes.
Forme paragrapho distinrto a segunda parte !leste artigo,
concebida nos seguintes termos:
Na primeira sessão a as>emuléa gm·al elegerá o seu presidente e secretario, os quaes não poderão ser tirados d'entre
os membros da directoria e da commissào fiscal, nem dos
empregados da companhia. Em seguida elegerá uma commissão fiscal, seguindo-se o mais como está no nrt~.p!\..

Xf
Art. 3:1. - Supprimam-sc as palavras- 4(Ue ser:í o immediato em votos.
XII
Art. 34.. - Supprima-se o período ultimo que começaa eleição só deixm·á, etc.
Art. 38. Arresct~nte-se no fim- nos termos prescriptos
pelos esll1tutos.
Ao§ i. o deste artigo ncn~sctm!em-se tlS snguinte.; palavrns
- suhmcttendo, port~m. :í :1pprovadio do Governo as suas
delibera..-iies antes de !Prrm execuçiio, e só depois de :.pprovadas se poder:lo Pxecutar.
Ao~ 2.• acrescente-se no fim-Para o acto dn destituição,
pon;m, é indispensaYcl que a a::scmbléa esteja Cll111ílllSia de
dons terças dos aceiouistas, e que !'~tes repre:.;cutem igu:~l
mente dousterços do c;1pit:ll realizado.
t\o § r1.• ncrescentc-se- na eonformid:tde cas lei~ vigent•·s.
Ao§ 8. • supprimmn-sc :~s palnvras-e deducriio dos lucros-;llé ao fim.
O resto dPste paragr:1pho fic:~rá form:mdo um outro
paragT;•pho distincto, cont•ebido nos seguinte,; tern10s:
Dos lurTos líquidos, realiz~dos em cada semestre, detluzirse- h:i o iO 0 / 0 para a form:H:iio do fundo tle resf•rva, qnn snr:í
exclnsiv:nnt•nte dPstinado a fazer face ús perdas 4lo capital
social ou para suhstituil-o.
Esta dedueção cessnr:í Jog-o que a importancia do fundo chegar á metade do capital. Do restante far-se- hão dividendos aos
accionistas.
Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Fevereiro de 1880.João Lins Vieira Cansausllo dr• Sinimbú.

Estatutos da Companhia

~\gricola

de Campos

CAPITULO I
FIM, DUR.~Ç.\0 E CAPITAL DA COMPANIIL-1.

A~t. i.• A associação anonyma dt•nominada Companhia
A~r1eola de C:~mpos, em S. _Jo:i~ tia Barra, ~c propõe estabelecer

usmas centraes para fabrJCaçao de assucar aperfeiçoado a
alcohol, e promover o desenvolvimento e aperfeiçoamento de
culttua da canna de assucar _

....
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Art. 2." A companhin 1lnrnrá pelo tempo 1líl :J:l :mnn~, si
niio houver (H•rda de dn:1s t•·rr:as partes tio rapilnl
re:dizado, r•ste prazo 110 emlanto poder:í ~··r e>pat:ado por
dl'liiJI'r:H::'Io dos necionist:ts 1'111 assmuiJii'·a ,. ap(H'OI :11,iio do
Governo.
Art. ::!. 0 O capital social ~crá de t.200:000B, 1lividitlns r,m
6.000 nc\:ões do valor nominal de 200fl ~~:.ttla uma. t<:stn •~:q1ital
poder:'! ser ell'vado ao duplo por •·mi-s:lo de títulos de obrigações de prefereucin que n5o exced;~ aos fundos do capital
realizadJ c prnzo da duração da companhia.
Art. r,, o As acções gubseriptas serão re:dizadas em prestações
que não excedam a 25 ~;. durnute o prazo de seis mezns.
ante~

CAPITULO li
DA ADMINISTRAÇÃO

Arl. 5. o A companhia scrú dirig-ida e rPpresrnlarla por
urna directoria composl:! rle presidPnte, s••cretario e enixn,
eleitos por Ires nnnos, na fúrma dos e~latnlos.
1\rt. 6. 0 A dirPelorin rt•pre,entar:'t a colllpanh!n um to1·las
as ae~:õcs c tr:wsacç0•~s com podrro.~s Llt• Jlroeltr.ulor l'lll ea usa
propria.
Art. 7 ." A Llirecl.oria lixar:'! a époea d~ realiznl'iio llns
pre,;ta~Õi\S
das nc~ões e ohrigar.õ•·g, :mnunciando-a com
:mt<H~edPncia dr, 30 dias pelo menos.
Art. 8. o A directori:1 contrntar:í o fornecimento de camws,
nomenndo sempre arbitros para decidir •Jual•tuer duvida que
posga haver.
Art. 9. 0 A directorin fará avaliaç:ío das cannas que os lavradores derem em garantia a emprestimos de dinheiro, que
a companhia lhes fizer.
Art. iO. Compete mais á dircctoria:
§ f.o Contrahir eJHprestirnos :111torizados pela assembléa dos
accionistas, emittir acções e obrigaçõt•s.
§ 2.• Convocar a nsscmuléa dos accionistas quando julgar
opportuno e cumprir as suas decisões.
§ ::!.° Fiscalisar o movimento das fahric1s, oflicin:.1s, ohras,
escriptnra0i'io dos livros e todos o:; ~egedos da COIIJ)lanhia.
§ f],_ o Fixar o lli'PÇO d::s cannas e autorizar obras e eoncr·rtos.
§ 5. 0 Nome:1r empregados e determinar provisorinnwnte o
numflro e snlarios e conf,·cdonar re~ulamentos, sujcitnndo-os
á deliberação da asst•mbléa.
§ 6. 0 Executar e fazer cumprir as disposições dos estatutos.
~ 7.o Registrar estes estntutos no Tribunal do Commercio,
e satisfazer todas a' prcscripções das leis, que regulam as
associações anonymas.
Art. H. A directoria reunir-sc-ha sempre que houv!lr
mister e deixará consignado em actas as deliberações IJWl
tomar.
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CAPITULO Ili
DE\'EIIES DOS DIHiêCTOHllS

Art. 12. Os dircctorcs s~o p1~ssoal e snli1lariamentc rPsponsaveis pelos pn~juizo,; qttn o:·c·asion:11·rm :i cotupnnhi:~, e SIÍ
estariio livrPs de qual1p1er rc~::ottsahilidade depflis qrw a nsscuildt\a 1los accionislas approvnr· o,; nrtos de sua ~Pst1io.
Art. :13. Os direr"tore,; s<~rão accionistas J'Ossuidores pelo
menos de 50 ar<:õ~;s rl:< compnnhia, ns quai'S serão inalicntl\'eis ernqilanto n~o forem ;tpprovados os actos de sua
;tdmini,;tr::rão.
Art. ·h.· O pre·:itlcntc rl:t dir,•ctoria :•ssi~nad trulos os
Jl[l peis e cmdito, ruiJricarú lodos o,; livros e cnnt:Js pnra
png·anH·ntos, fiscali,ai'Ú Lodos o~ ncg-ocios iln eo:11p:n1hi:J,
qur~r I'StPjam a car~·o do s:•crewrio, quer sobre a dirt·cl.'iío tlo
caixa; inspccr·imv<ntlo o:-. lrabnlltos das o!Jiduas, rn:whinas
e obras em eonstrucr;~n; cfw,nnr:'t os snpplentc< rlo see!'l'!ado
c c:tixa para os suiJ,titnlr c111 ::t'O de imp•·rllnlmJ 1 o; fará
annnnlnwntc o rel:1Lorio par:1 npn,sentm· ú nssPmbléa consig-nando todos o.; lnd"s occoiTidos e lr,ml.Jrando lllürli1la~
suggerill:ts pr~la expr~ricnci:t, ruiJI'icará todo~ o~ livros c
COlllas, nll!ller:milo ns folhas. c fazendo lri'IIIO de :tht•rtura c
tmCt'l'l'arnl'lltn. com ''X!:OJH;fto dP> li\'l·os fJIII) por lei pertencem
ao TriiJilnal do Commcrcio.
Art. 15. Ao ~ecretado eo:npetc sub~tituir ao presidente
em t•aso de impedimento, diri~ir o r'xpediente c corrPspondt•neia, gnardar o an·hivo tin eompanl!ra, dnr ao presidente
:1s int'ul'l·ln~·li,'s que n•qubi!:ll'. n·~i,;tr:•r os p:qH•is de credito,
escrever (IS a•·tas d:1~ rennit'tes da dtredorin, ::m!.hr•nticar as
tr:msferrncia' d.1s :H~c,:ões c cltam:~r St'll supplente pnra o
sult~titnir qnando o presi•leule por it~qwtlimento prolongado
ou eJfc1~Livo rteix:ar· o eo;:f)I'Cieio de snas futlcr·ões.
Art. iG. U caixn lt'r:i su!J sua r:irecfi:-<11. o pagnmt·nto de
Uh/ idcndo~ c f ntL,LJ[·, ·i t .. ; ~·o r del!bcraJo JH.'}[l :t~SeilllJién n
eonl:1s de cli'S(IC7.as rubril'arlas pelo pres.dente, cobrar <~S dividas netiva,, ter t;S rumlos dispouiveis da co111panhia em
est.nhrJlt•cim•·ntos hancnrios, apresentar o balnnço lix:H:lo no
ultimo dia do mez d(· i'llaio, tlantlo·lhe o destino da lei e prestar
t•s cscLn:;cinvmtos tJcW o prcsitlcnll'\ rerJuisil:tr.
CAPITULO IV
DOS ACCIONISTAS

Art. :17. Será considerado nccionista qualquer entidade
c:1paz de possuir e que tiver acçües tia companhia, registradas
em livros destinados a esse tim.
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Art. 18. Os accioni!ltas são respon~aveis unicamente pelo
valor das suas ac~·õe~. as quaes sú poderão alienar depois
de realizada a quarta purte do valo•· nominal.
Art. 19. O accionista que deixar de satisfazer em tempo
determinado pela directoria as prestações de suas acções,
perderá em beneficio da companhia as entradas anteriormente
feitas, salvo circumstanci:Js justificadas perante a assembléa•
Art. ~O. Os accionist:Js não poderiio votar por procuraçãa
ou serem representados para esse IIm, exceptuados os menores,
interdictos, firmas sociaes ou associações, que' serão representados por seus tutores, curadores ou um dos socios ; todos
os accionistas, porem, poderão ter seus procuradores para
assistirem e discutirem nas reuniões da assemblé:J.
Art. ~1. A transferencia das acções se opérn perante um
dos directores pela assignatura no livro do registro do transferente possuidor ou de seu bastante procurador, ou pela
apresentação do titulo legal da acquisição.
Art. 22. Serão consideradas accionistas sómen te as pessoas
que tiverem as suas acções registrndas, e as transferencias de
acções ficarão suspensas um mez antes da reunião da assem·
1Jléo1 ordinaria.
CAPITULO V
DA ASSEMBLÉA

Art. ~3. A assembléa dos accionistas é a reunião delles,
convocada e constituída na fórma destes estatutos ou independente de convocação sempre que uma terça parte de
accionistas exigir a reunião.
Art. 24,. A assembléa julgar-se-ha constituída estando presentes accionistas que possuam e representem mais de metade
do capital realizado.
Art. 25. A assembléa julgar-se-ha constituída com qualquer numero de apcionistas presentes cinco dias depois que
deixarem de comparecer á primeira reunião, o numero determinado no artigo antecedente, e a directoria fará publicar
esta disposição sempre que fizer a convocação da assembléa.
Art. 26. Reunidos os accionistas convocados iO dias antes
pela directoria ou no dia designado pela terça parte dos accionistas,o presidente da directoria ou outro director presidente
convidará os accionistas a elegerem o presidente e secretario
que presidam á reunião, chamando-os por uma lista assignada
pelo guarda-livros, e em falta desta pelo livro de registro dos
accionistas.
Art. 27. A decisão e resolução da assembléa será tomada pela
maioria de votos presentes, os quaes ser~o contados um voto
por cinco aeções; nenh~m ac.cionista, porém, terá mais d~- --- · . .
votos, qualquer que seJa o nu,mero de .acções que _. lílJ~~,
I' .A ~f
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Art. 2íi. () I~rr~~irlr:nt<: rla &S'illrnlMa rliri~irá Oõ trabalhos,
a rt::rularirhrlr: <: rmrhibin<Jrr rli•r:us9')rr; r:stranhas
a<J rnrJti·;r; da reunii;•J da ass·~mbl~a e'ltraordinaria, e adiará
a sr:ssão para o dia subsequente quando se torne tumul·
tuaria.
Art. !!!). O secretario lavrará a acta da se~são r.onsign:ondo
em resumo as occurrendas havidas, a qual depois rle discutida e approvada será assignada pelos accionist:~s presentes
e só pela mesa, independente de discussão, quando a sessão
fôr adiada.

m~nt::nrlr,

CAPITULO VI
DAS REUNIÕES DA ASSEMBLÉA

Art. 30. A assembléa reunir·Se·ha ordinariamente nos
dias 10 e 25 do mez de Junhl), na primeira sessão elegerá
uma commissão fiscal composta de dous accionistas para
exame dos {ivros, estndo das officinas, fabrica, obras e de to·
dos os-negocios dn companhia.
Art. 31. Na primeira reunião o presidente da dirertoria
apresentará o relatorio, todos os livros e dor.umentos á com·
missão fiscal, á fJual facilitará o exame dos negocios e pres·
tará as informações que exigir.
Art. 32. Na segunda reunião a commissão fiscal dará seu
parecer por escripto prOJlondo approva\âO dos netos da directoria ou responsabilidnde della, os dividendos e rateios
a fazer entre os accionistas e qualquer providencia que julgar
util aos interesses da companhia.
Art. 33. Nesta reunião eleger-se·ha quem substitua ao
director que tiver deixado o cargo, ou cujo tempo estiver
a terminar, assim como um substituto do secretario e caixa
que será o immediato em votos.
Art. 34. A eleição será feita por meio de listas fechadas,
declarando o nome da pessoa escolhida e no lado externo
o numero de votos, que será verificado pela inesa. A elei·
ção só deixará de ser secreta para o accionista que exigir a
declaração de seu voto.
Art. 35. Si houTer igualdade de votos, a sorte decidirá da
collocação dos nomes e esta circumstancia será mencionada
na acta.
Art. 36. Si houver igualdade de tempo entre os dire•
ctores e não houver renuncia de direito, a sorte decidirá
quem deva ser substituído e o director substituído poderá
ser reeleito.
Art. 37. Si a assembléa resolver destituir a directoria
por actos de malversação e má administração, far-se-ha
nessa mesma reunião a eleição de novos directores.

CAPITrLO VII
DAS

.\TTRIBt;IÇÕES

DA

.\SSE)lDLfa

Arl. 38. E' da competencia da assembléa decidir qualquer duvida, conceder poderes extraordinarios á dit·r.ctoria,
autorizar emissão de aeções c obrigaçiie,; de prefereucia.
Art. 3!). Compete mais á assembléa :
§ i." Interpretar, alterar e reformar estes estatutos.
§ 2.• Approvat· os :retos da directoria, destituil·a e eleger outra que a substitua.
§ 3. • Marc<~r hunorarios á directoria e fi'<ar definitivamente
o numero, salarios e gratificaçõe~ aos empregados.
§ ~-· Julgar da conven,enci:t da dissolução da com~ranhia
e o modo pratico de rt'alizal-a sem prejuízo de terceiros.
§ 5. • Avprovar regulamentos confeccion<tdos pela directoria
e os contratos effectuados com o' lavradores de cannas.
§ 6. • Autorizar a directoria a fazer empre~tirnos annuaes
aos lavra,Jore' de canoas sob gar11ntia de metade dellas.
§ 7.• Decidir da opvortunidáde para vender, arrendar,
comprar, 1~onstruir vor· conta propria ou alheia usinas centraPs, vias ferreas e outros estabelecimentos annexos e dar
maior amplitude aos interAsses da companhia.
§ 8• Deliberar sobre dividendos e rateios entre os &ccionistas e deducção nos lucros, par:. formar o fundo de reserva
nunca superior á metade do capital realizado.
CAPITULO VIII
DISPOSIÇÕES

GERAE~

Art. ~O. Serão preferid1s os accionistas para os empregos
d11 companhia e contratar fornecimentos de cannas e mais objectos para moagem.
Art. M. Os contratos para compra de canoas, uma vez
effectuados, só poderão ser reformados por deliberação da
nssembléa.
Art. ~2. A companhia prestará aos fornecedores de cannas
todos os auxilios, que puder, para renovação de especies de
cannas, agentes fertilisadores, tratados praticas â cultura e
emprestimos de dinheiro.
Art. 43. A companhia pagará juros reciprocog do valor
das canoas, que lhe forem fornecidas pelos lavradores devedores e iguaes juros áquelles !{Ue deixarem em seu poder
a importancia das cannas vendidas.
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Art. 4,&o. A companhia aceitará os filhos dos laVl'adores

ailherente~ p~ra en!linar-lhes o proces'o a!Jerfeiçoailo do fabril-o de ;~so;ucar e aleuhol, me,.nni•·a e chi•nie:J •·m sua~ offi·
cinas e laboralorio~, as im como ou1ros conhcciuwntos,

que resolver ensinar.
Art. 45. A C<Jmp:~nhia procnr~·rá IDPihornr a ~orte dos
seu!\ empreg-ados, instituindo caixas e•·onomicas, in~trucç:io e
estabelecimentos benelicentes. para os qu11es reserv:Jrá o JHO·
dueto das multas por infrac~·ões tle seus re!!nlamr.ilto~ e qualquet· dedueção nos lucros liltuidos que a assembléa fixar.

DECRETO N. i6i8 -

DE

28

DE FEVEREIRO DE

i881}.

J<';•z eilousiva ao~ alumnos tla EsetJia tJu infantal'ia o eavallaria tia Provind~
do Rio Grande do Sul a d~Í<po;içiio da t•rimoir:1 parte do art. l.RH do
Rcgulamonto da Escola Militar d.• Cü•·te uo 17 do Janeiro d" 1BH.

Attendendo ao que representou o Commandante da Escola
de infantaria e cnvallaria da Província do lHo Grande do Sul:
Hei por bem, de conformidade com a autoriznção conferida
pelo art. G5 do Regulamento da mesma Escola, approvado
pelo o.. creto n. 6783 de 29 de Dezembro de 1877, Determinar
que se faça extensiva aos alumno;; da dita Escola a diSIJOSi<;ão
da primeira parte do art. 180 do 1\egulamento da Escola Mi·
litar da Côrte de 17 de Janeiro de 1874, llcando derogada a ultima parte do art. 41 do priml'iro dos citados regulmnentos.
João Lustosa da Cunha Parannguá, Conselheiro de Estado,
Senador do Impcrio, Ministro e Secretario de Estado dos
Negocios da Guerra; assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Itio de Janeiro em 28 de Fevereiro de 1880,
59. 0 da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestaUe o Imperador.

João Lustosa da Cunlia Paranaguá.
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DECRETO N. 7679-DE 28 DE FEVEREIRODEi880.
Allcra os Estatutos do Institnto Commerdal do Rio de Janeiro, qno baixaram
com o lletrolo n. ~65R do H 1lo Março do f863.

Hei por bem, para execução do art. 2. • n. 25 da Lai n. 29!,0
de 3t. de Outubro de !879, Decretar o seguinte:
Art. L• No Instituto Commercial do Rio de Janeiro serão
por ora ensinadas as seguintes materias: Geographia e Esta·
tistica Commercial, Direito Commercial e Legislação de AI·
fandegas e Consulados comparada com a das praças de maior
commercio com o Brazil ; Escripturação Mercantil e Economia Politica.
,
Art. 2. • Todas estas disciplinas, que formam o curso do
Instituto, serão distribuídas e ensinadas em dons annos,
conforme o systema que fôr organizado pelo Inspector Geral
da Instrucção primaria e secundaria, com audiencia dos professores do dito Instituto, e approvado pelo Governo.
Art. 3.• Não serão admittidos á matricula no Instituto
Commercial senão os alumnos que tiverem sido approvados em grammatica naeional, ealligraphia, francez, mglez,
allernão, arithmetica com :tpplicação especial ás operações
commerciaes, algebra até ás equações de 2. • grão, e geometria plana e no espaço, nos exames prestados na Inspe0toria
Geral da Instrucção Publica, no Imperial Collegio de Pedro 11,
ou perante os delegados especiaes daquella Inspectoria nas
províncias.
Paragrapho unico. No corrente anno lectivo poder-se-hão
estal,elecer mesas extraordinarias para os exames dos
mencionados preparatorios, :tllm dn facilitarem-se as inscripções de matricula, as quaes se esterulerão até fã ue l\larço
proximo futuro.
Art. !,." Fica supprimido o Jogar de commissario do Go·
verno; e o Instituto continuará a reger-se pelos estatutos que
haixaram com o Decreto n. 3058 de H de Março de 1863 em
tudo quanto não I!Stiver alterado ou niío frlr contrario ao
presente decreto, e em11Uanto o Governo nno entender promul·
gar novos estatutos.
Francisco Mari:t Sorlré Pereira, do !\leu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado rios Negocios do Imperio, assim o tenha
entendido e faça executar. Pala~io do Rio de Janeiro em 28
de Fevereiro de 1880, 59." da Independencia e do Imperio.

r.om a rubrica de Sua Magestadc o Imperador.
Francisco Maria. Sodré Pereira.
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DECRETO N. 7679 A- DE 28 DE FEVEREIRO DE i880,
Approva os estudos definilivos da Estrada de Ferro do Recife á Victoria na
Provincia de Pernambuco.

Hei por bem Approvar os estudos definitivos da Estrada de
Ferro da cidade do Recife á da Victor ia pas~ando por Jaboatão,
na Província de Pernambuco, na extensão de cincoenta e um
mil duzentos e cinco metros oitocentos cincoenta e cinco
millimetros (5l.205,m855) o· ganizados pelo Engenheiro em
chefe do prolongamento da Estrada de Ferro de Pernambuco,
constantes de plantas, perfis longitudinaes e transversaes e
typos de obras de arte.
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho,
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura,
Cornmercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça
executar. Palncio do Rio de Janeiro em 28 de Fevereiro de
i880, 59.• da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador.

João Lins Vieira Cansansão de

DECRETO N. 7680

-DE

6 DE

lltARÇO DE

Si1~imbú.

1880.

Reduz o q11adro do pesseal artislico e dos serventes do Arsenal de Marinha
da Província de Pernambuco, ti~ acrórdo com a Lei do Orçamento para o
exercício de t879 - t880.

Usando da attribuiç1ío que Me confere o art. 5.•, § 7.•, n. 4
da Lei n. :!940 de 3i de Outubro do anno passado, llfli por
bem Reduzir o quadro do pessoal artístico e dos SPrventes
do Arsenal de Marinha da Província de Pernambu-co, de
accôrdo com as tabellas que com este haixam, assignadas por
Joiie Ferreira de Moura, do Meu Consrlho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Marinh:t, que a~sim o tenha
entendido e fa~a executar. Pala cio do Rio dH Janeiro em 6 de
Março de 1880, 59. • da Independencia e do Jmperio,
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

João Ferreira de Moura.
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Quadro do pe•eoal da• omelna• e do eervl9o geral
do Arsenal de Marlnba da Provlncla de Pel'uambuco.

.,
Classes
...."',_"'> .--------.
... ;:"
.. .. .~-. . <Õ..
.......~ "'..... ...."· • M

Especialidades

O!fiei nas

----- ---------Ferreiros ....

~

~

-

:c

""

~

Ferreiros ....... , .......... i .. i 2 i i i i
Torneiro de metal ....•...
Limador ...•..•........••
Fundido r de bronze ...•...

.. .. i
.. .. .. i
.. .. .. ..

i

----- --------·-- - - - - - - - Torneiro de ferro .........
Fundidor de ferro .•......

.. .. . . . . .. i
.. .. .. .. . . .. ..

Carpinteiros. Carpinteiros .•.....•...•.. i

..

i

3 2 2 3

..
i i i i i
Calafates ..•.•.••.•..•.... .. .. i 2 f. i
----- -----·------ - - - - - -- Carapinas .......•........•

:1.

:1.

Som ma ............ 36 2 f 7 8 6 7 2 3

------------ Patrões ................

2

Remadores de t.a classe

~

Serviço geral Ditos de 2.• dita •..•..•

~

Ditos de 3.• dita .......

6

- - - -

-- -

Serventes ....•......•. 8

--u

Somma ....•••..•..
Total. ...•........

-60

Palac10 do RIO de Janeuo, 6 de Março de 1880. -João Ferrttira
ele Moura.

T

b •li • do• Jcn-nneA e f(ratlftcaçõea que devem perceber a u1e111trança, operarlos, patrõe& e
c '
···• do A.•••ennl de Marinha da Provincia de Pernambuco, em virtude do Decreto
remn• 1u• •
de .. tP clnt.ll•
8

Ferreiros
Fcrreiro"';';""torneiros dO
metal, limadores o
fundidor do bronzo.
t:ltlSSt'S

M

c

~
.........................
••••••

o

••••••••••••••••••

Carpinteiros

~

didores de ferro, ear·
pinteiros, carapinas
o calafates.

I

lornal

IGrat!fi.
caçao

lornal

3~500

2#000

3~500

2SOOO

3~000

lb500

........

o

••

•••••

' I'IIIHSO .•...• ' ••••••••••••

3~000

iS500

2#300

it5200

o

• dnssB •.••.•..•..•••..•.•

215600

l#íOO

26000

16000

o
o

' I'!USSIJ •.. o ••.• o • o ••••••• o

2t5300

1~200

1#600

!)900

dllHHC •• o. o •• o •••••••••••

21$000

1#000

lt5300

b700

~~I asso ••.•..•••.

o •• o ••• o •

1~600

1')900

11)000

b50e

' 1oi;1.~SO. o., •••• o •• ,.,, ••••

iiS300

6700

~600

~4,00

o
-

P:•l;;:;~~;i.. Hio

Serviço ,qeral do Arsenal

~

GratLficaçao

o

o

...~

do Janeiro em 6 de Março de 1880.-João Ferreira de Moura.

Jornal Grat.
1~600

Patrões .........
~ i.•

~~00

iiS4,00

Remadores ..... ~~.· l~200

3.•

l~OOO

Serventes o•••••••••••••••• :1.1!00

8

~

::c

i
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DECRETO N. 7681-

DE

6

DK MARÇO DE

f.880.

Reduz o quadro e nncimentos do pessoal administrativo do Arsenal de Ma·
rinba da Provincia de Pernambuco, de accórdo com a Lei dÓ Orçaménio
pà~ã 1879- !880.

Usando da attribuição que Me confere o art. ã.•, § 7. •, n. 4.
da Lei n. ~94.0 de 31 de Outubro de 1879, Hei por bem Reduzir
o quadro e os vencimentos do pessoal administrativo do Arsenal de Marinha da Província de Pernambuco, de accõrdo com
a tabella que com este baixa assignnda por João Ferreira de
Moura, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos
Negocios da Marinha, que assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro, 6 de Março de 1880, 59. 0 da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica do Sua Magestade o Impendor.

João Ferreira de Moura.
Quadro do pel!lsoal ndiDinl~tratlvo n que l!;le re•
t•ere o decr•et.o d"st.a dat.n e que deve servir no
.tl.rl!lenal <le Marinha ((a Pr·o,•lncin de I•ernnJil•
buco.

Car.qos
Inspector, Oficial superior .... .
Ajudante .................... .
Secretario ................... .
Amanuense .................. .
Porteiro da inspecção ......... .
Apontador ................... .
Escrevente das oficinas ....... .
Patrão-mór .................. .
Porteiro do Arsenal. .......... .

Ordenndo

1:6006000
1:2008000
6008000
!:2008000
4,008UIJO
6008000
6006000

I

Gratificação

3:0008000
1:8008000
6008000
301!8000
4.00!$000
20081100
3008000
3006000

Palacio do ·Rio de Janeiro, 6 de Março de 1H80. - .Tnão

Ferreira

P. 11.

d~

Mourn.

:1880
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DECRETO N.

768~-

DE·6 DE

MARÇO

DE i880.

Approva o orçamento da parto da ostrada do ferro do Cahy, entro S. Sobas·
tiilo o o Arroio do Santa Clara, o snpprimo os troebos do S. João do Monto
Negro e do Bomfim á Boa Esperanra.

Attendendo ao que Me requereram Carlos Jacob Shilling,
Antonio SoPres Amaya de Gusmão e Antonio Candido Dutra,
concessionarios da estrada de fert'o do Cahy : Hei por bem
Approvar o orçamento da parte da mesma estrada, desde
S. Sebastião até o Arroio de Santa Clara, n:~ extensão de
trinta e dous kilometros e oitenta metros (3! k. 080 m.), na
importancia de 2.315:8728135, e supprim1r os trechos de
S. João do Monte Negro e do Bomflm i Boa Esperança ; fi.
cando :Jssim aUArados os Decretos n. 61!59 de i9 de Julho
de !876 e n. 6664 de 14 de Agosto de 1877 e respectivas
clausulas.
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho,
Senador do Irnperio, Presid~nle do Conselho de Ministros,
Minhtro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura,
Commercio e Obras PuiJiicas, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Riu de Janeiro em 6 de Março de 1880,
59. 0 da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
João Lins Vieira Can.,ansão de Sinimbú,

DECRETO N. 7683 -DE 6 DE

AU.RÇO

DE 1880.

Determina que a colonia Rio Novo passe ao regimen commum ás outras
povoações do Imperio.

Hei por bem Determinar que a colonia Rio Novo, na Província do Espírito Santo, seja ernanf'ipada do regimen colonial, passando ao domínio da Jeg-isl:•ç:io rornmum ás outras
povoações do Imperio e cessando a administração especial
a que, até a presente data, se acha sujeita.
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho,
Senador do Imperio, Presidente do Const.,Jho dt• Ministro"s, Ministro e Secretario •le Est 1do dos Negucios da A!.[ ri cultura,
Commercio e Obras Publica<, asstm u tenha entendido e. faça
executar. Palncio do Rio do Janeiro em 6 de Março de !880,
59.0 da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica dtl Sua Magestade o Imperador.
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbtí.
~
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DECRETO N. 7684.-

DE

6 DE

MARÇO DE

1880

Crêa no munieipio da C<ll'to uma Eseola Normal primaria.

Hei por bem, na conformidade do art. 9.• do Decreto
n. 7~U7 de :1.9 de Abril de 1879, Decretar o seguinte :
Fica creada no muniripio da Côrte uma Escola Normal de
instrucção primaria para professores e professoras, na qual
se observará o Regulamento que com este baixa, assignado
por Francisco Maria Sodré Pereira, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio,
que as~im o tenha entendido e faça executar. Palacio do
Rio de Janeiro em 6 de Março de f81:l0, 59. • da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Francisco llfaria Sodl'é Pel'eim.

Regulamento a que se refere o Decreto n. 7684
de 6 de Marco de 1880.
CAPITULO I
DO ENSINO NORMAL

Art. i.• O ensino na Escola Normal será gratuito e com·
prehenderá as seguintes cadeiras:
Portuguez.
Francez.
Mathematicas elemenrares e escripturação mercantil.
Elementos de cosmographia, geographia e historia universal.
Grographia e historia do Brazil.
Elomt>ntos de sdencias physicas e naturaes, e de physiologia e bygiPne.
PhilosJphia e princípios de direito natural e de direito publico.
Princípios de economia soda! e domestica.
PPdagogia e pn•lira do en~ino primario em geral.
PPda~.:og-ia e pratir<• do en~ino intuitivo ou li~ões de cousas.
Princípios de lllvoura e horticultura.
Instruc\·ão religiosa.
Cada urna destas cadeiras terá um professor.
Art. 2. • As ma terias mencionadas no artigo antecedPnte
serão divididas nas seguintes secçõe:;, para cada uma das
quaes haverá um substituto:
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f.• secção

Portuguez.
Francez.
Instrucção religiosa.
2.• secção

Mathematicas e escripturação mercantil.
3.• secção

Elementos de cosmographia, geographia e historia uni·
versa!.
Geographia e historia do Brazil.
4.• secção

Elementos de sciencias pbysicas e naturaes, e de physio·
logia e hygiene.
Princípios de lavoura e horticultura.
5.• secrão

Philosophia e princípios de direito natural e de direito publico.
Princípios de economia social e domestica.
6.• secção

Pedagogia e"'pratica do ensino primario em geral.
Pedagogia e pratica do ensino intuitivo.
Art. 3." Além das ma terias designadas no art. I. • serão
ensinadas na Escola Normal as seguintes disciplinas:
Calligraphia.
Desenho linear.
Musica vocal.
Gymnastica.
Pratica manual de officios (para os alumnos).
Trabalhos de agulha (para as alumnas).
As duas primeiras disciplinas ficarão á cargo de um mestre ;
para o ensino de"musica haverá igualmente um mestre ; para
o de gymnastica haverá um mestre e uma mestra ; para a
prallcil de officlos um ou mais mestres ; para os trabalhos de
ngulha dul!l me!ltras.

ACTOS DO PODiilll EXECUTIVO.
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CAPITULO 11

DA

MATRICULA

Art. 4. o No dia i. o de Março de cada anno abrir se- ha na
Secretaria da Escola a matricula dos alumnos, a qual encerrarse· ha no dia 14 do me5mo mez.
Art. 5. 0 Na matricula guardar-se-ha a ordem das series
em que as materias são distribuídas na conformidade 'do
art. 20.
Quanto ás disciplinas mencionadas no art. 3. 0 poderá a matricul~t realizar-se independentemente do estudo prévio das
materias de qualquer das series.
Art. 6.•Para a·matriculana t.• serie exige-se:
L o Certidão de idade ou documento equivalente, por onde .
se prove que o requerente tem i ti e a requerente 15 annos de
idade, pelo menos ;
2. o Approvação em exame de admissíio, prestado na conformidade do art. 25 e que versará sobre leitura, escripta, noções de ~rammatica e as quatro operações fundamentaes de
arithmetiCa ;
3. o Attestados de moralidade, passados pelos Parochos dos
Jogares onde o requerente tiver residido nos tres ultimos
annos.
Paragrapho unico. Do exame de que trata o n. 2. o são
disrensados os indivíduos que se mostrarem habilitados nas
referidas disciplinas por meio de certificado de· approvação
obtida em alguma escola publica ou outro estabele1:imento
de ensino official.
Art. 7. o Para a matricula em qualquer das outras series
será sufficiente e indispensavel o certificado de approvação
nas matarias componente,s da serie anterior.
Art. 8. • E' permittida a matricula em duas series consecutivas ou em parte de uma serie.
Art. 9. o .Será igualmente permittido na matricula reunir
ou separar as disciplinas de que trata o art. 3.•
Art. lO. Eneerrada a matrieula, serão extrahidas do livro
respectivo tantas listas parciaes de nomes quantas forem Decessarias para os fins especificados nos arts. 23 e 32.
Art. H. Para todos os effeitos só serão considerados a! umnos os individugs que na Escola estiverem matricuLdos.
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CAPITULO III

DA INSCRIPÇÃO PARA EXAMES

Art. 12. Nos dias f. o de Fevereiro e t5 de Novembro abrirse- ha na Secretaria da Escola a inscrip~ão para exanws, a
qual deverá en,·err<~r·s" nos dias 10 e 3 J rlos r·eferidos mt·z~s.
Art. 13. A esta 'inscripção serão :tdmittid:•s todos os indi vi'(}uos que a requererem, satisfa.~:endo as cundi(,:Ões exigidas
nos art~. 6. 0 e 7." e mais:
Provando a identid. d1• de pe~son pnr meio 1le atteotaç~o escripta de algum dos professor~~ e mbstitutos da Eseola ou de
duas prssoas conceituadas rl'sidentes no 111 unkipio da Côrte.
Paragrapho unico. A dispnsição dest•• artig-o não é extensiva
aos nlumnos, os quaes independPntemente de requerim.•nto
serão admittidos a exame das materias e disciplinas em que
se houverem m11triculndo, e, quando pretendam prestar exame de outras, bnst,rá que o requeiram, não sendo preciso que
provem a identid11de de p~ssoa.
Art. 14. Nas inscripções para exame observar-se· h<~ o disposto nos arts. 5.•, s.• e 9.• a respeito da matri•·ula; será,
porém, permittida a accumulação de mais de duas series con·
secutivas.
Art. 15. A falsidade da attestação de identidade sujeita
aquelle que a assignou, assim como o individuo que com ~na
se tiver apresentado a exmue, ás penas da legislação criminal.
Art. 16. A pess6a em nome de quem e com cujo consentimento alguma outra houver feito exame ou obtido inscripção
para esse fim, perderá o mesmo exame e todos os mais que
tiver prestado até então.
Art. t.7. E' nulla a inscrinção para exame feita com doeu•
mento falso. assim como todos os exames pre~tados em vir·
tude da mesma inscripção. e aquellc que por esse meio a re•
querer ou ohtiver, além da penalidade em que incorrer na
fórma da legislação criminal, ficará privado pelo tempo de
dous annos de matricular·~e ou prestar exame em qu:~lquer
dos estabelecimentos de instrucçãu secundaria ou superior.
Esta disposição é extensiva á matricula.
Art. 18. Verificando-se qualqner das hypotheses previstas
no~ dous artigos antecedentes, o director da Escola dará conhecimento do facto ao Governo e ao Inspector geral da in•
strucção primaria e secundaria.
Art. 19. Encerrada a inscripção para exames, serão cxtrahidas do livro competente tantas relações parciaes de nomes
quantas forem necessarias para o fim designado no art. ~-'i.
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CAPITlJLO IV
DOS EXAMES

Art. !0. As materias mencionadas no art. L• constituem
objectu de seis series de exames.
t,a

&erie

Portuguez :-Leitura, orthographia, regras de lexic6logia e
syntaxe.
Aritbmetica.
Instru~:çào religiosa.

!.• serie
Portuguez :-Analyse gramm:1tical, logica e etymologica de
e poetas classieos; estylo; rc'gras de metrificação;
exercícios de redacçào e composição.
Francez :-Leitura, regras de lexicologia e syntaxe, versão
de prosadores e poetas francezes e portuguezes, composição e
exercícios de conve.naçilo.
Algebra-até eq nações do ! . • gráo.
Geometria-plana e no espaço.
pro~11dores

3.• sene
Cosmo~rraphia :-Noções.
Geographia.
Physica, chimica, mineralogia e geologia :-Elementos.
Escripturação mercantil.
~.•

serie

Historia universal.
Geographia do Brazil.
Botanica, zoologia, physiologia e bygiene :-Elementos.

Historia do Brazil.
I>bilosophia.
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Lavoura e horticultura :-Principias.
Pedngogia :-Principias de educação pbysica, inte.llectual,
mor11l e civil, methodologia geral, exercícios prattcos nas
escolas annexas.
6.a se1·ie

Direito natural e direito publico :-Principiog; explicação
succinta da Conslituiç;in Política do Impel'io.
Economia social.:-Principios.
Economia dome!<tica (para as alumnas) :-Prineipios.
Pedagogia :-Methmlolo~ia especial; eX!lOsição dos differentes methodos c modos de en,;iuo e dn ~ua conveniente applicação; regras do ensino intuitivo ou lições de causas; exercicios praticas nas escol :s :mnexas.
Art. U. Os exames começarão nos dias 12 de Fevereiro c
3 de Dezembro, e con,;tnrão de uma prova oral e outra escripta,
salvo os de pedagogia ,em que haverá mnis uma prova pratica.
A respeito de cada uma destas provas se observará o que
fôr determinado nas instrUC\.'ÕI'S que o Governo extJedir.
Art. 22. Os exames st•rão prest:1dos por materias.
Art. 23. Os alumnos seriio chamados a exame pela ordem
nnmerica da matricula e á vista das relações a que se refere
o art. iO.
·
Art. 24:. Só depois de terminados os exames dos alumnos
começarão os dos individuas não matriculados, os quaes
serão chamados pela ordem numerica da respectiva inscripção
e á vista das relações de que trata o art. t.\J.
.
Art. 25. Os exames de admissão terão começo no dia marcado para a abertura da matricula e durarão até o dia antecedente ao encerramento desta.
A mesa julgadora nestes exames será composta do director
como presidente, e dos dous professores das materias respectivas.
No impedimento do director servirá o professor que fôr
por este designado, e no de cada um dos examinadores o
substituto da respectiva secção.
Art. 26. Os exames de que trata o artigo antecedente serão
vagos.
Cada examinador arguirá na materia de sua cadeira e por
tempo não excedente de 20 minutos.
CAPITULO V
llAS AULAS, SEU REGIMEN E DISCIPLINA

Art. 27. As'aulas abrir-se-hão nodiai5deMarçoeencerrar-se-hão no dia 30 de Novembro.
Art. ~8. Todas as aulas- funccionarão das 5 horas da
tarde em diante, não excedendo das 9.

193

ACTOS DO PODER EXECUTIVO.

Art. 29: Cada professor leccionará diariamente, Os professores de materias comprehendidas em uma mesma serie darão
aula por espaço de uma hora ; os de materias pertencentes a
duas ou mais series, por espaço de duas horas, uma para os
alumnos de eada serie.
Os mestres leccionarão tres vezes por semana, em dias
alternados e por espaço de uma hor:~.
O director, ouvidos os professores e mestres, organizará o
horario das aulas, o qual será sujeito á approvação do, Governo.
Art. 30. Nas aulas as banct~dils ou cadeiras para os alumnos
o assistentes serão dispostas em duas secções, das quaes uma
ficará reservada para os indivíduos do &exo feminino.
Art. 31. E' livre a frequencia das aulas e os alumnos não
serão obrigados a lições.
Art. 32. Aos alumnos é garantida a precedencia nos assentos das aul11s segundo a ordem numerica da matricula, e só
ellcs terão direito a tomar parte nos exercícios praticas do
ensino.
Art. 33. Os professores deverão nas suas lições ser tão
methodicos e correctos, co mo convem que o seja o alumno
na reproducção verbal ou por escripto do mesmo assumpto,
de modo que o ensino possa servir de modelo ao que os ai umnos tiverem de dar mais tarde como professores.
Art. 3i. O alumno que mal proceder nas aulas ou no recinto do estabelecimento será advertido pelo re~pectivo professor ou pelo director, e, em caso de reincidencia, fica sujeito
a ser por este reprehen!lido publicamente.
A reprehensão neste caso será dada na aula a que o estudante pertencer, presentes o professor e os demais estudantes.
Art. 35. Quando a reprehensão não parecer sufficiente
ou o facto consistir em offensas á moral, injurias vertaes ou
escriptas, ameaças ou tentativa de aggressâo, ou violencia
contra o director ou qualquer dos professores, o mesmo
director sujeitará o caso ao conhecimento da Congregação, a
qual, rlepois de certilicar·se da verdade, procedendo ás indagações que julgar necessarias e ouvindo o accusado, imporá
a este a pena de suspensão de frequencia e exames na Escola
por um a dous annos.
Si ns ameaças forem executadas ou realizar·se a aggressão
ou violeücia, o delinquente será punido com a exclu~ão da
Escoh1.
Art. 36. Do decisão da Congregação nos dous ca>os do artigo
:mtecerlente se admittirá recurso para o Governo, sendo interpnst<J dtmtro de oito dias contados da intimnç~o.
O Gov' roo Imperial, a quem serão presentes '"dos os papeis
que formarem o processo, resolverá por decreto eonfirmlmdo,
·-· .... _....
revog;mdo ou modificando a decisão, depois de ouvir, si
assim o rntender, a Secç.ão respectiva do Conselho de Es~"''
Art. 37. Serão feriados na Escola, além dos do,llJitÍ_iQif ;e{',!\ !H. :1M
dias santos de guarda :
~/ \\\ \Y- ·'
Os de festa nacional guardados por lei.
/·/~)'1>. Jlo 1881J
' r'-..)G
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Os de luto na cio na l declarados pelo Governo.
Os de entrudo desde a segunda feira até á quarta feira de
cinM.
O! de semana santa até á primeira oitava da Paschoa.

CAPITULO VI
DO PESSOAL DA ESCOLA

E SEUS VENCIMENTOS

Art. 38. O pessoal da Eseola cmist:~rú:
De i director.
De 12 prol'essores, 6 stlbstilutos e os: mestres qUe furem
necessarios na conformidade do art. 3."
De i secretario.
De 2 amanuenses, um que nccumulará as funcçõcs de bi·
bliothecario e outro as de archivista.
De 2 continuus, um dos quaes servirá de porteiro, e 2 serventes.
Art. 3!1. Os vencimentos destes funccionarios são os quo
constam da tabella que acompanha este regulamento.
Art. ~0. O cargo de director, quando o Governo assim entender, poder:i ser exercido por um !los professores, c o de
.
secretario por um dos substitutos.
O professor que accumular as funcções do director e o
substituto que accumulnr as de secretariB perceberão uma
gratificação addicional correspondente á dilferença entro os
seus veneimentos e os !lestes cargos.
Art. U. Todos os funccionarios estào sujeitos ao desc0nto
da gratillcação nos dias em que falt:m:lm por motivo justificado
a qualquer dos serviços a seu cargo, e da totalidade do ven·
cimento quando as faltas não forem justificadas, salvo o caso
de sMviço publico gratuito e llbrigatorio.

CAPITULO VIl
DO DIRECTOR

Art. 42. O director ser::í nomeado por decreto rl'llnlre as
pessons que chm distincção houvernm cxm·cido o magistnriu
publico ou particular, c não po(lerá exercer este ultimo.
Art. 43. Campeie ao dircctor, além das attribuições que
lhe são conferidas em outros artigos : .
! . o Exercer a inspecção geral do estabelecimento, e especialmente a do ensino, assistindo alternadamente aos trabalhos
das aulas e a todos os lnais exercícios escolares;
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2. 0 Observar e fazer cumprir as disposições deste regulamento, 11dmoestando os professores que se deslisarem dos ~eus
deveres, reprehemlendo os empregados negligentes ou mal
procedidos e suspendendo-os até oito dias;
3. o Propor a divisão de qualquer aula para ficar em parte a
cargo do respectivo substituto, quando o numero de alumnos
reclame essa providencio ;
~." Presidir as reuniões da Congregnção ;
ã.o RPpresontar a Es1:ola perante o Governo e quaesqller
autoridades.
6. 0 Rubricar todos os livros da Escola;
7. o Propor os contínuos, contn1tar o de3pedir os serventes;
8.o Ordenar tod:ts as dcspezas para que estiver autorizado;
9. o Solicitar· do Governo as n1edidas ou provideneias que
se tornarem rwct~ss~rias e não e~tejHm nas suas attribuições.
Art. M. Na falta do director, ou em seus impedimentos,
servirá quem o Governo designar, e provisoriamente o professor mais antigo que estiver em exercício.
CAPITULO VIII
DOS 1'1\0F!!:SS ,ftES, Sl'OSTITüTOS E MESTRES

Al't. Mi. o~ prof'lssores e substitutos serão nomeados me·
oiante t:oueurso.
gxt·eptua·se desta disposit;iio o profPssor 1le instr·ucçiio religiosa, QllB ~er·;1 sempre uu1 sacerdote no11Jeado livremente
pt'lo G"verno.
A nomeaçi\o rios proFessores e substitutos St' fará por decreto, e a dos mestres por po,taria.
Paragrapho unico. Os concursos não se rffet:túariio em·
quanto o Poder Legish1tivo não tiver votado os meios necessario~ para a man utenç.ão da Escola.
Art. ~6. Os professores deverào :
Lo Comparecer nas aulas e dar as lições nos dias e horas
marcadas, e no caso do impedimento participai-o ao dircctor
com a possível antecedencia;
2. o Cumprir o programma do ensino ;
3." Se :.ruir na exposkão o methodo que for mais conducente
á perfeita comprehensão da materia, usando sem(,re de linguagt·m ao alcance da intelligencia dos alumnos e que esteja
!~m relaçiio com o gr:"w de adiantamento destes ;
~.o Propor aos :1lumnos todos os exercícios praticos quo
possam desenvolver· lhes a intelligencia e fortalecer os con:weimentos adquiridos;
ti. o Empregar o maximo desvelo na instrucção de todos os
alumnos sem distincção alguma;
6. 0 Observar as instrucções e recommendações do director
no tocante á policia Interna das aulas ;
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7. o Satisfazer todas as requisições que lhes forem feitas pelo
director ou pelo inspector geral da insLrucção primaria e secundaria no interesse do ensino ou para esclarecimento das
autoridades superiores.
Art. 6.7. Os professores terão a seu cargo, não só o ensino,
como a manutenção da ordem e disciplina nas respectivas
aulas.
Art. 6.8. A,cada um dos substitutos incumbe:
i. o Substituir qualquer dos professores da respectiva secção
nas suas faltas e impedimentos;
2. 0 Apresentai·- se no e~tabeledmento nos dias e horas que
forem marcados afim de esclarecer os alumnos sobre suas
duvidns e sobre a int ~lligencia das lições dos professores;
3." Servir de professor supplementar quando em razão do
grande numero de alumnos fur necessnrio dividir :.1 aula.
Art. 6.9. Aos substitutos, sem(lre que exercerem funcções
de professores, assistem os mesmos deveres que a estes.
Art. 50. Os prol'essores serão substituídos :
i. o Pelos resp!'Cti vos sub>titutos ;
2. o Por outros dos professores ou substitutos que a isso se
prestem e quando" du·ector o julgue conveniente;
3. o Por pessoas estranhas, nomeadas interinamente l'elo
Governo.
Nos dons primeiros casos o suhstituto e o profes~or perceberão, além do proprio Vt'lldmcnto, Ulll:J ~ratificaçao igual a
da cadeira que reg-erem interinamente, aindn q ne o sub,;tituto
niio tenha direito a vencimento algum, ou a cadeira esteja
vaga.
No ultimo caso. á pessoa que servir interinamente será
abonada uma gratificação correspondente ao vencimento da
cadeira.
Art. 5i. O substituto que sr~rvir de professor supplementar
perceberá uma gratificação addicional correspondente á gratificação do prof'es:<or.
Art. 52. Aos professores e substitutos é vedado o exerci cio
do magisterio particular.
Art. 5J. Os prof~ssorus e substitutos são obrigado,; a prestar
as informações. dar os pareceres c organiznr os trabalhos
sobre instrucçiio primaria que lhes forem exigidos pelo Governo, assim como pelo inspecto1· geral eu 1wlo con,elho director da instrucção puhlic;,, por intcrrnedin do me~mn inspector.
Art. 56.. O Governo poderá, sempre que jnlgar conveniente. designar profes,ores e mbstitulos da Esrola Normal
pm·a juntari1ente com os delegad"s de districto desempenharem as obrigaçõe~ de que trata n li!' I. 7. ~~ i. o e 3. 0 do
Reg-ul:unt•nto anMxc ao Derret,, n. 1331 .\de 17 de F~wreiro
dt' 185\.
Art. ~"i. (\~ {'Nft'~:·:t':: .? ~·~t-ti 1.'J\•:: g:·U!T~·) d};: dirdtD5
:' Y:;nt:.~c·.l;: 6l•n~i:k>c1i·:: n.:.;: ans. ~i. :!'3. :!~. :!?, 3). :31, ~··
l.Sr1t'. 3! ,. ~ <'\,, rit:1~:> rcg·.:bmcn\).
Art. ill'i. t\- l'r,,f.~M'lr<>.;; ,. ml~titut"-' qut> ~Y!ll..>um lO
nnnos de seniço effecti>o e se distinguirem no mag!sterio

ACTOS DO PODER EXECUT!YO.

1.97

por sua proficiencia e zelo no desempenho dos seus deveres,
terão direito a uma gratificação addicional correspondente á
quarta parte dos seus vencimentos, a qual será elevada í1 terça
parte e a metade destes, para os que, preenchendo as mencionadas condições, contarem Hi e 20 annos de serviço igualm!:'nte effPctivo.
As di~posições deste A do artigo antecedente não tnrão vigor
em quanto o Poder Legislativo n:io as tiver apvruvado, votando
os fundos necessarios.
Art. 57. São applicavei~ aos profnsRore~ e suhstitu tos as
disposh:õ•~s dos art~. H5 a H9 e 12'1. a t3i do meucionado
Hegulamento de i 7 de Fev••rtJi ro d" 18M.
CAPITULO IX
DA

CONGREGAÇÃO

Art. 58. Os professares e substitutos da escol11 se congregarão a convite do director e sob a III"PsiJeneia deste:
L • Para organizar o progrnmma do ensino e o do~ exames
do curso. submettendo-ns á approvação do Ministro e Secret:Jrio de Estado dos Negocios do Imperio; rever annualmcnte
o primeiro e indicar as obr:•~ e compendios .,ue dl'VI!!fl SPr
adoptado ..; no ensino prinwrio e normal, ouvindo os mestres e
mestras nos as-umptos de sua eomp tencia;
2. o Para propor ao Governo as reformas e melhornmentos
que convier introduzir uo ensino do estabelecimento ou no
das escolas publi!'as primarias;
3 o Pnra tomar conhecimento dos factos e delictos de que
trata o arL. 35, e punir os culpados na fórma daquella disposição;
.
4. o Para eleger no fim de cada anno d'entre os professores
da Escola um quo faça o relntorio escripto dos successos mais
not11veis do anno leclivo e das condições do ensino em c:1da
uma das materias e disciplinas do curso. Esse relatorio depois
de approvado pela Congregação, será remettido ao Governo e
publicado.
Art. 59. A Congregação não poderá funccionar sem que
se reuna mais de metade dos professores e substitutos que
estiverem em effectivo exereicio.
As suas deliberações serão tomadas por maioria absoluta
dos memhros presentes e por votação nominal, salvo quando
se tratar de questão de interesse pessoal, em que se votará por
escrutínio secreto. Neste caso não poderão intervir nas deliberações os professores e substitutos que com a parte interessada tiverem parentesco de consanguinidade ou affinidade
até o 2. 0 gráo, contado conforme o direito canonico.
O director votará tambem, e, em caso de empate, terá o
voto de qualidade.
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CAPITULO X
DOS CONC!TR80S PARA OS LOGARES DF! PROFESSOnll!S

r.

Sllll!>TITUTOS

Art. 60. Ao concurso para provimento dos Jogares de pro·
fessores e substitutos precederá o cumprimento das disposições dos arts. :l2 a i5, 17, i8 e 20 do Reg-ulamento a nnex:o ao
Decreto n. 133i A de 17 de Fevereiro de 1854.
Art. 61. O concurso para o Jogar de profP-ssor versará so·
bre a mataria ou as materias da cadeira, e para o de substituto
sobre todas as materias da secção.
Art. 6~. Servirão coma examinadores duas pessoas nomea·
das pelo governo, das quaes uma, pelo menos, será tirada,
sempre que fôr possível, do corpo docente da escola.
Os examinador·s, com o direc.or da escola, um dos membros do conselho direo.:tor, lambem nomeado pelo Governo, e
o inspector geral, na qualidade de presidente, formarão a
commissão julgadora do concurso.
Art. 63. Encerrada a inscripção, o inspector geral solicitirá
do Governo a nomeação dos examinadores e do membro do
conselho, de que trata. o artigo antecedente.
Art. 64. O mesmo inspector, logo que fôr feita essa nomeação, marcará o dia em que tenha do comt>çar o concurso,
e, além da publica~·ão no Diario Oficial, dará aviso aos demais
membros da comu;issão julgadora e aus concurrentes que estiverem no município da Côrte.
Do mesmo modo procedera em relação a todos os actos do
concurso.
Art. 65. O concurso constará de tres provas:
i.• Be these;
2.• Escripta:
3. • Oral.
Nos concursos de pedagogia haverá mais uma prova
pratica.
Art. 66. No dia aprazado a commissiio julgadora se reunirá
antes da hora marcada e os examinadores organiz:~rão ~O
pontos, dos quae~ os outros membros da commissão escolherã() 10, que serão recolhidos a uma urna sob sua guarda.
E' permittido a qualquer dos membros da commissão
julgadora propor pontos, que, com os formulRdos pelos
oiaminadores, serão 'uhmettidos á escolha da commissão até
ao referido numero tO.
Art. 67. A' hora marcada, reunidos os candidatos, presente
a eommissão julgadora, o que estiver inscripto em primeiro
logar tirará da urna um ponto, que será o mesmo pnra todos
e sobre o qual versará a these, que deverá ser ~presentada
dentro de 15 dias.
Cada um dos concurrentes remetterá para a Secretaria da
instruc~ão publica 50 exemplares da respectiva these.
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Art. 68. No dia e hora designada para a defesa das theses,
a qual se effectuará em presença da commissão, será ch:~mado
o primeiro dos c:mdidatos inscriptos, sendo os outros rec()lhidos a uma sala, onde não possam ouvil-o, nem ter com elle
communicação alguma. Cadn examinador arguirá o candidaLo
durante meia hora, e, terminada a arguição, chamados os que
seguirem-se na ordem da inscripção, guardadas as mesmas
formalidades.
Art. 69. A prova de arguição não deverá durar mais de
tres horas.
No caso de não poder concluir-se em um só dia para todos
os candidatos, ~ontinuará no dia seguinte pelo modo estabelecido no artigo nnterior.
Art. 70. No dia de~ignndo para a prova escripta, e antes da
hora marcada, a commissãt.. julgadora procedrrá, de conformidade com o art. 66, á organização dos ponlo.s respectivos
que serão diversos dos de these.
O candidato inscripto ern primeiro Jogar tirará da urna um
ponto, sobre o qual dissertarão todos os concurrentcs, tendo
para isso tres horas.
Art. íL A prova escripta será feita em sala fechada, sob
as vistas da com missão julgadora, em papel fornecido e rubricado pelo presidente desta.
Os concorrentes não poderão, sob pena de exclusão do concurso, consultar livros, notas ou apontamentos.
Art. 7:!. Terminada a dita prova, será a de cada concurrente rubricada no verso pelos membros da commissão julgadora e pelos outros candidatos, e em seguida fechada e lacrada,
escrevendo-se no envoltorio o nome do seu autor.
Todas as provas escriptas serão encerradas em uma urna de
tres chaves, que ficarão sob a guarda, uma do presidente da
commissão, outra do director da Escola, e a terceira domembro do conselho director.
A urna será tambem cerrada com o sello da Escola, impresso em lacre sobre uma tira de papel rubricada pelo commissão julgadot·a.
Art. 73. No dia seguinte, antes da hora marcada, a commissão julgadora proceder·á, nos termos do art. 66, á organização dos pontos para a prova oral, os qulles serão diversos
dos das du11s provas antecedentes. Em seguida, presentes
todos os candidatos, o que estiver inscripto em primeiro Ioga r
tirará da urna um ponto, sobre o qual cada um delles fará
umo prelecção n horas depois.
Art. 7~. A prelecção, como a prova de these, se etfectuará
em .Plena publicidade perante a commissão julgadora, e durara tres quartos de hora.
Os eoncurrentes fallarão segundo a ordem em que estiverem inscriptos, observando-se tambem, quanto a esta prova,
o disposto no art. 68.
Art. 75. N1 caso de haver mais de tres candidatos, a prel~cção far-se-ha por duas ou mais turmas, que tirarão pontos
dtversos. A segunda turma tirará ponto no dia da preleoção
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da primeira, havendo para ella novos pontoR org:mizados na
conformi!l:tdo tlo art. 66 c sc•guinllo-so <~111 tudo as mesmas
disposições.
Art. i6. Si o logar posto em concurso abranger mnis de
uma matcria, os eandidatos f:1r:in a proya dt• theso em 111na
dellas, a oral em outra e a cscripta :linda t\lll outr11. no e:1~o tln
haver trPs on 111:1is. A dcsignaÇ .io d:lmateriH sr~r:\ ft'it:t por ~orte.
Art. 77. A prova pratil"a cxi~il!a no~ <'ltllt~ur"o~ de i•ed:t~yo
gin será prestacln perante a eom1ni,;são julg:~tlora t~m illlHI d:ts
escolns :~nnt•xas por esta dt·sig-narla, c nn,;istir:í, t·onf'qrmc a
c:~deira. em <'XOrckios rle !ttelltoilolo~. ia gPral on cspt•t·ial sohrtt
um ponto qutJ o prim; iro eantlidat" im;eripl•• tirnr:í por '''rtn
rl'entre iO que a <~Oitlllli,são or).!attiz:•rá mri:t hora anltt>' d:~
que ltouvf'r sid" 1nareadn p:tra <'OI!H~:·o da pro\·a.
Os exereirios sPrão intlieados (Jitl''' ex:tminadores ,. ,·:tda nm
dostPs ar~nirú o c:mditl:lto por n,;p:.u:o dt• lllt'Í:1 hor:1.
Art. 7H. A Pl'tlVa pratica ef\',·ctuar-st•-h;l no 11 Psmo dia
para tOtlos os c:tnditlatos. c :1 ordem cn1 tJUt' e~te·< de\·t~dio
prestai-a ser:i t:11nltem llt•sign:lfla p:·b ~o r te. l'arn fl""' :im
scriio l:•nr·:Hlas t~rn nnw UIII:I tnntn' ecdnla:;. conli'JHlo 1111111<'·
ros seguidos, quanto.; forPm os eonenrrrnte~. c:~1la um t]o:;
qnaes tir:1rá uma: :1 ordem dos uumer,,s 1ktcrrninarú a da
prrc1~dencia.

Observar-se-ha tamhem I'OIIl rolaçiio a esta prova o llllC
clispõem os nrts. 68 e 7.'i.
•
Art. 79. No dia inn11ediato ao da ultima prova n·nnirse-ha a commissão, fará abrir a urna que contém as pmvns
escriptas, e, entrcgnndo a eada candidato a que lhe prrtem·er, este a lerá em voz alta, gunrtlando- SI~ n ordum 1la
inseri pçã o.
O candidato que nesta ol'lll'm se seguir ao qne n'tivPr
lendo velar:\ sobre a llrlelitlmle da leitura, fisealisando o
primero inseripto a do ultimo.
Art. 80. Terminada a leitura rbs vrovas, rrtirar-st)- hão
os candidatos, e n commi;;são jnlgadora, depois que os examinadores lançarem em r::1da prova csr:ripla o seu pnrPCill"
sobre esta, sobre a thcsc n sua defesa, e sohre as provas oral
c pratica, proccderiio ao julgauwntll, por votação nominal,
sobre o merecimento de c:ula eanclitlato, ficando nxcluidos os
que niio obtiverem os dons terços (los votos presentes, c
desta votação se lavrar:í termo.
Art. SL Procedrrá depoi,; a mesma cornmi~são, igualmente por vota~:ilo nominal, :i qualilicaçiio, por ordem de
merecimento, dos canditlalos CJllt' tivPrrm sido adnlilti<los
pela primeira votação.
Si houver empate entre dons ou mais cnndidntos sobre o
log~Pr em que devem ser collocados nn relac·iio, s1•rão seus
nomes qualific:.~dos no mesmo logar na dita relação.
Art. 82. A commis:~ão, em aeto successi\'o, organiznrá a
l!sta dos .candidatos approvados, collocando-os na ordem que
trver desrgnado a segunda votacão, e nessa mesma ordem os
proporá ao Governo_
·
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Art. 83. Findo o julgamento , o secretario da ERcola
lavrnrá uma acta circumstanciada em livro para isso dcstinndo, relatando tudo quanto houver occorrido dur·ante o processo do concurso, a qual serú assignada pelo presidente ~~
mais membros da com missão.
Art. 84. O inspector gernl da instrueção primaria c secundaria snbmetterá as provas Ci>Criptas ,. thcses, o os papd>
respectivos, a proposta da commissão e uma cópia tla acta, ao
conselho tlirector, e, com o parecer deste, os renwtlení ao
Govemo, fazendo o mpsmo inspcctnr ger:JI as considerações
que julgar eonvenieutm; a rr•spcilo do l'oneurso e da proposta.
Art. 85. Si <lurantn o processo do concurso c :mles dn
st•r tir:tdo o ponto p:1ra qualquer d:ts prov11s, acontecer que
:trloeça algum dos eoncurrentc~. a eommlsl'lio, no caso de
julgar provarlo o impedimento, poderú espnçar o neto até
8 dias, lindos os quaes, si clle ni10 se :qH·esPntar, licnrú
excluido e proseguiriío os tr:th.1lhos do coneurl'o.
Si houver um só canditl:lto. o prazo puderá ser elevado a
um mez, a juizo da commi~siio.
Em qualquer dos casos o inspector gcrnl o partir ipará immedintamente uo Governo.

CAPITULO XI
DOS TITIJLOS Dl' liABILITAI./.\0 I~ VANT.\(;F.:VS HK"l'!Ct:TIVAS

Art. 813. Aos indivíduos npprovados em todas as matcrias
nwncion:ulas nos arts. t." o :1." st:riio eonl'eridos rliplomas
de lwbilitação que, llm igunldadf' llo cil·eumstand:ts, IIJcs
darão preferencta parn os Jogares do nwg·i~tcrio primario.
Art. 87. Os indivíduos que. havendo obtido approvações
plenas em todas as series, forem pela Congregação julgados
distinctos por suas habilitações c prorBdimento moral, terão
direito a ser nomeados professores arl.iun tos efTectivos, pela
ordem da classificação, independentemente de concurso.

CAPITULO XIT
DO

SECTIETAniO

Art. 88. O secretario será nomeado por portaria e incumbe-lhe :
1. o Escriptnrar os livros da Escola, a saber : o das actas
da Congregação, o das actas dos concursos, o das matriculas,
o das inscripções para exames, e o dns faltas dos profcs8ores,
substitutos e mestres ;
P, II.
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2. • Receber e transmittir as ordens do director relativas
ao serviço do estabelecimento;
3.• Annunciar a época ou prazo das matriculas, exames,
imcripcões para estes, abertura e encerramento das aulas, e
fazer quaesquer outras publicações que lhe forem determinadas pelo director ;
4. • Escrever a correspondencia official da Escola ;
5. o Encerrar o ponto dos amanuenses c dos empregados
subalternos do estabelecimento.
Art. 89. O secretario será substiLuido em suas faltas e
impedimentos por um dos amanuenses que o director designar. As faltas do secretario serão fi~calisadas pelo director.
Art. 90. Aos am:muenses compele:
i. • Executar os trabalhos de escripla que lhes forem incumbidos pelo secretario;
2. o Escripturar os livros que, além dos mencionados no
artigo :mtecedente, forem reconheddos necessarios no ser·
viço da ~<scola.
O amanuense que accumular as Func(:ões ele bihliolhecario
lerá a seu cargo a guarda da bil1liOiheca e do museu pedagogico. Ao que servir de archivista ficará pertencendo a
conservação do archivo c a classificação de lodos os papeis.
Art. 91. A secretaria estará aberta em todos os dias das 4
i/2 horas da tarde ás 9 horas da noite, exceptu11dos os dias ferind~s, na conformidade do art. :37, e o pcriodo comprehcndido
entre o encerramento dos trabalhos do anno lectivo e a primeira inscripção annual para exames, no qual só se abrirá
quando o serviço o exigir e flir determinado pelo tlirector.

CAPITULO XIII
DISPOSIÇÕES GEnAES

Art. 92. Para os exercícios pmticos de pedagogia serão annexas á Escola Normal duas ou mais Pscolas primarias do
municipio.
Art. 93. Effectuar-se-hão na Escola Normal, na conformidade do art. 10 do regulamento que baixou com o Decreto
n. 6479 de i8 de Janeiro de !877, os concursos ao provimento das cadeiras publicas de instrucção primaria e os exames prévios de habilitaçào dog concurrcntes.
Art. 9!1. As licenças a professorc' e quacsquer emprega·
do~ só poderão ser concedidas por motivo de molestia, com
ordenado até seis mezes e com metade deste por outros seis.
PreenchidB o tempo de um anno d" licençn com vencimento, e dentro de igual prazo <:ontado da ultima, as licenças que forem concedidas serão sem vencimento algum.
Art. 95. O Governo, com o concurso do dtrector e dos professores da Escola, promoverá no mais breve prazo possivel
a fundação de uma bibliotheca e de um museu pedagogico.
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CAPITULO XIV
DISPOSIÇÕES TRANSITOJUAS

Art. 96. No corrente anno o Governo determinará quando
devem abrir-se a matricula e as aulas.
Art. 97. Até que sej11m providos por concurso na conf6r·
midade do art. !,5, os Jog-ares de profrssores e substitutos
serão exercidos interinamente por pessoas nomm1das por portaria do Ministerio do Imperio.
A nomeação interina não dará preferencia alguma para o
provimento effectivo.
Art. 98. Emqnanto não tiverem collocação definitiva, poderão ser designados para regPr algumas rins c~deiras da
Escola os professores vitalicios do Imperial Collegio de Pedro 11
e do Instituto Commercial que, em conscquencia da extincção :los respectivos Jogares, se acham em disponihilidnde.
Art. 99. Ficam revogadas as di;:;posições em contrario.
11alacio do Rio de Janeiro em 6 de Março de 1880.-Fmn-

cisco Maria Sodre Pt>reira.

TADEI,LA DOS VENCIMENTOS DO CORPO DOCENTE E MAIS EMPREGA·
DOS DA ESCOLA NORMAL, A QUE ~E l\EFEHE O llEGULAMENTO
DESTA DATA.

Empregos

Vencimentos annuaes
Ordenado

Director .......•......... 2:000h000
Professor ............... . 1:600~000
Substituto .............. .
8006000
Mestre ................. .
600~000
Secretario .............. . l ;!,00,}000
Amanuense ............. .
8006000
Continuo ............... .
500~000

Gratifieação

TOTAL

t:ooonooo

3:000h000
8006000 2:!,00{1000
r,oo~ooo 1:200{1000
400b000 l:OOOi$000
600~000

2:000~000

~00/1000

l:200~000

aoonooo

800~000

Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Março de 1880.-Fran·

cisco Jlaria Sodré Pereira.
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Senhor.- A experitJncia tem demonstrado que o actna
systema de administração do rancho nos corpos do Exercito
deve ser alterado, porquanto, além de comprometter de algum modo a disciplina, auqmcnt& o tnbnlho, e conseguiutemente a escripturação dos mesmos corpos, e distrnhe os
officines do cumprimento dos unveres proprios da sua profissão.
Assim. pois, é rle urgente nccessidndc 11 a.uopção de medidas qM, modificando o sy~tema seguido att> agora, tra1-wm
em r"sult:~do melhor execuçiin uo >'CI'Viço c maior economia
dos dinlwi os publicos; o nesse intuito tenho a honra de
suhmettor :í 11ssignatura de Vossa Mngestade Imperial o decreto jnntn, creando IW Curte e em cnda província um conselho para fornecimento de viv .. rcs o forngens nu Exercito,
e approvnndo o respectivo rrgulamento.
Sou, Senhor, com o mais profundo respeito. - De Vossa
Magestade Imperial- Subdito fiel e reverente.- João Lusto-

sa da Cnnha Paranaguâ.

HEC:: RETO N. 768ii nE G 1m MAnço nr' l8RO.
Crtia conselhos, em tempo de paz, para o !ornerimenlo de viveres c forragens
aos corpos do Exercito, deposito de aprcn,Hws artilheiro> c fortalezas,
e approva o respectivo

rc~ulamcnto.

Hei por hem CrC'ar conselhos, em tempo de pn, para o
fornecimento de viveres e forragens aos corpos do Exercito, deposito de aprendizes artilheiros e fortalezas e Approvar para o respectivo serviço o Regulamento que com
este baixa, assignado pelo Conselheiro de Estado João Lustosa da Cunha Paranaguá, Senadm· do Imperio, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocioo da Guerra, que assim o
tenha entendido e expeça os despachos necessarios. Palacio
do Rio de Janeiro em 6 de Março de 1880, õ9." da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Ma gesta de o Itnpei·ndor.

JocTo Lu.stosa da Cunha Paranaguú.
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Regulamento para o fornecimento de viveres e
forragens ao Exm•cito, c ao qual se refere o
decreto desta data.
CAPITULO I
DOS CONSELHOS DE FOl\NECIMENTO

Art. 1. o O conselho para o fornecimento de viveres c
forragens ao Exercito, em tempo de paz, se comporá :
1.• Na Córte, do Ajudante Genernl, do Qu:trtcl-Mestre Ge·
neral, do D.irector da Bepartição Fiscal nnnexa á Secretaria
de Estado dos Nego1•ios da Guerra, dos Commandantes dos
corpos e fortaleza~ e do Chefe do eorpo de saude ;
2.• Nas províncias, do Commandante das Armas, dos Commandantes dos corpos, dos esquadrões c cornptmhias de guarnição, do Inspector da Thesouraria de Fazenda, do De!Pgado
do Cirurgião-mór do Exercito e dos Commanduntes 1le fortalezas.
Art. 2." Na Corte será pre~idente do f'Onselho 1lc fon1e·
eimento o Ajudantn licnoral do 1<:\.l'l'l'ito e nas provindas o
Commandante Lins Arm:H.
Para~rapho uniro. Onde não houver commando de ar·
mas preFidirá o conselho o ofücinl mais graduado.
Art. 3." Servirá ,:c secretario do conselho, na Côrte, um
dos em[J: • gados da Hepartiçiio Fbcal annexa á Secretaria de
Estado dos Negocios da Guerra, e nas províncias um empregado da Thesouraria de Fazenda, designados pelos res·
pectivos chefes, co111petindo-lhes especialmente a escriplu·
ração do mesmo conselho.
CAPITULO II
DOS CONTRATOS E PROPOSTAS

Art. ~.o Os contr~tos p~ra fornC'cimellto, n~o sr'o ll<•s ge·
neros :tlimcntidos ás praças do Exercito, dt•posito de aprendizes nrtllheiros e fortalezas, mas tamhem dm; 1'01 1'3~J;ens
para as cavalhadas, serão ceiPbrados semestralmente, na
Gôrte pela Repartição Fiscal annexa á Secretaria de Estado
dos. Negocios da Guerra, e nas províncias pelas Thcsou•
ranas de Fazenda.

!06

Actos DO PODE1t EXECUTIVO.

Art. 5. • Nenhum contrat~ será etreetuadi sem que pre·
cedom annuncios, publicados na Côrte l!tlo Diario 01/icial,
e nas províncias pelM folhas que tJúbllcarem os Mios do
Governo, convidando os conourrente!t a ~pre~en\llrem suas
propostas no dia designado nos mesmos annuncios, que se·
rão repetidos oito vezes em dias lnttlrcalados, e mencionarão n quantidade, qualidade e especie dos generos.
Art. 6. • Os annuncios serão assignados na Cõrte pelo
Director dn Bepartição Fiscal, e nas províncias pelos lnspe·
ctores das Thesourarias de Fazenda.
Art. 7. o No dia e hora marcados nos annuncios, reunido
o ·•conselho, proceder-se- h a tanto á escolha das amostras,
como á leitura das propostas, que serão em duplicata.
Art. 8." Os concorrentes a$sistirão á leitura, apuração e
julgamento sollrc a prcrerencia das propostas admittiaas.
Art. 9." No acto da nbertura c antes da leitura de cada
proposta, o secretario fará a chatn:~da do signntario pura veti·
licàr si este, ou si alguem devld:omente autorizado se acha
presente.
§ L • Examinada a dita propostá, si o conselho reconher.er
que ha nella akuma omi~sào, ernunda on ra>~ura, que possa
occasionar duvida, o presidente e'igirá que o signatario as
resalve cotn :.s convenit>ntes declar<Jções.
~ 2. • Na ausettcia do proponente, ou de seu representante,
a proposta não será lida; e então o secretari•J declat·llr:í em
uma nota, lanç~da no alto da 111e~ma proposta e rubricada
pelo pre;;idente, o motivo por que deixou ella de ser tomada
em con~ideração.
Art. 10. As propostas deverão contlll" a dPrlarnção e~pressa
de sujeit~r-se o pruponPnte a mult~ de 5 "/o da tmportancia a
que montarem os viveres que forem acl:lilos, si deixar de.
coinp:ttecer para nssignar o respl:lctivo contrato dentro do
prazo que fôr notifieado pelo lJial"io O/fiei l, na Corte. e
pelits folhas que puhllc:trem os actos do Governo, O:ls provincin~; não dt'venr.lu o me:= mo pt·azo exceder de tres dias
uteis. Alúm da alludida declaração, a proposta conterá tam·
bem a indicação da casa commercial do proponente.
Art. l1. A apuração das propostas admittidas será feita
s uccessi vamcn te.
Art. i2. Si na apuração das propostas encontrarem-se duas
ou mais em identit:as circumstancias de preço l:l qualidade do
artigo, o conselho preferirá a do concorrente que, em nova
licitação, propuzer o maior abatimento, exi!-(indo para isso
dos licitantes suas dl'clarações por escripto, afim dr sobre
cllas procedor-sc á nova apuração e deeidir-se a escolha.
Art. 13. Concluída a apura~ào de todas as propostas, o
eonselho resolverá quaes as que devem ser aceitns, e em acto
continuo será encerrada a sessão, lavrando o secretario a
competente actn, na qual se mencionará a hora da sua abertura e a do eucerrnmcnto, os membros do conselho que
se nchar:tm prrsentes, os que faltaram, as propostas ret:ebida~ e as tleclarações que o conselho julgar conveniente
consignar na mesma acta.

..l<:ros

llll J>OIJEII EXEGU'fl\"0.

207

Art. H. O secretario organizará uma relação de todas as
propostas admittidas, com declnração dos nomes dos proponentes, diversirlade das qualidades dos generos, quantidades
e preços correspondentes e outras condições do fornecimento, com as observaçõe~ que o conselho julgar conveniente fner, designando quaes as propostas aceitas e o motivo da preferencia.
Art. iü. A relação de que trata o artigo antecedente,
depois Lle assignada pelos membros do conselho, será, o mais
breve que fõr possível, aprrsentada no Ministro, na Côrte,
<' :10s l't'e~iLlcntrs, nas províncias, ali111 Lle <fue resolvam,
por despacho l:mraLlo na mesma rela<:ão, si devem ou uão
ser ctrecluados os contratos dos artigo;: aceitos pelo conselho, nas condições em (JUe o foram, ou si rorn quaesqucr
ruodilicn<;ões que entenderem convenifmte fazer-lhes; d<·pois
do qno SPrá devolvida ao llin·rtor da B<·partiçiio Fiscal, na
Côrte, e nos Imp<~ctores das Thesour:Hins de Fazenda, nas
provineias, para lhe durem cumprimento.
Art. :1.6. O Director da Heparti<;ão Fiscal e os Inspectores
das Thesournrias, logo que reeebercm a relac;iio mPncionada
no artigo antecedente, põr-lhe-hiio o- cumpnt-~e-, e providenciarão pan1 que no dinlmmediato seja ella publicada nas
folhas olllciaes, marcando-~e o prazo dentro do qual se devam
apresentar os proponentes aceitos (Jara <ISSignarem o respectivo
contrato.
Art. 17. Estando JH'<•sen Les os proponnntes aceitos, n sccr·etario lhes entregará mio só a guia e0111 quo elles tém de pu~;1r
no Thesuuro Nacional, ou na Thcsouraria de Fazend11, o
sello proporeional, mas tambem o termo do contrato, <JUe
deverão assignar.
Art. :1.8. Sú poderá concorrPr aos rornecimentos annun~
ciados pelo conselho quem habilitar-se prcvia1nente, exhihindo em re<tuerimento dirigido ao (Jrcsidentc do mcsllto
conselho :
:l." Documento de haver pago em seu nome, ou no da
linna social, de que lizer pnrtn. o imposto da respectivn c:~sa
ou eseriplorio eommercinl, relativo ao ultimo senwstrc vencido, e d'ahi em dinntc todos os seme~tres quo se forem
vencendo, dentro do prazo de dons rnczcs seguintes;
2.• Documentos que provem po>:suir bens de raiz, moYeis
ou semoventes, mercadorias, dinheiros 011 Litulos de valores
que importr-tn em somma nunca menor do que o Yalor do
fnrneeimento prctenllido, salvo si apresentar lia<lor idonPo,
que se responsabilis<l pelo pag-nmenlo d:ts multas em t(Ue possa
incorrer, no raso que seus hens n5o ,:ej:un bastantes para
tornai-r> efl"ectivo.
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CAPITULO Ili
DAS ATTRIBUJÇÕES DOS QUARTEIS·MESTRES DOS CORPOS RELATIVA•
MENTE AO FORNECIMENTO

Art. i9. Os quarteis-mestres dos corpos terão a seu cargo
os generos pertencentes ao rancho das praças de pret, esc ri·
pturando-os em receita, á vista da 2. • via do pedido feito
pelo agente ao fornecedor, e que lhes será apresentado pelo
mesmo agente, que assistirá, com o fiscal do corpo, á peagem.
e medição de todos os viveres que possam ser armazcsnados
Art. 20. Ao quartel-mestre incumbe:
§ L 0 Aflresentar, no fim de cada quinzena, um balanço,
que será feito na presença do fiscal do eorpo, para verificar
qual a quantidade de generos que fica restando em arre·
cadação.
§ 2. • Arrecadar os generos recebidos, acondicionando-os
bem, e ser por elles responsavel.
.
§ 3. • Fornecer diariamente, em presença do official de
estado-maior ou de dia, e do cirurgião em serviço ao corpo,
os viveres necessarios, conformo a tabella e o vale do agente
rubricado pelo respectivo fiscal .
Art 2L No lhn de cada mez o quartel-mestre apresentará
ao fiscal do corpo um mappa demonstrativo dos generos
entrados durante o mez anterior para o rancho das praças,
com declaração do consumo havido e dos generos que por
ventur<~ passem do mez nnlerior.
CAPITULO IV
DAS

ATTRJDUIÇÕilS

DOS

MENTES DOS
1\IENTOS

CORPOS

SOBRE

FORNECI·

Art. 22. Em cada corpo e fortaleza haverá um agente
para encarregar-se da alimenta(:ão dns pr1•ças, c nos cerpos
montados, além deste um outro para incumbir-se ele tudo
quanto disser respoito a forrngens e ferragens.
Art. 2:l. Os agentes serão n•Jmeados mensalmente, e por
escala, d'entre os olliciaes subalternos dos corpos.
Art. 2t1. Compete ao agente:
~ 1. o Fazer, com a nece;;saria antecedencia, de W em 10
dias, para ser satisfeito pelo fornecedor, o pedido dos generos calculados para o fornecimento do corpo, mencio·
nando o numero de praças existentes no dia anterior, e tendo
em attençào a quantidade de generos que ficou restando em
arrecadação.
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§ ~.· Fazer diariamente o pedido especial de pão, carne
verde, verduras e 'sobremesa e. bem assim dos viveres que
têm de ser fornecidos pela arrecadação a cargo do quartelmestre.
§ 3." Figcalisar na cozinha que todos os ~eneros recebidos
entrem para a caldeira, e que a comida se faç3 com todo
o asseio.
§ 4. • Não consPntir que da caldeira se tire comida antes da
hora marcada para o rancho, e assistir com o official de estado,
ou de dia, á distribuição ,do mesmo rancho, para que esta
se fuça com regularidade e caiba a cada praça a sua ração
exacta.
§ 5.• Fazer pedido do que faltar par:~ o e~tado r.ompleto
de todos os utensílios intlispensaveis ao rancho, cozinha,
dispensa e arrecadação,' afim de ser fornecido nn Côrte pela
Intendencia da Guerra e nas províncias pelos Arsenaes de
GtHWI'<~ ou d.·positos de artig-os bellicos, e ter o neces<ario
cuidndo para q11e tudo se conserve no maior asseio possível ..
§ 6.• Prepan11· os papeis relativ()s no r:mcho, roord. nar os
vales diarios, organizar a livmnç:~ e o mappa da distribuição
mensal e remetter tu1lo ao fi~cal do corpo, para que este,
depois de ex:uninar, e pôr o-Visto-, os euvie ao presidente
do con;;Plho de fornecimento, para servir no proce~so a cargo
da Repartirão Fiscal, ou das The,:ourarias de Fazenda.
Art. ~5. Nos corpos montados, o agente eno·arregado do
fOI'll~CimPntO de f,rrag-cns, f'tC , terá ignaes 'incumbenci~S
em relação á sua cspecbditladL~; devendo entreg or diariamente aos officia1 s dcl dia ás companhias, com assistencia do
official de estado-maior, os generos para a forragem da
cavalhada, em vista dos vales dos respectivos commandantes
de companhias.
CAPITULO V
DO MODO POR QUE SE DEVE REALIZAR O FORNECIMENTO

Art. 26. A entrada dos gencros será feita com assisteneia
impre>-cindivel do fiscaL medico de serviço, olllcial de est:~do
maior.., quartel-mestre e agente, afim de que sejam receiJidos,
depois de escrupuloso exame, os generos nas condições estipuladas no contrato respectivo e na quantidade pedida.
Art. 27. Nos casos de m~rchas ou diligencias repentinas
por Jogares on1le não haja fornecerlores, ou quando pelas
emergencias do serviço não pos:;;am elles acompanhar a força,
ou que destaque esta para Jogar onde por sua distancia não
possa ser fornecida pelo respectivo corpo, será a mesma força
alimentada pelo seu commandante, que para esse fim receberá uma quantia da Pagadoria das Tropas ou da Thesouraria
de Fazenda.
p. 11. 1880
'J7
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Pnragrnpho unico. A qu~ntia ri•~ que tratn o prc~entc artigo
serri :•rbitrnda pelo eon~elho d,. fonwrin11•nto, m•·<li .. n~e r•·rlido
do rommandantc do corpo, t·om d.:f'la,·ação do llillllPr·o das
praças dn que se compnzf'f n força que <lP!':tt~cn, e di!S dias
provavds do seu de~l:tcamento, t•ompreh• ntlenllo os da
marcha.
Art. 28. Quando rPg-rcssar a forr,a, n srn com mandante prest3rá t·outns ~o •·onsPiho •lc l'omccinH·nlo.
Art. 2\l. Para as eomp:mhi:•s. l'orpos c drstaramentos mnis
ou mPnos pnrmanentes em fliv••r,;:.s lo•·:,Jid:ules, o rorneeimrnlo ~t>d •·unlr:~t.n,Jo p•~lu consPiho dP forn .. e'munto. sendo
convoca:la n r·rm•:urrcncia por :lllnnncios publicatlos com a
pl'ecisa antrr~edeneia.
Pnragrnpho unico. Nos lor:;arPs t~>ais rlistantPs e em que
se torne dillieiln acC"ão llu conselho. os eonln•tns po1· meio de
CO!lCUITPJl('.ia, bem COlllO a OrgtllliZÍif·iio da< tnhellas 111' distri·
bniç:io ti•• genero.;, serão f· i tos pl'io •·om•nt~nd., n 1r do eoqJO,
compnnhi:l ou destacamento, que 'ltjd!ar:í tudo á at•r•·ei:•ção
do mesmo eonselho, r•Jmettendo·lhe as proposta<, laud las e
csclm·cr:imnntos JJCCl'~~arioR.
Art. 30. Os f,rnPc<•.don·s tlcHr~o ~alisl'azer ns pedidos
dentro elos prazos mar•·aJos nos re;;Jwclivos r:.mtrnto,·, entregando os generos nos qu:•rleis un nas fnrt:.lezas; e t.luposi'Carão na Pngadona das Tropas, ou na The.;únr:.ria de Fazenda, uma qu~ntia, cemo canç:io, que será arbitrada pelo
~onselho de fornecimento.

CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. :H. O Ajndnnle General, na Cl1rtp,, e os Comm:mdantes
das Armas, nns provincias, on, na laltn destes, os l'rPsidentea;
das provinci11s, inspeccionarào, por lodo~ os meios a seu
alcance, o serviço dos forneeimenlos dos corpo~, afim de que
lltiO só os soldados, mas tamill'm n cnvnllwda sejam bem
alirnen tados.
Art. 32. O fi~eal do corpo, auxiliado pelo agente, empregará tudu o zelo e activi!lade, afim de que haja o maior
asseio na cozinha c càsa de refeição.
Art. 33. As pr:l(.)llS desarranchnrtas perreherão a respectiva
etapa em l!;lmeros, ou om dinheiro, ~i o prefer·ircm, raleulada
a ~;ua hnt•ort:nu~in pela LiJiwlla d:t disLI'ibuição, combinada
com o preço da nrremataçfio tios genm·os, e que ser1i no prin·
cipio de cada semestre rernettido a cada corpo pelo conselho
do fornecimento.
A!'t. :11~. A etapa. C!f! dinheiro, que ~e abona~ ás praças
cll!SOIIT:ttll:h:ulail~ sera hr:ula em Jli'Ct esJICCJal e nommal, observando·~e o mottvu o <Jrdcm a respeito da concessão feita, para
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não haver excP.sso nesses favores ás praças que se acharem
em circnrnst:mcias rspecines.
Art :!5. A tahr·lla da distribukão diaria das trr.s rddl'ões
(alrnoc·o, jantnr c ceia) ~erá orgnniz:Hl:t seme~tralmrnfe pelo
con"Plho de f"rnecirnento e rtJlprovarla pdo :\linistro da
GuMra, nn Côrte, e rwlos l'rPsidPntcs n·•s provinrias onde se
acharem os corpos, afim de haver inteira harmonia no forneci rnen lo.
Art. :lfi. N:io se nbonar:io ás nraçns de pret rnçõc.< atrazadas, que por qualquer eventualidade deixarem ele ser fornecidas no devido tempo.
A!·t. 37. Para mefhodisar-se e haver campletn regnlarirl:ld e
na psc•riptura<:ão :t rarg·o do agcmte, todos o~ vnlm:, m:tppas
e livranc·a~ ~criio irnpressm e tir:Hios de livro dP taliio, ficando archivados nos corpos os talões, para servirem nas inspccçõe~ dos mesmos corpos.
Art. :l8. Ser:ío ilfloptarlos para :t nrrecnclaç:io dos viveres
a cargo do qu.1rtel-nwslrn os sc•gnintes livros:
Dons livros, sendo um de rntrncla e outro dr. sahirla, de
torlos os vivrres, demnnstranrl0 a receita e despeza de cada
mPt. (Modelos A e B.)
Um d;t,, rlo resumo memal da receita c despeza dos generos. (Modelo C.)
Para o agente do rancho:.
Um livro de taliio para os vales quinzenaes dos pedidos
aog forncc11rlores. (MorlPio D.)
Um livro de taliio de vnles diarios de pedidos dos mantimentos precisos ao fornecimento do rancho. (Morlelo E.}
Um livro de taliio dos pedidos esprci;tes para p~o, carne
verde. verdurns e sobremesa. (Modelo F.)
Um livro de talão para livranças mensaes, que serão d:tdas
:~os fornecedores em substituição dos vales quinzerwes ou
diarios, os quaes, resgntarlos pelo agente, serviriio para o
resumo mensal, que tem de ser rcmetlido ao prPsidente do
conselho de fornecimento. (Modelo G.)
Art. 39. A rserip-turação rl'lativa ao fornncimento de
forrago>ns e ferrag-ens, etc., aos regimrntos de cnv:tllaria e
artilh:~ria será feita ein livro e t.;Jões e'peciacs, observando-se
os 111esmos modelos com :1s alternçõt•s respeetivas, nfim de
facilmente proceder-se á tomada de contas de cada especialidade- etap:~s e forragens.
Art. 40. Os officiaes dos corpos arregimentados podrm ser
fornncidos pelo deposito de viveres dos respectivos corpos,
mediante vales extr:~hidos de~ talão, por elles assignados e
rubricados pelo fiscal; devendo, porém, o fornecimento
mensal não exceder á importancia da sua etapa. (l\lodr.lo"H.)
Art. 41. O quartel-mestre do corpo organizaní mensalmente
uma relação dos officiaes que receberem mantimentos, para
ser-lhes descontada :r. imporLancia fornecida, que será deduzida
no acto do pagamento da folha; e mediante guia de tJntréHJ
por elle assignada e rubricada pelo comtnaf).dariu:i,
feita a devida indemnização.
, ' '

sera
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Art. ~·a. Os preços dos generos contrat~dos serão os que
têm de servir para o calculo do fornecimento feito aos omciaes dos mesmos corpos.
Art. lJ,3. As di~posições relativas aos quarteis-mestres doo
corpos são e1rtensivns aos almoxarifcs da~ fortal~zas.
Art. 4lJ,. Fica revoga1lo o Decreto n. l6í9 de 6 de Outubro
de t853, que creou conselhos economicos nos corpos, subsistindo, porém, naquelle~ que tiverem bandas de musica, um
conselho para a gerencia e fis,·alisação da receit11 e despeza
dos dinheiros relativos á mesma musiLa, ohservando·se o
seguintfl :
§ l. o Comtituirá a receita da caixa do instrumental bellico,
não s1í a respectivn con.<ignação mensal, de~tinada á snbstituiç~o c conserv:~ç'io dn mr:smo instrumental, mas tamhem
as gratificações obJdas pela banda de musica em serviços
parlicu lares .
. ~ 2. o Para as bandas de musica tocarem fóra do serviço
publico, é indispensavel prévia nutorizac;ão d'' Ajudante General, na Cõrte, u dos Comm:mdanlcs das Armas, ou de quem
suas vezes fizer, nas provincins.
§ 3:• lhs g-ratilknc-ões rreohid:~s polas bandas de musica,
por serviço particular, eutrarão p:tra a c:~ixa duas terças
p1rtes, sendo a outra dividida proporcionalmente pelos musieo1 que prestnrnm o mPsmo serviço.
§ t.o Os fundos recolhidos á caixa da musica serão applicados ás despezas nece.;sa rias' com o concerto c subsliluição
do instrumental e compra de musicas, papd e outros acces·
~orios.

i\rt. ·15. O conselho da caixa dn mnsica será organizado
e regid·J, t~nto qunnto fõr po~sivel, de accôrdo com o que
está prescript 1 no Regulamento que hnixou com o referido
De•:reto n. tô\9 de 6 de Outubro de 1855.
, Palacio do Rio de Janeiro, 6 de Março de 1880.- João

Lustosa da Cunha Para1ut.quá.
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VIste,

:0

Nl

Q>

AMfe4o,

M.uoa

FISCAL.

18'2'9-1880

18'2'9-1880

BATALHÁ. DE INFANTARIA N. !I -

BATALHÃO DE INFANTARIA N.

Vale para o forneeimente de •••••• dias:

Vale para o fornecimento do ...... dias :

farillha, aei, centos e quarenta litros .................... , •

640

Farinha, seiseentoa o quarenta litros ..................... ..

640

Carno. aêr.u, quatrocentoa kilogrammas ................... .

400

Carne stleea, quatrocentos kilogrammas ................... ..

400

Arroz, duzentos litros ................................... ..

i()()

Ar.roz, duzentos

••• , •••

i()()

200

Banha, duzentos kUogrammas .. .......•.. , ...•• ~ ......... , ,

!00

Banha duzontoa kilogrammas ..-..... ~ ................... ..
Etc. '

litro~ .••.•..•..•....•••..•••....•. -

Ete.

Alo de Janeiro, 20 de Julllo ll.e 1.879.

0

ÁSIIITI,

F. F. F

Rio de Janehe, to de Julho de 1879.

O Atun,
F. Jl', F.

ig
I

I.

...:=

Visto,

Muoa F1ac.u.

i

18'2'9-1880

18'2'9-1880

BATALHÃO DE INFANTARIA N........

•

P~lsa.se

BATALHÃO DE INFANTARIA N...... ,

para o fornoelmenlo do rancho :

Precisa-se para o fornocim&Dto do rancho:

e daaenlos kllogrammas ........ , ...... ..

uoo

Ca1ne aêcca, mil e duzentos kllogrammas ................ .

uoo

Arroz, oilocenlos litros.................................. .

800

Arroz, oitocentos litros ................................. ..

800

Carne sêeea, mil

feijlo, mil o quinhentos litros ........................ .

t.SOO

Feijlo, mil e quinhentos litros ....................... , •••

t.SOO

Toneinho, mil kllogrammas .................. .-...........

t.OOO

Toucinho, mil kilogrammas... •. .. .... .... .. ..............

1.000

Elo.

Ete.

Os qnaea recebi em perfoilo estado e eom o poso e modida da lei.

Os quaes roeebi om perfeito estado o eom o peso e medida da lei.

Rlt 4e Janoiro, i do Julho do 1879.
~

El

Azwedo,

~

8

I
l1<l

~

I

Rio do Janeiro, i de Julho do t879.

O Aoun,

Ü AGINTB,

F. F. Jl'.

l

i

F. F. Jl'.

Kl
~

F

Vil'-·
Ue91Ü,

M.uoa

18'2'9 -18SO

BATALHÃO DE INFANTARIA N.

BATALHÃO DE ISFANTARIA N.

i

Vale para o fornecimento de hoje :
500

CaMie "ferde, quinhentos kilorrammas.....................

1100

Carne nrde, quinhen&ot kllorrammas.....................

Pies, qninllentos, pesando 17! rrammas cada um.........

500

Plea,. quinhentos, petando 17:11 rrammas cada um.........

500

Verdurat; quinhentas raç5es . . . . • • . • • . . . . . • . . . • . • • . . • . . . •

1100

Verduras, quinhentas raçõ_s,.............................

1100

Bananas..................................................

l.OOO

Bananu •••.•...•.•...••••.••••.••..••••.•. , . . . . • . • • . . . . . •

1.000

Etc.

Ele.

Rio de Janeiro, to dt Juliul de 1879,

Rio de Janeiro, :W de Julho dil 1879,
0

AIIIIIITB,

F. F. F.

Wl
OD

l"liUL.

18'2'9 -1880

Vale para o fornecimento de hoje :

-

0

AGIIIITio

F. F, F.

8
~
o

t;l
~

I

G

Vil&o.
~.ut~•u,

M.uoa Fuau.

1,879-1880

18'2"9-1880

BATALHÃO DE INFANTARIA N.

BATALHÃO DE INFANTAIIIA N,

Recebido do Sr•....•.

a entregue á arrecadação do corpo, os seguintes reneros:

Farinha, dona mil e quinhentos litros................... •

2.50&

Farinha, dona mil e quinhentos litros . .. .. • .. ... .. .. .. ..

Gai'De aêcea. aote· mil e seiscentos kilogrammas.. ... . .. ...

7.600

Carne aacca, seta mil e seiscentos kilo11rammas.... • .. .. ..

7. 600

Arroz,.. mil e duaou&os litros... ·...........................

l.iiOO

Arro~,

:l.lMJQ

Etc. ·

'

Para o forneelmento das·praça< de"pret do batalhão, durante
o rnoz do Julho ultimo; os quaos foram do boa qualiuado o com
o peso e metlida da· lei. E para a conta do dito senhor se passou
~prosente li vranra , assignada polo agente do corpo e rubricada
! ~~·
respoctiTo fiscal.
.; , ""( /
de Janeiro, t. 0, de !rosto d·, t8i9.

/::? \

?

4

,.....\ \

,.•

-:;:;:..
,_,-. \·.

·-

v·.~

--

'~

.\GBNTJ,

1! F. F.

..~,J
('

-

0

•2,.'

-.-.

mil e_ duzenLos litros..............................

1.500

.&til.

_.--:.:"!"

~~ ~..

~

Recebido do Sr.......

e eatregue á arrecadação do corpo, os seruintos eeneros:

I

..f

Para o fornecimento das· praças de pret do batalhão, durante
o moz uo Julhu ulllmn; os ~uaes foram de boa qualidade o com
o peso o medida da lei. E para a conta do diLu senhor se passou
a prosonto livrança, aui11uada polo are~<IO do eorpo e rubricada
polo roapocti vo Ih cal •

8

;
:=

I

Rio do.Janciro, l. 0 de Agoato de· 1879.
0 AGBNn,

F. F. F,

-...
co

H

·VisLo.

::

Q

Â.CIIIIfl•,
lf.lJOI FISCAL.

18'2'9-18!10.

J.S'I'9-18SO

BATALHÃO DE INFANTARIA N••••••

BATALHÃO DE INFANTARIA N....... .

Vale a importaucla doa geueros aeruiutes quo recebi :

~
~
o

Vale a importaucia dos geueroa soguiutea quo recebi :

"'t:l
o

Carne aêeea, trinta kilorrammas ••••••••••••••.••••••••••••

30

Carne llicca, trinta kilogrammas ........................... .

30

Farinha, tinte litroa ....................................... .

!O

Farinha, Tinto litroa ....................................... .

!O

:!

..bauear, dez kilorrammaa ••••••••••••••••••••••••••••••••••

tO

AsaQ.Car, dez kilogrammas ................................ .

tO

:=

A.rros, dez li Lros, , , , •, ••••••••••••••• , .••••..••. , •, .•••••• ,

tO

Arroz, dez litros .......................................... .

f.O

~
1:111

Ete.

[;:
tol

a

Etc.

'"i

~

.
Rie do Jauoiro, i de .Julho de !879.

Rio de Janeiro, 2 de Julho de f.879.

o

C.utTlO,

F. F. I.

O C.lrl'rlo,
F. F. F.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO,

DECRETO N. 7686- DE 6

DE ABRIL DE

!880.

Cone ode autorização a Morris N. Kohn, J ames W. Graham e Evaristo J. de
Sá para ineorporarem uma eompanhia de seguros de vida eontra desastres.

Attendendo ao que Me requereram ?tlorris N. Kohn, James W. Graham e Evaristo J. de Sá, e de conformidade com
a Minha Imperial e Immediata Resolução de 30 de Março
ultimo, tomada sobre parPcer da Secção dos Negocios do
Imperio do Conselho de E~tado, exarado em Consulta de U
de Fevereiro do corrente :mno, Hei por bem Conreder-Jhes
permiss~o par\1 inr~orpõrararn umn companiJia de seguros de
vida contra de,astres, median!e as bases que com este baixam, 11ssignadas por Manoel Uuarque de Mac,·do, do Meu
Const>lho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio e Obrns Publieas, que assim o tenha
entendido e faça executar. Palaf'io do Rio de Jnneiro em 6 de
Abril de !880, 59.• da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Jlanoel Bum·que de Macedo.
Dase8 a. que se ref"ere o Decreto o. ')'086 de8ta
data.

A rompanhia se denoroinará-Brazilian Accidente Against
Life Insurance Company - e terá a sua séde na eapital do
Imperio, podendo ter agentes dentro ou fóra delle, se organizará no prazo de um anno, contado desta dllta, sendo o seu
fim fazer seguros de vida contra accideiltes de qualquer
natureza.
11

O segurado, que soffrer accidente temporario de qualquer
natureza que seja, será obrigado a communical-o á companhia dentro de tres dias, afim della mandar pela commissão
medica, que é obrigada a ter, verificar si o accidente teve
Iogar contra a vontade do segurado,que neste caso firmará o
seu. direito ao subsidio desde o dia em q,ue tiver logar o
acCidente.
III
Si o accidente occasionar a morte do segurado dentro de
horas, decorridas do facto, a familia terá direito a um
remido subsidio, u,ma vez que o participe á companhia no
!~
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prazo de 30 rlias, provando prtwiamente que a morte ten
orige•11 r,asual e rlentro das ditas 2t, horas.
O seguro pod,·ril ser diario. rnens:1l ou annual.
A prestaçiio do ~eg-uro ser á dia riu de 600 réis, a do mensal
de 128, e a do annual de 72/jOOO.
Em qunlqu11r destw; tres classes de seguros os segurados
terão dreito na L • hypotlrese a 208 por semana e pelo
tempo que estiverem impossiuilitados ele t1·abalhar, se~undo
o juizo da eommi~s:io medira ; e .• te subsidio não excederá o
prazo .de nove semanas, que ~er:io a data terminal do seguro,
em qualquer cl:1s classes; na 2.• hy)lolhese será o suusidio de .
%:000/J (JOI' UITHl SÓ vez.
Estes seguros não attingem as moleslias que não provierem
de factos accidentaes.

IV
O capital da companhia será de 500:0006 divididos em

5.000 acções de 1008 cada uma.

v
Logo que as entradas atting-ircm a !O o;. do capital em
acções subscriplas. deverão ser apresentados os seus estatutos á approvação do Governo Imperial.

VI
A duração da companhia será de 50 annos, contados da data
da approTação de seus estatutos.

VII
Os seguros são para os casos em geral que motivarem accidentes, podendo os mesmos estenderem-se llOS passag-eiros das
estradas de r.~rro, navngação lransatlantica ou fluvial, quer
do Estado, quer de emprezas particulares, carris urbanos e
mais vehiculos de tr·amportes de passageiros para garantia
dos transeuntes, entr:~ndo para esse fim a companhia em
prévio accôrdo com as respectivas autoridades ou emprezas.
VIII
Ao Governo Imperial fica reservado o direito de alterar
IJUalquer das bases indicadas, se assim o julgar necessario,
a vista do desenvolvimento que tiverem nos respectivos estatutos.
Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Abril de 1880.- Manoll
BMarque de Macedo.
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DECRETO N. 7687

-DE

10

DE ABRIL DE

!880.

Proro,;a o prazo do duração da ·Caixa Eeonomica da ddado da Bahia• e &Jl·
prova as alterações ultimamente feilas nos respeetivos estatutos.

Attendendo ao que Me rerresentou a directoria dn •Caixa
Econontica da cid~tde da B11hia•, e Tendo ouvido a Serção de
Fazend:1 do Conselho de Estaclo, Hfli por hem Prorogar por
mai• tO 11nnos, contados do di11 29 do corrente mez, o prazo
de duraç:·•o da mesmn Cnixa, e a(>provar :1s nlterarÕ<$ que a
estn acompanham, reitas pela IISS•Hnbléa gorai dos :wcionistas
no~ respectivos estatutos; exreptu;~do, porém, o paragrapho
additivo ao art. H, que deverá ser supprimido.
José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, S11n3dor do Jmperio, Presidente do Conselho d;o Ministros, Ministro e Secretario
de Estado dos Ne~ocios da F:1 enda e President11 do Tribunal do Tht·souro Na1·ional, assim o ltmha entendido e faça
executar. Pah•cio do Hio de Janeiro em lO de Abril de 1880,
59. 0 da Independencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador.

José Antonio Saraiva.
Alteraçõe•a que se rerere o Decreto o. ,.88,.
de~~ttadata.

Art. 2.• O capital social não poderá exceder de 6.000:0001,
podendo todavia ser au!l'mentado por deliberação da assembléa ~era I dos accionistas. e com autorização do Governo.
As su,,s acções serão do valor de 9~ cada uma, podendo o
accionista eutrar com a quantia que quizer, comtauto que
perfaça uma acção ou o IFiultiplo de um11 ac<;ão.
Art. 3. 0 As entradas de fundos para esta Caixa serão fr:mcas sempre que a direcção julgar conveniente.
Art. 5.• Em vez de-sómente lucrará o juro fixo de ~ %diga-se-lucrará o juro lixo de 3%.
Art. 6. 0 Ao accionista será permittida a retirada em qualquer época ou tempo, do valor de suas acções niio sendo
superior de 901; si, porém, a quantia que pretender retirar
fôr maior do que esta quantia até 180~, deverá manifestar
sua vontade á direcção com 30 dias pelo menos de antecedencia; sendo a retirada de mais de i80,S até 9001, deve ser
feita tres mezes antes do dia em que o accionista desejar
effectual-a,e si fôr maior de 9006, será a directoria prevenida,
pelo menos cotn quatro mezes de antecedencia.
~rt. H., paragrapho additivo. Emprestar sob hypotheca
de propriedades Situadas nesta cidade , até trlli quartas
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partes do valor em que uma commissão de directores desta
Caixa estimar a propriedade que se pretende hypothecar.
Art. t8. l''iea supprimido.
Art. 19. Passa a ser 18.
Art. ~O. Passa a ser f.9.
Art. ~L Pasga a ser 20.
Art. 22. Passa a ser 21.
Art. 23. Passa a ser 22.
Art. 2\. Pa~sa a ser 23.
Art. 25. Passt~ a ser 2~.
Art. 26. Passa a ser 25.
Art. 27. Que será o 26.- Do lucro liquido de cada semestre serão d ·duzidos 8 "lo para fundo de reserva, e o resto
será dividido llroporcion:1lmente pelos :1ccionistas.
Art. 28. Que pi1S't1 a ser o 27.-- As quotas dos dividendos,
que não for•·m retiradas l)os f.5 dias annunciados para o
seu pngam<mto, seriio accumul··das aos cavilaes respectivos
ficando us fracçõ ·s á ordem po1· espaço de cinco annos, findos
os qune' ser.1o levados 11 fundo de reserva, sem direito a
reclamac:lo alguma do :1criunista.
Art. 29. Pu~sa a ser 28.
Art. 30. Pas3a a ser 29.
Art. 31. Passa a ser 30.
Art. 32. l1assa a ser 3f..
Art. 33. Passa a ser 32.
Art. 3~. Que passa :1 ser 33. -Não haverá sessão da assembléa geral com menos de 40 accionistas presentes, que representem, pelo menos, a quarta parte do eapital do estabelecimento, c suas deliberações serão tomadas á pluralidade de
votos.
Art. 35. Passa a ser 34.
Art. 36. Passa a ser 35.
Art. 37. J1as<a a ser 36.
Art. 38. Passa a ser 37.
Art. 39. Passando a ser 38.-Nos §§ t.a e 2. 0 , diga-seeleger, em Jogar de nomear.
Art. 40. Passa a ser 39.
Art. U. Passa a ser ~O.
Art. ~2. Passa a ser U.
Art. ~3. Passa a ser ~2.-E' apto para ser nomeado director qualquer memhro da assem~Jéa geral que possui!· em
acções, livres de qualquer onus, 5:000~ para cima. Com as
excepções dos§§ f.." e :t."
,
Art. ~~. Pa~sa a ser 43.
Art. 45. Passa a ser 4,4.
Art. 46. Passa a ser ~5 .
Art. ~7. Passa a ser ~6.
Art. 48. Passa a ser 47.- Haverá em cada semana dons
directores encarregados de dirigirem diariamente as operações, ficando solidariamente responsaveis pelos abusos e infracções que commetterem contra os 11statutos e regimento
interno.
Art. ~9. Passa a ser 48.
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tiO. Pas'a a srr q9.
til. P:ts~a a ~er· tiO.
ii2. Passa a ser 51.
ti:L I': "~n a s•·r t.i2.
ti i. P:tssa a ser 1i3.
ti5. P:t~sa a ser fi!J,.
56. J>:~,sa a ser 55.
57. l':tssa a -;ür 56.
Art. i):-l. I :.~ssa :1 ser ri7.
Art. tm. l'as,;a a ser ti8.
Art. tiO. Passa a ser 59.
Art. til. l'n<sa " sPr 60.
Art. ti2. Pa..;sa a ser 61.
Art. 63. Pas-a a ser 62.
Art. 1il1. l'as<a a s r ti3.
Art. li5. I' '"'a a srr 6~.
Art. 66. Passa a ser 65.
Art. ti7. ()ttu >erú o 6\i .-Passando a ser o seguinte: Logo
que a pn•srnte rPformn come~~ar n vigorar. deveriio dentro
do pra:w d·~ dou' nH·zes os accionistas substiturr seus titulos
de act;Õ•·s por ontros novos que representem o valor das
acçõeg com qn•· ficarem.
As tJU<llltias lllf'llores de 9~, soiJrns d!l capital eonvertitlo
em novo titulo, ou de actuaes accionistas, que niio queiram
preenc!!Pr n dilf,•r.·nça par:1 possuir aet:ão oti acrões, ficarão
á ordem veJw•ndn juros m1 razão de 3 "~ao anno, em quanto
não forem relit•:tdas.
Finalmente, o art. 67 fica sendo o mesmo.
Pnlacio do Rio de Janeiro em 10 de Abril de l8RO.-Josi A.ntmlio Samiva.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

DECHETO N. 7688- DE t3

DE ABRIL DE !~80.

Proroga por seis mexes o prazo fixado na clansula 6.• das quo baitara111
com o Dcercto n. 7142 do I de Fevereiro de 1879.

Attendendo ao que Me requereram João Paulino de Azevedo Castro e o Dr. José Maria Leitão da Cunha, Hei por bem
Prorogar por seis mezes o prazo que lhes foi concedido pela
clausula 6.• das que baixaram com o Decreto n. 71~2 rle l de
Fevereiro d1~ 1879, para organizarem uma companhia com o
fim de estabelecer um engenho central para o fnbrico de
assucar de canna, na freguezia da Sacra familia do Tinguá,
nillíiicipio de Vassouras, Prorineia do Rio de Janeiro.
p. 11. 1880

~\)
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Manoel Buarquc do l\Jaro1lo, do Meu Conselho, Ministro c
Secretario de Estado dos Negoeios da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, assim o tenha entendido c fara executar.
Palacio do Rio de .Jan1)iro em 13 de Abril de 1880, 5!l. 0 da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador.
Jlfanael Btull'que de Macedo.

DECTIETO N. 7fJ8!l-nE t'J

DE AnmL DE

1880.

Doro~a

o Decreto u. R9 <le 31 de Julho do IRH, na par! c rruc c1igc certidões
das Secretarias de Estado dos Ncgodos da Guerra e do lmperio, relativamente :'is mercês quo houverem ti!lo os rptc rcrptcrerem remuncra~ão do.~
sorvi~ os militares.

Attcndendo a que pôde ser feita pelas Secretarias de Estado
dos Negocios d:t Guerra c do lmperin, no processo da infor·
mação das petições de remu11ernr~o de serviços militares, n
declaraç~o do que const;lr nas mPstnas SPeretarias qua11to a
haver sido ou niio conferida algunw mercê pecuni~rüt aos
que requererem taes remnnera1:ões: Hei por bem Dispensar a
apresentação das certidões Pxigidas pela dispo,;içào 1. a n. 2,
do Decreto n. 8!l, de :H de Julho lle 18'tl, que lica assim
dcrogado.
O Barão Homem de 1\lello, do l\Ieu Conselho, 'Ministro e
Secretario de Estado dos Negocias do lmperio e interino dos
da Guerra, assim o tenha entendido c f11~·a executar. Palacio
do Rio de Janeiro em H de Abril de 1880, ti9." da Indcpendencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\Ingcstnde o Imperador.
Barrlo Ilomem de Mello.

ACTilS Dd PODER EXECUTIVO.

DECRETO N. i690- DE li

1880.

DE ABRIL DE

Reforma o plano tias loterias tio Eslatlo.

Attendendo á representação feita pelo tlwsourciro das
loterias dn Côrte, na rpwl se attrihue ;í CXPim(•iio do plano
mandado a<loptar pelo ])cacto n. 7(;!~~ de 22 de Nove1nhro de
i879 n demora na extn1cção das loterias, com prPjuizo da
rendn do l<:~ta1lo e dos estabelecimentos pios e outras instituições favorecidas c"m o produeto das mesnws loteri~s, IIPi por
bem Decretar que, tio L" de Junho proxi1110 futurn em diante.
sejn cxeculatlo, em sub,<tituiç5o do Jll:mo para as loterias de
180:0011 1~, o novo plnno, que a este acompanhn, snbsi,;tindo,
qnnnto ao mais, em seu intPiro vigor, o referido ]),~ereto
n. 75q3, até qnc o Poder Legislativo n~~olva o contrario.
José Antonio Saraiva, do M"u Conselho, Senador •o Jn1perio,
Presidt\llte do Conselho de Ministros e do Trillllllal do Thesouro
Nacionnl, Ministro e Sccret•1rio de Est;Hlo dns Negoci11s da
Fazenda. :1ssim o l1~nha entendido e fa•·a e'l:t~cutar. l'alaeio do
Rio de Jnneiro em 17 de Abril de i~8o;· 59.• da Inilepcndeneia
e do Imperio.
Com a filiJrica de

su~

l\Iages' a I e o I·npera,Jor.

Jos; J n 'oni·1 ,<:al'•lim.

loterias do Estado n que se ret"ere
o Decreto n. ,.090 desta data.

I~lnno J~nr·n a~

f premio de ............. .
i
... ' ........ .
3
............ .

:i

20:00111~

1 :000~
:iOII~

Ui
25
50
1.000

2006

1U:IJIJ06

3:000!$
2:501){$

3:000{$

100~

2:5006

!J.O{$
20t$

20:000~

2:000{$

:1..100 premios .•................................. 63:000/,í
Imposto de 30 % sobre o
total.................
:36:0005
Dito de 20 '~ sobre os premias maiores.........
G:üOO~
Benelicio...............
U: 100:5
Sello...................
900~
Porcentagem do Thesouro.
i: 20(1$
Idem do thcsoureiro... . .
f: 2001) m: OOOB
6.000 bilhetes a 205....

1:20:000.)
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DECRETO N. 7691

-DE

19

DE ABRIL

DE

!880.

Concede priYilcgin :1 .João LOLirenço de Seixas para fabricar mantcig;J. t":Om o
melhurumento quo de~lara ter introduzido no procc...,so L'Uj,t dcseripção

aprcsen ton.

Attendendo ao que Me requereu João Lo1urn• o 'e Seixas,
e de conformidade com o parecer do Consell~t•iro .···~~·nr·:•dor
da Con\n, Solierani11 P Fuzenda N<~eionnl, P do J>r ,j,J,·ntt• da
Junta Central de Hygi•·ne Publica, llei [HH' lwrn !'•·IH: ·dt·r-lhe
privilrg·in por cine, annos pnr-a faiJricill' e \-CiliÍt'l' 111nr.tniga
com o ml'!lioramrnto que declara ter introduzid" ;_, prueesso
cuja descripçào apresentou e ticn arehiY;Hl ·.
Mm10cl Bnnrque de Macedo, do J\Ieu ':onsPili ~Iini;:tro e
Secretario de Estad" dos Negocios da Agrieultu' a. f>·Innwrcio
e Obras Pu!Jli1·as, nssim o tenha entendido e f •·n \1·cutar.
Palacio do Rio de Janeiro Pm I9 rlt: Abril til- 18,0, 59. 0
da Independem·ia ,. do Imperio.
Com a rubrica de Sua Mago;tade o h·pPr·dor.

Manoel nuarqtU' dt• Jluad ''

DECRETO N. 7692~onc~de

DE

19

DE ABRIL DE

1880.

privilegio a Lanrindo Ja.nuario Ca.rneiro atim tle fahr·rG r te1reiros
portatei:; do ferro para secLar cafú.
l

Attenrlrndo ao que Me requereu Laurindo Januario Carneiro, o de conformidade com o parecer 1lo COIH'i!J~?i ro Pro·
curador da Coroa, Soberania e Fazelllla ~acionai, llt'i -o" bem
Conceder-lhe privilegio por cinco annos para f;1bri• a·" Vt~nder
terreiros portateis de ferro, que declara ter i,;n:nt:!ilo, ,J!lm
de seccar rafé, seg-undo a descripção e desenho apl'l'.-'entados
e que ficam archivados.
Manoel lluarquP de Macedo, do Meu Const•lhn, ;\linistro e
Secretario de Estado dos Negocio3 da Agricultura. Commercio
e Obras Publicas, a'sim o tenha entendido o f;J(_'<I e~ec<ttar.
Palacio do Hio de Janeiro em 19 de Abril de 1H80, ii9. o da Independencia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Mano~l

Btwrque de Macedo.
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DECRETO N. 7693 -

DE

26

DE ABRIL DE

!880.

Determina ']no porto da colonia Blumonan passo ao rcgimon commum ás
outras povoa~õss do Impcrio.

Ill'i por bem Determinar que a pnrto «la cnlonin Blnmcnau,
Provinci:~ de S:u1ta Cntha1·ina, comprehenditla Plltrl~ :1 sua
séde e o distrido de Aquidaban, seja em:mcirwda d1J regimen
coloninl, pa~sarrdo ao d11111i 11io da legislação commtun ;1s outras [lOYOa~·ões do lmperio, ~~ et·ssnntlo a arlrninistr:1ç~o t•special
a qne, :11!i a pre n11te •lata, sn :wlra ~Ujl'ila.
ManoPI Bn:trrJUC dn l\lacnd'J, do !\leu Const•lho, Ministro e
SetTl't:1rio rll' Eslatlo dos Neg·ocios da Agricullura, ConHIWrcie
e Obras l'ublir'ns, nssim o tt•nlw eule11rlitlo e faça ••x··r~utar.
Palacio do lHo de .l:tiiPir'' lllll 2li de AIJril de H!:-lO, G!).o da
Independcneia c do llll(H'rio.

na

Com a rubriea de Sua Mageslade o

l:~tpcrarlor.

llfanoel Buarque de lllacmfo.

DECIU~TO

N.

7ü9~ -DE

2ti

f) E

ADHIL DE

lH80.

Coneode privil<•gio a João José do ~lendonça Ca['(loso para a preparação ehimi.
ea industrial do sua invenção.

AttendPndo ao f(UC l\Te t cqtwrnu .lo~o .llsé de ~lendonca
Cardoso, e Tendo ouvido o Cnnsellt••iro Procurador da
Corú11. Solwrania e Faze11da N:teion:tl, ll<'i por bem Cotw,·derlhe privil•·gio por 10 anuo·; p:,ra fabricar e i't'llfl<'f a preparaçiio chimica industrial de SIUI(illVent::IO rlestinnd:l ;t [lfOduzir)
fogo, segtmdo a formula que depositou no Arl'ltivo PuiJiico;
com a cl:IUsul:t de que sem o ex:tme da dita prep:t ra•;o~o, não
sení efl'ectivo o privilegio, cassando-,.;e este si I'P<·onhecer-se
nos termos do§ 5.", art. 10, da Lei de 28 de Ago,;to 1le t8:JO,
gue :1 rt•ferida preparn~~~o é nociva ao puiJiieo ou eontraria
as 11'1s.
Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de E;;tado dos Neg-geios da Ag<icultura, Commercio
e Obrns Pul!licas, :1ssim o tenha entenditlo e f:~ç:1 exocnt 1r.
Palacio do Hio de Janeiro em 26 de Abril de 1880, 59. 0 da
Independencia e do Imperio.

'" r: IN.;;

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperado..[... ·-·-..

~r·~-:::~~~,
(
',\
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Senbor.-Tenho a honra de submP.tter á augusta consideração de Vossa Magestade Imperial as alteraçõe~ que me
parece conveniente fazer no Decreto n. 3443 de n de
Abril de 1865, alim de harmonisar, quanto possivel, o
novo sys!ema postal com o tratado de Berna de 9 de Outubro do 1874 e a convenção de Pariz de ide Julho de 1878, e
outrosim melhorar a receita dos Correios.
Segundo Vossa Magestade Imperial se dignará ver a L• de
taes alterações é a que estabelece u uso de bilheles postaes.
Geralment•· ndmittidos nos outros Est:odus, e ainela em
Frane·a, onde~ :díás houve durartte ;dgum tempo certa repugnancia ou hesitação em os receber, os bill etes po4aes são
de intuitiva utilid&de para a correspondencia p:trlicular, e,
longe de~ restringirem o numPro das cartas, corno poderia parecer, verilica-se, ao contrario, que um de seus ell"eitos é
augmental·o.
Ohtrm·'e a vantagem da uniformidnde com a 2.• alteração. qne r leva a 15 grnmmas ou frarçãd de 15 grammas o
porte :~etual ele tO ~ramm<1s, nos bilhetes de visita, participação de c;~samentns, n:•scimentos, convites de enterro, circulares, prospectos e avisos.
Pagam :ccttwlmente 50 réis por 15 grammns os autos; e
mais p"peis forPn~e~. A 3.• nlteraçiio allivca essa taxa, estabc~lecer·Hlo a de 100 réis por 50 grammas ou fracção de
50 grammas.
DetermirH• a 4." nlternçiio que as pequenas encommendas e amostras de mercadorias paguem a taxa de lOO réis
por 50 grammas ou fr11criio de 50 gramrnas; elt~v3ção de
preço nece:.:saria, porqu~nto affiuem Ines encomtuendas e
amostrns, e 3 taxa de :20 réis por 40 grammas não chega sequer a compensar a despl!za de transporte. Estatue·se o
regHro obrigatorio como essencial condição para evitar
abusos.
Revogando a progressiio estabelecida nos arts. H e 16 do
~egulamPnto approvado pelo Decreto n. 344,3 de l2 de
Abril de t8ti5 e ltlterado pelo de n. 3532 de 16 de Novembro do me~mo anno, adopt:~-se na 5.• alter:~rão a pratica
de outros paizes e cede-se igualmente á. ger:cl tendencia de
simplificar e uniformisar a legislação do Correio. O tratado
de Berna admitte em uma de suas clausulas, e pare~e
conveniente adoptar no novo rrgimen postal, a condição de
fazer pagar os recibos de objectos registrados; é o que
disiJÕe a ti.• aller:cção. Sendo diminuta a quantia de 1001$
como v a lo r mui mo de um vale postal, a alteração 7. • eleva
o referido maximo a 3001$000.
Com a pratica actual acontece que os remettentes fazem
para o mesmo destinatario dous e mais saques, resultando
d'ahi maior trabalho para o Correio e perda de tempo para
o publico.
A ultima alteração eleva a 2~ o preço da annuidade de
201$ fixa lia no art. 22 do Regulamento approvado pelo Decreto
n. 3443 de l2 de Abril de 1865 para os assignnntes do
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Correio. O fim desta disposição é regularisar a pratica já;
existente; prarica a~optada com o intuito de retribuir o tra-·
balho extr:~ordinario que ás vezes pesa sobre o escasso·
pessoal do ~erviço.
.
Com as expostas modificações, tenho a honr-a de depositar
nas augustas mãos de Vossa Magestade Imperial o Decreto
que as approva.
Sou, Senhor, de Vossa Magestade Imperial subdito fiel e
reverente .-Manoel Buarque de Macedo.
DECRETO N. 7695- DE 28

DE ABRIL DE

1880.

Altera algumas disposições do Regulamento que baixou com o Decreto
n. 3443 de ~~ do Abril de i865.

Hei por bem, de conformidade com o disp<rsto no Regulamento de 21 de Dezembro de 184,4,, Decretar que o Regulamento
annexo ao Decreto n. ;j!J,4,:J de U de Abril de l8ô5, expedido
para n serviço dos Correios do Imperifr, seja modifi::ado de
accôrdo com as alten!Ções, que a este acompanham, as~ignadas
por Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negucios da Agricultura, Commercio
B Obras Publicas, que as~im o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Abril de !880, 59. 0
da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua ?rlagestade o Imperador.

Manoel Buarque de Macedo.
~terações

a

que se ref"ere o Decreto
desta data.
I

Haverá bilhetes postaes do valor de 50 réis para o interior do paiz, e de 80 réis para o ex.terior, os quaes, em ambos
os casos, poderão ser com resposta paga.

11
O porte das participações de casamento, nascimentos, convites de enterro, bilhetes de visita, circulares, prospectos e
avisos será de i5 grammas ou fracção de i5 grammas.
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111
Os papeis de negocias, isto é, as pnras c dnwrncntos escriptos ou des!Jnhado~ :·, mãu no tudo 011 Plll pa,·te, qu:1 não
tivrrem o t·:lr:wtrr tlo• urna correspondPuda aeltlal " p••ssoal,
como os ar tos j ndidaes, os a c tos de qu;dqner c-<pP•·ie lavrados
por agentes minist••riaes, as guias dt• c:1rg·:•s 011 t•tm!ieci;uontos,
as facturas, os tlifferenks docuuwntos de s••rvi o das t•ompanhi:Js de seg-uro, :;s eúpin~ ou extnJctos do ,., Típt uras pnrticulare~ 1.nss:1das em p:tpl'i sellatlo ou tJ,.o sPIJ do, as partituras ou folhas do mnsit-:1, os tuanu,tTi!•lo' I],. nllrns tlXpedid.as isol:ul:1 IIIPiltt•, l'te. png-ar:üJ IIJO r(ds por i)O grautntas ou
fracçào de üO grammns.

IV
As pequenas rnromuwndac: " :1s nmnstr:1s "" lll"r•·Mlnrias
pagarf•o IOU rt'•is por 50 gramnta-< ou fnet_:iio d .. :iO g-ra111111as.
Dever~o ser re.~·istrad;l,: c tor nté '•O ePnlitnl'tr"-' de t:omprimento, :-.!:! dtJ largura •• Hi de grossura, t'\ •·p.o tJuando as
malns das IocalidadiJS a que forem d.e:<tinada. eOIItportarem
maiore.s dimen,;ões.

v
Não havnrá a prog-ressão estaheleeitla nos nrt~. li e t6 do
Reg-ulamento approvado pPio Deere~o n. ;1~ 11 ~ d" 1~ de Abril
de 186.J e alterado pelo Decreto n. 3:.i3:2 de 16" de Novembro
do mesmo anno.

VI
Si o remettente de qualtJner ohjedo rer:istr:tdo rxi,_•ir nviso
de entrega (reciho do drstinatario) p:1g:1r:·1 '"'~'" (•sln liut mais
100 réis, cujo scllo deverá SI'!' atllterido :i resiH) ·iÍ\'a túrrnula.
VII

O mnxirno da quantia de enda saque postal P'•d••r;í ser de

aoon,

si o Corrdo remdtcnte estiver para isso :1 utorizado, e
os vales poderão ser emittidos :10 portador, si u remettente
assim o exigir.

VIII
Fica el~vado a 2~/'j o preço da annuirla1le dP ~06, fixado no
art. 22 do Regulamento npprovado pelo lktT•)fn n. J4&.3 de
!2 de Abril de 1865 para os assignnntes do Correio.
Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Abril de 1880.-Manoel
Bua1·que de Macedo.
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DECRETO N.

7696-DE

3

DE MAIO DE

!880.

Fixa o numero, fiança e eommissão tios corrolo1·es tia praça eommorcial de
Santos.

Hei por bem, sobre proposta da Jnnta Commerdal da ca·
pital <lo Imperio, Decretar o seguinte :
Art. L" ~~~~verá tr1•s corretorc,.; ger::ws na praça commercinl dl' Santos.
Art. 2." l're~lnriio a flnnca do sete contos 110 rMs em apolires
da divida Jlilldir.a, oi!
Íliuhl'iro, o p••rcchori\n n l'lllllllli;;são
marcada p:•ra o~ eorTI'torn,.; d:1 pr:wa do llio dl' .laiii'Íro.
Mauoel Pinto de Souza D~llltas, Conselheiro de Estado,
Senador do Impnrio, :Ministro e Secretario de Estai.lo dos
Nego~;ios da .lustit·a, a~sim o t•·nha l'nt!•nditlo e faça cxrcutar.
Palncio Li o Rio dn .Jaunim em 3 de :Maio de 1880, fí\J. o da
IndeponJoncia o 1lo lmpnrio.

I''"

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.

DECHETO N. 71i97-

IH•:

:1

DI~ MAIO

DI~

1880.

commis~íio dos eonotoros 'las praças eommoreiacs de
Porto Alegro, Ri' Grantlc, Pelotas e Desterro.

Fixa o numero, fiJ.nça e

Hei por bem, sohre proposta da Junta .Commereial de
Porto Akgre, e Tendo ouvido a da capital do Impt•rio, Decretar o seguinte:
Art. 1." Haverá tres corretores ger:Jcs em eada uma
das praças commerriaes de Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas e Desterro.
Art. 2." Prestar:io fiança em apolices da divida publica ou
em dinheiro. snudo. dn sete contos de réis a dos eorrelores da
praça do Rio Gr·ando e de 11 Uiltro contos de rt··is :1 •los rJ~,s outras.
Art. 3. 0 A comruissiio devida aos mesmos corretores será
regulada pPit~ tabella junta.
Manoel Pinto de Sonz:1 Dantas, Conselheiro de E"\tado,
Senador do lmperio, Ministro e Secretario de Esta!lo dos
Negocios da Justiçn, assim o tenha entendido e f:wa executar. Palacio do lHo do .Janeiro em ::1 de Maio de i880, 59. 0
da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.
P.

n. iSSO

ao

Tabella daiJ commissões dos corretores das praças commerciaes de Porto Alegre ,
Rio _Grande, Pelotas e Desterro a que se ref'ere o Decreto destaldata.

'~

OBJECTOS

Io

PAGA
COMPRADOR

Apolices da divida publica ............. .
AcçõflS de companl11as ............... ..
Yetaes ••.•••..•.•••.••..•..•••..•...••••

I

O

PAGA
VENDEUOR

%%
u%

I

%%
!i%
~%

Letras de cambio .•••......••.•..•.•.•.•
D1tas de descontos até oi mezes ......... .
Ditas de descontos até 8 mezes •.••..•.• _. ,
Ditas de descontos até t2 mezes •..•.....
Ditas de descontos por mais de l.2 mezes.
Generrs de exportação ................ .
Ditos de importação ou reexportaeão ..••
Yendas de na\·ios ............... : .. ... ..
Fretamentos de ditos .................. ..

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

• • •

• •

• • •• •

• • o •••

~%

%%
%%

%%
................

2

!~%

1/10%
5/)000

Certidões, as de um mez .............. ..
Ditas excedendo ....................... .

oi8QOO

21!000

Sobre o valor etiecti vo.
Idem.
Sobre sua importancia em moeda corrente.
Idem.

2/s%

)i%
2%

Agencia de seguros ................... ..
Traducção de manifestos .•••... , •.•••.••

OBSERVAÇÕES

..........

. .....

Conforme a convenção mutua .
Sobre sua importancia.
Idem.
Idem.
Pagos pelo proprietario ou consignatario
~obre o valor do frete.
Pago pelo segurado.
Pagos pelo proprietario ou consignatario
de cada u111a das tres primeiras paginas e 2/) de cada uma das seguintes,
até oi0/1.
Cada uma .
Idem.

Palacio do Hio de Janeiro em 3 de .Maio de 1880.- 11/anoel Pinto de Souza Dantas.
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DECRETO N. 7698 -

DE

3

DE MAIO DE

1880.

Concede a José Leito do Figueiredo privilegio por 50 annos para construir uma
estrada de ferro de bitola estreita entro as cidades da Barra M~nsa e do
Bananal.

Attendondo ao que Me requereu José Leite de Figueiredo,
Hei por bem Conceder-lhe privilegio por 50 annos para, por si
ou por rueio de uma empreza que organizar, construir, usar
e goznr uma estraJa de ferro de bitola de um metro entre
trilhos, para passagPirns e cargas, que, partindo da estação da
Estrada de Ferro D. Pedro 11 na cidade tle Barra-M:msa, Provineia do Hio de Janeiro. vil terminar na cidade do llananal,
na de S. Paulo, de accôrdo com as clausul;ts que com este
baixam, assignada~ por Manoel Buarque de Macedo, do Meu
Conselho, Ministm e Secretario de Estado dos Neg-oeios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicns, que assim o tenha
entendido e faça exerutar. Palacio do Hio de Janeiro em 3 de
Maio de 181:!0, 5Y. • da Independencia e do lmpcrio.
Com a rubrica de Sua Ma.gcstade o Imperador.

Manoel Buarque de Jlacedo.
Clausulas a que se ref'ere o Decreto n. 7'698,
desta data

I

O Governo Imperial concede a Josó Leite de Figueiredo
privilegio por 50 annos a contar desta data, para por si ou
por uma em preza que organizar, construir, mar e gozar uma
estrada de ferro de Litola de um metro entre trilhos, que,
partindo da estação da Estradn de Ferro D. Pedro 11 na cidade
de Barra .Mansa, l'rovincia do Rio de Janeiro, vá terminar na
do Bananal, em S. Paulo.

11
Sob pena de caducar a presente concessão, e salvos os casos
de força maior, justificados perante o Governo por elle e por
elle julgados, não serão excedidos os seguintes prazos:
§ i.• De dons annos, contados desta data, para a incorporação da companhia.
§ 2. • De um anno, depois desta incorporação, para apresentação ao Governo dos planos definitivos da linha e suas dependencias, na fórma prescripta pelo art. 21, §i. • do R<~gula
mento que baixou com o Decreto n. 55tii de 28 de Fevereiro
de 1874,,
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§ :l." DPpois de approYatlos Jll'ln r.ovr~rno os pl:mos, ou
consi1lnrados tnes por tcrPJII pt·rntanneitlo Juais de lrns 1nezcs
e111 ,;cu pode1·, sem st•rt·m rej••ila :os nem sujr,itos a motlific:w:lo a L Ulllrl, a constrnet;iio t'lll1Jet'3l'á tlt-nlro ''" s,~j,.; meze~ e
torl :s :1,.; ohra·-: trmtinarão no prno de tlous annos, contndos
da data em que tiver:1111 cmn··•.,:Hlo.

IH

lln rante a constrnrç:to potlcr:'t :t em prr·za fazPr nos mesmos
plano< as :tltt~rarõ,•s tptt' julg·;tl't·onvcni··ntes. suh111elltmtlo-as,
porém, pre\ i:liiH:nln ú approva~~:ío do Govt'I'HO.
l\'

As obras tla Pslr:Hla e o sctTit:o tln lrafl'~o serão tlscalisados por nnt En.~·"nlteiro tlt• nolltf':wão tio 1:ovnrno, t~ot'l't'lllloas
d<"'Pt'Z:t> por eonta tlu eonet•s,;íttnarío ou tb enqJrcza.

v
Em tfuanto vig-orar o privi!L•g-io, o Governo não permitlirá
a •~onstrucçiio tle outras vias l'eJTt'as na mesma tiinw(;üu n dentro tla zona tie 15 kiloml'lros p:tra cada latia do eixo 1la estrada; s:~lvo as exet•pçõe~ constanks tio art. !J.o § 1. 0 tio supraei lado rcgulamen to.

YI
Durante o me~mo prazo c eor11 as restricf'Õt~~ mencionadas
ti.o do dito arti~o, g-oza!'á a companhia tle isen(;àO de tiireitos do intportaçiio sobre oo.: tril/JIIS e act:essorio~, Irem rodante. t·omhnslivel ·~ mds nt"leriat·s neces,;arios :'t eonstrucç1ío, CtlliSeJ'V<JÇãO O t'llStCIIJ tia linha.

no~

VII
A emprcza tcr:'t dir<'ito:
l. lle de;;:tprop!'iar, na f,·,rmn do Dccrnto n. 8Hl de iO
tie Julho dt· lt;;j(), os lt•tTI'~llos e lwmft~itorias tle domínio particular !Jilll forem llCI'essarirh para '' constnH·çi\o ou mdhornmenlos da linha c s1ws I!Ppcntiencíns.
§ ll." Pnra w;sentar trilhos na:; e;tra las e caminhos actuaes,
cotnt:~nto qnc n~n inlorrompa o trnn~ilo pnhlit·o e ohlenha
para JSso a ne1:Cssaria pt•flltiss:lo das alttoritl:~tios provinciaes
ou muni•~ipaes.
§ 3. o A' preferencia, em ig-ualti:ulc de c i rcumstancias,
para lavrar minas na zona privileg·iatla, sendo expresso em
contrat? especi31 o numero de d3tas que o Governo julgue
convem_11f:!le conceder, bem como as condições a que deve
ficar sujetta a em preza.
~
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§ f.l.• • Ao uso rlas m:ulciras o outros mal.erincs n\iSLI'lllns nos
terrenos devolulos ou uarion:ws indispcu~an•is it eon,tmerito
da r·str:1da.
§ {i. • Prererencia pa•·a :tcqu;~;içiio de lt·rrcuos derolutos
exi,tl'nles á mnr~~·m dn nstra1l1t, cll'ecluandn-so :1 Vl'nda pelo
prt•ço mínimo d:t Lei de !8 dn Setembro de 18ij0, si a t'TI![)fCZII
dbtrihnil-os por iuanigT:nlLPS ou colonos que itnportar (;
estal•elt•c,•r, não podendo, porc'~m, veiHll'l-os a eslt·s, devidameu te nwdidos r dcmarc:Hlos, por J•rcço t•xcedentn do que
fôr autoriz:Hio pelo Governo.
§ li." •\n tr:lltspnrlo gT;tl.nit.o IW Est:·:ula d.~ F"IT" D. Prtlro
li li, tnaiC'J'i:tl da via J.i'l'lll:llll'lll•~ "rodantn tla n><ll ad:1 ; ntachinas ·~ l'crra1nentas HI'Ct'Ssarias :'1;; ollirinas.
A disposição deste ultimo par:tgrapho lica, flOI'i;lll, dependente de :1pprova~ilo do l'oder Lcg1slativo.
\'III

Depois •los lO primeirr:s m1no' •lc fitl'·:H·:Io do pri\·il<';: in,
d1•vnr:i a em preza coBwçat· :1 fornwr o fu11do dt~ :111111! li;;;tç:lo,
cmpn•g·:mdo par:• esse fim atl' f "/o da recnil:l Jiq!tid:1 que
exceder tlc 7 °/o do capi!;tl ell'cclh :tmeule tlospuntlitlo nas
obras.

IX
A tarifn tlos prnços de tr:msporte de pass:tg-eiros c e:~n(a de
qualquer e~pecie snr:í organizada pfd:t Clllpreza c ;lppror:ula
pelo Governo, tlt> ciuco em cinco l!Hnos.
Qn:~ndo JHlr oecasião desla rcvi>'iio s<•. verifie:1r qnc :1 n·ceita
liiJUid:t c·xccdn de i':l "~do capil:il drstu•ndido, o <~:-.:endeutc·,
deduzida a fr:~cç:lo destinada ao l'u11do de :nnortizuçao, dividir-se-lia rm duas pnrtes ig-m1es, sendo uwa applicarla ü
rcducção da tarifa c outra em Jwuclicio da CIIIJH'f'Za.
X
Os transportes de matcriaes, passag-eiros e lJaga;~cns por
conta do Governo, ou d:ts Províncias do lHo de J::meiro ·e de S.
Paulo, elft·ctiJ:Jr-se-hão conforme as condic;ões Jllt'IH.:ion:ulas
no art. 22 do regulamento suprarnnncionado.
XI

Observar-se- hão nesta cstr:Jda de ferro, no que lhe fúr
applicavel, as disposirões regulamentares Yig-ontes, reh1th·as
ú tiscalisnção, construcção, conservação c policia da linlw, e
outras quaesquer que, para o futuro, forem decretadas, comtanto que não contrariem nenhuma das clnusulas da presente
concessão.
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XII
Qualquer que seja a séde da empreza que fõr org-anizada
para a execução das obras, terá a mesma empreza um representante nesta Côrte, para tratar com o Governo ; sendo,
porém, da competencia exclusiva dos Tribunaes do paiz as
questões suscitadas entre a em preza e os partieulares.
XIU

Em caso de d~sacc1!rdo entre o Governo e a empreza sobre
direitos c obrig-at:ões rle ambos, serú a questão resolvida por
meio de arbitragtJm.
Cada uma da,; p~r"tes nomeará um arbitro, c o terceiro,
que, no caso de empa~r, decidir:í definitivamente, serti escolhido por nccôrdo de ambos, ante.; de procederem a qualquer
exame ou discussão dos documentos relativos á questão.
O ~eu laudo será definitivo e sem recurso nlgum.
XIV
Em qualquer époea, decorridos os quinze primeiros a unos,
depois de nberta todn a linha ao trafeg-o, poderá o Governo
resgatar a prc-;ente conce.<são. O preço do resg:1te scrú tix:ado
por dous arhitros, um nomrado pelo Governo e ontro pela
empreza, os qnae,; tomar:io em con,;ider<H;ão nilo sú a importancia das obras no esta1lo em que n,;tiverem, sem attendercm
ao cnsto primitivo, corno tambem :í renda liquida tia ec;trada
nos cinco primeiros annos anteriores. Em nenhum caso,
porém, poder:í o prrço do resgnte que resultnr do nrbitramento cxreder n um~ somma euja renda :mnnal de li •;, sejn
equivalente á renda liquida média do~ cinco annos anteriore~.
Si os arbilros não concordarem, darú cada um seu pareeer,
e a quesWo será resolvida delinitivamente pela Seceão dos
Negocios do lrnperio do Conselho do Estado.
·
XV
Pela inobsernncia de qualquer das clausulas da presente
concessão, para a qual não haja pena esprcial, incorrerá o
concessionario ou a empreza na multa de 200t$ a 5008, se·
gundo a gravidade do caso.
XVI
Os prazos da clausula 2. • g,·, poderão ser prorogado~, verificado o caso de força maior, pagando o concessionario ou a
empreza, por cada mez de prorogacão, a multa de 5008, não
podendo, porém, a prorogação ou prorogações exceder de
metade do prazo fixado na mesma clausula.
Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Maio de i880.1Uanoel Buarq!!lf de Macedo.
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DECRETO N. 7699 -

DE [j, DE IIIAIO DE

1880.

Approva, com alterações, os estatutos da Companhia Prosperidade Caxiensc,
c autoriza-a a funecionar.

Attendendo ao que Me requereu a Companhia Pro~peridadP
Caxiense dllVidamente representada, e de conformidade com
a Minha Imp -ria! e Immediata Resolução de 21 de Abril ultimo, lanç;~da ~obre o parecer da Secção dos Negocios do Imperio do Con~elho dp Estado, exarado em Consulta de t de
Março proximo lindo, Hei por bem Approvar seus e~tatutos e
autorizai-a a funccion:1r eom a~ alterações que com este baixam, assignadas por Manoel Buarquil de Mac1·do, do ~leu
Conselho, Ministro e S!:'cretarin de Estado dos Ne~ocios da
Ag-ricultura. Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Palncio do Rio de Janeiro em
lJ: de Maio de 1880, 59. • da Independencia c do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Manoel Buarque d1! Afacedo.
Alterações a que se ref"er•e o Decreto n. 7'000
desta dnta.

I

O art. 12 fica redigido da seguinte fórma:
Si alguma firma soda! tôr :~ccionista da companhia, sómente um dos membros da dita lirma será admittido a discutir e votar nas I"euniões da assembléa geral.
II

No art. H supprimam-se as palavras llnaes desde -excepto
para a eleição, etc. até o.fim.
IH

No art. 20, depois da palavra- directoria- acrescentem-se as seguintes: -e dos membros do conselho fiscal, na
qual não se admittirão votos por procurador.

IV
No fim do art. 21 acrescente-se:- Nem o !!'erente nom
qualquer outro emprPgado da companhia poderão fazer parte
da mesa.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO.

v
Ao art. 3:l acrescente-~r:- suhmettendo·o á assembléa
gera I na sua primeira reuniiio, quando nüo estejam por e lia
bt~ixados os limites, dentro tlos quaes póde a directoria
arbitrar taes vencimentos.

Vl
O art. 38 fic:1 substituillo pelo seguinte:- O fundo de
r€'serva é exclusivamentn destinado a fuz<!r face ús perdas do
capital social ou para substiluil·o.

VIl
A 2. 3 parte do art. :l!J fica ~ssim redigida:- Esta porcantagPm será empregada eru titulo,; da divida publica fundada geral ou provincial, quando os <lPsta gosarern dos privi·
legios dos daquclla, em bilhl'les do Thesouro Nacional ou em
lettras hypotiH'•·arias de cstahelecinwntos de credito real
garantidos pelo Governo.

VIII
No art. lí3 supprimam-se (IS palavras -ou por com missão.
IX
No final do art. Mi accrescente-se- observadas as dispolegaes respectiv~s, <J'l3ndo n liqniuaçúo não possa
fazer-se nmigavelrnente.
Palacio do Hio de Janeiro em r., de Maio de 1880.- ftlanorl
si~õcs

Buarque de Macedo.

Estatutos da CmÍlpanl!ia-Peospcrid::ulc Caxiense ,.,
TITULO I
DA COMPANIIIA E SEUS FINS

Art. i. • A Companhia Prosperidade Caxiense, creada nesta
cidade de Caxias, Província do Maranhão, tem por fim prin·
cipal a construcção de uma ponte sobre o rio Itc.pecqrú, que
ligue esta cidade com a povrihÇiiõ da Treziddla, no Jogar que
fôr designado pelo engenheiro ou constructor como aproJlriado e mais economico, podendo ser a ponte de madeira ou
pedra, como parecer mais conveniente.
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Art. 2. o O fundo social da companhia será de cincoenta
contos de réis, dividido por duas mil e quinhentas acções de
vinte mil réis enda unw.
Art. 3. o O capital das acções que estiverem subscriptas até
o dia da installação legal da companhia, será realizado á medida que fôr neeessario a juizo da directoria, sendo a primeira entrada de vinte por cento no dia da installação, não
podendo as outras ser maiores, nem com intervallo menor de
trinta dias, precedendo av bo com o mesmo prazo.
Art. lf. o O a1'cionisla que, depois de verificar alguma entrada, deixar de fazer as subse!Juentes dentro do prazo marcado, perllerú as suas acções, que serDo vendidas em leilão
por sua conta revertendo em beneficio da companhia o agio
que a venda produzir. Esta venda, porém, niio se fará sendo
trinta dias depois do vencimento do prazo, durante os quaes
o accionista retardatario podcrú justificar sua palavra perante
a directoria.
Art. f:i. o A comp<mhia só poder;i runccionar depois de estar
emittido pelo menos metade do capital social.
Art. 6. o E' permittida a subscripção das ac{·ões, dentro
dos limites do art. 2. 0 :1té a installaçüo Icgnl da companhia;
si até essa data não estiverem subscriptas tod:1s as acções, só
serão admittidas novas subscripções por deliberação da
assembléa geral dos accionistas, sob proposta da directoria.
Art. 7. 0 A companhia terá por séde esta ~idade de Caxias
e durará o prazo de cincoenta annos, concedido em privilegio
por Lei Provincial n. U7lf de 7 d.~ Junho de 1878: podendo,
porém, ser dissolvida por deliiJer~çiio da assrmbléa geal de
accôrdo com o Presidente da província, si soffrer algum prejuízo que seu fundo de reserva não possa cobrir.
Art. 8. o Além do tim de que trata o art. f.. o, a companhia
tamhem se propõe a construir ferro-carris desta cidade
ao Biacho da Ponte, precedendo proposta d<1 direclorin c approvarão da assembléa geral dos ncdonistas, depois que a ponte
estiver concluída, para o que, si fôr preciso, se farú devidamente a reforma destes estatut(Js no sentido de augmentar o
capital social.
TITULO H
DOS ACCIONISTAS

Art. !J. o Serú considerado accionista o possuidor de uma
ou mais acções, quer ~eja subscriptor, quer seja ccssionario,
comlanto que neste ultimo caso estejam as acçõrs averbadas
no livro do registro da comp:mhia.
O averbameuto para ter logar a transmissão será feito á
vista das referidas acções, presentes as partes contratantes
por si ou seus JH'Ocuradores, sem que haja endosso nos títulos,
o que lica prohibido.
P. Ilo

{880
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Art. lO, Sómente poderão votar os accionistas de cinco
ou mais acções. Os que vossuirem mais de cinco acções teriio
um voto por cada cinco ac1;ões; nenhum accionista, porém,
terá mais de vinte votos, por gi, nem poderá representnr mais
de vinte voto~ por procuração. Só os aceionistus podem ser
procuradores do outros accionistas.
Art. H. Os accionistas em caso nenhum poderão retirar da
companhia, antes de lindo o pntzo de sua duração, parte
Dlg_uma de suas entradas.
Art. 12. Havendo accionistas cutn li r mas 'ociaes, poderüo
todos os socim;, <1ue as reJH'l':'entt~m, <ts:;istir e dtscutit· nas
reuniões da Mst•mbllia ger:tl, 111a> sú um delles Jloderá votar.
Art. lJ. Nenhum :1c•:ionbta 1.eri1 di r cito de rota r om virtude de acções que não eslL'.Í"m tlevidamente averbadas pelo
menos um mez antes da I'euni:lo da a>:;emblca geral, salvo o
caso de transrcrenda por herança.
Art. 111. As cartas de ordem, endere~:ltlas vor aceiouistas a
outros accionisl<ts, par11 tini espcl'ilirado Illlllas, ~eriio ;tceit:ts
em todos os negocios da comp:mltia, em que é permittido intervi r por procurador, exccpç:lo para a eleição ria J.iredoria e
refonna destes esl;~tutos, easos e111 lJUC se exige procuração
COriÍ poderes e~JieCiaes.
Art. Hi. Os accionislas são responsaveis pelo valor das
acções que lhes forem distribuid<ts.

Tl'LTLO lJl

Art. 16. A as~t'mhlúa geral dos :1ccionistas se reunirá ordinariamente duas vezes por anno nos rnezes de Janeiro e
Julho, para n qnn :1 11irlwloria faní :t conv•Jr·aç~o neccssaria
com um mez de 11viso. Nestas reunil1es a directoria :qn·•·sentará o relatorio do estado da companhia o os respPctivos balanços fechados eu1 :11 de llezeiiiiJI'o e 30 de Junho para serem
approvados.
Art. i 7. As reuniões extr:wnlinarias terão Jogar quando
a dircctorü1 as convocar ou quando lhe fôr requerido em
representação :tssignarla por tantos aceionistas quantos representem duzenta:; acções, uotil'iando a urgencia da convocação.
Art. 18. Em virtude desta represenlaçilo a directnri:t é
obrigada a con voe ar a assembléa geral dtmtro do prazo de
oito dias. A assembléa geral reunida extraordinariamente ~ü
püde tomar deliberaç:lo -comp:1recenJo :~ecionislas que repre~·mtem :1 mnioria das ac~ões.
Art. 19. Nns reuniões t~nlinaria~ a ass•.~mbléa geral dos
aecionistas se julganí constiluid:~ estando presentes tantos
accionistas quantos represfmtem nm terço de votos. Si no
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dia designado não comparecer numero sufficiente, haverá
nova convocação declaruiHlo-sc o motivo della, e nesta reuuiiio a assembléa geral poderá delibernr com qualquer numero de votos presentes. Quando, porém, tratar-se de reforma dos estatutos, dt\ au~men to de cavital da companhia e da
dissolução e liquidação della, quer seja em nssembléa ordinaria, quer extraordinaria, devem eslllr pn)sentcs accionistas
que representem pelo menos dous lt•rços dos votos, ainda
ussim n;10 se poderá tomar deliberação alguma dellnitiva na
mesma reunião em que forem pmpostas.
Art. 20. Todas '''deliberações da as,;cmblt;a gcr:d scriio
ttilll:Hbs por pluralidade de voto~, 111eno' 11u raso dal'lt•iç~o
tia dir•·ctoria, lfUC sl\ rq~ulllrú pelo :ll·ti~o seguintn:
Art. 21. N:~reunião tia asse111bléa geral du 111cZ de .Janeiro
terá logar a eleit;i1o da directoria por escrutínio seereto e
maiori11 ahsolulll de voto>. Si nenhum 11Ccioni~ta tiU alguns
niio obl iveren• llHiioria absoluta de votos, entrarão em segundo
c'~t·rutinio os mais \ül:tdos, em llUIIH:ro duplo aos directorcs
ou dos que faltarem 1wra cornplt:tm· a direct"rill, c qumulo
no seg·undo eserulinio não su puder 11Índa obter maioria
nlisolula, lieam t'leilo~ os nwis votados. Eut seguida se clcgerit
a mesa da asselllhléa geral, pelo mesmo syslt:rrw, comc~·nnrlo
pela do presidente e depois dos dous secreta rios, tina fmcn te
se elegerá a commissiio llscal.
Art. 22. O nccionista qnf' n~o tem direito de votar, tem
não obstante o de assistir c discutir nas rcuniõ~s da assembléa
geral.
Art. 23. ComJJete /.lil presidente: :~IJrir o feehar as sessões,
conceder a palavra até duas veze~ a cada accionisla, e tantas
quantas for necessario it directoria, á comwissiío fiscal e ao
gerenle; manter a ordem nas discussõt;s e communir·ar as
deliberações da :~ssembléa geral á din·doria JWI'a esta us
fnzer executar.
Art. 2i. Compete ao primeiro ~ecretario: lür c redigir as
:~ctas, f:~zer a correspondcnda c o expediente, tJUe será
t~mbem assignudo pelo presiden Ic. Compele ao segundo
secretario: substituir o primeiro e :nnilinl·o todas as vezes
que für necessariu.
Art. 25. O presidente scr:í substituído pelo primeiro e
segundo secretarias, c estes pelos seus immedialos em votos.
TITULO IV

Art. 26. A t:onunissiio llse~l serú romposla de tre< mcmiJro::::
eompete-lhe: examinar o cstndo da eseripturação da compa:.
nhia e comportamento dos empregados, c llscalisar si)lít·estií·
tutos e as decisões da assembléa geral thn sido restr!ç.tam~líftl ~ i'·
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executados, para o que lhe será franqueado todo o estabelecimento e :1 directoria lhe dará tiS inl'ornw~·ões e esclarecimentos,
que lhe forem exigidos.
Este exame terá começo logo que a directoria lhe apresente
o balanço semestral e será concluído tres dias antes do
marcado pna a reunião da as$embléa geral, na qual a commissão apresentará seu relatorio por escripto.
Art. 27. O relatorio da commissiio fiscal oerá trt~nscripto
no livro d:1s actas da as~rmiJiéa geral e impresso com o
balanço para ser distribuído pelos aecionistas.

TITULO V
DA DIRECTO!UA

Art. 2H. A dit·ectoria será enmposla de tres membros
eleitos annualmnntc, a quotll eolllpr~tn ~ ndmiaistraç:lo da
companhia.
Art. 29. Só poderão ser eleitos directores os accionista::;
que tenham pelo menos vinte acr:ões, ns qunes serão inaltenaveis durante o tempo em <fUC estiverem no c:-.ercicio de
suas funcções.
Art. 30. Os directores n supplentes substituídos não
poderão ser reeleitos dentro do IH' i nwiro anno, contado da
data da substitniç:io.
Art. 3l. Além da directoria, haver ú mais um gerente de
nomcnç1ío livre dcstn. e a Pila snjl'ito e rrsponsavel, percebendo nnnua I mente o s:.~l:1rio qunlhi! für :.~rhitrado.
Art. :H. S ú poderá ~e r gerente o nccionista quP tPnha,
pelo menos, vinte :J<~çõ,·s, que serão in:dienaveis durante o
exercicio de seu emprevo.
Art. :J3. Todos os nwis emprr•g:~dos que forPm nccessarios
serão nu meados pl'lo gerente, com npp1 ovnç~o da directoria,
e vencerá o salario qne esta lhr. t1r1Jitrar.
Art. :l'L A' dit·eclol'i.1 compete :
L o começar os trat.alho,; da eom pa nhi<t no dia de sua installação legal, comp;·anLlo ns maleriaes e mnchiuas nece,;sarias :í Clllpl'l~za, e contl":~l;mdo co1n rpwlquer engenheiro ou
cnnstruetot' ~obra d:1 ponte, d:1 fúnna IJli'J jul~!l.lf uwis eonvenientc; 2. ilill'lf'3l" o g-t•rr nte c Jh•mittil-o, quando o interesse dn companhia o ;•xi;.;it· : :l. o proporá a ns,;emb'éa geral
dl'S :•cciuni<t"s a r' ronna do,; ''"t~tuto,; e :1U!!IlWill<J de
eapital :.:neial ou as a\ter:wC>.:s que a pratiea :,·conselhar ;
·,.' ''I'f::<<Uizar n t:d•,_•\1:: LI''" impL•>t,,s de tarreira. p~s
0

:o:.a;t'H:-:.

l\

\r:1n~p·.·r:t"\~

dt': ,· <·rll:)

i'l\lll ~;. C~1n1ar~ ~lll1~ici}'l'l.

,.

suhntt•tt,•l-a li aJ•proY ·•_'i"h' ,L, p .. ,.,j,\,•nlt' ,1a [\l"l'\"ith'i:l. de eonformidadl' Cc'lll a Lei Fnr;ineial n. H7-í de i dt• Junho de
l8i8: 5. mandnr impriHIÍr e a~sign~r os titulo;; das ~cções :
c
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6. o organizat· e entregar á commissão fiscal para o devido
ex:mw ·os balanços semestraes, que têm de ser presentes á

assembléa geral nas suas reuniões de Janeiro c Julho, fazendo-os publicar com o relato rio da commissíio fi~eal ; 7. '' remetter ao Presidente da prov.:ineia e it Secretaria de Est:..do
competente cópias authen ticas dos balanços scmestraes, relatorios da com missão fisca I e quaesquer outros documentos
relativos it gerencia da companhia ; 8. o convocar a assembléa geral nas épocas de suns rt~uniões ordinaria e extrallr·
dinariamente quando o be.rt da t~CJIIIJlaultia o exigir ou lhe
fot· requel'ido.
Art. :3:5. Todas as delibernções da companhia serão tomalias por maioria de v otos e lan~adas n3:; ac tas que serão assi·
gnada~ pelos tres m ewbros.
Art. :J6. Os dircc toros serão mbslituidos rm seus impedimentos pelos accionistas, que na respectiva vot<~çào lhes forem immediatamente em votos.
Art. :n. A directoria tem amplos e illimitados poderes
para a direcção e administrat:ão da companhia dentro de
seus fins, assim como para represental-:1, tanto em juizo como
fóra dell!}.

TITULO VI
DOS DIVIDENDOS E FUNDOS DF: TmSF:T\VA

Art. 38. O fundo de reserva tem por fim substituir o capital
social e cobrir as perdas eventuaes do matertal da emweza.
Art. :39. Dos lucros líquidos de cada seme,trn se ft1r:í o
dividendo pelos aceion is tas nos mezes de Jant·iro e .lulhn na
proporção das acçõt>s dP cada nm, dcduzintlo-~e prirneiram•·nl.n dez pnr et~nto Jlfll'" o fundo d•' r• snrí'a. Esta porTPntagem ,erá laru::~da t'lll nml11 esperi:1l e •:oHv•·rtida em lettras
hypo!hec11rias ou nct;ões do~ llnnco> e COillpanhias da província, ou em :1polices da dividn publiea, como melhor parecer á directori:l, e os juros desses títulos serão <1Ccmuulados ú referida conta.

TITULO VII
DISPOSIÇÕES GERAE~

Art. 1}0. O fa!lecimento do a~cionista niio obrig-a a liquidar a comp~nhw; seus herdetros ou representantes não
poderão de fórma alguma pôr t•mharaçns i1 su11 :-~dministração,
e ~ó terão direito á percepção dos dividendos e á transferoncia de suns acções.
Art. H. A directoria procurará sempre ullimar por moi o
de arbitros as contestações que se suscitarem durante a sua
administração.

2i-6

ACTOS DO PODER EXECUTIVO.

Art. !12. Todas as v:ot:~~:ões em que houver empate serão
decididas peln sorte.
Art. 1.:1. E' reconhecido o direito qne tem o accionista de
examinar individualmente ou por commissão :1 escripturação
da companhia.
Art. !J,lJ,. A liquidação da companhia será feita por uma
directoria especial de c i uco membros, eleitos pela assembléa
geral dos accionistas.
Art. liã. No caso de dis~nlnção dn companhia 11 asscrnbléa
geral dos accionistas marc:1rá o modo pu r tfUu deve verificar-se
sua liquidação.
Art. !i6. · As acções que forem emittidas para a construcção
dos ferro-c:~rris só participarão dos lucros da companhia,
depois de funccionarem os mesmos ferro-carris.
DISPOSIÇÕES TRANSJTORI AS

Art. !17. Para promover a incorporação desta companhia
os accionistns rlckgam seus potlems a uma directoria (Jrovisoria, cmnpost<J dos Srs. Segi~rnnndo Aurelio de .Moura, Jost\
Joaquim de Lemos e José Ferreira Guimarães.
Art. li8. Esta directoria lerá por fim especial:
1." Requerer a approva(.'ão legal dos presentes estatutos e
publicai-os na fórma dn lei; requerer ao Presidente da provincia para a sociedade o privilegio concedido por Lei Provincial n. H71i de 7 lle Junho de 1878, com as condiçõe~ que a
mesma lei impõe, para o que poderú Hrmar contrato com o
mesmo Presidente da pro\'incia ;
2. 0 Hcgistrar na Junta do CommPrcio estes estatutos;
3. 0 Promover, em geral, todos os meios que forem necessarios p:1ra a existenna kg:d da companhia ; finalmente
installar a compauhia, convol'ando a a~sembléa geral dos
aceionistas pnra a eleil:ão da diree.toria elfectiva, mesa da
assembléa geral I) comrniss~o Hseai.-Caxias, R de .Junho de
1870.

DECHETO N. i700- DE

'~ DI: MAIO DE

1880.

Amplia a conee•são feita ao Baeharcl Vicente Huet Barollar Pinto l:uod"'
Decreto n. íü:i:2 do ::.!l tio }. . ovoroiro do corrente an11o,

I""'

Attendendo ao que Me requereu o Bacharel Vicente Huet
Bacellar Pinto Guedes, Hei por bem Ampliar ao municipio de
Angra dos Reis, na l)rovincia do Rio de Janeiro, a concessão
que lhe foi feita por Decreto n. 7652 de 21 de Fevereiro do
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corrrnte anno, para explornr carvão de pedra o outros mineraes, sob as clau~ulas que baixaram com o mesmo drereto.
Manoel Buarquc de Maeedo, do Meu Conselho, Ministro c
Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar.
Palncio do Rio de Janeiro em 6, de Maio de 1880, 59. 0 da lndcpendcncia e do Jmperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

Manoel Bua1·que de Maéerlo.

DECRETO N. 7701

-DE ft DE MAIO OE

1880.

Cnnerolo privilegio a Ca1·los Erne;tn ob Silva llranolõo para a marloina •lo ,,, •.
no fi dar caft; donomiwatla ,: Brn11i1lor o~piral ...

Attendrmdo ao que Me requereu Carlos Ernesto da Silva
Brandão, e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa,
Fazenda e Soberania Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio por cinco annos para fabricar e vender a machina denominada •Brunidor espiral •, que declara ter inventado
afim de beneficiar café, segundo a descripção e o desenho depositados no Archivo Publico; com a clausula de cpte sem
o exame da referida machina não será elfectivo o pnvilegio,
cessnnrlo a patente nos casos previstos no art. tO da Lei de
28 de Agosto de 1830 .
.Mnnoel Buarque do Macedo, dn Meu Conselho, Ministro e
Secretario dn Estado dos Negoeios da Agricultura, Commercio e Ohras Puhlicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 6, de Maio de 1880, Ji!l.• da
Jndepcndencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Manoel Buarque de Jfacedo.
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DECRETO N. 7702

-DE ~ DE MAIO DE

1880.

Concodo privilegio a Josó Guardiola uo Choco lá para um appnrelhe de bene·
ficiar café ..

Attendendo ao que Me requereu José Guardiola de Chocolá
e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa. Soberania
e Fazenda Nacionnl, Hei por bem Conceder-lhe privilegio,
por cinco annos, para o appnrelho de sua invrnção destinado â lavar, seccnr, descn scar e brunir café noutra,.; substancias,
segundo a dcseripção e d,.,:enho que tleosiLou no Arl'hivo Publico, com a clnusula de que. st·m o exame do relcrido apparelho, não será effectivo o privilegio, ces>ando :1 patente nos
casos previstos no nrt. 10 da Lei du 28 de Agosto de 1830.
Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Sceretario de Est:~do dos Negocias da Agricnltnra, Cornmercio
e Ol.Jws Publiens, assim o tenha cnlendi•lo c f:lt):l nxneutar.
Palacio do Rio de Janeiro em 4 de 1\laio ele l8NO, 5\l." da Independencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador.

1lfauoel Bum·que de Macedo.

DECRETO N. 7703- DE

r~ DE MAIO DE
I

ISSO.
I

Concede privilegio a Jnsé Ribeiro ria Silva parn n'tlespnlpador 1\o café, tlc sua
inYCtll,'fíO.

At.tcndendo :lO que Me fl'f(IWI'Cll .Jos<i nibciro da Silvn, e
Tendo ouvido o Cnnselhrdro Prnrnr~dor da Crm'1a, SoiJcr~nia
e Fazenda Nacional, Hd pot· hem Conceder-lhe privilegio, por
cinco annm;, parn fahricar e YerHltr a machina de sun invrmção, denomiuada- lksp"lpador llibeiro- destinada a despolrwr c.1fé) se~~unrlo 11 d•·scripç:10 e des!mhos qn6 depo<ilou
no Archivo Publico, co111 n clau<ul:~ de que, sem o exa111e da
dita nwchina, niio será elfeetivo o priYiiPgiP, ce-sando a pr•tcnte nos casns previstos noarUO rJa Lei de 28 de Agosto de 1830.
Manoel Buarque de l\lacedo, do l\l!m Consdho, :Ministro e
Secretario de Estado dos Neg-ocios da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio do Janeiro em fJ. rle Mnio de 1880, 59. o da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua lllagestadc o Imperador.

Manoel Buarque de lllacedo.
<~o:AA:f'd'
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DECRETO N. 77oq,

-DE ~ DE M4.10 DE

1880.

Concede privilegio a G. Paille e Leon Joly para os apparelhos quo declaram ter
inventado afim de refinar assucar.

Attendendo ao que Me requereram G. Paille e Leon Joly, e
Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Fazenda e
Soberania Nacional, Hei por bem Conceder-lhes privilegio por
cinco annos para fabricarem e Yenderem os apparelbos, que
declaram ter inventado, afim de refinnr Msucar, segundo a
descripção e o dcsen h o dcpo,;itados no Archivo Publico; com
a clausult~ de fjUe, sem o exame dos rl'feritlos apparelho~, não
será effectivo o privilegio, cessando a patente nos casos previstos no art. 10 da Lei de 28 de Agosto de 18:!0.
Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Miuistro e
Secretario de Estado !los Ncg-ocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e fa~~a executar. Pala cio do Rio de Janeiro em !1 de l\laio de 1880, t>9.• da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel

DECRETO N. 7705-

DE

11

Bua~·que

de Macedo.

DE :\!AIO DE

1880.

Concedo permissão a Josd Vaz de Olivoi1'a para explorar earvão do pedra,
srhistos o outros minc,·ao~, ua. l)rovincia 1lu Santa Cat1Jari11a.

Allendendo ao que Me requereu .Jos1\ Vaz de Oliveirn, Hei
por bem Conceder-lhe permissão para explorar j~zidas de
carvão de pedrn, schistos e outros mineraPs no termo de Itajahy, d~ Província de Santa Catharina, mediante as clnusulas
que com este baixnm, assignadas por Manoel Buarquc de Ma·
cedo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estnuo dos
Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que
assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio do Rio de
Janeiro em H de Maio de 1880, 59." da Independencia e do
Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarque de Macedo.
r>. 11.

1880

32
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Clausulas a que !ile ref"ere o Decreto
n. 77 OG desta data.

E' concedido o prazo de dous annos, contados desta datn,
para, sem prejuízo de direitos de terceiro, explornr carvão de
pedra, schistos e outros mineraes no termo de Itajahy, da
Província de Santa Catharina.
Ir

Esta concessão fica sujeita ao cumprimento das clausulas
a t.O.a das que baixaram com o Decreto n. 6962 de 6 de
Julho de 1878.
Palacio do Rio de Janeiro em H de Maio de 1880.- Manoel
Buarque de Macedo.
~.a

DECRETO N.

i701i -DE H

DE MAIO DE

1880.

Conco<lo permissão a CnsLollio Fra.nr.isco do Oliveira para explorar ouro o
otlti'OS minorae:; na Provineia tlo Paraná.

Attendendo ao que l\Je requereu Custodio Francisco de
Oliveira, Hei por bem Conceder-lhe permissão para explorar
ouro e outros mineraes na serra tlo Marumby, município
de S. Jooé dos Pinhaes, na Província do Paraná, mediante as
clausulas que com este baixam, assigna1las por Mnnoel
Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario
de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas, que assim o tcnhn entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em H de Maio de 1880, 59. o da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarque de Macedo.
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Clausula8 a que "'e rerere o Decreto n.

,-,-oo

destn data.

I
É concedido o prazo de dous annos, contados desta data, a
C.:ustodio Francisco de Oliveira para, sem prejuízo de direitos
de terceiro, explorar ouro e outros mineraes na serra de
Marumby, município de S. Jose dos Pinhaes, na Província
do Paraná.

11
Esta concessão fica sujeita ao cumprimento das clausulas
\!.a a iO. a das que baixaram com o Decreto n. 6962 de
6 de Julho de 1878.
Palacio do Rio de Janeiro em H de Maio de 1880.-llfanoel
Buarque de Macedo.

DECBETO N. 7707-

DR

H

DR MAIO DR

18RO.

Concede permissão a Christiano Alexandm Homem •I"EI·Roi o seu 1rmao
Manoel Ascencio Homem d'EI-Roi ('ara explorarem carvão do pcdm nas
!erras do sua propriedade, na Província •da Bahia.

ALtendendo ao que Me requereram Christiano Alexandre
Homem d'El-Rei e seu irmão Manoel Ascencio Homem d'ElRei, Hei por bem Conceder-lhes permissão para explorarem
carvão de pedra nas terras rle sua propriedade no rio Almada
e nas que lhe siio annexas, mediante as clausulas que com
este baixam assignadas por Manoel Buarque de Mncedo, 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 H de Maio de i880, 59. • da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Manoel Bttal·qne de Macedo.
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Clausulas a que se ret"ere o Decreto n.
desta dnt&.

,·,-o,-

E concedido o prazo de uous nono;;, contados desta data, a
Christiano Alexand!-c Homem d'EI-Rei c a Mnnoel Ascencio
Homem d'EI-Rei para explorarem, sem prejuízo de direitos
de terceiro, carvão de pedra nas terras de sua propriedade no
rio Almada e nas que lhe são annexas, na Província da
Bahia.
11
Esta concessiio fica sujeitn ao cumprimento das clausulas
2.• a 10.• dns que baixaram com o Decreto n. 6962 de 6 de
Julho de i878.
Palacio do Rio de Janeiro em H de Mnio do !880.- Manoel

Buarque de Macedo.

DECRETO N. 7708- DE H

DE

MAIO

DE

1880.

Concede JlCrmissão a Bernardino Salomonc para explorar ouro c outros
mineracs na Provinda de ~Unas Goraos.

Attendendo ao que Me requereu Bernardino :'lalomone. Hei
por bem r.onceder-lhe permissão para explorar ouro e outros mineraes no rio Palmella, desde a sua nascente até
a foz do mesmo rio no Sapucahy, nas proximidades da cidade da Campanha da Princeza, na ProvínCia de Minas
Geraes, mediante as clausulas que com este baixam assignadas por Manoel Bnarque ue Macedo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios !!a
Agricultura, Commercio e Obrns Publicas, que assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio .Janeiro
em :li de Maio de 1880, 5\1. o da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarque de Macedo.
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Clausulas a que se ref'ere o Decr·eto n. ,.,.08
desta data.

I

É concedido o prazo de dous annos, contados desta
data, a Bernardino Salomone para, sem prejuízo de direitos
de terceiro, explorar ouro e outros miner:1es no rio Palmella desde a sua nascente até a foz do mesmo rio no
Sapucahy, nas proximidades da cidade da Campanha da
Princeza, na Província de Minas Geraes.

11
Esta concessão fica sujeita ao cumprimento das clausulas
2.• a 10.• das que baixaram com o Decreto n. 6962 de
6 de Julho de i878.
Palacio do Rio de Janeiro em H de Maio de 1880.
-Jinnoel Buarque de Macedo.

DECRETO N. 7709-

DE

H

DE MAIO DE

1880.

Concetle privilegio a Alexandre Bristal para fabricar vidros opacos, com
lotras e desenhos, segundo o processo •lo sua inYençilo. ~

Attendendo ao que Me requereu Alexandrr Bristal, e Tendo
ouvido o Conselheiro Procurudo1· da Corôa, Fazenda e Soberania Nncional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio, por dez
annos, para f<Jbricar e vender vidros opacos com letras c
desenhos, segundo o processo que declara ter inventado, e
cuja descripção depositou 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. iO
da Lei de 28 de Agosto de !830.
Manoel Bnarque de Macedo, do Mru Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Ncgocios da Agricultura, Comnwrcio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em H de 1\laio de :1.880, i':i9.• da
lndependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador .

•Yanoel Buarque de Macedo.
~'V'~
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DECRETO N. 7710Coll':odo pririlegio

:1

])f~

li

DE MAIO DE

1880.

Alfredo Gome; Notto pMct o lalirico do carros do sua in·
vonrão.

Attendendo ao que l\le requereu Alfredo (~ornes Netto, e
Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Fazenda c
Soberania Nucional, Hei por !Jem Conceder-lhe privilegio por
dez annos para fabricar c vender carros de sur1 invençiio,
destinados ao transporte de passageiros e cargas, e cujo desenho dcpositon no Archivo l'uhlico ; com a clausula de quo
sem u exa111c do 111esmo tli~!'enho não serú elfecti vu o privilegio, cess[mdo a patente uo:.: C<ISO~ previstos no art. fi) da Lei
de ::!8 de Ago~to de 18:10.
Manoel Buarque de Macedo, do :\leu Conselho, :,lini,.:tro e
Secretario de Estndo dos Negoeio:> 1ln AgTknltura, Commercio e OIJras Publicas, tlssiln o tenha •·nten1lido e faça executar. Palacio 1lo Hio de .Janeiro c111 11 de Maio de l881l, 5\1. • da
lndependeucia e do Imperio.
Com ~~ rubrica 1!1) Sna

~Iagestade

o Imperador.

Malluel Buarque de ilftlCedo.

DECRETO N. 7711 CoJH~c~tc privilegio

llE

H

Dt: MAIO

DE

1880.

a. Jost\ Jacinlhu tlc :\lollo 11ara. o apparclho de hcuuliciar
café, tlonomin:uln • :\f:tchina. mineira.•

~~

Altendendo ao r1ue ~le requereu Jo5•~ J~cintho U" ~lello,
Ten,lo ouvido o ~~·JU5r:lh•:inJ Procurador da CoriJ3, Faz1~nda
l11~i

r: firJberanin :'\at:iOrHJI,

\lfJI'

IJ'~Tll

f;on,·edl!f·lhe

]JI'hile~i!J

por einco anll'JS para faiJrie;,r e Yender o apparelhrJ, que úe·
clar~ ter imentado, ~lim de IH'nl'lieiar café, e que denomisa
• l\Jachina mineir~ •, segundo a de,cripção e o desenho depositados no Archivo Publico ; com a clausula de que sem o
exame do referido apparelho niio será effectivo o privilegio,
cessando a patente nos casos previstos no art. 10 d01 Lei de
28 de Agosto ..te 183tl.
.
Manoel Buarque de l\Iaeedr1, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agriculturn,
Commercio e Obra- l'ublil?~'· :J>•irrJ o tenha enten<lirJo e
!:::sr;~ f:'!~f·'- ~!

J,~ç_'~':;:

f ,li[Ji ;,

:

1 IJh! ij'."

fJ'

~

!t"';:::~-

-'"!!f:~ y~·-

~t:
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DECHETO N. 7712-

DE

u

DE

MAIO DE

1880.

r:oneeúo pririlojli•.l a Eduardo Houriftuc •la Cuuha Gar•lol para fabricar
a maehina tlouominatla «Motor eonliuuo PtHlro 11 •

A ttendendo ao q ne Me requereu Eduardo Henrique da
Cunha Gardcl, e Tendo ou vido o Conselheiro Procurador da
Cort'la, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por hem Conceder-lhe privilegio por dez annos 1•ara fabricar e vender a machina que denomina- • .Motor continuo Pedro li - , e
declara ter inventndo para ser npplicada no~ Ctlrros das
liuhas fprre~s urbanas o a outros lius, segundo a deseripção
e o d•·seuho deposil:••los no Are h i v o Publico ; com a ci:.IUsula
de que o privilegio não serú elfectivo ~em o exanw rla referida mactlina, cessando a patente nos eaws previslos no
art. 10 da Lei de 28 de Agosto de 1830.
lllanoel Uuarque do M:•cedo, do l\len Conselho, Ministro e
St!Cretnrio dn Estado dns Negocios da AgTic:ultura, Commercio
c OIJras Pnblicas, as,im o teaha entendido e fur,~a executar.
Palacio do Rio de Janeiro em I t de ~I:Jio de 1880, 1.19." da In·
dependencia e do Imperio.

Com a ruiJrica de Sua Magestade o Imperador.
Afltnoel Buarque de Macedo.

UECHETO N. 77!3 Co~:cetlo

DE

u DE ~L\10 DE !880.

privilegio a l'cJro Theodoro Bonlo para o apparolho salva· vidas
destinado aos e.uTO~ das linha-; ferrcas urbana~ .

..\!tendendo ao que Me requereu Pedro Th~odoro Borde,
e Tendo ouvido o Con~elheiro Procurador da Corôa, Solwrania e Fazendn N:u:ional, Ilei por IJern Conceder-lhe privilegio por cinco nnno ..; para fabricar e vender o apparelho
qne denomino- • salva-vidas Borde•, e declnr:t ter inventado afim de evitar accidentes nos carros das linhas ferreas
urbanas, segundo a descripção e o desenho depositados no
Archivo Publico; com a clausnla de qne o privilegio não
será tlfeclivo sem o exame do referido apparelho, cessando
:• patente nos casos previstos no art. 10 dn Lei de 2d de
,\goslo de 1830.
11.:moel Buarque de l\lacedo, do l\leu Conselho, lllinistro e
Secretario de E~tado dos Ne1,!·ocios da Agricultura, Commert"it• e Obra:> Publil'as. :•>:::im o tenha enteudid" e faça execul:•r. 1'~\:;l·i,, lh' Hit• tL• J.m:ir·_o em !I .' -..Li.; .h- 1~~1).
~;\l ·'

•b hltlt')ll'IHlt'HCÍ:l

t' dt;

llllpt•ri''·

Com a rubri•'n de Sua lll:•g .. stadt: o lmpenulor .
.llrmo~l B•till"'l"P r!-

Jlr•c~do.
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DEGRETO N. 7714- DE u;

DE MAIO DE

f.880.

Approva o Regulamento para o serviço uo trafego c eonstrucção do prolon·
gamcuto da estrada uc forro de Baturilé.

Hei por bem Approvar o Regulamento para o serviço do
trafego e construcção do prolongamento da estrada de ferro
de Batnrité, na Província do Ceará, que com este bnixa, assignado por Manoel Buarquc de M::tct~do, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de E~tado do.; Neg-oeios da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas, qrw assim o tenha entendido
e faça executar. Palacio do Hio de .Janeiro em 15 de Maio de
1880, 59. 0 da Independencia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador.

Manol'l BHarquc de Macedo.

Regulamento a que se reHwe o Decreto n. 7714
1lcsta data.
CAPITULO I
DIRECÇÃO E

ADMINISTRAÇIO DA ESTRADA

Art. L o A direcção geral de todo o servi~·o da estrnda e
a administração do trnfrg-o seriío exercidns por um Director,
de livre nomeação do Governo, m:1s eseolllido de preferencia entre os Engenheiros nacionaes lllais habilitados.
Art. 2. o O serviço da cstr:Hla abrange as tres seguintes di·
visões:
I. Administração centrai e trafego.
11. Via permanente e edificios.
111. Locomoção e officinas.

Art. 3. 0 O Director te111 e'peciallllente ::t seu cargo a L•
divisão, e superintendc as outrns du~s, cujos chefes lhe
são immediatamente SLlbonlinados.
Art. L o A administrncüo ('entrai e trMego comprehenrlem:
O expediente geral; ·
A caixa;
A contabilidade central ;
A estatistira geral ;

::!;;7
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O estudo e interpn~ta~·ão d;:Js L<lrifus e as providencias

rd;~ ·

li vas ao desenvolvimento do trafego ;
A dccisiio das reel~maçõcs ;

Os ajustes ou contrntos entre a estrada de ferro e os
particulares;
O archivo central ;
O almoxarifado ;
O serviço telegraphieo ;
A contadoria do trafego especialmente incumbida da vcri·
licação da receita das estaçiics ;
O movimento dos trens;
O servir. o das 4~st<II'Ões.
Art. :;:o O Direetõr tcrú sob a~ suas ordens :
~ 1." Um Seerctnrio, ao qual incumbe especialmente a rcCO[JÇiio c cxpediçilo da corrcspondencia oflicial c ordens de
serviço; o lan\:nmento dos contratos ou ajustes; o assPntamcnto dos empregados c o archivo central.
~ 2." Um Guarda-livros, que terá a seu cargo a contabilidade geral e a cscriptnração da receita e despeza, a organização
dos balanços, a veri!icaçiio arithmetica das folhas de pagamentos, contas de fornecimentos c outros documentos de
dcspeza, antes de serem submettidos ao- p~gue-so- do
Dircctor.
~ 3." Um Thesoureiro, ao tJUnl incumbe recolher e cseripturar tliarinmentc a receita ordin:tria, ext r;~ordinaria ~~ 4~vcn.
tua! da estrada; rcechcr nn Thesouraria de FazPIHia a importancia das prcsL:I~.õe~ nf•eessarias :10 serviço tla mesma
t~Strada; entregnr na Thesom:•ria tle Fazenda a rentla da
estrada; etrectuar por si ou por seus auxiliares, devidamente
<mtorizados, o pagamento dos empregados c dus jornaleiros,
das contas do fornecimento e empreitadas, das indemnizações
c quaeSIIUCI' despezJs da estrada em trafego, examinar, rubricar e escripturar os documentos comprobativos das tlespezas.
~ lt,." Um Almoxarife, 11Uc terá a seu cargo a arrecadação,
guarda c fornecimento dos ohjPdos dP cuHSlltllO IlCcess<~rios ao
serviço da estrada.
'
~ a." Um lnspector do lrafcg·o, 11ne terá a seu cargo a inspccçiio constante do sen'i~o dos trens c estações ; velar pela
Jll'Oill!Jta transmissão dos tclegrammas; dirigir a ~onslrncrão
c inspeccionar a conservaçfio das linhas telcgraphicas P manter
Clll eoudiçõcs regulares os rc;;peetivos <lllJl<II'PIIws.
~ fi." IIm Contador, que terá :1 seu cargo a Vl~rilie:H;~n do~
doelllllentos tlo reeeíta. inclusive IJilhetcs de JWss:~g .. iros; V1~l:1r
JHI llel iu ll)l'prctnt•ão dns tarif::s ; organizar o servir:o estatístico
!lo movimonto de passageiros, Lwgagens e uH·rcadorins; determinar os coclllcícntns 4\1~ utilb::u:iio !los tri~Hs c e;Lrrlls; cxaulitwr :uníud:1dus vez•·s a escríptm·:H:ii11 tia' l'st:H:Iir~~ ·~al'llla·
znm;; velar JICia Jicl :Lrrr·eail:u::io d:1 rPr~•·i!a do lrafl'f!ll, f)
escripturnl-a uos livros cotllJ!PI••ntl'~.
Art. G." Alé.m. do~ Cit~preB·ados llc rJlll) trata o nrtígo antP-·
c

t:<~dentL'. <J 1." dtí'Jsa•L kra JIWI:' o Jwss<wl
:llllleXJ ao !Ll'C<:llk fk;.:UI:.tlll' Jt!n.
1 .

n.

1880

<"<JJJ;;[CJJI!<' d:1 l:dLdfa L

.
:1:1

Art. 7." Ao Uircctor compele especialmente :
§ L• Org-anizar c propor ao Governo as tarifus c instrurções
regulameuiurcs !le transporto.
~ 2. 0 lnterprelUI·aS llOS (;USOS ue UUVidas Sobre a applicnçiio
tle suas tlisposições ou classilicução ur~ gencros.
~
Adoplar quut~squer providencias t!UC lll"OIIlO\•am o
desenvolvimento do trafego.
§ f1. o Celebrar quaesquer ron trulos, incluindo os aj ustos rum
as companhias de estradas dtl ferro para o estabelecimento
de trafego reciproco, permutns o uso commum tias cstaçlies.
§ ã. o Hesol ver as reclamuções.
§ H.• Examinar semestr:tlmentn, por si ou por pessoa de sua
cont1ança, a escripturat;ão do Ahnoxnrifado e dos depositos dn
via peruwnente e da locomoção, dando balanço :oo materi:ll
existente e providenciando ae,~n~a do destino do que fúr considerado impresta\·el.
§ 7. o Organizar o horurio tios trens e determinar a formução, composi~·iio, mardta e elllprego util destes.
§ 8.• Experlir os regulamentos de sigmte~ e de policia tios
trens c •Jstações, e os que delinirem 11s attribuições c as rei a·
~õe~ dos mnpregados t.la 1." divisão.
§ !J.• Classificar as estações seg-nndo a importaucia, movituento e rciHla de Cltda uma, e lixar o pessoal ~~ material
das mesmas.
§ 10. Est11bdecer o modo de serviço e a esrriptura~_;:io t.il~
cada uma das estações e respectivos urmazens.
§ H. Hegulur o modo pratico pelo qual tmha tle ser
desempenlwdo cada um dos serviços da J. • divisão, designando os livros, modelos e processos lle escripturação t)Ue
devem ser adoptados, c distrilmindo o pessoal pertencente :í
mesma divisiio.
Art. 8. 0 A escripturação da reeeita e despeza far-se-ha por
exercícios finaneeiros ; sendo organizada de accürdo com as
instrucções e modelos fornecidos pela 'I' !tesouraria de Fazenda,
onde se procederá ú tomada de contas aos respomaveb pelas
sommus arn·cadadas c tlcSIJOndidas, de couformidatle eom o
Decreto n. 25í8 de 10 de .M::m~o de IXHO.
Art. 9.• O Thesoureiro será"auxiliado por um Fiel, tJUe serit
nomeudo pelo Direclor, sobre propostas do mesmo 'l'ltesourl'iro,
e terá a seu cargo, além do tratJulho quo lho fõr distribuído
no escriptorio, os pagamento~ na linha, estações e ollicinas,
sendo reF}JOnsavel pelas quantias iJllC receber par:-~ os mrsmos
pagamentos.
Paragrapho unico. O Fiel substituirá o Thesoureiro, que
ser:í em todo o caso rcsponsnvol pelas operações da caixa.
Art. lO. O pagamento do pessoal scr:'t feito nos logares tio
trabalho, ou IWS proximidudes, em dias certos e previamente
ann unciados.
Art. H. Os fornccimrntos e as contas serão pagos na
aqministnçiio central, ou, excepcionalmente vor ordem do
D1rector, em qualquer outro ponto da estruda.
Compreheudem ·se neste ultimo caso as iudemniza~,;õ.cs por

a.•

damuos G:Jusados, perdas de mercadorias, e outra~

de~sa

uatu-
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rez~, ~s quacs serão ~atisl'uila~ na estação wuwtLettlc, ou na
uesti nata ria, á vontade do i 11 tcre~sado.
Art. 12. Neuhu1u png-:lltwnto serü l'ffnrtu:uJI! Si'lll o pague-se- ou •lrucul cscripta do llircelor, qu•~ dnver:í ler
roniH•eitlli':Jtu inuueuiato de qttaes•Jll '!' irn·.~nlariil:•des o11
raft:ts encuutr:1das nos documentos.
Art. 1:1. Dentro da competente verba 11:i Li~ i •lo on,;:llllllllto,
as dcspezns da ·~str:llla e111 trafego serão deduzidas da receita
fn·ut:l, eotu exr;erH:ão das que estiverem induitl~s em credítos
e-;peeiacs, ouproricrem de ohr:1s novas eau8mento de nwterial
li"'' e rodante .
.\_s despezas mencionadas tw segund:t parln 1lo pr••s••nle
:n·tigo sC1 poderão SL'l' orde!Latlas pelo i\liu i-;tro.
"\rt. IQ. O J>ireclor env iar:í :'i 8eeret:•ria de Esl:1do e :í
Tht•sum·:•ria ue Fazenda até o dia :!0 de cada mez, :1 synop~o
da receita c tlcspeza realizadas no mcz anterior.
Art. J:i. E111 caso :llg-HIIl o systeuw 11:~ •~onlnhili•l:.tde eeutral
dos p:tgamt•ntus e lilptid:H;lit~~ ;tp:ll·tar-s•~- ha uo qun presernvt~
a legisl:u;úo de fazt·nda.
As etmlns ou follt:.ts de pagant~•nto.i IJlW nf•u furem satisfeit;ts ató IJ eneerratn•~nlo de endn exc•·eieio, niio o scri'io por
conta do segnintt:. devendo ser euviatlas il TIW.'Illlrarin d•·
Fazenda par:~ o t.:ompeteute processo c litJuidarilo.
Art. Lü. U IJireetor verificnl'it umt• V('Z por mez, pl'lo uwnos,
e elll di;IS illdCtl!fllliJJ:IdOs, <I l~aÍ\a gcnll iJ l'I'Sf'CClÍill e,;criplllraçiio.
Art. fi. O Almo_xarifo serú auxili:~do (1111' Ulll Fiel tJ HC o
substituirá nas suas falt:Js n impedimento,:, e '''rá ÍHeUJUIJitlo
da acquisiçiío uos olljel'los, IJHC em pequena qu:mtidado forem
necess:nios á estrada, rer;e/Jendo [Hira este fim mem:~lmcnte
do T!Jesoureiro até a lfUanlia de 1:000/>000, da qual Jli'CStarú
eoutéls nos 1:rimniros 10 tlius do mcz seguinte.
Art. ·IH. Os forlll:cimcutos d•~ tJLLaltJ!ter natun:za :'ts tlivnrsas
divisiies sú JlOueriío se1· feito:; pelo AfJnoxarif~tlo em virtut.k
de ortl1Htt tlo Dirce to r c á vista de retjuisições c~criptas assig·uadas on rubricatlas pelos dtd'es de servi(:" e utctliante
r•·eilJo uestes ou tle seus respectivos prepostos.
Art. HJ. O fornecimento ou cotnpra ilos ohjeetos llf'l'('Ssarius
ao Almox:trifailo súmente so ell't·etuar;\ por ordem cscripta do
Dirnclor. e pela lwst[l publica, ou cnncmTcucia. S•iment1:
qnnndo f!lr l'sta impossível ou fJLLlllHio se tratar d•· ohjcrtos
llt: valur dimitt nto proceder· se-lw por fúrnw di 1 ITSa.
Art. 20. O Almoxarife envinrú mens:Jlmenle no Di redor
ttnw rel:~çiio da qnantid:Hle n Y:dor dos o!Jjedos remettid11s a
ea1l:l divisão do ~crvit;o 1la estrada; e, em cada trimestre, uuta
uot:~ do nwtcrial 0111 ser.
E' responsnvel pela IJttantid;Hle '' qnnlili:HI,• do,; uhjncto,;
existentes 110 deposito, até que tenham sahida.
Art. 21. Tod:~s as requisições que o Almoxnrirc recebe~_,.-··
serão colleeciouathts e encadernadas; ,. escripluntdos f!Ôs .. ~:
livro~ competentes L•nlu o:; pnlido,. •·o11tu ;•. on!ruda~ l :.-itllid:::s dcs objecL:.

21iU
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Art. 22. Ao valor dos objcctos fornecidos piJio Ahnoxarifado, c para o caleulo do custeio de cada secção da estrada, se
adtlicionará uma porcentagem, lixada pelo 1lirector para cada
cspecic de serviço; e destinada á indemnização das despezas
geraes do mesmo Almoxarifado.
Art. 23. O Contador remettcrü diariamente ao Thcsoureiro
uma nota, para servir de contra-prova da renda da estrada
arrecadada no 1lia ou dias anteriores nas estações, men!~io
nando as di!Terenças encontradas nas respectivas folhas.
Art. 2~. O mesmo Contndor apresentará ao Director nté o
dia i:J de cada mez uma dcmoustracão de toda a renda e IHOvimento do trnfcgo no mcz anterio-r, discriminada por cs·
tações c vcrhas de recoita, acomprmhada de um balancete
demonstr:mdo a receita nrrec:•dada, as irnportancias que ficaram por cobrar c os saldos n debito da~ estações.
Art. 25. O Gnarda-livros organi~ará até o dia 1i de cada
mez a synopse õn receita :urecadada e despeza cn·cctuada no
mcz antecedente, c o Director, depois de n examinar e eunrerir, a remetterá no (iovcmo, e á Thesour:~ria do F:tzenda.
Art. 26. Até o dia 25 de cada mez o mesmo Guarda -livros
orgauiznrá a demonstraçiio da receita c despeza da estr:ula
pertencentes no mez nutccedente, sendo a receita discriminada por Yerbas 1le rendimento e n despeza por divisões
e serviços, separando-se a imporlaucia do pessoal lia do
material.
Art. 27. A verilir:w~o do~ documentos de l'l~l~l'ila. inclusive bilhetes tlt! 'íwssag·eiros c ilalios e~talisticos, far·
se- h a diariamente no escript11rio do trafego, do modo que,
em caso algum, os documentos de uma semana deixem de
estar verificaLlos, emmassadns e nrrhivndos na seguinte.
Art. 28. As esta6íos da estrada de ferro serão de trc~
classes.
·
A classillcnçiío scrit frita ou alterada pelo Dit·ector, que dará
conhecimento :w l\linistro dos motivos que a justilirJuem.
Art. 2!l. O pessoal lias estações e par:1das constar:\ do que
para cada uru:1 das classes ü indicndo na tabella I.
Art. :30. O scrvi~·o das c,;t;u;ões comprehontlc:
:Movimento de trens n Yehieulos:
Polieia c trnnsporte de Jlassag-eiros;
l~eeehimcnto, g-uarda e expediç:Jo de bagagens e mcrca·
donas;
Policia da estação ~~ sua;; dependcncias;
Emprrgo c t~ou~crv:l('~o dos apparelhos telegraphico~;
lnspece:Jo, nsseio n consen~nr,~o do:; \'dilicios e do rna teria!
empregado no ~erviço da esta~·iio.
Paragrapho unir.o. Todus estes serviços seriio definidos em
instmcções especiaes.
Art. 3L Nenhum serviço, !fUalqner IJlle seja a seeçiio :1
que ]Jertenra, serú executado nas t•sta!'i'ies, sem cunhccimcnto
pr!'wio dos Al-(entc·s.
·
Os Agentes são obrigados a prestar a todos os chefes de scrvl1;o os auxilios qun por e:;tes forem exigidos. uma vez que
d'ahi mio [Jfu\·eulw lil'Jllif<ct•J prPjni~u ;u1 tral:'g" da c·.;tratla.
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Art. :12. O numero do~ r.ollflnctnrn~ tle trem. do ennrne tclngrnphistns serú fixado pelo Dircctor I) approva<lo pelo Ministro.
Art. 3:3. O Dírector poderú admittir nas estações e escriptorios, quando a atnuencia de trabalho o exigir e precedendo autorização do Ministro, auxiliares ttue vencerão diarias até 38000.
Estes auxiliares serão despedidos logo que cessar o motivo da admissão.
Terlio preferencia para a remlmissão quando hajam procedido hem no serviço.
rnntn~

TT.- Vin 1)('1'mnnentt>

I'

rdifidns

Art. 3L A via perm:menle coniJH'ehcndc todos os trnbalhos
do constt·nrção, reconstrucçiio, reparo e eonserv:u::lo d:t
linha em trafego e d0 seus cdilicios.
Será immediatamcnto dirigitla por um Engenheiro rr.~;i
dcnte, a quem incumbe:
§ l. o Manter a linha nas melhores condiçõrs, de modo que
a circulação dos trens :;c nll'cctw~ com a nwíot· regularidade,
segurança e economia.
Para este fim o mesmo EngeniH'iro tcr:í exclusivamente a seu
cargo a consorvaçflo, reparo e roconstrucçüo rias obras de
terra c do arte e hem assim os cdíficios, cnc:mnmcntos c
qu:u~squor obras areessorins rle r·om;oJid:u:ão ~~ sogurnnça.
~ 2. '' Organizar o serviço dr, polícia dn linha, fazc!lllo
manter os regulamentos em vigor.
§ 3." Auxiliar com o pessoal sob suaso!'flrns a consorvação
dns linhas telegraphicas.
~ r~." Preparai' os projectos das obras da estrnda c razer
cBeriptnrar as dcspezas por uaturcza de obrn, discriminando
o quo fôr propriamente ronscrvar~o e custeio Llo que eonstítuír construcções novns.
~ 5." .Inventariar todo o tn:lkrial e utrmsilios rln Yia IH'rmnnrmte.
~ H." Dirigir o cseríptorío tcchnico tlo serviço da linha, fazendo conservar em boa ordem os desenhos dos trabalhos
executados e os instrumentos de Engenharia ahi existentes,
dos quacs envim·ú pelo menos annualmcnte uma relação ao
llirector.
Art. :.m. O Engenlwiro residente serú auxiliado nos traiJalhos
de eseriptorío por um Escripturnrio c um Desenhista, e nos
trnbnlhos ria linha por um mestrr, de linha para cada secção
de 2iJ k ilomotros.
Terá as turmns de conservação c repararão da via perma·
nente, obras d'arte c edificios, que forem indíspensavcís para
manter em boas condirõcs toda a estrada e suas dependcncias.
Art. 36. As attríbuições do pessoal da v in permanente serão
reguladas por instrucções organizadas pelo Engenheiro rílsidcntc e approvadas pelo Director, tendo-se em consideração
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niío só a rOSJ10Hsnltilida<lP e nalnrcza do s<'I'V iço de cada um
nos caso~ nnl inarios ~~ ~~xtraol'!linario~; uws talltiH•m n gnanln.
rnrnoeinumtn, <'OllS<'rvae:lo n I'I'Siitnir:~n 1l1• toilo o mrtlnrinl P
utensílios <flll~ lhn l'nrl'in l'llllli:l<lns, n h<'lll :L<sitn a ri.!~il:nwia
~~ policin <la linlta.
Arl. :!7. Havnrá par:1 o ;;erYiço da linha, nos lognres omle
convier, um on mais dopositos enm o intlispensavel p:ll'a os
Sllll{ll'Ímentos oecurrPntes nn1 cada trimnstn~. Estes <lepositos licnriio sob a gu:lf'(la <los <'lllpl'l'gnrln~ que o EngPHiwirn
r<'sidPIJ te designnr.
Art. :IH. As ohr:1s dt~ ,-on~erv:11:iío e rc·paros orclin:1rin~
sPriio feitos por administr:11:.'iu. As l'fiiiSlJ'It<·<:iles ntiJr-paros
de valor cnnsiilnr.w<d ,;erão l"t•ilm•, a _jnizo elo Dir<·c·lor. por
:ulministr:<r:~n on por <'lllpreit:HI:I, <', no c~so qn1• IIJm; f<k
applicavl'l, p<•la mc;;ma r~·,rma prnsc-riptn Jl:ll':l a> olirns 1l:t
c;lrnda em constrnc<·:lo. Em todo o <·aso o,; lrnlialhos,
quando rontrnlados, sc'rão e\eent:J<los por seri1·s de preros,
e dirigidos cxclnsiYamente pni<J lll'>sonl !<'clinico iln via pcrrnanen te.
Art. 39. O l~ngenheiro rPsi<lentP organizar(!, Jllll'a o serviço
dos reparos, e olir:ts nov:1s !la I'Sira1la 1'111 trafego. nma tabr-lla
de snrie tln (H'<'I)O>, <Jl11' snr:í 1'"\'ista a•:nn:dmr•ntn e apprnv:1da
pelo 1\Jinic;lro.
Art. /10. O Engr•nlwirn n·sitlentr, apresnntar:í no Jlircclor, nl<': o di:~ W de cada lll<'Z, r<'latorin snrrinlo das
prineipars oeeUITI'ilcias h:l\ itlas na r ia JH'l'Jll:ment<! <lnranl<·
o nli'z antr,ri<Jr; fawn<lo I!\ pressa menr~o elo e~tallo da
linha, edilicios ~~ snas dnpeadcneias, tlo custo e quantitlarle
do materi:tl l'onsumido c <liscrimina~·iío <los pontos em <JUP f<'1r
Plll pregado n <la de~pcza k ilomel rira de <·onseiT:u:iio.
At(: o dia 31 de Jnnciro nprescnlnrú ao Ines!IIO llircctor fi'·
lalorio dos trahalhos <lo anno alltrcn!lrntc, n on·runcnlo com
diseriminariiu d:1s \'l'rh:1>, p:11·:t "' :lllllll~ dvil . n tinatH~P.iro
srguintrs.

Arl. H. A rcparti<:iin dn locolllfl(:iío r, offieinas :llmmge
tudo quanto eoni'Ornn :l<J r·st.nllo, <!onslrncção, w•o. t·mí,;nrvar;~o ~~ n•pnrn:-; 1lo mnterial rodante.
Art. 42. S<•r:í dirigÍiln por um <·.hefL\ n quem incumb<: :
~ l. o Manter em h11lll estado ns loenmotivn~•.
tent!crs
e:wros, wagõc~. tHIIIJIII's alinwnt:ulcrr>, e qu:W.'iJIIer a<'tt's:
sorios do servit:o t'•lllindos :i sua gunrdn.
~ 2. o Administr:n· :1s ollicinas <Ir. conslruer.·~o c rrparo rl:t
nstra<ln, os dcpnsitos d<· Ctllllbnstivrl n os tle sohr11s:druiPs
do nwtorial.
~ :!." Org-nnizar n distrihnir o pnsso:1l dn loc·omDt_;flO.
~ 'L" Estlldar r, promo1·rr os mclhnramrntos tJll<' cmn·nnlw
a<lnptnr un <'onst.rnrl'~o " I'I'JHiros do lrPm rod:\1111'.
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§ !'i. o Preparnr os planos gera os r de e"Xocução para a~
nHcommenrlas do trem n11lante o acoessorios, quer sejam exn·
cutados nas officinns tia rstracl:l, qner r1n nnl.ras; P hem
n~sim ns espccifica~õcs c condi~õcs gc·r~u·s qnn !lc~vam nc~oln·
panhar os mesmos planos.
§ li.• Assistir, por si onpor seusauxiliares, ú recepção do
material encommendado, ordenando todas n~; cxperiencias
neces~ari3s, e acomp~mllnr pessoalmente qmmdo lhe fôr ordr"nnclo, ou fazer acompanhar por pcs,;oa ele sna eonliança,
n constrncção do mesmo m11lerial.
§ 7. • Organizar toda a contnbilidad1! e c~statistiea ela lo·
comoção, officinas e dr.positos.
Art. 'l3. As officinns d11 estrada de ferro comprchenclcrão:
§ L" As depen1lencias do serviço de tracçiío, ahasll'r·imrmto
cl'agnD, deposito;; ele machinas, cnrros e wagões.
§ 2." As olficinrrs de reparos de madliJtaS.
~ :J. o As o!Iicinas de reparos e construcção de carros e
wagões.
~ 4,." Os armnzens c clepositos de supprimentos e sohresalentes.
Art. '•~. Os rlepositos de supprimento deverão conter n
indispensavel pnra tres mczes. Esta restrier:~o não <'omprehenrle os sobresahmtes.
Art. ft:i. A contnbilidadc dn locomoçiío abrang-r fi do maIoria! rodante e seu~ acel'ssnrins, a das ollic'inas ·~ rlrpnsil.os
•I e supprimentos.
Será organizada por fórma, que sr conheça: lJara as maehina~. earros e wagõcs- os reparo:; <1ne tiverem expcrimrmtado, seu consumo, despeza kilomntrica e o percurso feito,
desde sua acqnisil.~iio at1; r[UC se considen~m inutilizados: para
ns officinas --o trabalho ut.il tlas uwrhinas ,. apJ!1ll olhos, I' os
r•~paros.

Art. Mi. Toda~~ escripturação e rontabilidnde da locomoção
seriio feitas de conformidade com os livros e modelos propostos pelo chefe e approvndos pelo Director, e deverão Sl'r
cl:ossilicados por scries e nntureza dos ser\'iros a <Jue se
destinem.
·
Art. ltí. Tanto quanto fur possivel, o trabalho estatístico
da locomoção subclividir-se-ha nté o emprrgo rlos menos import:mtes objeetos de consumo.
Art. Ml. Conservar-se-lia, com o maior cuidado, um inventario deseriptivo de todo o material rodante, lixo c das
ofllcinas. Este mventario será revisto e conferido trimensalme~te pelo chefe ela loeomo•;ão ou por pessoa rpw este
designar.
Art. 4!l. Todos os serviços e attribuicões 1lr cada uma das
clas~es de empregados da locomoção elevem s(•J" regulados por
instrucçõcs organizadas pelo chefe rla locomoção e approvnda~
pelo Director. Nesta~ inslrucções ter-se-Ita muito em vista, no
que lhes forem concr.rnentes, não só as relações elos empregados entre si, e a natureza do serviço, mas tambem e
11sperialmente os casos d~> arcidentr.~. r'uJ.~s causn.~ conhecidas
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deverão ser r.nunHlr:uln~. tanto rrnan to fúr pos~ivcl, rum
inllieacão <los meios de nrr.venil-os.
Art." fjO. O chefe da ·locomoção remcttnrú no Dircctor, nLG
o dia 15 de cada mez, relato rio succinlo do estado do nwterial
e ollicinas e das principncs occurrcneius hnvitlas no f:erviro
a seu cargo durante o mez anterior.
O relatorio será acompanlwtlo dos r(uadros estatísticos do
percurso, consumo e natureza dos rl'paros do trem rodante,
especificados por numero c clas~c de catla vehiculo.
Relato rios e quadros synopticus serão apresentados ao llirector até o dia :H de Janriro, comprehendendo as occurrc!1(~ias <lo [\)1110 an tt~rior, na f!'mna :teima intlk:ula, c o
Ol'('amento, t'om a dh;crimin:u,:iio das vcrhas. para os annos
financeiro n civil seguintns.
Art. tH. As ollieinas poderão, sem prejuízo tio servit,;o da
estrada, executar qnaesqucr traJ,alhos particulart~s, mediante
ajuste prévio entre o intere:<satlo e o Dircctor. Tacs trahalhos
serão pagos, nttondcndo-sc ú porcentagem eorrc~pondontn ú
importnncia da~ dcspt'zn.~ ~-:·ernn~ das ollicinas.
O producto drstes trnhalho" sc·r:'1 levndo ú conta dn rocoitn
eventual da t•str:1da.
Art. fi2. O Bircctor c'l:alll inar:í, ao lltnnos uma vez por
semestre, as ollicinas e materi<:l que nhi se achar; e, por si
ou por empreg-ado de sua conlian!;n, dar:"! halanr,o :1 Indo o
que pnrtencor ao servi!:o da loeomoção.

CAPfTULO H
f:ONSTRUCÇÃO DAS OBRAS DO PnOLONr.AMRNTO DA ESTRAD.\ E DOS
.~EL~ R\M.\ES

Art. ri:l. As obras do prolongnmrmto tia estrndn () SPUS
r:unaes, quando tiverem do ser oxPcutadas, fieariío a eargo do
Director, qnc, para as explúnu;õcs e estudos, administração e
execuçiio das nwsmas obras, será auxiliado pelo seguinte
pes.~oal teclmieo para cada subdivisão de 40 a 60 kilometros
de obras em construccão on 80 a 100 kilometros rm estudo<;:
i Chefe de scecão. ..
:l Engenheiros-de L" classe.
'~ Engenheiros de 2." claSSl'.
Nos casos em que as construcçõcs ou cstuuns não attinjam
aquella extensão ou sen multiplo, o Director proporú no Ministro a redueção ou nugmcntu do pessoal. conformn l't'1r
nceessario.
·
Poderú igualmente o Director nugmentar o mesmo qu:t~lru
com nuxiliares extranurnernrios, em easos do grande nflluoncia de trabalhos OU uiJliculdadcs das obras, lll'l'Ct~dcndo
autorizarão do l\lini.:;tro.
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Art. Si'L Ao Director, como Engenheiro Nn chcfc, in~~unll1e:
~ f."

Organizar a~ explorações e estudos neccssarins :10
prolongamento da estrada e construcção de seus ramaos, determinando o traçado definitivo.
§ 2. 0 Organizar os projcctos de execução, c orçamento
.
das obras.
~ 3. o Dirigir e !isca lisa r todos os ImdJalhos c servi(jOS relativos ú ronstrucção.
Art. tiii. As cxpiorações e estudos do qualquer parto do prolongamento Lla estrada e seus ramaes sú terf11> comor,o depois
1le ordrnados pelo Ministro.
Art. SiG. As oxploraçõos n estudos constar:io:
§ l." Do exame das regiiiL'S por ond1\ I iver de p::tssar a linha projcetada; ten1lo por Um osper-.ial determinar aproximadamente os pontos obrigados de passagem, e obter os
1lados e informações que possnm decidir dn escolha 1los vnlles
que devam ser estudados.
§ 2." Do tra\:.ndo de uma linha de ensaio, ttío aproximada
quanto possa ser, da dircctriz Llcfinitiva, mcrlindo-se as distancias com a possivcl exactidão, e tomando-se não s,·,mente
os angulos de deflexão das linhns com o thcodolito, mas
lambem o rumo nwgnetico de ca1la uma.
§ :L" Do nivelamento longituuin<~l 1le todos os pontos da
linlw traçadn.
§ IJ.." Da construcçiío dm; plantns c perfil da linha estudada, e da organização do projecto, orçamento e mcmoria
descriptiva.
§ ti." Do levantamento de secções transversaos em numero
suffi1~icntc para determinar a configuraçiío do terreno em uma
zona 1lo 80 metros, pelo menos, vara l'ada lado da linha estudada.
~ 6." Da ·determinação da latitude c longitude dos pontos
mais notaveis situados na linha estudada, ou nas proximidades dentro de seis kilometros para cnda lado ; e bem assim
dP todas ns conflucncias de rios e de todos os povoadoR.
~ 7." na reunião ile dados sobre a riqueza c popul:11;ão
das localidades qw~ tiverem de ser alraVI'~sadas ou servidas
pelo prolonga meu to ou ramal.
~ 8. 0 De quaesqucr outras infot'IIHH;õe,; ou estudos cspeeialmcnte exigidos ou ordenados jicln Ministro.
Art. 157. Terminados os estudos n explornções para a
construeção du ohr11s do prolongamento da estrada ou dos seus
ramaes, o Director rmncttcrá ao Ministro, pnra toda a linha
estwladn ou para qunlquer de suas partes ou st~cções, os seguintes documentos exigidos pelo art. 21 § I.o do Hegulamento de 28 de Fevereiro dt' 187 r.,:
§ L" A planta geral da linha fcrren na escala do i: ~.000,
rm que serão indicados os rnios de curvatura, c a configuração do terreno represcntadn por meio de curvns de nivel
equidistantes de tres metros, c bem assim, em zona de 80 metros, pelo menos. de rada lado, os cnmpos, mattas, terrenos
P. 11.
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pedrego~os, P, sempre que fôt· possível, as divisões de propried~de partienlnr, a~ tenas tlrvolut~s r. ns minas.
~ 2." O perfil longitndinnl. na r.st·al~ tln 1:'~00 p~ra :1~

alturas. r. de 1: lJ,.OOU pnra as distancias hnriznnt.ar.~, indieanclo a extensão e cotas elos dt>elivcs.
§ 3." Perfis transversaes na escala de 1:200 em numero
sntnciente para a determinaç:io dos volumes de obras de terra.
~ !J,." Planos geracs das oiJr:H mais imJIOrtantes na rseai:J
tle 1:200.
~ ri." Hclação das pontes, viaductos, pontilhõe~ e boeiros
•~oin as princip:tes dimensões, posição na linlw, syst.emn dn
ronstrnce:lo e tJIWnlidmle •le ohra.
~li." Tabelln da quantidade tlr r.xravnção parn r.xoen·
t.ar-se o projoeto, do transportn mt\dio da rtmHH;i"1o tlos nwtnriar.s c sua elassilicaçào aproximada.
~ 7." Tabella de alinhamentos e scns desenvolvimentos,
raios d1• eurvns, r,otns dr. tlcclividatlc c suas extens\íes.
§ H." Cadernetas a uthenticatla~ da~ notas das operações topographicas, geod('sic;1s e astronomieas feitas no terr,•Jw.
§ 9.'' Orçnmcnto geral rio cnsto dn nova linha eom inrlicação das quantidades de ohras c rios preços dP tmida!lrs,
si estes não estiverem dett:lrminados, e IMrn assim das despczas de cxp!ora(.':1o e estudos preliminnrcs.
~ 10. Relatorio geral das vantagrns o exilo provavel da
linha projectada.
Art. ~8. Súmenlo depois de approvado~ pelo l\Tinistro os
documentos relativos nos estudos c explornt:õrs, podm·:í ser
:mtori znda a construcção das obras, que não ter:í começo emquanto não fôr rxprcssamentc unlenado pelo mesmo Ministro.
Art. n9. As obras scriio execu !atlas por emprei tndns n
series de preços, salvo si o Ministro dPtrrmin;~r qun sejam
feitas por ad.rninistraç:io.
Art. 60. Logo que fôr ordenada qualquer ohra, o Director
receber:í propostas para n exern(;iío, annunciando pela imprensa que o f;tr:í tlentro de prnzo não inferior n Hi dias.
As empreitadas teri"1o por lln'o os e,:tndos feitos, qnn
poderão ser examinado' nn Seerf'larin di' Est11do, onde rlrvr.rão
licnr nrebivados.
As empreitadas compn·hentleriio uma ou mais leg-uas de
6.600 metros, conf01nu• fúr annunciado, ou d<'libr.rar o
i\Iinistro.
Em todo o caso abrangerão apenas a preparação do leito,
ineluidos on não edificios e ohrn~ d'arte.
Art. 61. Recebidas as propo,o:las, seriio, depois de cxmninadag e d.evidamente inform:Hins pelo Direetor, remcttidm; ao
Ministro, que escolherú o proponente r1ue lhe parecer mais
idonc(t, lnvrando-se o conti'<Ito nn ;,:pcrctaria de Estado.
Art. 62. Os contratos das obras teriio por hase m desenhos
de execução que os acontpanharcm, ou a que sn referirem,
e as unidades de pret~os, espccifit~ações c condições geraes de
execuçiio que forem organizadas pelo Dircetor e approvndas
pelo :Ministro; as qunes f:erão revistas sempre que se tratm·
!Ir novos contratos, attcntlrnrlo-sr nos pror;o~ correntes. fHri·
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litlndes e vantagens proporciotwtlns pelo f:overno, distancia;;
n loc:tl !I:Js obrM.
EIIHJlWHln ns ntw:Js nni1la<lr.s 1lP Jll'•·r.o~ o contliçõns grrnes.
:1 q11r SI' t'efore eslll arlig·n, niin forem approvndas. IH'nhum:~
ob1·a 1!0 pro longnmento poder:í ser con tratncla. O Ministro
poderá estnbelecer a eoncnrren1~i:1 ~ohrc as unidades de preço
npprovndas.
Art. ti:l. Na primoira org·nnizaoi10 tle srries tle pre\:os n
1:on!lições ~~ernes o Director tcrú em vista :ts cowliçõt.•:; locacs,
que estudará com cuidado, guiando-se pela expericncia tlns
~~onstrncções nnteriores, c attendcrá sobretudo ao scguintn:
~ I. o O n~eehimento provisorio r;u 1lcfinitivo llt' qnalqurr
ohrn srr:í feito pelo Di meto r; r, ~,·, estn pollcr:í pass:1r os cnrtifit':lllos UPI~essnrios :10 p:t,<:(:mwnlo !levitlo ao em(lreiteiro;
~ 2." As medi1:õcs pnreians ou li unes serão fllitas em Jll'I~
SimÇa do empreiteiro ou st•u preposto, salvo si, avisado eom
a devida antecPdencia, n~ot·ompnrrcer;
~ :1." O empreiteiro trm direito n que si' fii'OI'rlla a sng-nnda
medit•ão final, si o l'l'I(HOrnr 1lentro úos c.inco dias tlrl~orritlos
tl:1 datn em qne se lltr houver dado aviso por r~rripto da conl'lusão da primeira;
§ !J,." O Director !leritlirú srm recurso, todas ns I'Oll·
teo;tações que se <Ir rem com o empreit.!iro nas med i\:õ1•s
parciaei';
§ti." Das duvidas r[UC occorrerem por Ol'easião das nH•tlir:ões
e njnstes Hnaes das obra:=; e contas, potlerú o e111preiteiro ret·.orrcr para o Mini>'tro, n qual, ú YÍ~ta de novo w.;amr.. a
qnn julg-ue convenic11te m:mrbr proeedcr por Eng-t:uhniros
o11 peritos de sun escolha, tlceidir:í sem 111ais recurso;
~ G." Para serem entregue~ a cauç~o c o saldo linaf, o llireétor remetterá ao Ministro a conta corrente entre n cslrndn
e o em preiteim, accmp:mhalln dn c1ípia de todos os documentos
justificativos.
Art. M. Af'. despezas feitas com a t:om:trnc:ção, srdvo a
,Ji,:[wsição do art.ü9, ser~o pngas dircctanwntr pela Thi'SOll·
rnria de Fnzenda ú vista dos r,crtilicarlos do sl'l'\'iço rcito,
passa1los pelo Director, nu pelo Thesoureiro da estrada,
nm casos cxcepcionaes. n ú requisição clo mesmo Directnr.
Art. 61J. Il:ivcr:í um cseriptorio technico, qun ficar:í soh as
ordt~ns immediatas lle nm chere de secção, par:. n [H'IlJinraçiio
dos projectos c verificaçiio tle trabalho3, além dos que, pela
nntureza c distaneia das nxplornções, tiverem de sPr org·anizados para os c~tudos preliminares.
Art. 66. IIaver:í no escriplorio technico os dt:.,enhislas ~~
:mxiliares necess:~rio:;, eoill autnriz<lç~o do i\lini;;tru; c hem
nssim um perJneno llepusilo de instrumentos rle Eng-enharia e
accessorios de desenho, so!J a guarda de um dos nuxiliares.
Estes ohjectus snrão 1·scripturados em I ivro espPei:d.
Art. 67. A t•scriptura\,'ãO e conlahilidnrle da~ o!Jras serão
!'citas segundo as im:trncçõcs, livros e modelo~, organizados
pelo Dircctor. Os orçamentos, despezas oceurrentes e ensto
l'ffectivo tl:ts ohras de ~~onstrucr:iio e estudos, o;rriio n,;cripturados com mrthorlo e rlnrnzn. por mo1lo que de prompto sr
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possa vcriflcnr a de~pcza t'cnl dn cada cspecic de obrn, o custo
de qnalqum· parte da nstrada rslndadn on concluida, c as causas que tenh3tn moti\·a!lo Pxcro;so no ot·çamcnto
!la obra, quando isto aconteça.
Art. !i8. O Director promovcr:í amigavel ou judicialmente
a acquisição dos terrenos neccssarios ú constrncção !lo prolongamento da estrada e de s<lns ramaes.
Art. 69. Para effectnar o pagnmcnto dos vencimentos do
pessoal da dirccção dos trabalhos e mais dcspczas occuncnlcs
haverá, quando o Thesoureiro da estrarla ou seu Fiel não
puder desempenhar esse serviço, um Pagador que será o
responsavel pelas qu:mtias que receber da Thesournrin de
F:.~znndn e.que sümente ns cmpregarü ú vista de ordem nssignada on rubricada pelo l>irector.
O Png:.~dor cingir-se-ha ao qnr,mn inslrnceões espcdaes, ftn·
preceituado pela Thesouraria du Fnzenlla,it llttnl preslarú contns
na fórma do precitado no Decreto n. 25!1,8 de iü de Março dn
1860. Prestará fiança no valor tle lti:OOOpOOO, e será responsavel pela~ quantias que lhe forem confiadas.
Art. 70. O escriptorio technir.o dos trabalhos de constrncção
ou dos estudos será estabelecido no Jogar mais proximo n
r.onveninnte aos mesmos trabalhos.
kilomntril~o

f:APITlTLO lii

DAS ENr.OMMF.NDAS OE 1\lATEnJ.\1. R DF. COMJlU;;TIVF.I.

Art. 71. Todo o materi:1l, fixo ou rodantn, nrcc:<sario :í
r.onstrucção das ohr::ts do prolongamento. ou ús renovações c
augmonto da parte da estrada em trafego, qunndo niío fúr
construido nas oflicinas da mesma estrada, será contratado ou
encommendado pelo Ministro , ú vista de requisições do
llirrwtor, eonformc o flm :1 1(111' se tlnstiiH', fPilns com a nncessaria antecedenuin.
Art. 72. As requisições, de que trata o artigo antecedente,
serão acompanhadas de desenhos cotados para cada uma das
especies do material; de m;peciflcações para a construcção e
fabrico das respectivas pe1;as; e dos preços correntes ou
provavcis do custo de cada enrommetula, e da in!licação das
fabricns em que possa ser fcitn.
Art. 73. A acquisição de comlmstivel será realizada pelo
Director, que, com a precisa antecipação, solicitará do Ministro
a ordem de pagamento. Far-se-hn, snmpre qn•} filr possível,
mediante concurrencia publica.
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CAPITULO IV
DO PESSOAL E DAS LICEN~:As

Art. 74. Codlpetem aos empregados da estrada de ferro tle
llaturité os vencimentos marcados nas tabellas nunexas a este
Hegulamento.
Art. 75. Em quanto o contrario não ftlr resolvido pelo Poder
Legislativo, todos os empregados da estrada serão considerados
em commissão temporaria, e só terão direito ás vantagens e
vencimentos estabelecidos no presente Hegulamcnto.
Art. 76. Serllo nomeados:
l'or Decreto, o llireetor.
Por Portaria do Ministro :
O Engenheiro residente;
O Chefe da Locomoção ;
Os chefes de sect_:(ío e Engenheiros de L" classe do prolon·
gmnento;
O Secretario ;
O Inspector do trafego ;
O Guarda-livros;
O Thesoureiro ;
O Contador ;
O AI moxarife.
Por aclo do Jlireetor, precedendo proposta dos chefes de
serviços, todos os mais empregados da estrada.
At L. 77. Catla um dos chefes de serviço poderú admitlir o~
feilorcs, encarrt•gados de obras, operarios c serventes, su.icitando, porém, seus :tetos á llll!lrovação do Director, o qual é
responsavel pelos nbusos que não reprimir, commcttidos por
seus subalternos na admissão ou demissão do lll~ssoal.
Art. 71:!. As horas de trabalho serão lixadas pelos chefes
dos respectivos serviços, com approvação do Director.
Art. 79. Todo o trabalho do operariu, machinista, guarda
OtL servente, executado fóra das horas do serviço ordinario
mnreado pelo Director, será retribuído com um accreseimo,
!pie poderá atting·ir, conforme a duraç1ío e intensidade do
mesmo serviro, até o duplo da respcctiv~ diaria.
Art. 80. Súrnente serão concedidas gratititieaçõ"s C\.traor·
dinari::~s, como premios ou recompensa de pron1do zt'lo, actos
de eorag·rm, c previsão nos ca,os de accidenlc>s, on quando
estes estiverem immincntes, proct•dimcnto irreprehnn~ivcl,
ou melhoramentos propostos e adoptados no 'erdru de qnn
estiver incumbido o empregado.
Tacs gratilicações sú poderão ser autorizadas pelo Ministro, sobre proposta do Director.
Art. SL O Dircctor será substitnido em suas fnltas P impr·
tlimrntos prlos chefns de servir:n n~ onlPm ~P~ninlc>:
1." Engenheiro residente.
2. '' Chefe da Lot.:umu,;iiu.

::!70

ACTOS !JO

:1. o Chefo do SC('Çiio

l~JIJEII

t;xt:t:UTIVO.

nwis antigo tio proluugamenlu ou

l'<llii<H~~.

Si o impedimento se prolong·ar além de :;o dia~, o Uoveruo
Houwará <tuern suhstitua o Direetor.
Art. 8:L Os chefe~ ue 'ervir·J~ serão substi tuitlu,; pulos
seus immediatos, salvo si o coutrnrio n~solvcr o Bircctor.
Art. 83. Ao empregado que substituir outrQ em suas fallas
ou impe1litr.entos, se abonará a p:u·to dos vencimentos rles·
rontatla ao su!Jstituido, ou l((ll: lhe scrú arbitrada, si Psl.e
perceber todos os veneimentos.
Ao empregado <rue exercer interinamente lugar que e,;tiver vago ou do qual o proprietario niio perceber os \'üllcimentos, caberão estes integralmente.
Art. H~. O provimento dos l11gares qne vagarem serú por
:wccsso nas respectivas das,;es, atlendeudn-s•J d<: prel"1:reneia
,·, aplilliío e ussiduida<le.
Poderão ser nomeados independentemente de arcr::>:-o 1"
emtn·cg-mlus cuja nomeação eollll'L'.Ie ao Ministro.
Art. 8:i. As licenças aos empregados da t•strnda de ft!rro Jlor
nwlestia ou impedimentos teHI(JtJI'arios ser;lo coiu.:edi1las at1\
:c~o dias, em eada anuo, pein llircetor, e as de uwior tewpo
pelo Ministro.
Art. 8(j. Em nenhum rastl serú concedida licew~a eom
todos os vencimentos, o sim conforme as se!fuintes i·, ·gras:
Provada a molestia, o empregado terú direito ú liceura até
seb mezes; sendo com ordenado pm· inteiro, ou dous terços
do;; vencimentos, ali' tres mezes; e tln ent:lo em diante sómeu te com a mct:tdn LI o oi·dmwdo, oi L 11111 terço dos ven ·
cimentos.
Art. 87. Findo o prazo maximo da licent:<~. nenhum VI' H·
cimento reeeiJerá o emprr·gado, Hém llOtlerà obter renovarão
ou prorogação de licenç.a, sem yoltar ao exercício llo cargo,
e nelle permanecer JlOl' tempo pelo menos igtwl ao do prazo
d:1 ultima licenç;r_
Art. HH. Ficará se111 eJieito a lit.:ent;a, si o l'lllpregallo não
mmcç:ar a gozai-a dentro tlo pr;~zo de um H tez, eun ta do da
tlata em <tUe ft!r publkada nu lJirtl'io Of!icial ou tlcclaratla ;~o
interessado.
Art. 89. N~o {loderú oh ter litença o t:tllpregatlo filie na o
lenha entrado no exerci cio de seu carg-o.
Art. 90 _ O empregado que faltar ao serviço soll'rerá perda
total ou desconto nos venciiJiento,;, eonl"urmc as seguintes
regras:
O que faltar sem causa justilienda [)('rdcrá todo o venf'imento; o que !"altar por nwtivo justilic~do, súawnte a gralilicat·ão ou um ttm·o uos vencimento~.
1\rL. \H. São rnoÍivos j ustilica1los:
1." moJestia do elllpreg<ldO j :::!. 110jo: J." gala UC Ca·
samento.
Serão provadas com attes ta do de metlico as faltas 1101'
moles lia, quando excetlerem a duas om eatlt~ Hiez _
Art. 9:i. O de~couto por f.1lta~ intt:rpoladas scr;i eorre:;Pondente !JOS di.:L em que tll<')s ;,~ durem_; no~:!;..:~ d•; falta~:
0
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sw·cessiYas ~erãu descuntauos tmnbem nesse tJeriouo os dias
feriados.
Arl. !J:J. Compele no llirector, eoul'ormc n uaturezn do ~111'
viro, o julgamento sobre a justilicnçãu das faltas.
Nüo sofl'rerit uescont@ o empregado que trabalhar fúra da
estrnua ou de su:. repartirão, com tanto IJne para isso ,;eja autorizado pelo JHn•ctor, e se 01~cupe <lt• scrvir,o dn mesma I'S·
trad:1.
Art. !J4. O empregallo IJIW, ,;em eausa justificada, f:iltar
seg-uidamente nwi~ de Hi dins considerar-se-ha demiLtidu.
Art. !Jii. As falt:1s commettidas, 11ue n<lo constitui rem
crilue delinido n3 legislação vigente, serão punidas, segundo
sua gravidade, com as seguintes penas :
1. o Silllplcs advertencia;
2. u Heprehenstio;
3. 0 1\fulta COri'CS)JOndentc até Ulll JllCZ ue I l'llCilllelllOs;
4." Suspensão atü 30 di3s;
:i." Delllissiio.
Art. !Jü. O I Hredor poderú impor as JICIHIS de ad verlencia,
reprehensüo, multa c suspensão até trinta dias e demissão
a tutlos os empreg-ado:; de s1w nome3ção; de advertencia,
repreheusão, multa, e snspeusi'iu ~té oito dit1s aos de no·
lllllaçiio do Ministro.
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Art. !J7. As ordens ll«' serviço 11ue :ttldilarem ou expli·
carem :ts instrucçõcs o regimentos inlemo,; da t•strmla de
ferro, serão Impressas, collcccionadas c rcmettidr.s uo 1\liuistro.
Das rel'eridtis inslrucções e reginwntos, :i medida IJLW
forem senuo orgnniz:ulos e adoptados, se tlar:i conhecimento ao mesmo Ministro.
Art. !l8. As guias, conhecimentos <'outros papeis justifieativo.,; da receiia da cstrad~, Sl~riio tJtleimallos 1lesde que estejam escriJtturados nos livros competentes, c encerradas
pelos ei efes d~ respectiva divisão as C!Jlltns de eada anuo.
Os livros, eont:Js e recibos serão conservados ]I' lo tempél
Hxallo em lei para n guarda de taes uocumentos.
l'aragraplto u11 ico. JlPixaríio de ser nl tenllill3S as reclamações provenientes de nxtravio on damno de mereadorias
e bagagens transportadas pela eslnnla em trafego, si não
forem a prescntadas dentro do prazo ilc um anuo, contado.
fie conformid3de com o IJUC JII'I'Ceitua o art. 1,Hl, ~ 2.1} do,
Codigo do Commerdu.
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Arl 9!1. As l:1ril'<~~, regulamonlos e rJUtlCSt[tWr instrw~çõc~.
que aproveitem ao publico, sú teriio 1•xcctlÇ~o depois de publicados com antecedencia de oito dia,, pelo menos, no
recinto das estações.
As tarifas, depois de approvadas pelo Ministro seriio publicadm; no Dian:o 0/ficial, n no jornal de maior rircnl11ção da
eapita! da província.
Art. iOO. Todos os ;1gcntes c empregatlos subalternos da
estrada, ao serviço dns estações, dos trens e da via permanente, usnriio do uniforme ~scolhido pelo Director.
Art. toL Todo~ os empre~;ados da estrada i\e ferro ilcVtTiio
eommnnicar sem demora a sJns chefes immediatos, o Úi[ncllcs
a I[HCm c;liha providenciar tlo prompto, f[IWCsqner acdtlen tcs
OLL occurrcncias extraonlinat·i~Js I[UC se derem na IIIC~ma
ostra da e suas dependencins.
Art. 102. O Director mandar:'! tmblicar semestralmente
uo Diario Ojficial, c :o jornal tlP maior eirculaçúo 1la provincia, estath;ticas resumidns da mm;ma cstrnda, pnra cada
um dos respectivos ramos de servir,o.
Art. 10:3. Os empregados de r[ualquer onlcm da estrmla de
ferro niio poderão 'er tlistt·ahidos pnra commissõcs estrnnhas
ao serviço da mesma estrada.
Art. iOL Os :~g-ente~ das cst:tções c todos os mnis empregados que nrrecndarcm tlinhciros, ou LiVPrcm mercadorias
sob sua guarda, prestarão Jianr,a, que ser<Í fixada pelo
Director, á vista tb importaneia do emprego o corrc~pon
dcnte responsabilidade.
Art. i05. A marcha dos Ln!m de vi<tjantt:s, seu Hnnwro,
velocidade, hora de partida c chegada c pontos de parada,
seriio previamente approv ados [Jülo Ministro.
Art. i06. Com cxcep~~ão do Dircctor ou tle quem suas
vezes fizer, ninguem poderá concPder passes livres na estrada em trafego para uhjr~cto estranho no scr·vir,o tia mesma
estrada.
Art. iOi. O Direelor StÍ 1'\pedirú pa:;scs gratuitos para
ohjecto estranho <.~o :;crvi1;u da cstr<Jtla, em \·irtudc de ordem
do l\linislro.
l'oderú, entrntanlo, eotwl'der os referidos passes tios Engenheiros nacionaes ou Pstrangeirns, de notol'ia rc[mtnr,üo,
I[Ue pela primcim vez visitarem a estrada de ferro.
Art. !OH. A todos os cmt•rPgados encarr~gado~ de Jlngamentos, c ao Thcsoureiro c l';Jg-adureo; so abllnarú, para
quebras, uma quantia I!U<~ será tixat\~1 pPlo Ministro.
Art. iO!l. Até o ultimo dia do mcz o Director apre~eutar;i
ao Ministro relntorio suecinto tios Factos e occurreneins mais
notaveis, do cstndo das obras da estrnda c tlo material fixo
t•. rodante, tudo do mrz nntcrior.
Este relalorio serú acomp:mhado d11 mnppas estatístico~ d:1
receita c despeza dn Pstrnd:t 1'111 lraf~g-o; discrimin:tdos,
quanto ú receita, i;or rstaçiíes e nntnreza rlP productos trnmportados, e quanto ú despcza, parn l'ada uma das ser:r:ões do
: erviço da f .!r ali;:.
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Ató o dia t. o de Março apre>cntarú o Director no Ministro o
rclntorio geral do anuo anterior; em que exporá igualmente,
e com desenvolvimento, o estado das obras c material da estrada em trafego, e bem assim o dns obras da pnrtc em
construcção.
O mesmo relatorio scrú acompanhado do balnnço gcrnl, da
discriminnção dn receita c despcza por estações e por kilometro; de quadros estatísticos para todos os ramos de serviço
da estrada em trafego ; do orçamento das despezas provaveis
para os annos civil e financeiro seguintes; do quadro do
pessoal, da relação dos pedidos pertencentes, ou ao serviço
da estrada, dos instrumentos de engenharia existentes em
todas as secções mencionadas nos arts. 34, § 6." e 53 c de
quacsquer outras informações que aproveitem á estrada c ao
Governo.
Art. :110. O Director proverá provisoriamente, a todos os
casos de omissão do presente Regulamento, quando a urgcncia
do serviro o exigir; representando inuncdintamcnle no Ministro, para que este providencie.
Art. HL O presente Regulamento será submettido á approvação do Poder Legislativo, na parte que depender de sua
approvação.
Palacio do Rio de Janeiro om 15 de l\faio de 1.880.-Manoel

Buarquc de Macedo.
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Tabellas dos vencimentos do pessoal da estrada
de rera•o de Dat.nrlté a que se rerere o Regulament;o approvado pelo Decreto n. 7')'14.
desta data.

I- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E TRAFEGO

t Diroctor •..•.......•....•••.....•....•
t Secr·otario. . ....................... ..
t Thosoureiro .......................... .
t Fio! do thosoureiro .................. ..
t Guarda-livros ....................... ..
l Almoxarifo .......................... .
I. Fiel do Almoxarifo ................. ..
t lnspoctor do trafego ................. .
t Contador ........................... .
t t.o Escriptural'io ..................... .
2 \t.os ditos ............................ .
Conduetor do trem do l.a classe ........ .
Dito de 2.• ............................ .

5:600b000
1:600,1,000
2:0011§000
8!Kl 000
t :600$000
l:200fj000
8Uil.)OOO
2:6UO,)Uil0
2:000,)000
1:200.)"JlMJ
8001JUUO
800ii000
7001JOO'J

2:8008000 8:400,)000
800/)0110 2: ~00 soou
l:OOU,~IHJO

~:OUOSIMJU

400$000
800/jO':U
60081100
4U0h000
t: 400t)OIIO
I :000,)0110
600.)000
400/)000
4001JOOO
3008000

l: 200EOOO
2:400EOU0
t :80USOOO
l : 200,)000
4: llOOjOOO

8006000
600NCJOO
400iJOOO
4001J000

2:400.)000
t :800,\1000
1:2008000
l: 200/)000

3:000,~1100
l: 800~ 11)()

t :2008000
t: 2008000

l: OOObQOO

EstafÕeJ

!.• Classe

~f~~:~·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:::::::::::::::::::::: :~::t;

Conferente . . .. • . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . . ..
Telegraphista .. .. .. .. .. . . .. • .. .. . .. .. ..

8008000
800$000

2.• Classe
Agente, ................................
Telographista...........................

700$000

500h000 l :6008000
300&000 1: OOOjjOOO

800,)000

400h000

l:I.OOHOOU

3.• Classe

Agente ................................ .

!:200/)000

OBSERVAÇÕES

L•.- Além da quantia que o ~linistro da Agricultura fixar para as
quohus, todos os empregados encarregados de pagamentos fóra do eseriptorio
contrai voueorão mais :lê:OOO por dia em que se acharem nesse serviço.
2.a.- O jornal ouumoro dos apontadores, feitores, guardas, earrogadoros,
bagageiros o serventes em geral serão lixados J•olo Diroctor, que lhes abonará
do l.IJOOO a 580()().
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li - VIA PERMANENTE

ORDENADO

l Engenheiro residente .....•....•...•.•
l J<;seripturario .........................
i Desenhista ............................
Mostre de linha .........................

I

3:200b(l00
800$000
t:ZiltMOOO
1:200,$000

GRATIFICAÇÃO

I

TOTAL

l :600i000 4:800b000
400 000 t:ll008000
1:8008000
1:8008000

~~

OBSERVAÇÃO
O numero o jorLal do feitores, trabalhadores, opcrarios e guardas serão
fixados, sob proposta do Engenheiro residente, pelo Director, que lhes abonará
do 1,)000 a 5$000. Si forem mestres de offieios, c como taos empregados,
vencerão, polo tempo do trabalho, o quo fôr ajustado.

III -LOCOMOÇÃO
ORDE!'IADO

t Chefe da locomoção .................. . 3:200StJOO
t Eseripturario ....................... ..
800b000
t Dosenhisla........................... . t:200b()()O
l Armazenista ...•..•...•.....•..•.•..•.
8008(100

GRATIFIC.\Ç:\0

i :600/JfiOO

TOl'AI.

4:8()(1WJOO

41108000 l:200$0tl0
600QOOO 1:8008000
4008000 1:2008000

OBSERVAÇÕES

L •-Og mestres o contra·mostros do offieinas vencerão de 3JJOOO a tObOOO
diarios, o os oporarios, foguistas, serventes o aprendizes JlOrccberão a diaria
de 1.)000 a 28000.
2.•- Os machinistas serão do La c 2.• classes, o sou numero mareado,
conforme as necessidades do serviço, pelo Diroetor, sobre proposta do chefe
da locomoção. Vencerão, quando osthcrcm em serviço, a seguinte diaria:
L a classe de 5,)000 a 8,)000.
2.•
• 28000 a 4SOOO.
3.•-0s cmp1·egados a quo se referem as tabcllas I, 11 e 111, o{Ue durante
cada trimestre não inconorem em multas, nem ern falta quo prejudique o
S!lrviço, a juizo do Diroetor, por motivo algum, lorão direito a uma gratificação

equivalente ao respectivo vencimento de lO dias.
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IV- CONSTRUCÇÃO DO PROLONGAMENTO DA
ESTRADA E SEUS RAMAES
ORDENADO IGUAT!FlCAÇÃOI

Chefe de seeção ......................... . 4:000};000
:Engenheiro do {,a elasso .. , ••... , .......• 3:200~000
. •
. • 2.a classe ................ . 2:400EOOO
Esenpturano ........................... .
800,)000
Desenhista............................. . t:tOOhOOO

2: OOO.lOQO
I : OOOhOOO
1:2006000
400.)000
5CO,)OOO

TOTAL

li: OOOIJOO
4 : 800~000
3:600/JOOO
1:200,)000
I: 600b000

OBSERVAÇÕES

L•- O Dircclor, quando oxereor as fu<:cçõos de Engcnhcir·o em ehofo,
voneer·á mais a diaria do 6,~COO para dcspozas do viagem; o eada um do seus
ajudantes ou conduetoros a diaria, quo pelo mosrr.o Dlreetor fôr fixada
do 2~000 a 6,$000, pelos dias em quo trabalharem no eam]>O.
2.•- Os Engenheiros oxtraunmorarios <]nO tiverem do sor admiUidos,
terão vencimentos não excedentes aos do Engenheiros do {,a classe·; o direito
á diaria llelos trabalhos de campo. Os de;enhistas poderão ser nomeados ou
rontratatlos, conformo a diaria convencionada.
3.•- Ao pagador ou a qualquor outro empregado do oseriptorio se
abonará 36000 mais por dia em que fizer pagamentos no Jogar dos trabalhos.
Palaeio do Rio do Janeiro em f5 do Maio do 1.880.-Ma!loel Buarqu 8
d' Macedo.

DECRETO N.

77Hl-DE

H>

DE MAIO DE

!880.

Concedo garantia do juros do 7 ojo sobro o capital do 500:0008 á companhia quo
Joaquim Antonio Lobato do Vasconcellos o Leon Varoguin do Villepin or·
sanizarom para o osLabolecimento do um engenho contrai destinado ao fa·
brico de assucar do canoa, na froguozia do S. Luiz Gonzaga da Limeira, á
margem dõ'flõ-íiab~po;;;;,, proximo ás divis~s daquello mnuici]lio com o
de Campos, Pr·ovincia do Rio do Janeiro.

Attendendo ao que Me requereram Jonquim Antonio
Lobato de Vasconcellos e Leon Vareguin de Villepin. Hei por
bem, nos termos do art. ~O da Lei n. ~687, de 6 de Novemuro
de :l875, Conceder a comranhia que organiz~rem n garantia
de juros do 7 "/o ao anno, sobre o capital de 500:00()8,
effectivamente applicados aconstrucção de um engenho central
e mais dependeucias pnra o fabrico de assucnr de c:mna, na
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freguezia de S. Luiz Gonzaga da Limeira, á margem do rio
Itabapoana, proximo ás divisas daquelle município com o de
Campos, na Província do Rio de Janeiro, mediante o emprego de apparelhos e processos modernos os mais aperfeiçoados, observadas as clausulas que com este baixam,
assi~nadas por Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho,
Mimstro 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 i5 de Maio
de i880, 511. • da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarque de Macedo.
Clausulas o. que se ret"ere o Deereto n. ,.,.IH
desta dato.,

I

Fica concedida á companhia que fõr organizada por
Joaquim Antonio Lobato de Vasconcellos e Leon Vareguin
de Villepin, para o estabelecimento de um engenho central
destinado ao fabrico de assucar de canna, mediante o emprego
de apparelhos e processos modernos os mais aperfeiçoados,
na fazenda de Santo Antonio, á margem do rio ltabapoana,
freguezia de S. Luiz Gonzaga da Limeira, município de S. João
da Barra, Província do Rio de Janeiro, a garantia de juros do
Estado, na importancia de 7 •;. ao anno, sobre o maximo
capital de 500:000,, effectivamente empregados na con·
strucção dos edificios apropriados para o fabrico, machinismos, tramway e accessorios indispensaveis ao serviço fa·
bril, podendo ser empregada a força motriz de uma cachoeira
daquelle rio.

11
A companhia 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.
III

Tendo a companhia sua séde no exterior, nomeará um representante com todos os poderes para tratar e resolver no
Imperio, directamente com o Governo Imperial, as questões
que provierem do contrato que fôr celebrado em virtude
das presentes clausulas.
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IV
A responsabilidade do Estado pela garantia do juro só será
effectiva depois que a companhia provar que o engenho centraI
está em condições de funccion:u, e durará por espaço de i5
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
authenticados pelo agente tiscal do Governo, fazendo-se, no acto
em que a em preza estiver prompta e em estado de começar
suas operações, a conta do juro até entiio vencido, correspondente ao tempo e á somma do capital effectivamente empregado na construcção, para ser pago conjunctamente com o
Juro do primeiro semestre posterior á inauguração da fa!:lrica.
Regulará o cambio de 27 d. por i/J, para todas as operações,
si a companhia fôr organizada fóra do Imperio ou alli levantado o capital.

v
Além da garantia de juros, ficam concedidos á companhia
os seguintes favores :
§ L• Isenção de direitos de importação sobre as machinas,
instrumentos, trilhos e mais objectos destinados ao serviço
da fabrica.
Esta isenção não se fará effectiva emquanto a companhia
não apresentar, no Thesouro Nacional ou na Thesouraria de
Fazenda da província, a relação dos sobreditos objectos, especificando a quantidade e qualidade, que aquellas Repartições
fixarão annualmente, conforme as in1trucções 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, obje·
cto importado, sem preceder licença d::.quelles Ministerios e
pagamento dos respectivos direitos.
~ 2. • Preferencia para acquisição de terrenos devo lutos
existentes no município, effectuando-se pelos preços mínimos
da Lei n. 60i de i8 de Setembro de i850, 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
mezes, contados da data do contrato, sendo dentro do
1fiesmo prazo submetlidos á approvação do Governo os res-
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pectivos estatutos, si o capital fôr levantado no Imperio, ou
solicitnda a necessari<l autorização para que a companhia
funccione no Brazil , si o fundo social fór subscripto no
exterior.
VII

A companhia, logo que estiver em condições de funccionar, submettcrá á approvação do Gover-no o plano o orçamento de todas as obras projectadas, os desenhos dos apparelhos, a descripção dos processos empregados no fabrico
do assucar e os contratos celebrados com os proprietarios
ngricolas, plantadores e fornecedores de canna, afim de que
o Govnrno possa ajuizar do systema e preço das obras e da
quantida.de da canna que poderá ser fornecida ao engenho
central, nos termos da clausula iO.•
A companhia é obrigada a aceitar as modificações que forem indicadas pelo Governo nos trabalhos preliminares de
que trnta o período anterior, caducando a concessão no caso
de não representarem os contratos celebrados com os proprietarios agricol:~s, plantadores e fornecedores a quantidade mínima de canna especificada na citada clausula 10. •

VIII
A companhia começará as obras dentrs do prazo de seis
mezes, contados da approvação do plano e orçamento, e as
concluirá 12 mezes depois.
lX
Si a companhia deixar de organizar-se, ou depois de organizada niio se habilitar, de accôrdo com a Lei n. 1083 de 22
de Agosto de i860, para exercer suas funcções, dentro dos
prazos fixados, e si as respectivas 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 conced.ido novo prazo para a realização do serviço que
não tiver sido opportunamente executado ; ficando de nenhum elfeito a concessão, si, esgotado o novo prazo concedido, não estiver concluído o serviço.
X

O engenho central que a companhia estabelecer terá capacidade para moer pelo menos, diariamente, !60.000 kilogrammas de canna e fabricar ::mnualmente 600.000 kilogrammas deassucar, no mínimo.
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A' medida que fôr augmontando a producção da canlll\ no
município, será elevada a potencin dos machinismos, de modo
a obter, pelo menos, uma quantidade de assucar na mesma
proporção acima estabelecida.
XI
A companhia, de accôrdo com o Governo, introduzirá em
seu estabelecimento os melhoramentos que no futuro forem
descobertos e interessarem especialmente ao fabrico do
assúcar.

XII
A companhia ligará. por meio de linhas ferreas com a bitola
de um met.ro, o engenho central com as propriedades agrícolas
do município, estabelecendo paradas onde possam ser entregues
pelos cultivadores as cannas destinadas á fabrica, e empregando a tracção animada ou a vapor para conducção da canna
e exportação do assucar em wagons npropriados a este serviço.
XIII
Nos contratos celebrados com a companhia, é livre aos
proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores de canna
estabelecer as condições do fornecimento e sua indemnização;
podendo esta ser ajustada em dinheiro ou em certa proporção
e qualidade do assucar fabricado.
XIV
Do capital garantido pelo E&hldo destinará a companhia o
valor do iO •;. 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 d~ dons
terços do valor presumível da safra. Na falta de accôrdo, o
valor presumível da safra será fixado por arbitros, tendo a
companhia por fiança do reembolso, não só os fructos pendentes,
como lambem certa e determinada colheita futura, instru·
mentos de lavoura, e qualquer outro objecto isento de onus,
todos os quaes deverão ser especificados no contrate de emprestimo, em que se expressará o modo de pagamento e a prohi·
bição 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-h<\ das sommas
empregadas nos estudos e obras especificados nas clausulas
L" e 7.•, isto é, plano e orçamento das obras, desenhos das
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 do
outras despezas feitas bona fide, que forem approvadas pelo
Governo.
XVI
Nas despezas de custeio do engenho central serão comprehendidas só mente as que se fizerem com a compra das cannas
e do material de consumo annual da fabrica, trafego, adminis·
tração, reparos .ordinarios e occurrentes.
XVII
A substituição geral ou parcial do material empregado no
engenho central, das 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
lO o;., começará a indemnizar o Estado de qualquer auxilio
pecuniarioque deHe tenha recebido, com o juro de 7 •;. sobre
a importancia do mesmo auxilio.
XIX
Realizada que seja a indemnização feita ao Estado do
auxilio recebido, a companhia dividirá o excedente da renda
de iO "/• em tres partes iguaes: uma applicada a constituir
o fundo de amortização, a outra a augmentar o de reserva,
que será representado, no mínimo, por um terço do capital,
e a terceira a addir á quota dos dividendos.

XX
A companhia obriga-se a prestar os esclarecimentos que
forem exigidos pelo Governo, pela Presidencia da província e
pelo agente fiscal, a não empregar escravos, a entregar se·
mestralmente ao agente fiscal um relatorio circumstanciado
1'·

u.
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dos trabalhos e operações, e a contratar pessoal idoneo para
os diversos misteres da fabrica, sendo essa idoneidade comprovada por titulos, documentos e attestados de pessoas protissionaes e competentes.
XXI
O Governo nomeará, de accôr1lo com a Prcsidencia da provincia, pessoa idonea para fiscalisar as operações da companhia,
a execução dos contratos com ella celebrados e o cumprimento
dos ajustes feitos com os proprietario:; agrícolas, plantadores
e fornecedores de canoa.
XXII
O Governo reserva-se a faculdade de suspender o pagamento do juro garantido:
L • Si, por culpa da companhia, durante tres annos consecutivos, o engenho central niio produzir o mínimo do assucar
que a companhia se propflz fabricar.
2. o Si, por igc.al motivo, o engenho central deixar de
funccionar por espaço de nm anuo.
_
Exceptuam-se os casos de forra maior, devidamente comprovados.
XXIII
A's infracçõcs do contrato a que nilo estiver comminada
penn especial imporá o Governo administrativamente a multa
del:0006a5:0008 e a do dobro na reincidencia, procedendo-se á cobrança executivamente.
XXIV
Os casos de força maior serão justificados perante o Governo Imperial, que julgará de sua procedencia, ouvida a
Secção dos Negocios do Impel'io do Conselho de Estado.
XXV
As questões entre o Governo Imperial e a companhia e
entre esta e particulares, seriio decididas, qmmdo da competencia do poder judiciario, pelos Juizes e Tribunaes do Imperio, de accôrdo com a legislação brazileira.
XXVI
As questões que se derivarem do contrato celebrado entre
o Governo e a compnnhia serão resolvidas por arbitros,
nomeando cada parte o seu. No caso de empate, não hav~ndo
accôrdo sobre o terceir9 arbitro, cada parte designará um
Conselheiro de Estado, decidindo entre os dous a sorte.
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xxvu
Incorrendo a companhia em qualquer caso de dissolução,
proceder-se-ha á liquidação, de conformidade com as leis em
vigor, sendo vendido em hasta publica o engenho central e
suas pertenças, para reembolso das quantias que a companhia
tiver recebido do Governo. Niio havendo lançador. o Governo
arrendará o estabelecimento c, indemnizado que seja de taes
quantias, o devolverá aos subscriptores das acções da companhia, ou, em falta delles, :. seus legilimos successores,

XXVIII
Do exame e ajuste de contas da receita e despeza, para o
pagamtmto do juro garantido, será incumbida uma commissão, composta do agente fiscal, de um agente da companhia
e de m11is um empregado designado pelo Governo ou pela
Presidencia da província.
A despeza que se fizer com a fiscalisação do contrato
correrá por conta do Estado e da provincin, repartidamente,
durante o prazo da concessão d:1 garantia.
XXIX

O contrato que fôr celcbradn em virtude destas clausulas
será revisto de cinco em cinco annos, podendo ser modilicado
nos pontos que a experiencia reputar defeituosos, mediante
accõrdo entre os contr:~tantcs.
XXX

Si o Governo Imperial entender conveniente expedir regupara boa execução do art. 2." da Lei n. 2687 de 6
de Novembro de f.875, obrigam-se os concession:~rios a cumprir o mesmo regulamento no qne lhes fôr applicavel.
l:~mento

XXXI

O contrato que tem de ser lavrado em virtude destas clausulas sertí assignado dentro do prazo de 60 dias, contados
desta data, sob pena de caducidade da concessão.
Palacio do Rio de Janeiro em f.5 de Maio de f.880.-Manoel
Buarque de Macedo.
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DECRETO N. 77!6

-DE

:1.5

DE MAIO DE

!880.

Pro roga por tros annos o prazo do igual tempo fixado na clausula ~-• do Doereto n. 5a4 do 27 do Agosto do t874 o transferido a lgnaeio Josó Forro ira
~o Moura pelo do n. 6563 do :! do ~laia do t877.

Attendendo ao que Me requereu lgnacio José Ferreira de
Moura, Hei por bem Prorogar por tres annos o prazo de i~uol
tempo fixado na clausula 2.• do Decreto n. 5724. de 27 de
Agosto de !874, autorizando a exploração de minas de cobre
no município de Quarabim, Província de S. Pedro do Rio
Grande do Sul, e transferid{) ao mesmo Moura pelo do n. 6563
de ~ de Maio de 1877.
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 Janeiro em 15 de Maio de :1.880, 59.• da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

Manoel Buarque de llfacedo.

DECRETO N. 7717- DE i5

DE MAIO DE

:1.880.

Concedo permissão ao Dr. Do Witt Clinton ~•n Tuyl o Goorgo P. GoiT para
lavrar\ jazidas
ferro c outrot minerae! nas Províncias do S. Paulo o
Paraná.
'

dq

Attendendo ao que Me requereram o Dr. De Witt Clinton
vau Tuyl e George P. Goff, Hei por bem Conceder-lhes
permi8são para lavrar jazidas de ferro e ouõros mineraes no
rio Ribeira, seus affiuentes e vizinhanças, nas Províncias de
S. Paulo e Paraná, sob 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 Pui.Jlicas, que assim o tenha entendido
e faça executar. Palacio do lU o de Janeiro em l5 de Maio
de :1.880, 59.• da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarque de .Uacedo.
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Clausulas n que se ref'ere o Deerefo n.
desta data.

')'')'1')'

I

Ficam concedidas ao Dr. De Witt Clinton v:m Tuyl e George
P. GoiJ 50 datas mineraes de 14,1,750 braç;1s quadradas
(686,0i0 metros quadrados) cada uma, para a lavra da jazida
de ferro e outros mineraes no rio Ribeira, seus amuentes e
vizinhanças, nas Províncias de S. Paulo ll Paraná, durante o
prazo de cincoenta annos, sem prejuízo de direitlls de
terceiro.
11

Serão applicadas a esta concessão as cl:msulas 2.• a f.6.• das
que baixaram com o Decreto n. 6915 de 25 de Maio de 18i8.
Palacio do Rio de Janeiro em f.5 de Maio de 1880. -Manoel
Bunrque de Macedo.

DECRETO N. 7il8- DE Ui

DE MAIO DE

:1.880.

Concouo privilegio a Luiz Augusto !\Iarins Freire para a machina destinada
a descascar ·café.

Attendendo ao que Me requereu Luiz Augusto Marins
Freire, e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa,
Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe
privilegio por cinco annos para fabricar e vender a machina
de sua invenção, denominada • Descascador methodico de
café •, segundo a descripção e desenho depositados no Archivo Publico; com a clausula de que o privilegio não será
effectivo sem o exame da referida machina, cessando a patente nos casos previstos no art. f.O 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 Public:Js, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em :1.5 de Maio de 1880, 59.0 da
Independenr.ia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Jfanoel Buarqne ele Macedo.
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DECRETO N. 77!9-

DE

i5

DE MAIO DE

1880.

Concotlo privilegio a Luiz José Gonralvos Ne,-es, para a iuaehina do proparar café tlonomin~tla-Pror,;·o,;so.

Attendendo ao que Me requereu Luiz José Gonç11lves Neves,
e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania
e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio por
cinco an11os para a machina de sun invenção destinada a descascare preparar caré, denominatla •Progresso• segundo a dcscripç5o c desenho que depositou no Arehivo Publico, com a
clausula de que, sem o exame da referida machina, não será
etfectivo o privilegio, cessando a patente nos caso~ previstos
no art. lO da Lei de 28 de Agosto de 1830.
Manoel Buarque de l\Iar-edo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Ncgut:ios da Agri1mltura, Commercio
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faea executar.
Pala cio do Rio de Janeiro em -15 de Maio de :1.880, 59. • da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Ma gesta de o Imperador.

!Ianoel Buarque de Macedo.

DECRETO N. 7720 ~DE :1.5

DE

MAIO DE

t880.

Concedo privilegio a Luiz Augusto Marins Froiro, para a maehiua de costura
de sua im:eução.

Attendendo ao que Me rei)UPreu Luiz Augusto Marins
Freire, e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa,
Soberania e Fazer. da Nacional, Hei por !Jem Conceder-lhe privilegio, por cinco annos, para l'alJricar e vender a machina
de costura de sua invenç~o. segundo n descripç5o e desenho que depositou no Archivo PulJlico; com a clausula
do que, sem o exame da referi1la machinn, não será etfectivo
o privilegio, cessando a patente nos casos previstos no art.
:lO da Lei de 28 de Agosto ele 1830.
Manoel lluarque de Macedo, llo Me11 Conselhr,,Ministro e Secretario de Estado dos Negodos da A!{ricultura, Commercio
e Obras l'ublicas, assim o tenlw entendido e faça executar.
Palacio do llio de Janeiro em H> de l\laio de :1.880, 5\l." da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

1lianoel Buarque de Macedo.
<1'1:1'\:A:P~
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DECRETO N. 772i- DE i5

DE MAIO DE

1880.

Conceda privilegio a Luiz Josó Gonçalvo• Neves, para o apparolho destinado
á ventilação tl~ cafC, tlonominatlo c Novo:;•.

Attendendo ao que Me requereu Luiz José Gonçalves
Neves, e Tendo Ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa,
Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe
privilegio por cinco annos, para fabricar e vender o apparelho de sua invenção, destinado á ventilação de café e denominado •Neves•, segundo a descr!pção c desenho qne depositou no Ar.:hivo Publico, com a clnusula de que sem o
exame do referido apparelho, não será effectivo o privilegio,
cessando a patente nos casos previstos no art. 10 da Lei de
28 de Agosto de 1830.
Manoel.Buarquc de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Seeretario de Estndo dos Negocios da Agricultura, Cornmercio
e Obras Publitms, assim o tenha entemlido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Maio de 1880, 59. • da Independencia e do lmperio.
Cem a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel B11arque de Macedo.

DECRETO N. 7722- DE 15

DE MAIO DE

i880.

Proroga por dezoito mezes, a contar do dia em quo findou, o prazo marcado
na clausula 2.a do Deereto n. 6771. do 1.5 do Dezembro do !877.

Attendendo ao que Me requereu José Candido Gomes,
concessionario da exploração e estudo para uma estrada de
ferro, desde a margem direita qo rio. Qnarahim até a villa
de Itaqui, na Província de S. Pedro do Rio Grande do SÜI, Hei
por lieni Prorogar, por dezoito mezes, a contar do dia em
que expirou, o prazo fixado na clausula 2." das annexas ao
Decreto n. 6771 de i5 de Dezembro de i8i7, para a apresentação dos estudos definitivos da referida estrada.
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 far;a executar.
Palacio do Rio de Janeiro em !5 de :Maio de 1880, 59.• da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o ImperadoJ' •. _ -

Matwel Buat·que de Macedo.
~~
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DECRETO N. 772:1 -

DE

15

DI~ MAIO DE

1880.

Approva os estatutos ua Soeiodado uo soceorros-mul!t03 o montepio
do• Maehinistas.

Attendendo ao que rcprcsentoú a Dircctoria da Sociedade
de soccorros mutuos e montepio dos J\fuchinistns, e Tendo
ouvido a Secção dos Negocias do Impcrio do Conselho de
Estado, Hei por bem Approvar os estatutos da mesma sociedade.
Quuesquer alterações que se fizerem nos ditos ( st:~tutos nlío
poderão ser postus em execução sem préviu approvnçlío do
Governo Imperial.
O Barão Homem de Mello, do l\Ien Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, nssim o tenh:~
mtendido e faça executar. Pala cio do Rio de .Jnneiro em Hi
de Maio de 1880, 59. 0 da Indepcndencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua lllagestadc o Imperador.

Barão Homem de :Mello.

Estatutos da Sociedade de soccorros mutuos
e montepio dos Machinistas.
TITULO I
DA SOCIEDADE E DOS SOCIOS, SEUS DEVERES, DIREITOS E PENAS.

CAPITULO I
DA SÉDE, DENOMINAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, DURAÇÃO E FINS
DA SOCIEDADE.

Ar!. i. o E' fundada nest::~ eidade e Côrtc do Ui o de Janeiro
uma- sociedade anonyma civil com a denominação de Sociedade de soccorros mutuos c montepio dos Machinistas.
Art. 2. o A sociedadü com)Jôr-sc-ha !lo indeterminado numero de socios, filiO pertençam ou tenham pertcneitlo {t elnsse
dos machinistas enrnrta!los, ou officinlnwnte reconhecidos
como taes, salva a cxcc;~ção r~talwlecid:J. no art. i_i_o ~ :3."'
Art. 3." A sl!lciedade durará em qtwnto não houver causa
legal para su:1 dissolução, ou não fôr esta resolvida pela as··
sembléa geral, nos termos do art. 7~, § lO destes est:1tutos.
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Art. 4. o Os fins da sociedade são:
I . • Soccorrer os socios, nos casos de doença, prisão ou
invalidez;
2. ° Fazer-lhes o funeral quando fallecerem ;
3. 0 Estabelecer, por sua morte, uma pensão a suas viuvas,
filhos, mãis ou irmãs, na conformidade das regras fixttdas
nestes estatutos.

CAPITULO 11
DOS SOCIOS, DE SUAS DIVERSAS CLASSES E DAS CONDIÇÕES
DE ADMISSÃO •

Art. 5. o Haverá tres cl3sses de socios: effectivos, benemel'itos
e lwnorarios.
§ L o Serão socios effectivos os machinistns que, achnndo-se
nas condições do art. 2. o, tiverem sitlo ndmittidos ao gremio
socinl, st~gundo as reg1·as prcscriptas nos nrts. 6. 0 , 7. o e 8. o
§ 2. o Serão socios benemeritos os socios cffectivos :
i. o Que tiverem sido os fundadores da sociedade, sendo
considerados tnes unicamente os que iniciaram a sociedade ;
2. o (.lu e tiverem exercido cargos dn directoria durante cinco
annos seguidos ou interpollados com reconhecido zelo e dedicação, a juizo da assembléa geral ;
3. o Que durante dez annos tiverem dispJnsndo os socc&r·
ros pecuniarios da sociedade ;
lJ.. o Que tiverem contribuído para os cofres com donativos
no valor de 3008 ou mais.
§ 3. o Serão socios lwnorarios :
I.• Os medicos e cirurgiões, que tiverem prestado serviços
gratuitos á sociedade, na junta da inspecção, durante dons
annos, ou em visitas aos socios enfermos durante um anno ;
2." Os pharmaceuticos, que tiverem fornecido gratuita·
mente, durante um anuo, medicamentos aos soei os enfermos;
3. o As pessoas notaveis, que tiverem prestado serviços re·
levantes á sociedade ou socios necessitados.
Art. 6. o A! admissão de soei os effectivos deve preceder
requerimento do cnndidato, ou proposta de um ou mais socios,
cam declaração, em qualquer dos c:Jsos, do nome, filiaçfio,
nnturalid;~de, estado e residencia ell'ectiva do eandidato. Com
o requerimento 1m propostJ devem ser apresentauos os seguintes documentos :
i. o Diploma de machinista, ou titulo que provo ser o
candidato reconhecido olllcialmente como tal (art. 2. •);
2. o Certidão de idade, ou outro documento legal equiva·
lente JlOr onde conste qual a idade cxactn do c:mdidato ;
3. o Certidão de casamento, no cnso de ser o candidnlo
cusado ·
lJ.. o Ccrtidlio de idade dos filhos legitimos, ou escriptura de
reconhecimenk' dos filhos illegitimos.
Po JI.
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Art. 7 .o Não serão admittidos para socios cffectivos, posto
que sejam machinistas, nas condições do art. ~.o :
§ i. o Os candidatos que, no acto da inspecção de saude,
soffrerem de qualquer molestia grave, de prognostico duvi·
doso, chronica, ou incuravel ;
§ ~-o Os que forem de procedimento irregular;
~ 3. o Os menores de 2i annos e os interdictos, salvo, quanto
aos menores, si exhibirem de seus pais, tutores, ou curadores licença por escripto, na qual se obriguem estes a cumprir, durante a menoridade dos candidatos, as obrigações
pecuniarias a que ficam sujeitos os mesmos candidatos ;
§ 6.. o Os que se acharem envolvidos em processo criminal;
_ ~ 5. o Os maiores de 50 annos de idade, salvo si se sujeita·
rem a pagar mais metade, não tendo completado 60 annos, e
tendo 60 annos completos ou mais, o dobro da joia estabelecida
no art. 30, § 3. o Nesta disposição porém, não se comprchen·
dem os socios fundadores da sociedade ; art. 5. o, § 2. o
Art. 8. o A directoria a quem será presente o requerimento
ou proposta, achando-a nos termos dos artigos antecedentes,
mandará que o candidato seja inspeccionado de saude e pro·
cederá á syndicancia do procedimento do candidato, resol·
vendo afinal si póde ou não ser admittido.
Paragrapho unico. Da recusa da admissão por parte da
directoria, haverá recurso para o conselho e deste para a assembléa geral dos socios.
Art. Y." Logo que o Governo Imperial houver por bem
approvar estes estatutos, se expedirá diplomas de socios benemeritos a todos os socios comprehendidos na hypothese do
art. 5.",§2. 0 , n. L
Art. i O. Para que um socio effccti vo, dos que se acharem comprehendidos em alguma das hypotheses previstas no
art. 5.•, § ~- ", ns. 2, 3 e 4, seja declarado socio benemerito
e se lhe expeça o respectivo diploma, é necessario proposta
motivada e documentada da directoria, do conselho ou de
cinco socios, que tenham assento e voto na assembléa geral,
a quem a proposta deverá ser dirigida.
Art. H. l'ara que qualquer pessoa, das comprehendidas
nas hypotheses do art. 5. 0 , § 3. 0 , seja admittida como socio
honorario da sociedade, deverá haver tambem proposta nos
termos do artigo antecedente
Art. i2. As propostas, de que tratam os arts. W eU, deverão ser apresentadas ao presidente da assembléa geral,
dez dias antes da reunião da assembléa. O presidente mandará ouvir sobre ellas a commissão fiscal, á qual incumbe
verificar, si as propostas estão comprehendidas nas hypotheses previstas no art. 5. o, §§ 2. o e 3. o, e neste sentido
.apresentará o seu parecer em assembléa geral.
ArL. !3. Das decisões lia assembléa geral, tomadas regulnrmente sobre a admissão de socios, quer em primeira instancia, quer em grau de recurso, não haverá recurso algum.
E' comtudo permittido provocar nova decisão depois de decorridos seis mezes da data da primeira.
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CAPITULO III
DOS DEVERES DOS SOCIOS

Art. H.. Todo o socio effectivo ou benemerito é obrigado :
§ L o A pagar a sua joia de admissão, o seu diploma, as
mensalidades e as contribuições extraordinarias no tempo
e segundo as regras estabelecidas nestes estatutos. A obri·
gação de pagar mensalidades termina para os socios benemeritos iniciadores da sociedade (art. 5. 0 , § 2. 0 , n. i), no
fim de cinco annos contados da data da approvação destes es·
tatutos ;
§ 2. o A aceitar e exercer gratuitamente, e com zelo e
dedicação, os cargos sociaes para que fôr eleito ou nomeado,
salvo caso de justo impedimento, a juizo de quem tiver eleito
ou nomeado;
§ 3. o A pagar a multa de 208, si recusar, sem motivo julgado attendivel, o cargo para que tenha sido eleito, ou de
!01$, si, da mesma fórma, recusar a commissão para que tenha
sido nomeado ;
§ 4.. • A communicar á directoria a mudança de sua residencia, ou de sen estado, o nascimento ou morte de seus
filhos ou pessoas da familia, das comprehendidas no S 3. 0 do
art. 4..•;
§ 5.• A communicar á directoria a sua retirada da séde
da sociedade, declarando o nome e a morada da pe~soa, que,
durante sua ausencia, fica encarregada de satisfazer suas
obrigações pecuniarias ;
§ 6. • A pagar a multa de tO/$ si deixar de cumprir as obri·
gações dos §§ 4,. • e 5. o deste artigo ;
§ 7. • A cumprir, finalmente, todas as disposições destes
estatutos, e as resoluções da direl!toria, do conselho, da assembléa geral e dos presidentes destas corporações, que
forem tomadas na conformidade dos mesmos estatutos e das
leis do Imperio.
Art. t5. Os socios honorarios não são obrigados a contribuição alg-uma pecuniaria ou pessoal ; mas a sociedade espera
que, sendo elles nomeados para commissões da sociedade,
não se recusarão a prestar os seus serviços, não havendo
alguma attendivel razão de escusa.

CAPITULO IV
DOS DIREITOS DOS SOCIOS

Art. !6. Todo o socio effectivo e benemerilo tem o direilo:
§ i.• De votar e ser votado para todos os cargos da sociedade seis mezes depois de sua admissão e achando-se quite
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com os cofres sociaes. O menor não emancipado póde votar,
mas não terá o direito de ser votado, emquanto não attingir
á maioridade legal ou não fôr emancipado;
§ 2. • De receber os soccorros e subsídios de que trata o
art.~-·· segundo as regras estabelecidas no capitulo 3.• do
titulo 2.• ·
§ 3. • De fazer quaesquer propostas e de emittir livremente
o seu parecer e voto em assembléa geral, sobre todos os
assumptos do interesse da sociedade ou dos socios, e de i.n·
dicar a directoria, ao conselho e á commissão fiscal o que
tambem julgar de interesse commum ;
§ ~. • De recorrer das decisões da directoria para o con •
selho, e dns deste para a assembléa geral, sem prejuízo dos
recursos legaes, que, pelas leis do lmperio, lhe l)OSsam caber
para os poderes executivo e judiciario;
§ 5. • De examinar os livros e I)Ontas da sociedade nas
épocas competentes, e de requerer cópias authenticas de
quaesquer actos ou documentos existentes no archivo da sociedade, ou em poder dos respectivos funccionarios, pa·
gondo 500 rs. por pa~ina de cúpia ou certidão, que contenha
mais dn 30 linhas do esc1·ipta;
§ 6.• De requerer a eonvocaç:·,o extraordinaria da a~sembléa
geral ; si o seu requerimento, que deverá indicar o lim da
convocação, fôr apoiado com a~signatura de m:~is nove soei os,
que tenham assento e voto na assembléa.
Art. i7. Os socios honorarios têm assento na assembléa
geral e podem discutir todos os assumptos do interesse da
sociedade ; mas não votam nem serão votauos.

CAPITULO V
DAS PENAS

Art. 18. Incorre na pena de suspensão de todos os seus
direitos na sociedade:
§ L• O socio que não tiver pa~o o seu diploma dentro
de quinze dias da data em fJUe lhes fôr communicada a sua
admissão;
§ 2.• O socio que dentro dos dez primeiros dias de cada
mez não tiver pago a sua quota, parte da joia nos termos do
art. 32 ;
§ 3.• O socio que dentro dos dez primeiros dia!> de cada
trimestre não tiver pago as mensalidades desse trimestre·
§ lJ, •0 O socio que, no prazo de dez dias contados da dat; do
annuncio ou aviso particular, noJ termos <lo art. 36, não tivc1·
realizado o pagamento de sua contribuição extraordinaria;
§ 5.• O socio que, em ses,;iio da assembléa geral, per·
turbar a ordem dos trabalhós, e, sendo advertido pelo respectivo presidente, não se contiver ;
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§ 6. • O sacio que, tendo sido eleito para algum cargo ou nomeado para alguma commissão, recusar-se a exercei-os e
não pagar as multas de que trata o art. 14, ~ 3.• ;
~ 7. • O sacio que, tendo aceitado cargo social para que foi
eleito ou commissão para que foi nomendo, deixar de cumprir as obrigações inherentes a esse cargo ou commissão por
tempo de um mez ou mais, sem motivo atteudivel e com·
municado em tempo.
Art. :l9. A suspensão, nos casos previstos nos§§ L", 2.•,
3.•, ~-·c 6. 0 , do nrtigo antl~ccdente, durará em qunnto o sacio
não se quitar com os cofres da sociedade. A do caso previsto
no § 5. o do mesmo artigo será por um mez da primeira vez e
por tres mezes da segunda. A do caso previsto no ~ 7. • do
mesmo artigo será por tempo de tres mezes da primCira vez
o de seis mezes dn segundn.
Art. 20. Incorre na pena de eliminação :
§ :l. • O sacio que, não tendo requerido o pagamento da
joia em prestações mensaes, não a tiver pngo integralmente
dentro de 30 dias contados da data em que lhe fôr commu·
nicnda a sua admiss~o ;
§ 2. o O sacio que, tendo requerido o pagamento de joia
em prestações mensaes, ficar em atrazo de tres prestações ;
~ 3. • O sacio que ficar em debito de mais de seis mensalidades;
§ !Lo O socio que, tendo sido dun>' vezes suspensv nos casos
previstos nos §~ 5." e 7." do art. :l8, commetter pela ter·
ceirn vez a mesma fnlta ;
§ 5. o O socio que tiver sido definitivamente condemnado
por;crime contra a honra ou contra a propriedade;
§ 6. o O sacio que usar de documentos falsos ou de meios
illcgitimos para ser admittirlo, ou para obter soccorros da socidade.
Art. 21. A pena de suspensão, nos casos previstos nos§§ L•,
2. •, 3. o e t,. o do art. :l8 scra imposta pela dircctoria ex·otficio ou
por proposta do thesoureiro; no C:tso do § 5.", pelo presidenteda assembléa geral; e no caso dos§§ G." e 7. 0 , pelo conselho, sob proposta da directoria, ou de qualquer sacio
quite.
Art. 22. A pena de eliminação é da exclusiva competencia
da assembléa geral, sob proposta da directoria, do conselho,
da commissão fiscal ou de qualquer sacio que tenha assento
e voto na assembléa. (Art. 7t,, § 5.•)
Art. 23. Da pena de suspensão imposta pela directoria haverá recurso para o conselho, e da confirma~ão deste para a
assembléa geral, para a qual poderá tamlwm recorrer o socio
suspenso pelo presidente da assembléa.
Art. 24. Antes de set' imposta a pena de suspensão nos
casos previstos nos§§ 1. 0 , 2.•, 3.•, t,.o e 6.• do art. 19, será intimado o socio retardatario JJara, dentro de cinco dias, a contar
da data em que receber a intimacão, exhibir os recibos das
prestações em atraso ou pagamento da multa, e só no caso de 1
os não exhibir no referido prazo lhe poderá ser imposta a
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pena. No caso previsto no § 5. 0 do mesmo artigo o presidente.
<la assembléa, antes de applicar a pena de suspensão, mandará
lavrar pelo j!. o secretario da assembléa, auto de desobediencia, que será assignado pelo presidente, pelo dito secretario e por duas testemunhas presentes.
Art. 25. Para verificar-se a pena de eliminação, nos casos
previstos no art. 20 §§ L•, 2. 0 e 3.•, deverá ser o socio retardatario intimado para, no prazo de quinze dias, contados da data
em que roeeber a intimação, exhibir a prova de achar-se
quite com os cofres da sociedade , e só depois de decorrido o
referido prazo e de não ter sido exhibida a prova, que consistirá nos recibos do thesoureiro, poderá a assemhléa geral decretar a eliminação.
Art. 26. A' de1~retação da pena de eliminaçã& nos CII!!Oio
previstos nos §§ 4.•, ã. o e 6.• do art. 20 deverá preceder 11 nomeação de uma com missão especinl de tres membros da assembléa, para ouvir o accusado em sua defesa e apresentar á
assembléa geral o seu parecer, que será discutido em sessão
especialmente convocada para e3se fim.
Art. 27. As regras estabelecidas nos artigos antecedentes
serão desenvolvidas no regimento interno da sociedade.
Art. 28. Os socios, que forem eliminados por algum dos
motivos especitlcados nos§§ 4.•, ã.o e 6. • do art. 20, não poderão ser mais admiLtidos na sociedade. Os que o forem pelos
motivos especificados nos §§ L•, 2. 0 e 3. 0 , poderão ser de
novo admittidos, mas sómente por declaração da assembléa
geral, e seis mezes, pelo menos, depois da eliminação.
A readmissão, neste caso, não dispensa nova joia de entrada,
que deverá ser paga integralmente.
Art. 29. O soCio eliminado perde tudo nquiJlo com que contribuiu para os cofres da sociedade.

TITULO li
Dog RECURSOS DA SOCIEDADE

E DE SUA DISPO!\IÇÃO

CAPITULO I
DAS JOIAS,

MENSALIDADES, REMISSÕES E CONTRIBUIÇÕES EXTRA·
ORDINARIAS

Art. 30. A joia da entrada dos socios fundadores será de
ãO/$, qualquer que seja a sua idade. A dos outros socios effe-

ctivos será regulada pelas disposições seguintes:
S I. • Os que entrarem para a sociedade nos cinco primeiros
annos, a contar da data do decreto imperial, que approvar
estes estatutos, pagarão a joia de 50/J, SI forem de menos de
30 annos de idade, e de 60~, si forem de. 30 até ãO annos.
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§ 2.• Os que entrarem para a sociedade, depois de cinco
annos da data da npprovação destes estatutos, pagarão a joia
de 60fl, si forem de menos de :JO anno~, r a dc 70fl, si fonm
tle 30 a 50 anno& de idade.
§ 3.• Os maiores de 50 annos pagnrão, na hypothcSt) do § I.",
a join de 80/$ e na do§ 2.• a de :1.001$000.
§ ~-· A idade para os elfeitos das disposições antecedentes
conta-se até á data do requerimento ou proposta parn a
admissão.
Art. 31. Com a joia de entrada, ou antes della, si lhe fôr
permittido satisfazel-a em prestações, pagará o socio i$ do
seu diploma, que lhe será expedido dentro do prazo de r.,g
horas depois deste pagamento.
Art. 32. As pessoas admittidas para socios elfectivos, que
o requererem, poderão pagar a sua joia de entrada em prestações mensaes de iO/$, seguidamente, a contar da data da
admissão. Esta disposição não comprchende os socios maiores
de 50 annos, os quaes deverão pagar a joia intrgnlmcnte,
s:tlvo si o conselho Jll~rmittir qnc o pagamento seja feiln em
Lluas ou tres prestações mensaes e segui Lias.
Art. 33. A mensalidade a que todo o soei o elfectivo Oll
benemerito é obrigado desde o mez da sua ndmissão, será de
2/$, paga em trimestres ndiantados, c nos dez primeiros di:Js de
cada trimestre.
Art. 3~. O socio que se quizer remir dL 'lag:Jmento de mensalidades pagará de uma só vez 200/$, lcv:mdo-se-lhe em conta
metade das que já tiver pago até a data da remissão, si não
tiver reeebido soccorros equivalentes a essa metade.
Art. 35. O socio, que, dur:mte iO annos, tiver pa~o com
pontualidade as suas mensalidades e não tiver recebido soecorro algum pecuniario da sociedade, ficará ipso facto
remido do pagamento de mensalidades.
Art. 36. Além da joia de entrada, da taxa pelo diploma e
das mensalidades ou remissão dellas, todos os socios devem
contribuir extraordinariamente, verificada a necessidade disso,
c;ada um com a quota parte que lhe couber da quantia necessaria para o fim alli indicado. Esta contribuição extrnordinaria
deverá ser paga no prazo de oi~o dias da communicação, que
será feita por annuncios nosjoi'naes e por cartas particulares
de aviso, sendo possível.
Art. 37. O socio que, por motivo de enfermidade ou de
prisão, estiver recebendo soccorros da sociedade, ficará dispen ·
sado,requerendo-o, do pagamento de mensalidades e contri·
buições extraordinarias, emquanto estiver doente ou preso ;
mas, logo que se restabeleça ou seja solto, começará a pagar
as mensalidades, de que foi dispensado, na razão de 31$ por
trimestre até completo pagamento. O socio, reconhecido invalido pela junta de saude da sociedade, ficará dispensado do
pagamento de mensalidades, independentemente de requerimento. Si, porém, vier a tornar-se válido, ou mesmo invalido
fôr empregado, ficará sujeito de novo no pagamento de mensalidades.
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CAPITULO li

DOS FUNDOS DA SOCIEDADE E DE SUA CONSERVAÇÃO

Art. 38. Os fundos da sociedade consistem :
§ l. o No producto das joias de entrada dos socios;
~ 2. o No producto da taxa dos diplomas;
~ 3. o No producto das mensalidades ou das remissões
dcllas;
§ t~o." No producto de contrihuicõcs extraordinarias ;
§ 5. o No pruducto das multas e dos emolumentos de
certidões;
§ 6. o No producto de beneficios, doat,:õcs ou legados feitos
á sociedade ;
§ 7. o Nos juros das som mas arrecadadas c depositadas na
Caixa Economica ou applicadas á eumpra de apolices da divida
publica.
Art. 39. Os fundos arrecadados serão semanalmente recolhidos á Caixa Economica, reservundo-se sómente em poder do
thesourciro a quantia do 200/$, para oecorrer-se a dcspezas
urgentes ; e, logo que as sommas recolhidas ú Caixa Economica,
excedam de um conto de réis, serão retiradas para a compra
de uma apolice da divida publica, do .iuro de 6 o;..
Art. 40. As apolices que a sociedade fôr adquirindo, na
fórma do artigo antecedente, não poderão ser alienadas senão
por deliberação da assembléa geral extraordinaria, convocada
especialmente para esse fim, e a propria assembléa geral,
assim convocada, não terá competencia para autorizar a nlienação, si não estiverem presentes, pelo menos, 40 socios com
assento e voto na assembléa.
Art. 41. Si á sociedade forem feitas doações ou legados de
bens de raiz, ou semoventes, serão esses bens alienados, precedendo concurrencia publica, no prazo de seis mezes da data
do recebimento. Os bens moveis doados ou legados serão
conservados ou vendidos, conforme parecer melhor á directoria.
Art. 42. A importancia das joias, das remissões de mensalidades e o producto dos legados não poderão ser applicados
ás despezas geraes, porque são exdusivamente destinados a
constituir o patrimonio da sociedade. Os juros destas especies
do fundo social tambem não applicar-se- hão a taes despezas,
senão depois que o patrimonio social tiver eY..cedido de 20
contos de réis.
Art. 43. As despezas geraes do aluguel da casa, de objectos
do expediente e de porcentagens ou ordenados dos empregados, serão pagas pelo producto das mensalidades, das multas
e e~olumentos, e, si não bastar, por contribuição extraordinaria.
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Art. fi,IJ,, Quinze dias, pelo menos, antes da reunião ordinaria
da assembléa geral, que tem de examinar o approvar as
contas da sociedade no anno anterior, a directoria apresentará ao presidente da assembléa geral o orçamento da receita
e despeza da sociedade, para o anno seguinte, calculando,
assim a receita como a despeza, pelo termo médio do que se
arrecadou e despendeu nos Ires ultimos annos, e, nos tres
primeiros annos da sociedade, pela que presumivelmente se
deve esperar da receita e rlespezn. O presidente da assembléa geral enviará esse orçamento immediatamrnte á commissão fiscnl, para sobre elle apresentar sou parecer á assembléa.
Art. IJ,5. A directoria não poderá :mtorizar despezas que
não estejam expressamente previstas no orçamento, nem
excesso de despezas em cada verba do mesmo orçamento.
Sendo necessario fazer despezas não previstas, e não bastando
para ellas a quantia votada para ovcutunes, a dircctoria repre·
sentará ao conselho, o qual, julgando attendivel a representa·
ção, poderá autorizar as despezas requisitadas, e resolverá
sobre o modo de prover a ellas com o menor gravame dos
cofres sociaes. No caso de recusa do conselho, a directoria
poderá requisitar a convocação extraordinaria da assembléa
geral, para resolver sobre o assumpto.
Art. 46. Os membros da directoria, que infringirem a
disposição do nrtigo :mtecedente, autorizando despezas não
previ~tas no orçamento ou excesso de despeza em cada uma
das verbas votadas no orçamento appprovado pela assem·
bléa geral, e não usando dos moios de recurso indicados no
dito artigo, ficam prssoal e solidariamente responsaveis por
essas despezas.
CAPITULO II1
DOS SOCCOUROS, FUNERAES E PENSÕES DE MONTEPIO

Art. !J,7. Os fins designados no art. IJ,.• destes estatutos não
começarão a ter execução senão cinco annos depois de appro·
vados os mesmos estatutos pelo Governo Imperial.
Art. 48. Todo o socio elfectivo ou benemerito, depois de
decorridos os cinco annos de que trnta o artigo antecedente,
e o que fôr admittido l}epois, pnssados seis mezcs de sua
admissão, achando-se quite com os cofres da sociedade, e
não estando suspenso de seus direitos sociaes, tem direito de
ser soccorrido pela sociedade, no caso de doença, prisão ou
invalidez.
Art. 49 ..Toda a familia de socio fallecido depois dos indi:
cados cinco annos, contados da data da approvaçào dos estatqtos pelo Governo Imperial, tem direito :
_. · : ., \1. \ , ,._ ; ·
§ L • A um auxilio da sociedade para l\i'~de~pézas do
p.
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funeral e de lucto, si for reclamado no prazo de GO dias,
contados do faller.imento do socio.
§ 2. o A uma pensão mensal para sua suhsistencia.
Art. 50. O auxilio do que trata o§ i . 0 do artigo antecedente será de 508, emquanto o patrimonio da sociedade
não exceder de 20:0001')000.
Art. ãt. O soccorro do que trata o art. 48 o a pensão de que
trata o art. 49, § 2. 0 , consistirão em uma pro-rata do 5 "lo
dos juros do patrimonio, repartida igualmente por todos que
necessitarem soccorro e tiverem de receber pensão, si forem
mais de lO os soccorridos e pensionistas. Si, porém, os soecorridos e pensionistas forem lO ou menos de :10, cada nm
receberá um decimo dos ditos fi 0 /o.
Art. 52. As disposições dos arts. 50 o 5i poderão ser alteradas pela assembléa geral; adoptnndo-se outro systema de
repartição de soccorro~ e pensucs; mas esta nlternção não
poderá ser feita senão d.·pois que o pntrimonio da soeicd:l!le
se tiver elevado a mais do 40: OOOBIJO().
Art. ü3. Os socios benomcritos, que necessitarem de soecorro da sociedade, e suas familias, por morte delles, serão
aquinhoados na pro-rata de que trata o art. 5i, com metade
mais do que os simples sor.ios effectivos ; ficando entendido
que esta proporção de melhoria sn observará lambem no
caso previsto no art. 52, de ser alteratlo o systema de repartições dos soccorros e pensões.
Art. ü4. E' considerada família do socio para o effcito de
receber pensão do montepio : L" a mulher; 2. o os lilhos ;
3. 0 a mãi viuva; lJ,.o as irmãs s0ltoiras c honestas que
tenham vivido na companhia do ~ocio ; 5. o o pai decrepito
ou totalmente impossibilitado de trabalhar.
Art. 55. As pensões serão concedidns :ís pessoas indicad35
no artigo antecedente c na ordem em que vão enumeradas,
de sorte que a pensão concedida á primeira exclue as seguintes, a cada uma das quaes irá successivamente passando por
morte das anteriores, si a morte se der dentro do prnzo de iO
annos contados da data do fnlleeimento do socio; porque
findos os lO annos cessa o direito de reversão da pensão. Os
filhos dos socios fallecidos :;;ó recebem pensão até completarem
a idade de 18 annos e as lilhas emquanto solteiras e honestas.
Art. 56. A viuva ou filha do socio f~llecido não terá direito á pensão, si não viver com honestidade c recato proprios de seu estado: e no caso do já ter a pens:Jo, lho será
esta retirada, ficando salvo o direito de provar pelos meios
regulares de direito, que vive honesta e recatadamente, c de
reclamar a pensão retirada. A esta prova, feita em juizo
com assistencia da directoria por seu procurador, e julgada
por sentença, não se poderá oppor objecção alguma.
Art. 57. Quando a pensão fôr da :la aos filhos do socio fallecido, e elles não concordarem em que seja entregue integralmonte a um s!1, scr:í repartida 1:om igualdade e paga a cada um
a sua quota. Esta mesma regra se observará a respeito das irmãs
do socio fallecido, quando lhes caiba receberem a pensão.
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Art. 58. Das decisões da directoria sobre soccorros c pensões
haverá recurso parn o conselho c deste para a assombléa geral
dos socios.
Si a decisão da assembléa geral não parecer justn, ainda fica
salvo aos prejudicados o recurso de fazerem valer o seu
direito perante os tribunaes.
TITULO III
DO GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO DA SOCIKDAD~

Art. 59. O poder superior da sociedade reside na asscmbléa geral dos socios, da qual a dircctoria, o conselho c a
commissão fiscal são méros m:mdatarios revog-avcis ad nututn.
Ella superintende c fiscalisa em ultima instancia todos os
serviços e negocios da sociedade e resolve c ordena tudo
que julgar de interesse para a mesma, conformnmlo-se com
:•s disposições tlestes estatutos e não contravindo as leis
do Imperio.
Art. GO. O regimcn e administração immedinta e directa
da sociedade são delegados pela assembléa geral dos socios a
uma directoria de cinco membros e a um conselho de H
membros; e a inspecção e fiscalisação immediata dos actos
da direetoria e do conselho são exercidas t~mbcm por delegação da assembléa geral, por uma commissão fiscal de tres
membros.
CAPITULO I
DA ASSEMBLÉA

GERAL DOS SOCIOS

Art. 61. A assembléa geral regularmente constituída representa a universalidade dos socios. Tem direito de a constituir todos os soei os que contarem mais de seis mezcs de
admissão ao gremio social, uma vez que estejam quites com
os cofres sociaes e não se achem suspensos de seus direitos.
Os que não estiverem quites e quizerem pagar o que devem
antes, ou mesmo depois de aberta a sessão da assembléa geral,
poderão fazel-o, c uma vez quites terão assento c voto na
assembléa.
Art. 6:!. A assembléa geral terá um presidente, um vicepresidente e dous secretarios eleitos tricnnalmente pela
assembléa, podendo dar-se para todos a reeleição. No caso de
impedimento ou vaga, será substitui do o presidente pelo vicepresidente, este pelo t.o secretario, que será o mais votado,
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este pelo 2. 0 secretario e este finnlmente por um socio com
assento e voto na assembléa, que será designado pelo presidente
ou por quem suas vezes fizer.
Art. 63. O presidente e os dous secretarios formam a mesa
da assembléa geral, á qual compete dirigir os trabalhos da
assembléa. O presidente pre.side as sessões, designa a ordem
do dia, regula as discussões e nomêa escruladores e quaesquer
com missões extraordinarias. O i. o secretario lê o expediente e coadjuvao presidente na direcçào dos trabalhos.
O 2." secretario redige a minuta dns actas das sessões. O
vice-presidente servirá sómente na falta ou impedimento do
presidente, cujas nttribuições exercerá então.
Art. 6~. Nenhum membro da directoria, do conselho ou
da commissão fiscal poderá ser eleito para a mesa da assembléa geral.
Art. 65. A assembléa gernl reunir-se-ha ordinariamente
na primeira, segunda o terceira domingn do mez de Janeiro
de cada anuo, e extraordinariamente quando fàr requisitada a reunião pela directoria, pelo conselho, pela commissão fiscal, ou por qualquer socio nos termos do arl. iG
§ 6. o.
Art. 66. Na primeira reunião ordinaria da assemblt;a geral apresentará a directoria o relatorio e as contas do sua
administração no anno anterior, que, depois de lidos, serão
entregues á commissiio fiscnl pnra examinar o dar seu
parecer. Na segunda reunião, será npresenlado, discutido e
submettido á votação o parecer da commissào fiscal, procedendo-se em seguida á eleição: L" da mesa da assembléa
geral, si estiver findo o trienuio da que estiver em exercício;
2,o da directoria; 3. o do conselho; ~.o da commissào fiscal.
Na terceira reunião ordi~aria S!J dará pos5e a todos os funccionarios e lei tos na sossão an tecedcnte.
Art. 67. Nas reuniões ordinarias da assembléa geral, além
das materias designadas no artigo antecedente, poder-se-ha
tratar de qualquer outro assumpto dentro das quatro horas,
que poderá durar cada sessão, podendo este prazo ser prorogailo
por proposta do qualquer membro da reunião approvada pela
maioria dos socios presentes.
Art. 68. Si as ma terias a tratar em cada uma das reuniões
ordinarias da assemiJiéa geral uão poderem ser traladas o resolvidas nas quatro horas da sessiio, e na proroga~:ão, si a houver, poderá o presidente levantar a sessão e marcar o dia seguinte para a continuação dos tralJalhos, atti ficarem concluídos; de sorte que não fiquem nunca para a segunda
dominga de Janeiro as materins designadas no nr!. 66, nem
para a terceira as materias designadas para a segunda.
Art. 69. A assembléa geral reunida ex:traordinariamente
não poderá occupar-se de outro qualquer assnmpto, senão
depois de proposto, discutido e votado aquelle que deu
causa á reunião, e ainda assim os outros assumptos serão
propostos e discutidos, mas não se procederá á votação,
senão em outra reunião seguinte.
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Art. 70. Ao presidente da assembléa geral, ou a quem
legitimamente o substituir, compete fazer a convocação da
assembléa, por si directamente, ou pelo L o secretario da
mesma assembléa, devendo fazfll-a por meio de annuncios
repetidos nos jornaes de maior circulação ua Curte e em oito
dias, pelo menos, de antecedencia.
Art. 7!. Para que a assembléa geral se possa constituir
legalmente, é preciso que se achem reunidos 30 socios,
pelo menos, dos que têm assento e voto na assembléa. Si,
entretanto, á primeira convocação não comparecer esse numero de socios activos, o presidente da assembléa fará nova
convocação com as mesmas formalidades da primeira, e então
a assembléa geral considerar-se-ha constituída com o numero
de socios que comparflcer, e discutirá sobre todos os assumptos, excepto sobre disposições de fundos da sociedade c
reforma dos presentes estatutos. Para estes dous cnsos exceptuados, não só é preciso que a assembléa se constitua eom
lJ,O socios, pelo menos, como é ainda necessario que qualquer
proposta seja apoiada e votada por dous terços dos socios
presentes (art. 40).
Art. 72. Fóra dos cnsos especificados no artigo antecedent<", em que se exige o concurso de dons terços dos votos
dos .membros presentes, as deliberações da asscmbléa geral
ser~ o tomadas por maioria dos socios wosentcs.
Nas elei~;ões prevalecerá a nwioria relativa de votos.
Art. 73. Nenhum socio se poderá fazer representar por
procurador para qualquer eleição, nem poderá ser apresentado
por pessoa que niio seja socio com assento c voto na assembléa,
nos casos em que se póde fazer representar.
Art. 76,. E' da exclusiva competencia da assembléa geral:
§ 1. o Votar sobre o relatorio e contas da directoria, servindo de base para a discussão e votação o parecer da
commissão fiscal, ao qual se poderão fazer quaesquer
emen!las.
§ 2." Eleger a mesa da assembléa geral em cada triennio
e a directoria, conselho e commissão fiscal, todos os annos.
§ 3. o Demittir livremente qualquer dos funccionarios por
ella eleitos, quando lhe parecer conveniente ao~ interesses
da sociedade.
§ ~." Discutir e approvar os regulamentos para o regimen
intcmo da sociedade.
§ 5. o Eliminar os soei os nos casos previstos no art. 20
destes estatutos.
§ 6. o Hesolvcr sobre a venda das apoliccs da sociedade, nos
termos do art. 40 dos estatutos.
§ 7." Approvar o orçamento das despezas a fazer em cada
:mno cconomico, observadas as regras uo art. H.
§ 8.·• Heformar os presentes estatutos, nos termos do
art. 1;,0, medinnle a approva~~ão do Governo Imperial.
§ !) . " Interpretar authenticumente as disposições destes
,
estatutos c dos regulamentos de que trata o § !1, 0 deste arti~:ro, .,
com recurso para o Governo Imperial.
r ... · ·
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§ iO. Resolver, finalmente, sobre os casos não previstos
nestes estatutos e sobre a dissolução da sociedade.
Art. 75. As deliberações da assembléa geral, tomadas de
conformidade com estes estatutos, obrigam todos os socios,
mesmo os ausentes e os de voto contrario a ellas.
Art. 76. As cópias ou certificados das actas das sessões de
assembléa geral, authenticadas pelo L • secretario e com o
con(m-me do presidente respectivo, provam entre os socios e
para com terceiros as deliberações da mesma assembléa.
CAPITULO li
DA

DIRRCTORIA

Art. 77. A directoria da sociedade será composta de cinco
membros, a saber :presidente, i. • e 2.• secreta rios, thesoureiro
e procurador, eleitos annualmente pela assembléa geral, em
sua segunda reunião ordinaria do mez de Janeiro, nos termos
do art. 66 destes estatutos.
Art. 78. A eleição da directoria será feita em cedulas sin·
guiares para cada um dos cargos designados no artigo antece·
dente, excepto a dos dous secretarios, que será em uma só
cedula contendo dous nomes, o mais votado dos quaes será
o L• e o outro o 2." secretario.
Art. 79. Dando-se impedimento ou ausencia, por mais de
15 dias da séde da sociedade, o presidente será substituído
pelo 1. o secretario e este pelo 2. • e este por um socit> que
esteja no gozo de seus direitos sociaes, escolhido pela directoria. O thesoureiro e procurador, logo que entrarem em
exercício, designarão um socio para os substituir nos seus
impedimentos e sob sua responsabilidade. Na falta destes a
directoria elegerá quem os substitua.
Art. 80. Vagando qualquer Jogar de membro da directoria,
por eliminação, demissão ou fallecimento do socio que o
exercia, a d1rectoria preencherá immediatamente o Jogar,
na fórma do artigo antecedente, e requisitará em acto consecu·
tivo ao presidente da assembléa geral a convocação desta
nara a eleição do logar ou Jogares vagos.
Art. 81. A directoria deverá reunir-se em sessão ordinaria
ao menos uma vez por semana, em dia e horas certos, e
extraordinariamente todas as vezes que o exigir os negocios
da sociedade a seu cargo. Para que haja sessão e a directoria
possa deliberar, é necessario que estejam presentes tres directores pelo menos, e que as deliberações sejam tomadns por voto
conforme a maioria dos membros presentes.
Art. 82. A' directoria compete :
§ L • Admittir socios effectivos, nos termos do art. 8. o
§ 2.• Prbpôr á assomblé~ geral socios benemeritos e
honorarios, nos termos dos arts. 10, H e 12.
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§ 3. • Suspender os socios incursos nas penas do art. !8,
L•, 1!. •, 3. • e 4,.•, nos termos dos arts. 21, 23 e 2(1..
§ 4,. • Propôr ao conselho a suspensão dos socios incursos
nas penas do art. !8, §§ 6. • e 7.•, nos termos da ultima parte
do art. 21.
§ 5.• Propôr á assembléa geral a eliminação dos socios
incursos nas penas do art. 20, nos termos dos arts. 22 e 25.
§ 6.• Permittir qu3os socios novamenteadmittidos paguem
suas joias em prestações, nos termos do art. 32, excepto os
que forem maiores de 50 annos, e o caso previsto no art. 29.
§ 7. • Dispensar os socios, no caso previsto no art. 3.•, 7,
do pagamento de mensalidades e contribuições extraordinarias
nos termos do sobredito artigo.
§ 8.• Conceder os soccorros e pensões e mandar fazer os
funeraes de que trata o art.4,.•, observando-se a esse respeito
as disposições do capitulo 3.• do titulo 2. ", arts.47 usque 58.
§ 9. • Requisitar ao presidente da assembléa geral a convocação extrnordinaria desta quando julgar convenientê.
§ 10. Propor á assembléa geral a reforma destes estatutos,
observando-se as disposições do art. f.OL
§ H. Propor ao conselho que autorize despezas não pre •
vistas no orçamento, nos tet'mos do art. 45.
§ i2. Apresentar ao presidente da assembléa geral, u; dias,
pelo menos, antes da primeira reunião ordinaria da mesma
assembléa, o orçamento da receita e despeza da sociedade
no anno seguinte, como dispõe o art. 44.
§ !3. Administrar todos os negocios;da sociedade e autorizar
e fiscalisar a applicação dos fundos da mesma de conformidade
com as disposições destes estatutos.
Art. 83. As attribuições particulares de cada um dos
membros da directoria serão especificadas no regimento
interno de que tratam os arts. 27 e 103.
Art. 84,. A directoria é obrigada a despachar todas as
petições que lhe forem dirigidas pelos socios, pelas famílias
dos socios fallecidos, ou pelos procuradores de uns ou de
outros, deferindo ou indeferindo, e neste caso declarando as
razões do indeferimento; e assim tambem os secreta rios são
obrigados a dar certidão, independente de despacho, a essas
pessoas, de todos os papeis e documentos existentes nos
archrvos da directoria, na fórma do art. 16, § 5.• No caso de
recusa provada, o conselho, tomando conhecimento do facto,
poderá applicar aos directores ou secretarias recusantes a pena
de suspensão por 15 a 30 dias, nomeando quem os substitua
interinamente, e requisitando immcdiatamente a convocação
da assembléa geral para providenciar como enlender.
Art. 85. Nas actas das sessões da directoria se deverá declarar com toda a individuação e clareza as rnaterias discutidas e as deliberações tomadas e os nomes dos directores que
votaram pró e contra ellas, afim de se verificar a responsabilidade de que tratr•m os arts. (1.6 e 8~. O secretario que omittir estas impreteríveis declarações incorrerá na pena de demissão que lhe será imposta pela assembléageral na sua primeira reunião, depois de verificada a omissão pelo conselho.
§~
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CAPITULO III

DO CONSELHO

Art. 86. O conselho será composto de onze membros clei·
tos annualmente, na mesma occasião e em seguida á eleição
da directoria. A eleição se farú em cedulas contendo onze no·
mes. Os onze mais votados serão os conselheiros, cujos cargos
são incompatíveis com os de directores e de membros da commissão fiscal.
Art. 87. Logo que o ~onselho fôr cmpos5ado, elegerá d'en·
tre os seus membros um presidente, um ou dous secretarias
e uma commissão de justiça, composta de tres membros, e
encarregada de tomar conhecimento e dar parecer sobre todos
os recursos interpostos das decisões da direetoria c sobre as
queixas que se llzercm por infracção dos arts. Mi, 8/í. c 85.
Art. 88. Dando-se impedimento ou ausencia, por nwis de
lã dias, da sédc da sociedade, scrú o presidente do conselho
substituído por outro membro do mesmo conselho, eleito ad
boa. O mesmo se observará no impedimento ou ausencia do
secretario ou secretarias.
Nos impedimentos ou :m~encia, de menos de quinze dias,
o secretario, si houver só um, ou o L• secretario, si houver
dous, substituirá o presidente e designará quem sirva de se·
cretario d'entre os outros conselheiros.
A falta dos outros membros do conselho será supprida cha·
mando-se os immediatos em votos aos onze conselheiros, pela
ordem da votação.
Art. 89. O conselho deverá reunir-se em sessão ordinaria,
pelo menos uma vez cada mez, em dia e hora certos e annuneiados e extraordinariamente sempre que entender conveniente ou lhe fôr requisitado pela directoria, pela commissão
fiscal, ou por qualquer socio, si o requerimento deste fôr
apoiado com a assignatura de quatro socios quQ estejam no
gozo de seus direitos.
Art. 90. Ao conselho compete:
§ :1.. • Tom:~r conhecimento e pro,·er ou não os recursos interpostos das decisões da directoria, nos c:~sos previstos no
art. 8. • paragrapho unico, no art. 23 e em todos os mais em
que os socios recorrentes e ns familias de socios fallecidos julguem as decisões da directoria offensivas de seus direitos.
§ 2. o Tomar conhecimento dns queixas que lhe forem feitas
por infracção das disposições do~ arts. 4o6, 84, e 85, podendo,
nos casos previstos nos dons primeiros artigos, suspender os
membros da directoria e na do art. !:l5 pró pôr á assemblén
geral a demissão do secretario omisso.
§ 3. • Suspender os socios, sob proposta da directoria, nos
casos previstos no art. 18, §§ 6. o e 7. ", nos termos do art. U.

305

ACTOS DO PODER EXECUTIVO.

§ 11. • Permittir, h:wondo razão plausivel, quo os socios
admitlidos com mais de 50 annos do idade, possam pagar a
joia de entrada em duas ou tres prestações, seguidas nos termos ria ultima pllrto do art. 32.
§ 5. • Autorizar despezas no caso previsto no nrt. 45.
§ 6." Requisitar ao pr·esidente da assembléa geral a convoeação desta, sempre que entender conveniente, e indispensavelmente no caso de haver sn~pendido um ou mais directores, nos termos dos arts. 46 e 8(1. e do§ 2." deste artigo, o no
caso de ter verificado a omissiio de que trata o art. 85.
Art. !H. De todas as discussões do conselho poderão as
partes, que se julgarem offendidas, recorrer para a assembléa
geral.
Art. 92. E' applicavel ao conselho e a seu sccret.1rio ou
secretarios a disposição da primeira parto do art. 84., o a do
art. 85; e no caso de recusa provada de despachos ou certidões, ou de falta de cumprimento do preceito do art. 85, a
assernbléa geral poderá suspender ou demittir os culpados
como julgar conveniente.

CAPITULO IV

DA

COMiiiiSSÃO

FISCAL

Art. 93. A commissão fiscal será composta ue tres ruembros, eleitos annualmcnte, na mesma occasião o em seguitla á
eleição da directoria c do conselho. A eleição se farú em cedullls contendo tres nomes; os tres mais votados serão os
membros da commissiio. São incompatíveis os cargos de
membro da commissão fiscal e de directores e conselheiros.
Art. 94. No impedimento ou ausencia, por mnis rle !5
dins, da séde da sociedade, os membros da commissão fiscal
serão substituídos por socios que tenham assento e voto na
assembléa e-eral, designados pelo presidente desta, a quem a
falta devera ser communicada pelo proprio impedido, ou pelos
outros membros da commi3são. Si o impedimento fôr permanente, ou si se der vaga por eliminação, demissão 011 rallecimento, o presidente da assembléa a convocar:í para premi·
cher a vaga por rleição.
Art. 95. Será relato1· da commissão fiscal o membro que
tiver obtido maior numero de votos, o qual comtutlo poderá
declinar do cargo, c neste caso a commissão elegerá d'entre
seus membros o relator.
At·t. 96. A commissão fiscal deverá reunir-se em sessilo o.J.:~~--
d.inaria uma vez, pelo pwnos, em car~:• mcz, e cxtra~roi:ff:r.:0 ~ 111. ('11. •
rwmente sempre queJu!gar convenwntc.
./· ".\\\-''
Art. 97.. A'. commissiío liscal comJ!ete : .
·::' \\\1
§ i.Q F1scahsar todos os actos da drrectona
~_<tigaselho,

e«·

p. Jio
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podendo cada um de seus membros isolatlamcntc ou a commissão incorpot·ada, cx11minar, qunndo quizer, os livros,
papeis e documentos da societlatle I'Xisten:es nos arehivos tia
directoria e do conselho, os quaes lhe serão rranquendos em
presença dos respectivos secreta rios.
§ 2.• Examinar e dar parecer sobre o orçamento, que nos
termos da ultima parte do art. M, lhe tlcverá ser rl'mettido
pelo presidente da assembléa gt·raL
§ 3.• Examinar e dar p:•rcecr sobre o rclalorio c contas
apresentados annualmente ü assem U~a (;er<tl pela directorw,
nos termos do 11 rt. 6li.
§ !1." Hequisitat· ao prt·~idente da nssemblé:J gcr;~l a convocação oxtraordinaria drsta, IJUaudo entender conveniente
aos interesses tia sociedade.
TITULO IV
DISPOSIÇÕES GERAES E TRANSITOl\1.\S

CAI'JTULO J
DISPOSJÇÕ!cS

GER.\ES

Art. 98. Ntio podem exercPr simullanPamentc as func1;i'es
de dircdores, de memhros r!o conselho c da ro111missão liscal
panmtes. doutro do::!." g-r:m, st•gundo o direito l'antH!Í.'o (pai
e filho, so~ro e gnnro, nvõ e ndo. eunhados, irm:·1os, primos,
til hos dn do11s innilo<, et~.) Sendo eiPitns no llli'SIIIO anno para
os tre' diversos corpus :witlltt de,;ign:11los pcssons que tenham
r~ntre si o parentesco acima iilllirado, pt·e,·aierer:i a votação 1!0
que tiver sido nleito em pritnciro log·:u·. ou com maior numero
de votos, sendo nullos os votos rlados aos outros.
Art. 99. O a nno economieo da sociedade começa no L o de
Janeiro o tnrmina em 31 de Dt·zomhro, dal:1 11m IJlW se devcní
encerrnr o balanço. Do dia i." de J:mPiro atü o dia CIH que a
novn directoi'ia fõr empossada, a sua antecessora n5o poderá
autorizar despeza alg-uma, a não ~er a que fôr iudispensavel
para as reuniões da assemhlr;a g-ernl, conformo estiver fixado
no or(.'amento e o pagarnnnto do~ 8occorros e pensões.
Art. tOO. E' permittida a reoll'ição para todos o;; carg-os sociaes ; mas os socios reeleitos n;io s:I!J ourigados a continuar
no exercicio dos carg-os.
Art. iOt. Os presentes estatutos. depois de approvados
pelo Governo lmperi:d, não fl!Hll'r:io ser alterados senão por
proposta motivada tln dircctori:1, do f'l!ll>clhn, rla commissão
lisra!, ou rle 21i soeios, qno c,;tejnm no p:n7.0 de todos os seus
direitos sociaes, approvatla pela tll<tioria nbsoluta dP lodos os
socios que têm assento e voto na asscmbléa geral, reunidos em
assembléa geral, convocada expressamente 11ara esse lim.
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Si n assembléa geral, convoe~ula Ires vezes consecutivas
para tratar desse assurnplo, nüo se constituir com a maioria
absoluta acinw indict1da, entender-se-h;1 que a proposta de
reforma dos estatutos não foi aceita peln socwdade, e não poderá ser repetida seniio um anno depois.
Art. 102. Si a sociedade se dissolve!', quer por vontade
dos socios, quer pelas outras c::msas mencionadas nos arts. 35
e 36 do decreto n. :?711 de HJ de Dezembro de 1860, todos
os haveres sociaes serão liquidados no prazo improrogavel de
tres rnezes, por uma comuJissão espPdal de cinco socios, eleitos
JIPia as,embléa g·eral. Feita a liquidrtç1io, o producto liquido
será repartido pot todos os soeio; elfeetivos e IJenemeritos e
pclns famílias dos ~ocios falkcitlos, nbscrv:mJo-se a respeito
dos socios bt•nem·.\rit'ls e tbs famílias dos lient•meritos falleci·
dos a propor~·àu esl:lbelccida no art. ;)::1 deste~ estatuto:-:.
Quae'tJUOI' duvidas que se su:>citem entre a cornrnissào liquidante e os sodos em as famílias Jus f;dledtlos ser~o de c idi<las JLO jnizo corumtun.
Art. fO;J. Logo que a soeicdade fúr leg~lmente installatlu,
a nsscmblé:1 ger:d ell'g-orú uw:1 cnnlllliss<lo cspeeial <le tres
meml.Jros para organizar o regiment'J interno <los diversos
serviços d[l soeiedntle, n <JtWI sení disn1tido o approvaclo pela
mcm1a assewbléa. Nelle ni:o se potl.erú estahelect·r disposições novas, IJHlS t~o stínH·nte I'P>:ulnr u nrotlo de sl'rcm exccut:Hias as <Jllll se nclwm eslabelec:idas nestes eHatutos.
Art. i01e. Si :1 assemblóa gernl julg-:1r conveniente poderá
eleger um vi('c·presidente da <lir"ctoria, o qual servirá sóme~ttr. nos imp~dimeutos do prc~sirlente, o neste caso o f."
secretario só substituirú o prcsitlente na f;dta dutpwlle.
CAPITULO H
DISPOSIÇÕES

TIIAN:;JTOUJAS

Art. 105. A actual directoria provisori'l lica atllorizada a
qnaesquer modiljcações que o Govemo Imperial ententln conveniente fazer nos presentes e:ll<ttlltos; a fazer 11s
dcspezas necessaria~ para a con~tituição legal da sociedade; e
finalmente a convocar a ~Jssemblé<t geral para a eleic:iio da directori:l c cousel ho efrccti vos, da cummissão fiscal c du mesa
da :JssemiJléa ger:ll.
Art. i06. A primeira :tssomlJléa geral, co:1 I' oca da pela direcloria, nos t1)rmos <lo artigo nnte('edentr, ~erit presidida
pelo sodo fumlaclor mnis velho em idade e ,;nnir~·~ de se~
crctarios dc1us socios por elle e>culhidos, eonJt•lllln rpw Jlf\lll
presidente nem seeretarios interino:; s'~jam mcmiHos da actual
directoria provisoria.
lHo <le Janeiro, lO tlc Março tle 1880. (Seguem-:;e as
assignaturas.)
:~~.:citar·
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DECRETO N. 772&:-

DE

3

DE JUNHO DE

1880.

ConToea • nou Asscmhléa Gorai ortlinaria.

Designando expressamente a Constituição Política do 1~
perio, no§ l. 0 do art. 102, o dia 3 de Junho do anno tercmro
de cada legislatura para a convocação da nova Assembléa
Geral ordinaria: Hei por bem Convocar a mesma Assembléa, :procedendo-se para esse fim ás eleições dos Deputados
das differentes províncias.
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 de Coritiba em 3 de
Junho de 1880, 59." da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Barão Horrwm de Jfello.

DECRETO N. 7725- DE 9

DE JUNHO DE

1880.

Desliga do Commando Superior da eomarea do Cabo }'rio e subordina ao
de Maeahé na Província do Rio de Janeiro, o 9.o batalhão do infantaria da
Guarda Naeional, ereado na freguezia da Saera Família, do munieipio da
Barra de S. João.

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Pro·
vincia do Rio de Janeiro, Hei por bem Decretar o seguinte :
Art. 1. o E' desligado do Com mando Superior da comarca
de Cabo Frio e subordin~do ao de Macahé, da Provincia do
IUo de Janeiro, o 9." hatalhiio de infantaria da Guarda Nacional organizado na freguezia da Sacra Farnilia, do município da Barra de S. João, na mesma província.
Art. 2.° Ficam alterados nesta parte os Decretos ns. 7631
e 7633 de H de Fevereiro do corrente anno.
Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado,
Senador do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro, 9 de Junho de :1.880 59. o da Indepmdenciaedolmperio.
'
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.
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DECRE'fO N. 7726 - DE 9 DE JUNHO DE i880.
De;liga. do Commando Superior do Rio Bonito, na Provineia do Rio do Ja.
noiro, o subordina ao da comarca de Nova Fribnrgo, a Guarda Nacional,
qualificada no curato de No>sa Senhora da Conceição dos Gaviões, porten·
cento ao município de Sant' Anna de Macacú, da mesma comarca.

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Província do Rio de Janeiro, Hei por bem Decretar o seguinte :
Art. i. o E' desligada do Commando Superior do Rio Bonito, e subordinada ao da comarca de Nova Friburgo, ambas
na Província do Rio de Janeiro, a Guarda Nacional qualificada no curato de Nossa Senhora di! Conceição dos Gaviões,
a qual fica pertencendo ao batalhão de infantaria do serviço
activo n. i6, e á 3.• secção de batalhão da reserva, creados
no município de Sant'Anna de Macacú, da mesma província.
Art. 2. e Ficam alterados nesta parte os Decretos ns. 76U
e 76~2 de i~ de Fevereiro do corrente anno.
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 9 de Junho de i880.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.

DECRETO N. 7727 - DE 9 DE JUNHO DE t.880.
Promulga o aceõrdo celebrado entre o Brazil o a ltalia em l4 de Junho
de t879 para o cumprimento dasí declarações ou sentenças de habilitação ou
reconhecimento do\hordeiros e logatarios, e o protocollo a elle annoxo.

Tendo-se concluído e assignado nesta Côrte, aos i4 dias
do mez de Junho de i879, entre o Brazil e a Italia, um
accôrdo para o cumprimento das declarações ou sentenças de
habilitação ou reconhecimento de het•deiros e Iegatarios, Hei
por bem que esse accôrdo seja observado e cumprido tão inteiramente como nelle se contém, bem como o protocollo
que se lhe refere e foi assignado, tambem nesta Côrte, aos
i4 dias do.mez de Abril do corrente anno.
Pedro Luiz Pereira de Souza, do Meu Conselho, Ministro
e Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros, assim o
tenha entendido e faça executar, expedindo os despachos
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Junho
de f.880, 59. 0 da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Pedro Luiz Pereira de Souza.
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Accó>rflo entl•e n Drnzil •~ n llalin para o cuiDt••·hnento da~ clechu·n~~·•.-~• ou sent,ença,. de
hnbilitnçiio ou ••econ!I(>CÍDD(•n•.•b de he•·dch·o!õl
" Jcgntao·lo ...

Tendo o Governo <I c Sun i\fngcstadc o Imperatlor do Brnzil
e o Governo de Sua Mng·t·~lnt!c o Hei tle Itnlin julg:~do l'OTI·
veniente celebrar um :weúr·tlo para o cumprimento das de·
claraçõcs ou senten,:a~ de h;dtilitação ou rcconheeimento do
herdeiros e lngatariu3. os 111Jaixo as•dgrwdo~, 1\lini,tro e
Secretario de E>tado dos Neg-ucim Estmngeiros, e Enviado
Extraonlinario e Mini,tro Plei1ipotenciario ele Sn<~s ditas Ma·
gestades, devidamente autmizndos, eonvkr:tm no seguinte:
Art. 1. • As tlccli,ra~·õos on s"nknr,as rlr hahilitnçiío ou
reconhecimento, profrritl:!s JIOI' .Jnizes rompnii'Hlcs t'm nm
dos dons paizes n fâvor de herdeiro,; e !Pgatnrios interessados
em sucePssões :iiJCrt·1s em sna ausnnei:l no outro paiz, serão
nPste cumprida:<, pndl'JHlo S' r para isso communienda~ por
vi~1 diplomaticn r,u npn·scn!ad~:s por procuraclorcs.
Art. 2." E~s:ts drc·];:r·~li'c'r',: ou s:~ll!l'tH';'" cliiVI'f;IO illllicnr o
gr:ío tle parenkseo do:< lierdl'iros !>li. :JqJJ:;Iidnd" cl:- le:mtario,:,
alim de se regultlr o pa-::,n:c·nt.• do~ dirl'itus c!Pvirlo.~ ao
Thesouro Publico de l'.ntla um dos dons JWiZI'o'.
Art. ;l,o QuancJo forem ciPJIIrn:mie:llla'i por via diplont·.ticn,
serão acompnnhadns dn traclttrç~o feib pelo Consul residente no pniz rln cxccuç~o; e, si forem :lpre,:t·ntnd:ts por procuradores, ser~o nuthcnticnclas pelo Cousnl I'I'Sidentc no paiz
da expedirão, e :reompnnh:ul:~~ rJ,~ tr;Hilll'~~o fl'ii;J no p:1iz
da execução, quer pelo C,m,uf ali i I'Slabclt•eitlo, lflll'l' por in·
terprete j nrnmentado,
Em testemunho do que. os nbnixo nssignarlos lirmni':IOJ o
presente accõrdo ern cluplic::ta, t! lhe rmzl'ram os seus selins.
Feito no llio do J:mciro :11!s l'l· !Iins elo mez de Junho
de 1879.

(L. S.) Antonio Moreira de Barros.
(D. S.) Ftf.
PnOTllr:üLLO

Os ab:~ixo assignaclo~, respcctivnmontc ~linistro dos Ne.
gorios Estrang-eiros do Sun Magestade o ImpPr;Jdor do nrnil
e Encarregndo ele Negoeios ad interim rle Sua Magl'!'iatle o Hei
de Italin, para isto devidamcntn antorizado~, d"clararn cJllü:
Sob a clcnomirwrão de- declara~ões ou sentc•nça> de ltnbilitação ou reconhecimento de henleiros ou ll'gatarios. flmpregnda no nccôrdo que preeede, dcvem-;:c comprcheríder
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os netos de notoriedade recebidos on log-nlisnrlos peL1s nntoridaues judiei:10s, c. twlo que r1•speita ans ~uhuitns itnlianos,
os decrl'to~ pro!"el'itlns pelos Trillun:Je' n:winnaes nr11 rnm:1ra
<le eomelho pnra juslili<•ar ns Slteressões ::lwrtns no O'il1:rior,
em suas relaçõL•s r-om a alllnini-;trnçilo tlo Thesouro.
O presente protocollo, que faz pnrte integr:mte do nccf1rdo
precedente, será rom clle puhlic::ulo e po~lo em exccuçiio.
Em testemunho rlo que, os abaixo nq,.;i,cmn<los 1irmaram o
j)rns:•nte protoeollo em duplicata, e lho ptnera!ll os seus
se !los.
Feito no Rio do Janeiro aos a [lias do mez de Abril
de 1880.
(L. S.) Pr:dro Ll<iz Pel'eira de Sauza.
(L. S.) Cotta.

DECHETO N. 7í::lR-

DE

H

DE Jl'l'l!O DE

JR80.

nclormina rJUC as enmpanhia~ tlo alnmnos tla E!4t'ola. l\1ilit:l.r da Ctirle
fomrl'm um corpo com a tiCIIIlJJ!inar;io tlc cnrpn tio ahJPJnns cl:L Es('ola
~lililar.

Attrn1lnn<lo ú ccnv~:nirncia <lo ~Prvico, Hl'i por IJI'lll, do
conforJnid:11L1 emn a :mtorizac<-10 conferida pl'lo art. ~fiG
do Heg-ulnnwnto npprov:1do pelo DPcreto 11. titi:~\l 1le J 7 d11
J:meiro de JR1'l, Decrelar I[IIC ns companhi:1s dn alnmnos
dn Eseol.1 Milit:Jl' da c,·lrle forriH'm nm corpo, COIII !I denomiWW~!i de corpo dn :~lumnos da E,;cnla Militnr, que s!'r:Í eomnwntlmlo Olll I'OIDllli,;s:'lll por IIID (Jffirial SIIJtiJIÍOI' <lf' 11111 d11S
corpos "ciuntiliou ..; : SIJ<lCi:les; lil'a!1dn n:<sim :>lter:111o o art.
I 02 do ri Lado rf'gul:nncn to.
O TrTwnte-GI'lllll"."J[ Viseo;ulü •}11 PPlot:Js, <h IT:·n C'lllslli h o,
Conselheiro dl' l]t!l'rra, ~rnadnr do Jrnperio, Ministro 11 S!'cn·!:lrio de Estado dos Neg-oeios dn Gu<'rra, nssim o li'Illia cntl·ndido e cxprça os rkspnehos nceessarios. l':dncio <lo 1\ill de
.Janeiro em 11i d8 Jimho de 1880, u\l." !la Indf'JII'Ild•·mi:J e dt)
Impcrio.
Com a rubrica de Sua 1\I:Tgeatadc o I mpPrador.
l'i.~conde

dr• Pelotas.
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DECRETO N. 7729

-DE

i&.

DE lüNIIO DE

!880.

Approva· os estatutos da Associação Fluminense do Sagrado Coração do Jesus,
Amparo da> meninas desvalidas.

Altcndendo no que requereu a Associação Fluminenl"e do
Sagrado Coração de Jesus, Amparo das meninas desvnlidas,
e 'l'endo ouvido a Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, Hei por bem Approvar os estatutos da mesma
associação.
Quaesquer alteracões 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
Secretario de Estado dos Ncgocios do Imperio, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em H:
de Junho de !880, 59. • da lndependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador.

Barão Ilomem de !lello.

Estatutos da Associação li'lumiuense do Sagrado
Coração do Jesus Ampm·o das meninas desvalidas.
CA~ITULO I
FINS DA. .A.SSOCIAÇÃO

Art. i. • O objecto geral a que se propõe a Associação
Fluminense do Sagrado Coração de Jesus, Amparo das meninas desvalidas, é a protecção, por todos os meios ao seu
alcance, á juventude feminina desvalida.
Art. 2. • O objecto por em quanto determinado é a educação
do maior numero possível de mer-linas de IJOa ramilia, que
se achum sem os necessarios meios.
CAPITULO li
úRGANIZAÇÀO E UECLTUSOS

Art. 3.• Consta a associação de quatro categorias de cooperadores :
i. o Socias effactivas.
2. • Soci:~s ou soei o:> hnnorarios.
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3. • Socias ou socios remidos.
~-· Socias ou socios bemfeiLores.
Art. 4. o Só as donzellas podem ser socias effectivas e
como taes ter parto directa ua administração da associação.
No caso de mudarem de estado, deixarão de ser socias
effectivas e passarão a honorarias.
Obrigam-se a uma contribuição annual de 6~000.
No acto da entrada offerecerão uma joia não inferior

a 21)000.
Art. 5. 0 Associas effectivas que se encarregarem da arrecadação das annuidades de lO ou mais socias, terão o titulo
de zeladoras.
No caso do mudarem de estado, serão consideradas zt:ladoras honorarias.
Art. 6. 0 As senhoras casadas ou viuvas, que quizerem
obrigar-se á contribuição annual marcada para as socias effectivas, serão inscriptas como socias honorarias.
Nesta qualidade poderão as mãis de familia inscrever suas
filhas, emquanto menores.
Art. 7. o Os indivíduos que quizerem pagar a contribuição
annual de 6/), terão o titulo de socios honorarios .
.Art. 8. • Quem soccorrer á associação com a quantia de 1206
por uma só vez, terá o titulo de socio remido.
Art. 9.• Receberá diploma de socio bemfeitor quem fizer á
associação o donativo de 1:000/) para cima.
Art. 10. A associação recebo com reconhecimento qualquer
donativo, embora quem o faça não queira pertencer ao gremio social.
Art. H. Os recursos da associação constarão das contribuições dos socios e dos donativos que forem feitos.
Para augmento de taes recursos as socias effectivas esforçar-se-hão em obter beneficios extraordinarios.

CAPITULO 111

DIRECÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Art. 12. E' presidente honorario do conselho da associação
o Exm. e Revm. Sr. Bispo diocesano, o qual constituiu como
director effectivo o Rvd. Capellão do collegio da Immaculada Conceição.
Art. t.3. O conselho administrativo compõe-se de:
i. o Presidente.
2. o Vice- presidente.
3. o L• conselheira secretaria.
4. 0 2.• dita.
õ. • Thesoureira.
6.• Todas as zeladoras.
P. 11.
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Art. F~. A irmã superiora do collegio da lmmaculada
Conceição, onde n n~~oci:u;~o tem a sua ~~··de. tomará pnrto
nas delilJerações do oousdho :ulministrativo, nn qualidade de
directora.
Art. W. As cinco primeirns dignidades ~erão eleitas pelas
socias effectivas em asscmbléa geral, de cineo em cinco
annos.
As pessoas que dcsempenhnrem taes cargos p'ldem ser
rcclrit:Js indcfinidnmpntr.
Art.. Hi. An ennsP!ho :Jtlmini~Lrntivo incnmhe:
§ L• A conscrvaçiio e de~cnvolvimento da associnção.
§ 2. o Aarrec:Jdaçiio e applicn~·iio dos auxílios conseg-uidos.
~ 3. o O julgamento da opportunidade da aceitação de
alumnas e da conventencia de despedir as que por qunlqucr
motivo não dcvnm ser conserv:Hl:•s.
Art. 17. U conselho cclrbrnrá unta sc~são na 1.• sextafeira de cada mez, depois do ouvir missa na capella do
collcgio por intenção dos socios c lwmfeitores.
Art. 18. A' presidente compete:
§ i. o Convocar a :~ssembléa gernl uma vez por anno, a
qual se reunirá na L• sextn-feira do mez de Junho e nn
immediata, si houver impPdimento, para a apresentação do
relatorio annual, c tod:>~s as reuniões do conselho nrlministrativo.
§ 2." Nomear interinnmcntr quem suh~littw a fnnccionaria
que fnltar.
§ 3. 0 Presidir ns sessões do conselho da nssembléa geral,
a qual ficará constituída com n presença de 25 sncias, nn pri ·
meira convocação, e na segunda com qualquer numero,
depois do aviso prévio.
Art. 19. A vicl'-presiflente sub~titue a presidente em
todas as suas faltas e impedimentos o n ::m:dlia no de~empenho
de suas funcções.
Art. 20. A' L• consPiheir:1 secretnria incnmlw:
§ 1.• llrdig-ir as aclns tlas sessões do consPiho c da nssembléa geral, fnzer a sua leitura e assig-nnl-ns com n presidente, depois de npprovml<IS.
~ ::2. 0 Malrir-ulnr em um livro todas as socias cffectivas,
erri outro as socias o ~socios honornrios, em ürn terceiro os
socios remidos e bemfeitores, deixandOJ á margem de cada
um dos mesmos livros uma columnn para as observnçõe~
que houverem de ser feitns a respeito do cada um dos
i nscri p tos .
§ 3." Ter a seu cnrgo o nrchivo da secretarin e todo o expediente da associação.
• Art. 21. A 2.• conselheira secretaria substitue n i.• em
todas as suns fnltas c impr~rlim"ntos. auxilia -a no f'Xpediente,
e f\seriptura ~~m um livro ec<pedal os nomes dns zf'larloras
o o numrJro das f'Oiltrihuinlr!s CJIW ellas tivm·r!m nfln•srmtnllo.
Cada folha desse livro 1:onterá o nome de uma só zeladora;
escripturando-se ahi com a declaração das datas as entradas
feitas peln mesma zeladora.
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Art. ~2. A' thcsoureira compete:
§ L" Receber· e lançnt· no livr·o da receita e de~pcza as
qua!ltins. que lhe forPm entregues pelas zeladoras, as fjnaes
dnra recrho.
§ 2." Emlll'ngar do modo seguro c proveitoso, de accôrrlo
com os outros IIH'mbros do conselho, os dinheiros da associação.
§ 3.• Apresentar :mnualmente, para ser annexo ao rclator:io, um balanço da receita e 1lespezn, demonstrando o estado dos fundos sociaes. Este balanço será assignado pela
thesoureira, pelas dmts conselheiras secretarias e por quatro
zeladoras das mai~ antig-a:'.
Art. 2:3. A's zeladorns incumbe:
§ L• Ter um caderno em que inscreverão os nomes das
seéias que propuzercm, com indica{·ão da residencia res.
pl'ctivn.
§ 2." Fazer a arrecadaçiío uas annuidades das mesmas.
~ :.l.• Entregar á thesoureira, mediante recibo, as quantias
correspondentes ás annuidudes cobradas, e uma relação das
sodas quo as satislilwram.
No caso de imlrcuimentg, poderá tal entrega ser feita por
meio de ollicio.
§ 4.• Fiscnlisar a contnbilid;Hle a:cargo da thcsoureira.

CAPITULo IV
DISPOSIÇÕES

GERAES

Art. 24,. O lognr dns reunroes, tanto do conselho ndmi·
nistrntivo como dn ao;seml.Jléa geral, será sempre no collegio
da lmmacnlnda Concl'i;,:ão.
Art. 2;). Quando no decurso de um mez falleeer um ou
mais sor.ios, a missa de que trata o art. i7 serú dita em suffragio d:i alma dos fallecidos.
Art. 26. O trabalho das sessões do conselho ndministrativo
comprehende :
i.• Preenchimento dos Jogares vagos por qualquer motivo;
'Jl.• Leitura, discmsiio e approvação da acta da sessão anterior;
3. o Apresenlação das contas de cada zeladora e arrecadação
das contribuições ;
4,. • Deliberação sobre qunlqner proposta feita em sessão,
tendo preferenda a admissão de socias cffectivas.
Art. 27. As lacunas e dnvidns que se encontrarem nestes
est~1tutos serão discutidns em conselho, e, si forem julgadas
fuudadas, snrão StihnH~ttitlns :í <~onsidernçiiu e delihcra~~ão da
assemLléa geral.
Art. 28. No caso de dissolver-se a :rssocinção, procederse-ha á liquidação como fôr de direito, e o producto dclla será
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entregue á directoria da Associação de S. Vicente de Paula,
para completai' a educação das meninas que estiverem a
cargo da Associação Fluminense do Sagrado Coração de lesus>
e continuar a educar outras nas circumstancias das que
esta associação póde admittir.
Art. 29. Os presentes estatutos, depois de approvados
pelo Governo Imperial e postos om execução, serão impressos
e delles se remetterá-um exemplar a cada socio. (Seguem-se
as assignaturas.)

DECRETO N. 7730 -DE f./1

DE JUNHO DE

i880.

Concedo ao Dt·. Luiz Bandeira de Gouvêa autorização para construir, usar e
gozar, duranlo vinld o cinco anuos, um elevador mccanico, e uma ou mais
linhas de carris do ferro no morro de Paula l\latlos.

Hei por lJem Conceder ao Dr. Luiz Bandeira de Gouvêa
autorização para, por si ou por uma empreza que organizar,
construir, usar o gozar um elevador mecanico dos mais aperfeiçoados e uma ou mais linhas de carris de ferro, para
transporte de passageiros, lJagagens e cargas no morro de
Paula Mattos, 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.
Palacio do Rio de Janeiro em i4 de lunho de !880, 59.• da
Independencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarque de Macedo.
Çlaueulali u que se reCere o Decret.o n. ,.,.30
de11t.u dat.u.

I

O Governo Imperial concede ao Dr. Luiz Bandeira de Gouvêa
autorização para, por si ou por uma empreza que organizar,
construir, usar e gozar um elevador mecanico, dos mais
aperfeiçoados, para transporte de passageiros, bagagens e
cargas ao morro de Paula Mattos.
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Concede igualmente autorização para assentar uma ou mais
linhas de carris de ferro no referido morro.
III

O elevador será assentado na base desse morro, á rua do
Riachuelo ou á do Conde d'Eu, em Jogar d'onde possa attingir
uma das ruas do bairro fundado no alto da montanha.
As linhas de carris de ferro serão construídas depois de
condnidas as obras do elevador, e logo que os recursos da
empreza o permittirem e as conveniencias da população o
reclamarem, comtanto que não exceda de dous annos, dPpois
de aberto ao publico o serviço .do elevador.

IV
Na construcção das obras Eerão observadas as seguint~s
condições technicas :
§ i. o O elevador será do systema mais aperfeiçoado e qn e
offerera cQIIlmodidade e segurança ao publico.
§ 2. • Os trilhos das linhas de carris serão de fenda, empr•' •
gando-se os do systema Vignolli, onde, a juizo do Govern:1,
aquelles não forem applicaveis, comtanto que não embarac·o~l
o livre transito nas ruas em que forem assentados, qu•.1·
transversal, quer longitudinalmente, não excedendo a bitola
das vias de 0"',82 (82 centímetros).
§ 3. • Nos logares onde houver desvio ou linha dupla, a
entrevia nunca será menor de t m,50 (um metro e cincoenta
centímetros), contados de eixo a eixo da via, nos treehos
rectos, e de 2m (dons metros) nas curvas, conforme o exigirem
os respectivos raios de curvatura, c a largura externa dos
carros empregados.
§ ~.o A linha poderá ser dupla nos lugares em que a largura
das ruas o permittir, e haja para isso vantagens.

v
A empreza fará acquisição dos terrenos e edificios de
propriedade particular, que forem necessarios para a abertura
e alargamento de ruas, construcção de estações ou quaesquer
outr:•s obras da empreza, necessarias á execução dos planos.
Quando as não puder obter por ajuste com os proprictarios,
ser-lhe·ha concedido o direito de desapropriar na fórma
estabelecida na Lei n. 353 de !2 de Julho de i8~5.

VI

4é: .

(ts obras do clev_ador deverão começar dentro do pr. azó
r~
sets mezes e termmar no de dons annos, contados ati;l~oS'pa' ·
data da assignatura do contrato á que se refere à. presente

ACTOS DO POOEH EXECCT!IT.

concessão. As das linhas fmTr•as poderiio ter começo dous
:mnos depois de findo este prazo, e terminar no de quatro
nu nos.
Paragrapho unico. Estes prazos [IOrleriio ser prorogados por
mais metade, pagando, porém, o concessionario ou a em preza
a multa de 200:~ por cada mez de prorog<~çiio.

VII
Si L1cntro do3 prazos cuncndidos não tiver começado a
funccionar o elevador, ou, s: depois de comPçado, for inter·
rompido o serviço por mais de oitiJ dias consecutivos, caducará a presente coHcessãfl; s~lvo o c-:1so de for~a mnior devidamente provado per:1111e o (;ovcrno Imperial, ouvida a Secção
dos Negocios do llllperio do Const'lho de Estado.
A falta da construcção das linhas ferreas niio aearretar;í a
caducidade do privilegio respectivo, si o devadot· já se achar
construido c funccion:mt!o.
Igualmente caducará a presente conces:'ão por falta de
cumprimento das clausulas IV e VI.
VIII
A pena de enducitl::do svrá imposta administrativamente
pelo Governo lnqJCrial, sem dqH~ndt•Heia llc outra f"rrrwlitlade.
Feita a competente intim••ç:iu ao t:oHecssionario ou á emprezn,
ao Governo Imperial li<~:m't o din·iLo de fner nova conccssiio a
qunm julgar <:onveniente, não po1!endo o conccssioilario ou a
empreza reclamar iudenmizaç{tO por <lualttuer titulo 11ue seja,
e devendo remover os materiaes dentro do priizo de lrcs
mt·zes, conta1los da data da iutinwção, sob pena de dlectuar-se
a remoção pelo Ministerio da Agricnlturn, Commc.·cio e Obras
Pnhlicas :í eusla do me~; mo couccssion:;rio ou da ClllfJreza.
IX

As oiJr~s ~er:Jo ()Xecnladas ;í cnst:1 do conecssinunt'io ou <la
cmpreza, que poderá ser ineorpora<la dentro ou fóra do paiz,
tendo, porém, seu domicilio loe:•l ua enpital do lmperio, onde
serão tratadus c decididas tollas ns que;tões que se snseitarem
entre a mesma cmprL'Za e o Govemo, ou entre ella e os
pa rtitml ares.
Antes de principiarem n~ lr~ii,,;Jlws de <'Oilstrucção, o
concessionariu ou a oiH!Jfi~Za ~u1Jmeter:'1 :í approvnçfiu do
Ministerio da Agricultura, Commerciu e Obrns Pnhlieas:
§ 1. o o projecto do elevador e :1 rdanta das ohrns para a
C~11locação dos tippnrelhos de aseens:tn, e das estat;Õ!'S respccti r as .
~ ~-" Os traç:1dos das linhas de e;;rris com indicação <las
curvas, declives, cruzamentos c dcs ;i o> nt•.cessarios; e bem
assim das propriedades que tiverem de ser des:qlropriadas, e
das rua~ que tiverem de abrir-se, alargar ou desviar.
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Si estas plantas no prazo de 60 !lias não tiverem solfrido
pol' parte do Governo objecçiio alguma, ser.'ío consider:Jdas
como a(lprovadas, c a empreza poderá começar irnmediatamente as obras.
·

X
O concessionario pagará á I!lrna. Camara .Municipal, pelos
torre no' de sua propriedade, que occupa r, o a tTcntl::unento
qtw a mesma Camura arbitrnr, c fará acquisição dos que
Iorcm precisos para abertura n abrgamento de rnas, sendo,
em falta de accúnlu, desapropriado nos termos tia legislação
vig,mte.
XI
Nos lug-ares convenientes, !lesigna1los na plautn da linha,
haverá o~ desvios necessarios para rcgularidatlc c commodiuadc do serviço.
XII
O concessionario, constrnida a linha f1;rrcn, empregará os
cantuneii·os e guaruns que forem precisos para limpeza dos
carris c para uar aviso da upproximação !los carros aos contluctores de vehiculo~, e ús 11essous a pé e a carallo, no cruzatuento das ruas.

XIII
O serviço de ascensão e transporte de passngdrcs e de
cargas scrú regulado por um horario e por t:~rifas, aquelle
11[1prov:1do pelo En~cn!Jeiro incumbido da fi~wali~ar;âo d:1s
uitras o estas pelo :Ministerio da Agrieultura, Cnmmercio e
OIJras Ptlltlic:Js. Nenhuma alll'l'nçâo, que elev1• ns tarifns,
far-se- h a sem consentimento prévio do mesmo Minislerio, e
nem potlerú começar a vigorar, sem que t~'nha sido 1mblicada
com antecedenc;a de 4,8 horas pelo menos.
Qualquer alteraç·ão no horariú, que dimintw o numet·o de
viagens, será annunciada com igu~l antecedencia.

XIV
Em caso algum a passagem> qunr no dcl'arlor, IJUer nas
linhas de carris, excederá de 100 rs. pelo llCI'<'Ursu total, ou
por qualquer distancin percorrida. A passag~1u no elevador
é independente da das linhas ferreas.

XV
Teriio tnmsportc gratuito, além do En~enheiro incumbido
da fisl'alisação das obras, os empregados publicos ou qualquer
funccionario e agentes de autoridade, que viajarem por objecto
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de serviço, apresentando passe da empreza, exp!ldido com as
formalidades estabelecidas nos Avisos Circulares de i2 de
Janeiro de i876 e H de Janeiro de 1877.
As praças do corpo de bombeiros e seus officiaes, e os
agentes da força publica e da policia, serão admittidos no
elevador e nos carros da empreza, em occasião de incendios,
independentemente da cxhibiç;io de passe ou ordem dos
respectivos chefes.

XVI
A empreza porá á disposição do Governo todos os meios de
transporte para a conducção de tropa, mediante abatimento
de 30 °/o da tarif~.

xvn
Para o começo das obras e ll~sentamentos dos trilhos prece·
derá licença da Illma. Camara Municipnl ; o concessionario
ou a empreza porém, em casos urgentes, poderá proceder aos
concertos indispensaveis á regularidade do trafego, participando immediatamente á mcsm& Camara.

XVIII
O concessionario ou a empreza não poderá mudar o nivelamento das ruas e praças sem autorização prévia da Illma.
·
Camara.
As despezas feitas com alteração do referido nivelamento
correrão por conta do concessionario. Todas ns obras d'arte c
as que respeitem ao nivelnmento das ruas e praças ser~o
executadas em toda a largura destas, para evitar precipícios
e incomrilodos ás pessoas que pelas mesmas ruas e prncas
transitarem.
·
XIX
O concessionario é ohrigado á conservação do calçamento
ou macadamisamcnto das ruas e prar.as no espaço comprchendido pelos trilhos e mais :15 centímetros para cada Indo
exterior.

XX
Tambem será rcsponsnvel Jlelas dcspezns que exigir o
restabelecimento do calçamento ou macadamisamcnto das ruas
e praças, si por qualquer circumstancin deixar a cmpreza
de funccionar, ficando para esse fim sujeito á Illma. Camara ·
Municipal seu material fixo c rodante.
XXI

Todas as vezes que a Illmn. Camara resolver n constrncçãn
ou reconstrucção nas ruas e praç~s comprchendidas na linha
concebida, nenhum embaraço sorti elpposto pelo concessionario,
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q no concordarú com a mesma Illmn. Camara nos meios de
evitar, quanto possível, a intetTnpção do trafego, sem que
lhe assista direito á indemnização no caso de se tornar ella
inevitavel.

XXII
As obras do elevador e das linhas de carris set·ão fiscalisadas
por um l!ng-enlwiro designado pelo Ministcrio da Agricultura,
Cornmcrcio e Ollras Publicas.
As despczas com e,:sa liscnli,ação correrão por conta da
em preza, c não W\eederão de 3: 600ll annuaes.
A csle Engenheiro eaber:í providenciar para que á empreza
S('ja g:mmtido o g11ZO dos direitos concedidos nas presentes
cl:1nstilas, requisHaltLio uns :mtnrillades competentes as neces·
sarins proridencias para tal Jim.
XXIII
'l'ollas as questões que se suscitnrem entre o l\Iinisterio da
Agricultnrn, Commcrcio o Obras Publicns e o concessionario,
serão decididas por m·bitramrnto, sem recur~o algum.
C:Hla uma das partes nomeará sou arbitro, c o terceiro, quo
no caso do empate rlocidirá definitivamente, será escolhido
por accôn~o do ambos. Não se daudo o accúrdo, proceder-sc-ha
a sorteio entro dons nomes de Conselheiros de Estado, designado cada um por uma dus partes.

XXIV
A presente concessão llur:mí, com o privilegio ror vinte e
cinco annos, contados· da duta do contrato que firmar o
concessionnrio com o Governo Imperial.
Dur:mte e<sc prnzo niio poderú o Governo conceder nem
con~cntit· a constt·w·ç~o ou cstnbelecimonto de rJualquer meio
de a:.:cetls~o :~o morro de Paula l\Inttos em todo o seu contorno,
nem o estub,Jecimonto 1le linhas de carris ue ferro no referido
mono, tanto nas runs existentes cott10 nas quo de futuro
sejam :ilJert;Js, pudendo esta ('IIllll'eza por ellas desenvolver
'l'tls •·an·is.
Findo r,<te prazo, revertm·:'t para o dominiu da Municipali•lade todo o matcri:d lixo c rodantt~ da empreza, que liear:í
ipso (acto dissolviua e sem direito ú indemniza~ão alguma,
c;,:cepto :1s propriedades immovels e de raiz.

XXV
O Governo
tempo, devois
datu.
O preço do
pelo Governo
J·. 11.

poderú resgatar estn concessão, em qualquer
dos dez primeiros :mnos, contados da presente
..
resgato serú lixado por arbitros, um nomeâd~
r• ·
e oútro pelo concossionario, os quaes·· íomat~o ' ·

u
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em consideração a importancia das obras no estado em que
então estiverem (sem attenderem ao seu custo primitivo) c a
renda liquida da emprez11 nos cinco annos anteriores.
Si os dons arbitros não chegnrem a accôrdo, dará cada um
seu parecer e será a questão resolvida pela Secção dos Negocios
do Iniperio do Conselho de Estado.
XXVI
Por falta de cumprimento de qualquer das clausulas desta
concessão, a que não tenha sido impoo;ta a pena de caducidade,
poderá o Governo impô r multas de :ZOO~ até i :000~, conforme
a gravidade do caso.
Tratando-se de falta de execução de obras previstns uns
mesmas clausulas ou de m:'l exPcuçi'ío dellas, poderá o Governo, além da imposição da multa, mandar fazer as ditas
obras por conta do concessionario.
XXVII
O concessionario, ou a empreza que organizar, prestnrá uma
fiança em dinheiro ou títulos da divida publica, da quantia
de 5:0008, para garantia da presente concessão.
Palacio do Rio de Janeiro em ilt. de Junho de 1880.- Manoel

Buarque de Macedo.

DECRETO N. 773L-

DE

H

DE JUNHO DE

1880.

Concouo privilegio a Joaquint José Fornan<lcs para a construc~:io do carros
ues\inados a conduzir agua c grandes pesos.

Attendendo ao que Mn requereu Jonquirn Josó Fernandes
e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador rla Cnrôa, Soberania e Fnzenda Nacional. ll<'i por llt:m Conct:d•T-Ihc pri\ iledo
por cinco annos para con~lruir c:1r!'OS denominauo'- optonomicos e Hercules - , que duelara ter invunlatl11. 111.JIIl'llcs
para a conducção de a~ua e esl<·s para o transport1! dn grandes pesos, segundo o dnsenho e tlescript·ão depo,itauos no
Archivo Publico, com a cl:m~ula de que o privilegio n:'1o será
effectivo sem o exame dos refo;·idos carros, cessando a patente
nos casos previstos no art. iO ua Lei de 28 de Agosto de 1830.
Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negodos da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 14. de Junho de i880, 59. o da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarque de Macedo.
~d'l:f'\:J'IV'

ACTOS DO PODER EXECUTIVO.

3~3

DECRETO N. 7732 -DE 16 DE JUNHO DE 1880.
App•·ova os estatutos da Associação das Sorvas do Senhor.

Attcndendo ~o que representou a Directoria dn Associação
das S1·rvas do Seuhor, e Tendo Ouvido a Secção dos Negw·ios 1lo lm pcrio do Conse! h o de J~stado, Hei por bem ApJH'PV:lr os nst:lllltos da !111$11Ia ;~ssocia~·üo.
Quaesqnor altera~~õeS(JUe se fizerem nos ditos estatutos não
poderão ser postas em execução sem prévia approvação do
Governo Imperial.
O Barão IIOinom dn Mdlo, do l\!eu Consrlho, Ministro e Secrl'l.ll'io de Esl:ldo dos Negocins do Imperio, nssim o tenha
entendido c faca executar. Palacio do Hio de .Janeiro em i6
de Junho de iSSO, 59. 0 da Indepcndenci:t e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador.

Barão llomem de llfello.

Estatutos da Associação das Servas do Senhor.
CAPITULO I
DA ASSOCIAÇÃO E SEUS FINS

Art. :l." Fica estabelecida a Associação da~ Sorvas do Senhor, que tem sua sédc nesta Côrte no collegio da Immaculada
Conreição.
Art. 2. o O fim da associação é cuidar da roupa, alfaias e mais
pnr:•menlns que snrvem nos ar.los religiosos do nosso rulto,
ji1 fornoeendo estes objPetos 1ts igrej:.s necessit:ul~•s, já Irabn•lo do concerto, la\'agl'lll c l'li.!~ommallo 1le taes roupas e
ali':1ia.;, co111 a promptidão c rj•gul:•ridadll precisas.
Art. :1. o A as~oeiarão procurn ta111bern ;mxiliar quanto
Jlll'lPI' a in,;l;tuição das eri:m(::•s úe eilr, denominada-Asylo
rir• t)~;nt:l ~.:.~ria-, annc\a ao eollegio, promovendo a entrada
dll JICihdonistas c dando-lhrs trabalho e esmolns.
1\rt. rL" o eollrgio tem á dispo>ição da associaçno uma
sal:! para suas reuniões e movris vrccisos para a boa guarda
d:1s fazend:ts, roupas e Jl:lramentos.
l'a:'ngrapho unico. Na primeira sexta-feira de cada mez,
estar:'! a mesma sala preparada para receber convenientemente as senhoras que quizerem auxiliar as socias no cumprimento do encargo a que se refere o final do art. 2t destes
estatutos.
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CAPITULO 11
DAS SOCIAS

Art. 5. 0 Podem fazer parte da associação todas as se·
nhoras que pertencem :í igreja c.atholica, apostolica romana,
qualquer quo seja sua naeioMiidnlle, 'illade, estado e pos!ção.
Art. 6. o A associação compõe-se de simples soetas e
zeladoras.
§ i." A socia que Jll'Omover a entr:•lla llc nove senhoras,
formando comsigo uma dezen:1, terú o titulo de zei<Hl?ra.
§ 2. o As zeladoras siio obrigadas a reeolJCr a;; annutd:H1es
das outras senhoras por ellns <.~prl'scnlndas.
.
_
Ar L. 7. o No a c to da Pntr:Hla, as zelallor:1s nsqgnarno no
livro .que lhes fôr indicado e se rospunsabilbarào p•~las
soei as que apresentarem.
As simples socias assignarão na lista de sua zeladora.
Art. 8. 0 As annuidadcs s5o de G75, pagas por semnslrc ou
anno adiantado. Cada socia dará lambem no primeiro anuo
a joia que quizer, não sendo uunc~ inferior a 2SO~O.
_
Art. 9. o As senhoras que qmzerem se remir podcr<.~o
fazel-o mediante a contribuição rio lOOSOOO.

CAPITULO 111
DA AD11INISTUAÇ.\O

Art. i O. A associação é reprcsentalla por uma mesa e um
conselho administrativo.
Paragrapho unh~o. A mesa compõe-se da pre~irlente, viccpresid()nte, tlwsourcii':J, 1. a c 2. "secretarias e um procurador.
Art. H. A mesa representa a :l;:soci:J!iãtJ em todos os
aelos da vida civil, c Pm seu no111e praticará, eonrormando-sc com as leis do Imperio, os actos legues que forem precisos; aceit<~r:í legados, donativos, etc., trntnrá de dar
empreg-o seguro e v:mtnjoso aos capitaes, si os houver,
verilic:mí a contnhilidad!) e encerrará dellnitivamente as
conta,; da thesoureir·a .
. Art. i2. O conselho compõe-se da presidente, vice-presidente, thesoureira, secretarias e d~ directoria do collegio
da Immaculada Conceição, que igualmente fnrá parte dn
mesa.
Art. :1.3. O conselho delibcrarú sobre a compra de fazendas
para confecção das alfaias, paramentos, etc., contratará, conforme o art. 3. o com o Asylo de Santa Maria a lavagem;
engommado e concerto da roupa das igrejas, c resolverá
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sobre os pedidos que lhe forem feitos pelos Vigarios das
igrejas necessitadas.
Fará os regulamentos, velará sobre a boa execução delles
c determinará os dias de suas reuniões.
CAPITULO IV
DAS ASSEMBL~;AS

E ELEIÇÕES

Art. H. Haverá cada anno duas assembléas geraes e soJemnes, presididas pelo Exm. 3r. Bispo diocesano.
Art. W. As eleições da mesa ser-ão feitas de tres em tres
annos pelas zeladoras, cú1 escrutínio secreto c por maioria
de votos, podendo as mesmas pessoas ~er re-eleitas indelinidamente.
Paragrapho unico. Podem ser socios honorarios ou bemfeitores quaesquer cidadãos nacionaes ou estrangeiros, pagando de uma só vez, no primeiro caso a quantia de iOOr~, c
no segundo a de 501$000.
Art. i6. As senhoras que forem eleitas e exercerem
qualquer cargo da mesa terão o titulo de dignitarias.
CAPITULO V
DEVERES DOS 1\IE\IBROS DA MESA F. DO

CONSELHO

Art. 17. A' presidente compete fazer observar o regulamento,
convocar o conselho, presidir :ís reuniõe~. empregar o dinheiro da associação segundo as decisões da mesa, autorizar
o pagamento das contns c assignar os diplomas.
Art. 18. A vice-presidente mbslituirá a presidente em
sua falta.
Art. 1!). A thesoureira receberá das zeladoras as annuitlades das socias e as recolher:'! ú caixa com os donativos e
esmolas, pagnrá as contas o darú balanço na caixa no lim de
cada semestre.
Art. 20. As secretarias terão a seu carA"O a cscripturnrão
dos livros e actas e a correspondencia da associ~ção.
Art. 21. A' dirPctoria compr:tc A"twrdnr as alfaias, roupns
e mnis ohjcctos pertencentes :i associação, m:mdar fazer os
ornamentos, lavar, concertar c Pngommar a roupa, preparar
as costuras para as soe ias que quiZI'rem tr:thalhar no collegio, __ ---,--.
e tudo de accurdo com ns decisues da mesa.
~::~---·
,.
Art. 22. O procuratlor será escolhido pnlo conselho.,c~ll.í.NJ: ~>~ n~ Ci\,'
os soei os honorarios. Dará, a hem da associa cão e d8 áçç<ird?l·
com as decisões da mesa, todos os passos" qujil· p!)(l&rlâm
causar alguma difficuldade ás senhoras.
~ . ~:·

f\'

.

. .
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CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES

GERAES

Art. ~3. O Exm. e Revm. Sr. Bispo diocesano é presidente
honorario e vitalicio da associação.
Art. :!6.. A Exma. Sra. Condessa de Cambolas, Marquezn de
Palarin, fundadorn dn Associação das Servas do Senhm·, é
della presidente nata. Será vitalicia, ainda que se ausente
desta Cõrte, fazendo as suas vezes a vice-presidente.
Art. 25. As pessoas que beneficiarem a associação com es ·
molas ou donativos de qualquer natureza teriio parte nas
missas que se celebrarem pelas soeias no correr do anuo.
Rio de Janeiro, f.3 de Fevereiro de f.878.- Seguem-se as
assignaturas das Sras. DD. Francisca de Rezende Barroso,
Viscondessa de Tocantins, Luiza Barros de Lima e Silva e
Maria Luiza de Lima e Silva.

DECRETO N. 7733-DE f.6 DE

JUNHO

DE f.880.

Altera a organização da Guarda Naeional das eomareas de Jtapcmirim o
Iririt.iba, na Provineia do Espirito Santo.

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Província do Espírito Santo, e de conformidade com a Lei n. 2395
de f.O de Setembro de 1873 e Decreto n. 5573 de 21 de
Março de f.874, Hei por bem Decr-etar o seguinte:
· Art. f..o O actual Commando Superior da Guarda Nacional
das comarcas de ltapemirim e Iriritiba, na Província do
Espirito Santo, será formado do 1. 0 esquadrão, 4. 0 e 5. 0 batalhões de infantaria já org-anizados nas mesnws comarcas, e
de mais tres batnlhões, ora cre:1dos com as designat;:ões de
{.o, 6." e 7. 0 , estos do serviço aetivo e 3fJUelle ela reserva.
Art. 2. 0 Os referidos corpos terfto por distrietos:
O esquadrão e o 6.. 0 !Jalalhão a freguezia de Itapemirim;
O 6.", com oito cornp:mhias, as do Alegre e S. Pedro do
Cachoeiro;
O 7.•, com igual numero de compnnhias, os de Itabnpoana,
S. José do Calçado, Veado, Rio Pardo e Aldeamento Imvérial
Affonsino;
O L• da reserva, com seis companhias, as Freguezias acima
mencionadas, pertencentes á comarca de Itapemirim ;
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O 4..• do servico activo as de Bcnevente e Guarapary;
continuando addida, na fórma do Decreto de IH de Março
de 187'~; a força da reserva alli qualilicada. .
Art. :1• Fica derogndo o Decreto n. 6812 de 29 de De·
zrmhro de 187 7, que reorganizou a Guarda Nacional daquellas
comarcas.
Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado, Senarlo•· do Imperio, Ministro e Secretnrio de Estado dog Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 16 de Junho de 1880, 59.• da ·
Independencia e do Irnperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manod Pinto de Souza Dantas.

DECRETO N. 7734, -DE 2i

DB JUNHO DE

1880.

A•ttoriza a Companhia-The Minas and Rio Railway-a funeeionar no Imperio.

AttPnden(lo ao que Me requereu a Companhia-The Minas
and Rio Railway, devidamente repregentada, e de conformidade com o parecer da Secção dos Negocios do Imperio do
Conselho de Estado, ex~rado em Consulta de 19 do corrente
mez, Hei por bPm Autorizai-a a funccionar no Imperio, medinnte as clausulas que com e~ te baixam, asshrnada~ por Manoel Bm•rque 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 21 de Junho de 1880, 59. 8 da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Bum·que de Macedo.
Clau11ulas a que 11e ref'ere o Decreto n. ')'')'34
dellta data.

I
A .éo.mpnnhia não pod~~á transf~rir, de qualquer fórma,
os direitos por ella adqumdos em virtude de sua concessão,
sem prévio accôrdo com o Governo Imperial.
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n
N:lo poderá outrosim executar as altflrar;õcs fi\Hl fizer em
seus estatutos, sem ter obtido o a>Scntimcnto do mesmo Governo.
Til
Não serão incluídas no cnpitcd g-arantido as dcspczns qne
por sna natureza !'orem cstranh~s ú cunstrucrão da c-;trnda.
que mio tenham sido feitas IJOnu fldr>, ou 'lbtidtl sua apprnvação, nos precisos tcr·mo.; tio § 7." da el~usnla :1." tio p,. •
ereto n. 59ií2 de ::13 de .I un hn de 1875.

Não é permittido aos dircctorcs da companhia ec!t·hrar
cvm ella contratos que intQresscm ú mcncionad;, estr;~d:J.

y
A companhia, salva a rlisposição 1.ln rl:msnla r;.' dn referido
Decreto n. 5u:;2 de 23 de .Jnnhél de 187ii, n:lo pouer:í empregar qualquer som ma da re111!a liquida, em fun jo de ft)serva
ou de amortizaçiio, sen~o depois rle satisftlitrt a quota fJill', da
mesma renda couber ao GovPrno, em virtude da clausula :t."
§ ().o daquelle decreto.

VI
A companhia tcr:í Uill reprGsPntantr no I11'.1Zil com plrnos
poderes para decidir to1las :1s eonlt•st:u;ões qne se sns1:ihrrm
quer com o Governo Imperial, quer com os particnlarr~'YJI

As transacções e operacões que a companhia e!ferlunr no
Imperio serão reguladas pela Lcgislaeiio lknileira e j ulgad:1s
pelos seus Trilmnaes, sem qne em tempo algnm pos<a n
mesma companhia reclamar qualquer excl'p~ão fundada em
seus estatutos.
l'alacio do nio de Janrdro em 21 do Junhn de 1880.- Jlf,!·
noel Burwque de JJiaccdo.

Af.TCS

no romm
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DECRETO N. 773;:)- nr. 21

DE JUNHO DE

1.880.

Approva, com all,cra<:.iies, a reforma <los estatutos da Companhia de navogar.ão
~laranhão.

por vapor do

Atlonrlcnrln no fJIH~ Me rerpH·rcu ~ Compa!lhin <le n:tW~tl~Ciín
por vapr1r do Maranhiio, de eonformid:ulc: eorn a Minha lmnwdiatn Hcsolue:io de~~ do co!Tcnte mcz, e com o p:ll'eeer da
Seerão dns N•·g·oeios do Imperio do C•3nsellw tlc Estndo,
exarado em Con~ulta de~ :?:1 de l\Llrço nltimn, llei pcor· hem Approv;•r n reforma dos ('slal.lllos lia referida compnnhin, com
:ts :dtPr:!r'ií"" qnn com ""tn !Jai\:Hn, as,.;ignadn·; por 1\lnnoel
Buarquo de 1\facPdo, <lo MPn Conselho. Minh;tro e Secretario
de E:<ta<h dos No~~oeios dn A~~Tirnltnra, r:ommerehl o Obras
Publicas, rruc nssim o tenha cnt..-ndirlo e fnça executar.
P:llacio do Rio <le .JnnPiro I'IH 21 de .ltmlio dr~ Hlg{), 1i!l."
da ludcpentlcncía o d(J Jmpci'io.

Ct'lm a rubrica tk

Su:~

JJfanorl
JlJtet·n~õ«:>s

n çnue s.e

ref'~•·e

1\Ir.gestndo o Imperador.
RIIOI'IJIU'

de JJfacrdo.

o JDe,-.rcto n. '!">':\:;

•lesta <'i:ata.

Ao art. 6." ~ f.o acrescente-se : bem cnmo os curadores
por seus curatiJlados e as adrnininrnções rlas Hwssas fallidas, pr,las ncçõt'S n cllas porlcnccntes.
H
Snppríma-sc L'~ :Lo tlo sobredito nrtig-o.
IH

:No nrt. 7." ns p:davras-os aceioni;;tas ~,·, srr::io rcsponsavcis pl'lo vnlor de sun,.; ncrõPs- snhsti~na 111-sc por Pst:rs:
os acdoaistas são rcsponsavnis pl'lo Yrtlor d·rs :H·çõt•s que
lhes forem llistribuidns.

IV
A' 2." p.trle do arl. 11, <kpois das pnlnn.1s--qn:tl•pWl' nnml'l'•l

Jll'escntr·S-.11~l'r~·;c,~n'•'-c"'
lllt'Sill1110s re:-pr•ctil·o:; :mn::••e:<! ·

r1P necionislns

runst:rr isto

: f":m•nrlo-sn

v
No art. 14 em Jogar de-um quinto do capital-leia-se :

um decimo do capital.
p. 11. 1880

··: . \\ '4i.'
\''
j
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VI
No paragrnpho unico do art. 2r1, as p:~lavras lina11s- durante o te111po em quo, ele.-sulJ~litllanl-"0 pela set;uinte~-:
até lfUe sejamnpprovadas ns respecliV<IS conta~.

Vli
Substit.unm-~e igualmeute as ultima~ palavrns dn a!'t. 2.7coin approvaçàu d;,t diredaria-por estas : com llPJ•fO' <~\ÜO
provisoria da directoria, e delinitiva da assembléa gL•ral na
sua proxima reunião.

VIII
Addite-se ao art. 28 § 2.• :
Em nenhum caso, porém, n despeza com taes objcctos poderá exceder o maximo que em cada anuo fôr marcado pela
assembléa geral.
IX
Ao art. 29, depois das palavras-todas as vezes que fôr neestns : além de umn reunião ordinaria
em cada mez, no dia que fôr para ella marcado, e previamente
annunciado.

cessario-additn-~e

X

Acrescente· se ao art. :~8
Fica entendido que o fundo dr, reserva e exclu~ivamente
destinado para fazer f<lCU ús perdas do capital social ou para
substituil-o.
Palaciodo Rio de Janeiro em 2i de Junho de HJ80.-Manoel
Buarque de Macedo.

DECRETO N. 77:36- DE 26

DE JUNHO DE

!880.

Declara de utilidaúc municipal a desapropriaçã_o rios terrenos da rua do
Lazareto, na Gam!Jóa, designados nãjíiâ'íiiii. enviada p.Íla lllma. Camara
Municipal, até ao estabdccim9nto lclcgraphico existente junto ás os-

eaúinhas do morro da Saude.

Attendendo á nocec;sidndtJ de levar a L·lfeito o prolongarnento, proj.~ctado pela Illma. Camnra Municipal, da rua do
Lazareto, na GambUa, sobre os terrenos desi:,rnados na planta
que a mesma Camara enviou ao :Ministerio dos Negocias do
Imperio, até ao estabelecimento telegraphico existente junto
ás escadinhas do morro da Saude, Hei por bem, nos termos do
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art. 2.o do Decreto n. 353 de !2 de Julho de !86,5, Declarar
de utilidade municipal, para arJuclle fim, a desapropriação
dos referidos terr·enos B nrtlnnar IJilC S!l proceda de confOI'mid:~de c·om as d•~mais di.~po~içf1,~.; do m·~,;mo rlecrdo.
O B:11·iio Home111 de i\ll'llo, do Mnu Con-rlhn, Ministro e
Secretario de Estatln tios Ne;.:·ncifJS do Im!•erio, ;~ssim o tenha
enknditlo e f·ça n\•Wntar. i'al:!cio do Hio elo J:Jviro em
26 de .luuho de 1880, 5:1." da ln•kpendeitcia e do imperio.
Com a rubrica de Sua Mag:estade o Imperador.

Barão Homem de Mello.

DECHETO N. 7736 A -

IJE

28

DE JUNHO DE

!880.

Altera algumas disposições da clausula ~.a das qne baitaram com' o Decreto
n. 7302 do 2'> de ;n~io do t879.
Att1~ndendo ao que 1\le requerernm o EngPII heirn Luiz Rafael
Vieirn Souto, Franr~iseo Jos•\ I ;niH;al vcs M:ra Fi I h o c l'hiladelpho de Souza Castm, eoneessiowtrios d:1 aulorizaç:'io pt1ra o
aterro da área comprehendictn entre as praias dos V•zaros e
Formosa o as ilhas dos Melões e das l\loras, Hei por bl3m
Alterar a clausula 3." dns que baixaram c~om o Decreto n.
7302 do 2i de 1\faio do :mno pro\imo findo. p(•rmiltindo
que, em loilar de um sú eililicio pnra o nlojamento de mil
operarios, os conccssionarios construam diversos edificios
para o fim indicado ; e bem nssim parn que o revestimento
das margens do prolongam:·nto do can:il do Mangue, de que
trata a L• parte do § 2." :la mesma elausulít, se faça com
madeira de lei, licando snj..ita ao exame e prévia approvaçiw do Engenheiro liscnl, niío s•í a qnali!lade da madeira,
como as obra' do revestimento, salvo o recurso da clausula
8. a tiO cit:1d0 (}:•ereto.
Manoel Bnarqun de• l\f:Jcr>do, d<J Mnu Conselho, Ministro e
Secretario de g.t:1do rio~ N('~:oc·ios ua Ag-r:enlturn, Commercio
e Obras Pnhlieas. assiu1 o tenha entendi 1o e fara "xecular.
Pahu~1o d<J Hio de J:11H.>iro em :t!S de Junho de 1880, 5\J. o
da hdependenda e do Imperio.

Co:!t a rubrica de Sua .Ma;.restade o Impnrador.
llfanoel

B11arque de .lllacedo.
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:Jo

DE

wNno

DE

tsso.

Determina quo a prazo mareadrJ na elausnla "·' d~s <[UO !Jaixaram eom o Do·
croto n. 72:i/, do 1!6 de Abril do anuo proximo findo, soja rontarlo <h data
em rp~o fôr approYatlo pelo Podo: Lc;{isla!ivn o mcnciona<lo dceroto.

Attendendo ao que :!\Ie requereram Eloy da Camara & Companhia, Hei por bem Determinar que o prazo marc;~do na
clausula quarta das que baixaram com o D11Croto n. 72:J7, de
26 de abril de il-!i\1, seja <'Onta<lo da data em quo fúr approvado pdo l'odPr Lr•gislativo o mmwionado decreto.
l\l;mocl Buarqno rlc 1\fa('o<lo, do U•:u Conselho, !\Iinistro c
Sccrct:1rio de Estndo dos Negocio:; da Agricultura, Commercio c Obras i'uhlicas. assim o tenha entendido c faça
executar. Palacio do Hio ''': Jrlneiro Dlll :10 de Junho de 1880,
r>~.o da Indcpcndencia c do Ituporio.
Com a rubrica de Sua Hage3tado o Imperador.

1lfauoel Buarqne de 1llacedo •
.·f\:.f';·t:P:f',·_1'...:. _, .,~' .~

OECRETO N. 7i:IR -

DE

30

DE JUNHO DE

1880.

r.onr.cdo autorização a J. Maxwcll Jones & Comp. para incorporarem nma'cmprcza rlc serviç-o tlO! reboque o Halva-Yitbc; n:t bana. da citlado flo Hio
f.rando.
........._,

Atlondnndo no qnn Me rr•rJllP!'nram .J. J\!axwoll .Jones &
Comp., e Conformando-me, por Minha Immediata ItesoilH)ão
de 20 do corrent:'l mez. com o parecer da Sccriio dos Negocias do Imperio do Consel hn rle Estado, nxarado em Consulta de 3 de M:1io nltimn, lfei por br~m Conceder-lhes nutoriza\.~ão para incorpr1r:~re numa eo;npanhia destinada ao
serviço de reboque e ~alvn-vidas na ltarra da cidade do Hio
Grande, Provincia dn S. p,•tlro ; firmtdo a~ n·,pectivas cnn ·
diçõcs dopenucn!es de nllerio;· tll'li')orar;,\o <lo Grworno Imperial.
Manoel Buarquo rle ~Jnc.·r 1 n. rlo I\Icn Con>el ho, 1\finbtro c
Secretario d1~ E.;tado drts .'•lc·~neio; da .\.~ricnltnra, Co111·
mercio e Obras Prl!lliea~. :1,;~im 'I •r.niw entcndi<lo n f:lfJa
exer~u!w. Palaeio do Hi., rlrJ .!:liJP;ro
nm :J:l d,, .Tnnhn de
!880, :.i!J.o da ln1lep:•nrl ·n~ia ~~ rl•l lmp0rio.
Com a rubrica rlc: Sua r.I:1gr,sta:le o Imperador.

Manoel Bttm·quc de Macedo,
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DECfiETO N. 7739- DE 30

DE JUNHO DE

f880.

Approva a allcraçilo dos cslalulos da Companhia tlc navegação Espirilo Saulo
c Campos.

Attendendo ao que Me requereu a Companhia de navrgação
Espírito Santo e Campos, e Conrorm:mdo-mc por Minha lmmediata Hesolur~o de 20 ds corrente mez, com o pareeer da
s,~cção dos Negocias do lmperio tio Conselho de Estado, exarado mn Consulta dn 1. 0 d'~ Maio ultimo, llei por bem Approv:n· a :llternrão do art. 2." do~ e~I:Jtatos da mesnw comp:lllhia, qun proroga por dez anuo:: o prazo de sua dur:1·.:Fio, a
conl:11· de 2!J de AIJril do cont·ntc anno, e ila JlrimPir., parte
do :JJ'I. ;:g, que mauda levar ~~~~lH~<tt•alm''nlr! ao acdito da
con1:1 d1~ tl!•terior:lllli'TII.o r:in1·o por ,·nnln do v:dm· por IJll!l
se acliar cscriplurat!D o malcri:tl d:• rdcrida etll[lf!'Za.
l\lanocl Bnarque UI' 1\larndo, do i\le u Con . <~·l hn, !\li n i,:tro o
Secretario de E~t11do tios Negoeios ''" Agrieulturn, Commcrcio
n Ohi·as PniJiiras, as~im o teu h a entendido ~~ fa~a tJXPeutnr.
Palacio do Hio do Janeiro mu :lO de .Junho de i8HO, ti!l." da
Indcpondencia c do Imvrl'io.
Com n rubrica de Sua 1!~ge,;tallt~ o Imperador.
lllúnod lJtiiii'IJUe de .Macedo.

DECRETO N. 77~0 -

tm 30

DB JUNHO DE

1880.

Eleva o prazo concodiuo a Joi•o J,ournn~o tio Seixas par~ fahricar manteiga
f:eguudo o p!'oec3.10 tfiiO llcdara. t~r Jllcllwr~ulo.

Attentlendo :~o que l\fe requereu Jo;,o Lourenço de Seixas,
h de •·onfnrmidadt~ t~om o pat·•eer tlo Ct•rm·lhdro Procurador da Co1·:\a. So!,crania c Fazf'ntb N;•einn:JI, Iki por !Jnm
Elevar a dez annos o prm:o r·.onccdido ao pPIÍI~ionario po~r lkcrdo 11. 7!i\Jl de :lU :lo Ahril ullimo. para raJJJ·it~;n· Jnanteig:J, ~;,•guudo o proensso fJile tlcelnra tt·r ml'llwratlo.
J\I:JIIoel llu;•rr]UC tlo 1\lael'llo, tio 1\J,•u C'lll'<'lho, :\liu:~tro c
Secrl'tarin d<! Esiadn dus Negocim; da ,\grkitltur<~, Couunercio
e Obras Publiens, as.;im o lPHha entendido 13 fat:a exe,·utar.
Palncio do lHo de .Janeiro em 30 de .Junho de 1880, tiU." da
lndependcncia c do lmperio.
Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador .

.Manoel Buarqtic de Macedo.
oA:AA/"d'IJ""""'
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DECRETO N.

77M-nE

30

DE JUNHO DE

1880.

Concede privilegie a Jeronymo Alve< tlr. Macedo para o dcspolpador-'facedQ
-do sna invon~ão.
-

Attendenrlo ao que Me rrqnnr,•n .Tm·onymo Alves de Macedo, c de ronformHade eo111 o ;:nn·e•:r do Cnm;elheiro p, ocurador da Corõ:1, ~'ll.crania c F.. z,:nda Naf'ional, llt•i por l,crn
Conceder-lhe priviiPgio pot· ci11• o a111HJ<:, para l'ahrit-ar e
vender a ma··hina de sua in \·ew•:lo. d,•,Linada n r!toseas1·ar
café, <lenomilla!la- (),•,;polp:lllor .\l:w;·dn- sng-111Hio a dcscripçiio u desenho IJIII~ :•IH'f'S•'lllou e lieam archivados.
ManoPI HtPrquc de l\lacndo, i.lo Mnu Conselho, Ministro o
Secretario de Estallo ']os Nq.wl.'ios da Agrieultura, Commercio
e Obra~ Publicas, :1ssim o lenlw entendido e faça executar.
Pala cio do Rio de Janeiro em 30 d1: Junho de 1880, 59." da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Manoel Buarqu~ de llfacedo.

DECRETO N. 774.2 -

DE

30

DE JUNHO DE

1880.

Coneede privilegio a Samuel BollVen para uma mu.hina do lava1' roupa, de
sua invoução.

Attendendo ao que Mr rl'rrurr•·" Salim" I ncnv(•n, c de conformidade com o pnrec~rr elo Consolh,·iro Procurador ria Corôn,
Soberania e Fnend:t Nnci"u-•1. l l:~i por lH'rn Conceder·llw privilc•gio, por einco ~nno;, parn fabri•·nr e vcndl'r a mneltinn
de sua iilvenr;iio, tlc,dinntla n l:tv:1r ronp:l, rollhPc·id~ pdó
nome de • lk:won », se.~·u11dv a dc>r:ritwão c: tlc•s,~nho !JIIe
apreseuton e lirarn arei, :v;, rio~.
Man• :•I llu~•I'cJn:: dc: i\1:-cn.l", .1.1 :.reu Const'lho, l\Iinistro e
Secretario d~ Estar!n d '' :'\•·;..:·n,:io; t.hc ,\~.·ir'll:t:t:·a, C:nu.:.ertio
e Obra,, Puhlka::, ns~im o l<'111t .• c·!lf.l•nditlo P f:,çn exc:cul:lr:
Palaeio do l\io •1c .Ja,I(J:ro t'!ll .;u du .Juni;o de 1::l80, ü\!. 0 da
Indepe:tdcncia e du Imperío.
Com a rubrica de Sua Mage:;tado o Imperador.
Manoel Buarque de Macedo.

335

ACTOS DO PODER EXECUTIVO.

DECRETO N. 776,3-

DE

30

DE JUNHO DE

1880.

Concedo privi!egio a Francisco; Maria de Souza para o melhoramento que
inh·o<luziu no fabrico do velas tle stcarina.

Attent1endo no que :Me requereu Francisco Maria de Souza,
e Tendo ouvido o Conselheiro Procunulor da Corôa, Soberania
e Fnzenda N:.cional, Hei por hem Conceder-lhe privil.~gio
por cinco annos para o melhor:1mento que declnra ter introduzido no processo de Mr. :Milly para a fabricação de v das
de stPnrina. seg-undo a dns1·r·ipç~o quo apresontou A Hca nrchivalln; limitando· se esta concess;~o á Provinci:J de S. Pedro
do Hio Grande do Sul.
Manoel Bnarque de Macedo, do Meu Con~elho, :Ministro e
Secretario de Estauo dos Ncgoeios da Agricultura, Commcrcio
e Obras Publicas, :1ssim o tenha entendido c f:.ça executar.
Palacio do Hio de .Janeiro em. 30 de Junho de i880, 59. • da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarque de Macedo.

DECRETO N. 776,6,-

DE

30

DE JUNHO DE

1880.

Concede privilegio a Lniz Golfredo Eseragnollo Taunay o Augusto Carlos da
Silvar Dllos para uma machina do su.t invenção destinada "socear J:afó.

Attendendo ao que Me requereram Luiz Goffredo Escrag-nolle Taunay e Augusto C11rlos d:J Silva Telles, e de
confon)li<lade ~om o pare..tJr do ·Conselheiro Procurador da
Corôa, Soberania e Fnzenda Na1·ional, Hei por ilem Couceder·lhAs pnvilegio por cinco annos, para :1 nu1china que der.laram ter inventado, destinada a seccar rafP-, SPgundo a
descripç.iio e desenho que apresentar:1m e ficam archivados •
.Manoel Buarque de Macedo, do Meu {;on~elho, Ministro e
Secretario de E~tndo dos Negor.ios dn A"ri,•1iltura, Commercio e Oll~s Publicas, assim o tenha entendido e faça
exeeutar·. Palneio do Hio de .Janeiro ·em 30 de Junho de
1880, 59." da Intlepen<lrneia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarque di? Macedo.
<AA:A:Pd'\:f'\:l"d'
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DECllETO N.

77115-PE

:lO

DI>

.IUNIItl

))g

1.8HO.

Concodft privilegio a Anlonio l\Iachatlo tlc Alntcida F1·anp par:t o vchi''"lo
por cllc llcnominatlo-llontl Uc sc:~ur~u~~·a-, de :->na ill\'onção,.

Attendendo no que Me requereu AntoniÓ Mnehndo de Almeida Frnnçn, c de couformhlntlc enm o pareenr tio Conselheiro Proetuador !ln Coru:1, SoiJnr:min e Fn1·ndn Nneionnl,
Hei por bem Concc!ler-llic privile~do, por eineo annos, pnra
fabricnr e ventlcr vehienlos por elll' dr•nomin:Hlos-Jlo!](]s de
sqrnr:,nra-,de sun invnnç:lo, :;cgundo a tle~cripç5o o desenho que nprPsc·nton c licam nrrhi\ adns.
Mnnocl Bunrqun de l\1: ccd·.1. d11 'Mt~u Consl'iho, Ministro 11
Seerl't:.ri•• UI) l~st:Hlo tlo< NPg,,eio,; da .\gTiettllara, Cotuntcrciu
c Obr:ts Publit·ns, n-;sim 11 l•;!lli:l lJ!lil'llUido () ra,~n l~XI'I'Uiar.
Pahwio do Hio tlc J;meiro em :;o de Junho de 1~80, t.i~l." da
lndependencia c do lmpcrio.
·
Com a rubrica de Sua

~Iagcstadc

o llllperallor.

Mawwllluarqtte de Macedo.

DECnETo N. 77TIG- DE

:Jo

DE

JrNno ne

18~'0.

Conco,\o privilegio a 11. E. lltrgreavo- o .\rthm· p, iee para o YOIItilatlor rio'
C':tfé, Llo ·;u;t l:inl!tfãu4

Attrndcnrlo ao que Me retpu~rern:n l!. E. Hnrgrraves e
Arthur l'rice,c tlc courorntid:'d'~ 1:orn o p:trreDr do Con~'llheiro
Procnratlor da •~orü:t, Sobernni<t l' Fncntb N<trional, !lei por
be111 Cow·eder-lht•s privilr·g·i<•, por lO nnnos, para fnbril'arem
c venilt'l'<'lll o vt•ntilnr\or tlt~ t•ar~·~ 'Jiil' in\'Ptttnr:tm. ~l'~~tmtlo a
dcscripç:·IO e de,enho que apr··~t·ntarau• ,. lienm <ll'rhiv<tt.lus.
Manoel llmrque de l\I:•cBtlo, do 1\len Cons1dlw, i\Ii!'istro e
Secrct[trio tle Est;1do dos Ne.~oeios da 1\grieultttr;t, Commercio
eObrasPuhlieas. a<sim o tenha ententlido e fa, a exretttar.
Palacio do l\io de .Janeiro em :JO de Junlw de lt-:80, l'in.o da·
Independencia c do Imperio.
Cnm a rubrica de Sua l\Ingcslarle o lmpi'l'atlor.

J1Ianuel1Juarque de J1laado.

ACTUS DO l'ODEll EXECUTIVO.

DECUE1'0 N. 77TJ,7- DE 30

DE JUNHO DE

1880.

Conect!c prlvilccio a Puulo Jos•\ Moreira para o motor hyt!raulieo 1le su11.
in,·cução.

Atlendendo ao que Me requereu Paulo 1ostí Moreira, e
'fendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Fazenda
e Soberania Nacional. Hei por bem ConcP.tlm·-Ihc privilegio
)Hlr drz annos para f;11Jricnr e vender o motor hydraulico, que
declllfa ter inventado, e cujo desenho depositou no Archivo
Publico, com a clausula lle que o privilegio não será effectivo
sem o exame do referido motor, ce~sando a patente nos
c:1sos previstos no art. :1.0 da Lei lle 28 de Agosto ue :1.830.
Manoel Bnarque de Macedo, do Meu Conselho, Mini~tro e
SccJ'etarío de Estado dos Negocios da A~Ticultura, Commercio
e Obras Publicas, as,;im o tenha. entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Junho de 1880, 59. o da
I ndependenria e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarque de Macedo.

DECRETO N. 77f!8-

DI!:

30

DE JUNHO DE

1880.

l:onccdo Jlrivile;;io a Aulonio Augusto dos Santos Luzes para fabricar e
\·cu der fechaduras,

lriw~os 1 traiHJIIola:i,

tlc sua invcuçào.

AttendenrlA ao que Me requereu Antonio Augusto dos SanLnzP.s, e 'fenrlo ouvido o Con~clhdro Procurador da Corôa,
Soberania e Fazenda Nacionnl. Hei por bem Conr·edPr-lhe
privilegio por cim~o annos pa1·a fabricar c vender fechaduras,
trincos c tranquetas do systmna de sua invenç<io, segundo 11
descripção quH d'lpositon no Archivo P11blico, e com a dau·
sula de que srm exame dos n~ferídns ohjectos não será clfectivo o privilrgio, cPs~nndo 11 patente nos casos previstos no
nrt. to d;1 Lei de 28 de Agosto de 18:.!0.
Manonl Bua!'QU<l de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Agl'icultura, Commercío e Obras Publi1·a~. assim o tenha enlendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Junho de HS80,
59 .o da lndependencia e do Imperio.
Com a rubrica de .Sua Magestade o Imperador.
to~

Manoel Bum·que dP Jlfacedo.
o 'V'Id'\:.f>~

p, li.
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DECRETO N. 77&.9-

DE

30

DE JU~HO DE

f.880.

Coucode privileiJio a Henrique Ernesto Dauer 1•ara fabricar e Yondor o
fóle de sua inYeoção.

ALtendendo ao que Me requereu Henrique Ernesto Bauer,
e de conformidade com o parecer do Conselhtiro Procurador
da Corôa, Sob·~rania e FntJnda Nacional, Hei por bem Conceder-lho privilegio, por cimo annos, pnr.1 fabricar e vender
o fóle :tperfeiçoado, de sun invenção, segundo a descripção
e desenho que apre:<entou e licam archiv:.tlos.
Ma.noel buarque de Mac.•dn, tio 1\leu Cnnselho, Ministro e
Secretario de E,t •do dos Nego cios da Agriculturn, Commercio
e Obras Publicas, as~im o tenlw en~e11dido e faça executar.
Pala~io do Hio de Janeiro em 30 de Junho de 1880, tm.o da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Baarq11e de lJiaceJo.

DECRETO N. 7750

-DI<:

30

DI<: JUNHO DE

1880.

Concede privilegio a Georges Du Cros para o appareliw de refinar assucar
que d•elara ter inventado.

Attendendo ao que Me requereu Georges Uu Cros, e Tendo
Ouvido o Conselheiro Procurador da Cor•\a, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio por cinco
annos para Fabricar e vender o apparelho denomiiUJdo • Refinador esmagndor, • qne declara te1· inventado para IH'eparar
assucar, se~-tuntlo a descripç:io e desenho depositados no Archivo Publico; com a clau,;ula de que o privilegio não será
effedivo sem o ex11me do referido appart lho, ce~sando a pateuLe nos <Msos previstos no art. lO da Lei de 28 du Agosto
de 1830.
fllanoPI Bnnrque de Ma•·e•1o, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario fie E5tado dos Negocios da Agricultura, Commcrcio
e Obra~ Publiras, assim o tenha entendido e façn executar.
Palacio do Bio do Jnneiro em :JO de .Junho de 1880, 59.• da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Manoel Buarque de lJfrtcrdo.
~
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DECRETO N. 7i5l- DE 30

DE JUNHO DE

!880.

Coneetlo priYileaio a Henri<[l!O Delfim DupraL para o apparclho de bencliclar
café, que declara tn1· inventado.

Attendendo no que 1\fe requereu Henrique Delfim Duprat, e
Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, SotJerania
e .Fuzenda Nadonal, Hei por bem Goncerler·lhe priviit'gio
por cincc armos pnrl\ f••hricar e vender o apparelho denominado- Ventilador a prumo- que deelarn ter inventado,
afim de tJrnl'ficiar· café, e cujo desenho depositou com a
respectiva descripçàu no Archivu Publico, observando-se a
clausula de que o privilcg-iu niio S!'l'á eJI'ecth·o sem o exame
do refrrido appat·elho, e de que cess~ní a patente nos casos
previstos no art. W (la Lei de :i!8 de Agosto de 1830 .
.Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secrelarh de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio
e Obras Publkas, assim o tenhn entendido n taça execut:1r.
Palacin do Hio rle Janeiro em :JO de JnuiJO de J880, 59. 0 da Jndependcncia e do Imperio.
Com a ruhricn de Sua 1\fagestade o Impci'ador.
'Manoel Btwrque de 1lfacedu.

llECBETO N. 77f)2. ~pprova

àS

DE

30

DE JlJ.i'iHO DE

1880.

altoraçõcJ feitas om difToronto> arti11os tios o3·atutos da Sueicdado
<lo Boueficcncia <los Artistas de Conslrurção l'iaml.

Attendendo ao que requereu a directoria da Sociedade de
HenPfiCfmcia dos Artist;,s de Cnnstrucç·ão Naval, e Conformando-me com o parecer da Secção dos Negocias do Imperio
do Conselho de Estado exarado em consulta de ~8 de Novembro do anno pas8ado: Hei por !Jem Approvar ns alterações
fl:litas nos arts. :i!. 0 , 4. 0 , 8.o, 9.", H, i2, 16, 19, 2~,
:!ti, 35, 36, 37, !J,3, !J,4, !J,5, ~8, 49, 51, 54 c 56 dos estatutos
da mesma sociedade.
Quaesquer alterações que se fizerem nos ditos estatutos
não poderão ser postas cut exC'cur~o sem prévia npprovação
do Governo Imperial.
O Barão Homem de Mello, do Meu Come lho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, as~im o tenha
entendido e fa(~ll ext>cutar. Palacio du Hio de Janeiro em 30
de Junho de i8h0, 59." da Indcpendencia P. do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Barclo Homem de Mello.
o/'\d'ldV' .;vv·.,·
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DECRETO N. 7753- DE 5 DE

JULHO DE

{880.

Autoriza Morris N. Kohn a org':lnhar a omproza uo lolographia olectrica Ut"·
b•ma do serviço uomostico.

Altondendo no que Me requueu Morris N. Kohn, e de con·
rormidado com a Minha ImptJrial c Immediata n.·solu..-ão de
20 do corrente mez, tomad<l ~ouro pa1·cce•· da Serçào dos
Ne~ocios dü Imperio do Con<elho d·~ Estado, exnradu e1n consulta de 2::! de M:tio proximo passado, Hei por tJem Autorizai-o a organizar, por meio de uma companhin, uma t·m·
}lreza do telt·graphia electric:~ urbana do serviço domestico,
medi:~nto as bases que eom este baixam, assi~n~llas por Md·
noel Buar.tne de hl3eedo, do Meu Conselho, Ministro e Secrl'tario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e f;oça exe·
cutar. Palar.io do U1o de Janeiro em5 de Julho de 18~0,
ã9. • da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica do Sua 1\lageslade o Imperador.

Manoel Bual'qne de

.Maced~.

Bases a que se ••erere o Deereto n . .,,.ti3.

I
A empreza se denomimrá-Empreza de Telegraphos urbanos de Serviços Domestico:;;- , durará (lOf dez :mnos, e, de
accôrdo com os regulamentos da Directoria dos Tt•legrllphos
do Estado, podPrá estender seus fios dentro do munidpio
da Côrte e de Nicthcroy.
Il

Será permitthlo ti emprezn, si assim lhe convier, introduzir
o systema em todo o Impm·io, sendo •tue para o e~tatJrleci·
menlo desse serviço procurará obter Hccnça das respectivas
autoridades provinciaes a quem competir.
1!1

Se1·á livre aos propretarios c moradores dos predios o uso
do mencionado systema.

IV
Os fios te\egraphicos da empreza serão collocadog de modo
que não prejudiquem, nem embaracem o serviço das linhat;

ACTOS DO PODEJI EXECUTIVO.

do Estado, resprit:mdo-se ainda os direitos de qualquer systema de serviço tt>le,g-rnph ico, ullla vez que niio entl'nda com
o systema desta empreza.
Fica prohibido á emp1·cza o uso de linhas telcphonicns.

v
As tahellas dos preços dos diversos serviços, que n empreza propõe-se crenr, não serão rxecutadas, emquanto não
forem approvadas pelo Governo.
A em preza dará 11rineipio aos seus trabalhos dentro de um
anno.
As vantagens que ofl'erece ao publico são as seguintes:
L• ObtPr immrlliata e rapidnmt>nte auxílios da estação
mais proxima e d~ est:1ç~o centrnl do corpo de IJ'lmbeiros,
para extinguir qu:llquer incendio que se atear na casa de
morada do assignante ;
2.• Obter 1·om a mesma solicitude e rapidez os :mxilios
mediros de que o assignante possa carecer em qualquer
momento do dia ou da noit•~, ou mnndando chamai' o mrdico
que lhe fór indicado, ou pondo :\ disposição do mesmo assignante um criado para esse fim;
a.• Communicar á Policia qualquer assalto ou violencia
feita no domicilio do nssignantc, nfim de l)Ue promptos soccorros lhe sejnm prestados ;
lJ,. • Fornecer serviço de portadores de recados, cnrtas,
embrulhos c qunesquer outro~ ohjectos par:~ dentro da
cidade ou ·para seus suburb ios, afiançando a fidelillllde dos
indivíduos que empregnr nc~te serviço e resrJr,ns:tbilisandose, ate :í somma convencionaua, '(;elos prejuizos que elles
causarem.
Palaeio do Rio de Janeiro em a de Julho de fRSO.lllanoel Buarque de lllacedo.

DECRETO N. 77ãlJ,

-DE

7

DE JUI.HO

DF.

l8RO.

Proroga o prazo mareado na clausula 7.':1 o allora outras clausula~ tl:\s quo
acompanham o IJecrcto n. 6681 tio !2 tlo Sotomhro de i87i.
,/

f •

._·,

I

A!tendendo ao que requereu • The Conde d'Eu _Rrulway
Company Limited •, Hei por bem Pro rogar, até ãií di~ 31, de,, ...
De1.rmhro do corrente anno, o prazo mareado'·J\n clau~ula ' ·

')

''

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

'
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7. • do Decreto n. 6681 do 12 de Se tem IJro do 1877, parn o
começo lias obras da mesma Pstrml:l, de~ conformidnlle rom
as clausulas tJUe coiiJ este baixam.
M:moel Bnarque de Macedo, do Mw Conselho, Ministro e
Seci'elario de Estntlo dos Neg-ocios da Ag-ricultura, Commercio
e Obras Publieas, assim o tenha entendido e fnçn executar.
P11lacio do Rio de Janeiro em 7 de Julho de 1880, im.• da
Independencin e do lmperio.
Com a rubrica de Snn 1\lag-estade o ImperadO!'.
Manoel Bnarque de .1/accd'J.
Clnueulne n que se ret"ere o Decret;o n. '>''>'H4
destn dntn.

A estrada comprehenderá uma extensão do tU kilometrm:,
ficando a companhia obrigada a construir o rnmal do valle
do Parahyhn sómente até o Pil11r.
11

O capital ganmtido é de ;t 675.000, fixado na clausula t.•
das que ncompanhnm o Decreto n. lili8l de 12 dP Setembro
de 1877. A companhia poderá levantar de uma só vez, e logo
que fôr recessario, até a quantia dn ;t 4:25.000, nos termos
e con· lições dss ela usulas 2. • e 5. • do citado Decreto de I 7
ele Setemhro de 1877.
111

As obras flrariio concluídas até n povoação de 1\Iolungú, no
ramal de Independent·ia, df'ntro do prnzo de Ires :mnos n
contar desta data.
IV
F!e:1 m em intoiro vigor todns as mais condições do Decreto
n. ti68i de t:! de Setembro de IH77, IJUe pelo presente niio
foram alter;Jdas.
Pulado do Rio de J:llleiro em 7 de Julho de t880.- Mancel
IJuarque d1• Mac!'do.

3~3
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DECRETO N. 7755 -

DE

tO

DE JULHO DE

1880.

Cont'od<J privilegio a Samuel noavon para os melhora monto• i ntrodnzitlos no
despolpador • Gordon. •

Attendrndo ao que Me requereu Samuel Brnven, e de eonformidndc com o parecer do Comelheiro Proeur:•dor da Corf•a,
Soberania c Faz~nda Nncionnl, Hei por bem Concecler-lhe
privilegio, por cinco annos, par:. os melhoramentos que
Jel'larn ter introduzido no despolpadnr de caft~ dcmominac:lo
• Gordon •, ~e~undo a descrijii,;iiu e desenho que 1lepositou e
ficam arcl.ivados.
Manoel Bnnrque de Macedo, do !\leu Con~elho, Ministro e
Secretario de Est:•do dos Negocios da Agricultura, Commercio c Obr·as Poblieas, ngsim o tenha entendido e faça
executar. Pall~eio do llio d11 J:tneiro em JO de .Julho de 1880,
5g.o tln lndependencia e do Imperio.
Com a r o h rira de Sua !\Iages ta de o Imperador.

Jranoel Buarque de Macedo.

DECRETO N. 77tj6 -

DB

u

DE JULHO DE

1880.

Appron com alterações a reforma dos estatutos da A><ociação Commercial
do Amazonas.

Attrndendo ao que Me requereu a Associnção r.ommercial
do Amazonas, e Cunformando·me, por 1\linh:t ImmPdiata Resoluçno de i de Maio ultimo, com o parecer da Seerão dos
Ncgodos do lmJ,Prio do Con~elho de Esfalfo, exnraclo em
consulta de !9 de Março do currcnte anno, Hei por bem
Approvar a reforn a dos estatutGs da referida associaç:io,
elf··•·tu:mdo·se nplf,·s ns alleraçõcs que com e;.;te b11ixam,
assigna1l11s por Manoel Bunrqne de Macedo, do !\leu Conselho, l\liuistro e Srcretario d11 gstado tlos Ncgoc1os da A~ricul
tura, Commercio e Obras Pnblic:•s, que assim o tenha entennido e faça executar Palacio do Rio dt• .Janeiro em 12 de
.Julho dr t880, 59. 0 da Independenci:1 e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
,llll!zod R1w rqnr de Marerlo.

ACTOS DO PODEH EXIlClTTIVO,

Alte-rn{'c)el!l n fJUC se rct"erl" o Decreto n. , .., Hft
destn dntn

O art. 8. • fica nssim redigido :
O socio de qualquer firma social, comquanto não faça
parte da associação, podPrá, na :m~encia do socio que a ilHa
pertencer, substituil-o com as mesmas regalins e obrigações.
(O mais como está.)
TI

No art. 13, § 3. 0 , snpprima·sn a JKih.vrn-moralmrnte.
IJ[

O art. 26 fica snbstitniuo pelo seguinte :
As sessões da assemhléa geral n~o poderão ser presiili<las
pelos membros da dircctoria ou por qualquer e111prcga,Jo da
associação, aos qn11es é tnmbern vedado st•rvir em qualqn~r
outro cargo na mesn1a assembléa.
Palacio du Rio de Janeiro em f2 de Julho de 1880. -Manoel

Buarque de Macedo.

Estatutos da Associação Commercial do
Amazonas
CAPITULO I
DA WCIIWADE

r:

SlliTS

Fll'i~

Art. t. • A Associação Commercial do Amazonns, estabelecida nesta cidade de 1\lan:íos, em virtude da t~pprovação
de seus estatutos por acto do Poder Executivo de H de
Junho de !871. continúa a existir sob a mesma denominação,
com a reforma feita aos mesmos estatutos, conrormc a resolução tomada em assembléa geral de seus associados de t.·•
de Fevereiro de 1877.
P:~ragrapho nnico. ApprJvados pelo poder eompetente os
estatutos present,.s, todos os n~sociados são obrigados a
cumprir restrictnml•Uie as snas disposições.
Art. 2. o O ohjecto prineip;d desta associnçiio é p··omover
por todos os meios a ~en alcance o desenvolvi111enlo do
commercio desta provincia, animar a naveg:1çiio de sPus rios,
a ~tHI lavoura. inrlustria r, roloni;:a,;í'ío, snstentnr c defender

3Mi
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os intm·esse.s e legitimo~ direitos do commcrcio da província,
em gera~. e desta associação e de cada um de seus associados
em pnrtlcular.
Art. 3. o A sédo da Associação Commerci:~l é nesta cidade
de Manüos, capital da Província do Amazonas, onde a representará a sua directoria prrante o Govemo e mais autoridades sobre to<las as questões tendentes aos interesses commerciaes de toda a provi ncia.
ParagTnpho unico. Jlavl'ril :tg-entes nas principaes localidades do interior c assim em outras menos importantf's onde
fór conveniente para auxiliarem a direcloria em tudo que
tiver relação com o lim tla associação e depender das respccthas localidades.
Art. 4.° Fazrm parte da A>sociação Commercial todos os
socios na mesma já inseriptos e os que de futuro se inscreverem: ~eu nuu1ero é illimitado e tanto podem ser r·esidentes nesta capital, como em qunlquer parte do interior da
provinria e gozarão ignaes direito> e protecçiio.
Paragrapho nnico. Haverá lambem soeios benemeritos,
qunndo seus ~erviços prestados ó associa~·ào í! ao commercio
da província l'orPm taes tJUe mereçilm (lssa tlistinc~·üo por
deliber;,çiio dn a~semhléa g"ral.
Art. 5. 0 Emquanto a a~~ociarão não tiver edificio proprio,
funccion:trá em ca~a alugnda e n•·st;l se reunirá a assembléa
geral, directoria, associndos, e capitães ou mestres de embarcaçõe~, par;~ o !Jue ~e conser·var:i ''~mprc aberta dag \J horas
da nwnhi'i ás :1 da tarde de todos os dias . c mais temJIO quando
convier á directoria.
§ 1." Hnverá nas salas das sessões e serão franquendos
aos qne a frequentarem um mnppa dos vapnreo e outr:ts embarca~:ões entradas e sahidas uo porto dest:1 eapilnl, um outro
de importação e exporta~ão, seus valores oiJiciaes, jornaes da
terra o de outras províncias do Imperio e de r;:1izes estrangeiros, quando os recursos da associ:~~~iio dum p;11·a pagm·
as suns assi[{naturw~. e lirwluwnte t•otaeões de cambio desta e
da praça m:iis proxima a esta provinci;i, preços correntes ou
officiaes d;IS repartições n~cnes do \lanáos e da praça do Pará.
§ 2.• Os livros, jom:ws e quae~quer outros pnpeis pertencentes it associação não podem ser levados sob fJIWiquer
prf'tt'xto para fôra da sala das sessõe~. onde ~ó é permitlida
a leitnra dos mesmos.
CAPITULO H
DOS SOCIOS E SUA ADM!SSlO

Art. 6. o Podem ser soei os da associaçiio eommercial os
commercianlt's e agentes ;,uxõliares do commercio, nacionaes
ou estrangeiros, de conformidade com o codigo eommerl'ial
e leis l'om relação ao comrnercio, uma vez preenchidas ns obrigações consignadas nestes estatutos.
l'. [(
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Art. 7. o Os Consulr.s, Vire-r.onsn les e Agentes Consulares,
que não lizerem prolls>ão tio comnwrcio, são socios nnlos 3
isentos de qu:dquer pagmnento ou eontl'ibuição est~belecida
ne~te~ est:11uto~, mas nf10 podem vol:n· nem srr votados
para cargo algum, solvo ~i preferiro·m pngnr join e mensalidades.
Art. 8." Não seJHlo as firmns eommrrd:1es arlmittidas
como entidndr·s, o soeio d•·lla, tflle uão Jizl'r parte da Associaçilo Co111mereial, podt~rá na :1nsenci:1 dnquelle qne o
fizer suhstitnil-o com ns IIJcsmns n•gnlias c o!Jriga;ões de
associado uma VPZ que e~te por si ou por apresenlat;ão por
escripto do outro que se allsPntn o derl:1re pt•rante a directoria. Este d1reilo ccssn desde que o assodado :msente
se apresente :i :1~socinç~o.
CAPITULO Jll

DA AIHIISSÀO DOS SO(;JOS

Art. 9.• Para admissfio de socios ou precederá proposta por
escripto dirigida á directoria e assign<~da por qualquer socio
reconhecido ou t1 requerimento do interessado.
Art. 10. A dirrctoria reronhecer:i si o proposto é po~soa
que se dedica á vida comurercial ou industrial, si tem IJom
procedimrnto, si est:i no gozo tlc sr•ns direitos civis on no
caso previsto no :nt. 7."
Art. H. Aceito o proposto. o qno sn deveril nrilicar por
maiorin de voros, o seeJ·etnrio dará conhecimento da ~na admissão ao interessado. alim rln q•1r este S•·lil"it•l o sen diploma
dentro do prazo de 30 di<~s, si residir 111·sta l'idnde, e de tres
mezes, si no interior da província, tlt·pois rio que sru nome
será ou não inscripto JW nwtrknla P se t:\petlir;í o diplom:~, snlisfeitns a joia e Jllo•n-<alitl<~des tf,, primo·iro trimestre.
Art. 12. Si por qii:Jiqner eireulllsl;~nci;; o proposto n~o
quizer fazer· parte dnsta :•ssocinçiio, sr) poderá ser novament.e
apresentado sd< mczes depois da prirneira proposta.
Art. 13. O socio é obrig:1dn a :
§ :1.. o Pagar a join d" :201~000;
§ 2." l';qwr pontualn!I'JJ!r: a men;;alitlalle de :2/J em trime.<tres atliant dos;
~ 3.° Coneorrer moralnwnte par:~ o eng-randecimento da
assoeiiJÇ:io ;
§~.o At·eilar o cargo pnra qnn Fôr elrito, snlvo em caso de
ret~IPição, em que assiste-lhA o direito de recusa.

ACTOS

no ronr.n

EXEfTTI\"0,

f:APilTLO IV
llB PENÃS A QIJR FICHI SUJRI'rüS OS SOCJOS

Art.. 1'1. O soeio ~ení eliminado :
1.• Qu:mdo niio s:1tisfizer a-; obrigações estabeleci1las no
art. i3;
§ 2." Quando c~usnr. ou procur:1r causar damno :í associação;
§ 3." Qu:mdo no seio da nssociação olfrndcr physica on
moralmnnte a qmdqn·~r outro ~ocio;
§ 4. 0 Qn:,nrlo f;dlir por quebra culposa ou rraurlnlcnta,
.i ugada por instancia ou tribunal superior, como determina a
leg-islação commercial ;
~ 5. • Quando deixai' de pagar suns mensalidades em dons
trimestres seguidos, resiclin!lo na capital, e trcs residindo no
interior da provineill, uma vez prov:ulo qnc foram feitas as
necessarias diligc•ncias e precederam a\·isos por parte da
direcloria, a quem neste caso compete eliminai-o, dando
disso conlll na primeira reunião da a~sembléa gernl. Quando,
porém, a direcloria deixe de cumprir t·sta disposição, responderá para a assnciac:iio pelas somm:.s que deixou 1le rnceber dos socios remissos.
Art. 15. As disposic;ões, :'1 exccpriio da ultimll, do artigo
antecedente e ~eus par:1g-raphos só podem ser t111plic~~rlas
mediante ~~ccusllç~o por part1! da clirel'!orin o:1 dl• f'inco
socios por meio rln nm requPrimenlo, th·vPndo ns :H·cusa,:õe~
ser runclamentmlas c :tfJreo;entad~s :i a..:sernhlé:~
g-eral, que, ouvinclo o ncl'u~ndn, dar:í o '''li teredict"m por
escrutínio, prevalecendo na resolução a maioria absoluta de
votos.
Art. 16. O soeio qnc se dl'spedir c continuar :1 residir
nesta capitlll não poder:í ser admittido outra vez sem pagarnento de meia .ioia, fnvor que este aproveita lambem aos
eliminados em virtude do§ 5." elo nrt. H.
~

CAPITULO V

Art. 17. A administração da Associação Commercinl é
commettida a uuw dircctnria que representnní os i ntcresses
com111Crcíaes de,;ta província; e se comporá rle um presidente, vice-presidente, secretario, thesourt'iro e tres direclores, eleitos pela assembléa geral e serviriio por um
anno, salvo si fõr reeleita nn todo ou em partP,
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Paragrnpho unico. O tllt>soureiro não é obrigndo a assistir
:ís ses~ões da directoria, a menos que n;·,o s:·ja para ntm~sentar
o bahnço da c~ixa ou a convite para Jlrestar alguns escla·
recimentos.
Art. i8. A direetoria entrará em exercício oito dias depois
dl' ser eleita, devPndo para esse fim reunir-se com a directoria tramacta para esta dar· lhe pos~c, fazer-lhe entrega do
relatorio quH tiver lido em a~st•mblén geral, dos livros e dn
tudo o mais que estiver a seu cargo.
Art. f9. Si, pas~ados os oito dias de que trata o artigo
anteced:·nta, :1 directoria, cujo nwntlato lenha expirndo peln
eleiç:lo de outra, não stl tenha n~unidu para dnr a posse,
será estn torn::dn sem a a;;sistencin da referid;• direcloria,
exigindo a nova dos empregado:; da associa~·ão t"do' os
livros, pnpeis e o m;~is rpw ú mesma prrtcncer. nwdi;mtc
inventario, c tudo f;~rã con~tar cir<:Unlsl<~nciadamente na
respeetiva aeta; niio se podendo P\Írnir o thes.,ureiro a
entregar os livros a seu (':1r!!O o o saltlo <ILte exbtir em
caixa sob pena de responsnl.lilidude imposta por lei 1ws
dcposi ta rios.
:r.APITFLO YI
0.\ DIRECTOHL\

E SEUS DE\"EilES

Art. 20. CompctP ao directm·:
§ L• Cunvoc:~r a assembléa geral uma vez por anno, e
extruordin<~riamente sempre qnc julg·ar necessario, ou a
requerimento de cinco socios;
~ 2.• Heunrr--se duas ou mais vezes pnr mez para trat:u· de
qualquer medida d<~ utili1lndP ao commer<"io ou a a~sociarào,
lllandand" lavrai' pelo secretario a actrt de tudo que OCI'OI'rer;
§ 3." Admittir ou rejeitar as pessoa~ <JUe forem Jli'OjJOstas
par a soei os ;
§ '•·" Decidir pot· mnioria absoluta de votos todas as ma·
terias de qne tiver 1le se occnpar, lirando a sens membros
vencidos o direito de fnzr.rem ins1·revm· seu~ votos nas netas
das sessõ1•s com as razões qun os justifiquem;
§ 5.• Velar na execuçiio destes e-tatntos;
§ 6.• Despedir os socios <Jill' não satisfa\am suas oh ri·
gações ~ecuniarias;
~ 7.• Zelar pelos interesses dn socied;lde, de m:meira qne
resulte br>neficio par<~ ella ou p<~ra o commereio em geral ;
§ 8." Contratar um advo!.:a•lo m rdi:onte um estipendio
annual, quallllo esteja :to :dean ·e dos fundos sodaes, o qual
terá por obrigaç;lo ese:arect>r 11ualquer qu· stão qne lhe fór
submettida, e V1~ntilnr os direitos da as~o~.:iação e do commercio, quando lhe for rnquisitndo pela direetoria;
§ !l." FornerM :ís rl'parlições lisrars os preços correntrs dos

At:ToS IJO PODEI\ EXECUTIVO,

319

generos que vêm ao mercado, tantas vezes quantas sejam
precisas para :1 orgnniznção da pnuta ;
§ 10. Tomar conheciutento de qualtJUer representação feita
por algum ~ocio, qu•·r dn capital ou do iiltPrior, que
directa ou indirectamnnte affecte ü associação e ao commercio;
§ H. Nomear os ernpre~ados necessarios no servi~·o da
assoch1ção, fixar o' ord.,narlos, ficando snj•1itos :\ approvação
d:1 assembléa ~er:•l. e demittd-os pur co11venienda do serviço ou da a~sociação;
~ 12. FazPr at'tJUisi~.·ão de casa para as sessões, de livros,
mc.veis e tutlu que seja nccessario e compatível com os
recursos da assoei .ç:io ;
~ i3. Autorizar o thesourciro ao pagamento das dcspPzas,
o que este siÍ o l'aril 0111 vi~la do-pague-se do presidente ;
§ H. Org:.niz~•r annualrnente um rdatorio circumstanciatlo do tudo quanto tenha oecorrido, o quul deverá ser
prc>Pntc á assewlJiéa geral na sessão ordin:ll'ill da mesma.
No n~latorio se conterü a rect'ita c dr1~pt\Z:J hnvilla~, tudo
IJIWnlo s"ja de inlerPsse p:tra a a.;sociar;ào e JWI'~I e~clare
eimcnto do commercio em geral ;
§ Hi. Hepresentar a ;~ssor·ia(,'àO por si, ou por deleg-:u;ão
no,; Juizos ou Tribunat~S do paiz, br•m assim pernnte os poderes lr'gislativos ou adn•ini:;tn.tivos sohre quar SIJUer ahusos, vexames ou embaraços quo o conHnordo ~offra, indic:mdn os meios que julgar nwis acertados e convenientes para
I'ClliOVflf-ns ;
~ 16. Nomear agentrs no inll'rior da província que promovnm o engrandeci111enlo da :JS>'or·iaçiio c auxtliem a direcloria.
Art. 21. Compete ao pre>ideutc :
§ J.o CouYot·at· a reunião d:• assemhUa geral ordinaria para
11 dia 6 de Janeiro dr• cada anno, e cxtnwnlinnria, eomo prescreve o § L• llo artigo antt·eeJente, dHel:rtanrlo o fim para
qne é convocada o o mesmo lim ~Prvirti de matcria t•ara a
discms~o;

§ 2.• Prr•sidir as sessões tanto da directoria corno da assemhlra ger:l) ; regular os lra!Jal hos c manter a ordem nas
discussões ;
§ a. o Suspender a sessuo quanrln julgar convenir•ntr it hna
nrdem, que nclln deve existir, sendo nisso t·oncortle 11 maioria
da nw!'a, a quem eon~nltarit.
Art. 22. O viee· presidt·nte suiJ;;titue o prc,idcnte nas suas
faltus qunntlo para isso seja convoe:.do, tanto nas ,.:es~ões da
directoria como nas da assemhléa ger:•l, cumpl'lindo-lho as
:tltrihtriçõcs do art. 21 e seus p:ll·ngrapltos.
Art. 23. As obrigarões do srnetariu >ão :
§ i. o Heecbcr e dirigir toda 11 correspondenciu; laVJ'ar as
act:•s das sessões, lltnto da directoria como da assombléa
geral, e com o fll'l'~idcnte assignar a corrcspondenr:ia c actas
das sessões ;
§ 2. • Assignar com o pt·esidente as representações em nome
da associaç<io, numerar, rubricar e assignar os termos da
abertura e encerramento dos livros da associDção ;
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§ 3 .• Em caso ile ausencia por trmpo indeterminado, o ~nb
stituirá o soei o que fôr immt>tliato ua votação, e nos impedimentos temporario~ pelo rlirector m:lis moço em idade.
Art. 2~. Compete ao thesourriro :
§ 1. • llet·eber e ter em IJo:r !rllnrrl:r os fundos dn associação,
cmqnanto não houver um cstafJefecimrnto bnncario onde
sejam depositados ;
§ 2." Prou10ver a cobran1·a rir~ joias e mun~alida,fes dos :;ocios. as~ignH n•eibos, pagur toda< as d'l'JI'•zas ~otorizndas e
!lrdenada;.; ptlfo presidente, P~criptura r o !ivro eaixa, dar eonta
á diref'loria, em se~<iin rnen;.;af, do estado da r·:.ixa, mrdinntc
um balancete, e todas as vt•zes I( .te seja rertuisiwdo pela direc·
toria;
~ 3. o Findo o tempo da >Wl pfni\·~n. não sl'ndo rer•leilo, en·
trPgar a tl!esour~ri~r ou caixa CO!ll todo~ os documPnto< Clll·
massarlos em ordem r,hronologill;r e o saldo, :w S!'U stlf'eessor,
e isto depois de "Pttrovarlns as contas do annn, cujo acto ler:'t
Jogar na po~se da nor:r diref'turi;t, camo Jll't'~ITt'vem o,;
nrts. 18 e f9.
Art. 25. Inr·umiJe :ros direr.:lores:
§ i. • Comparecer ás S!'s~ÕPS da dircctoria dna> vezes por
mez e sempre que o presidt•nte rrrerise do seu auxilio e con·
curso;
§ 2." O mais moçn 0111 id~de sn!Jstituirá ao sccret~rio nos
seus impedimentos temporarios, eonforme o art. 2:J, § :3. 0 ;
§ 3. o Confeccionar em 'c,:são dnn< YfJZr's por mez ou ma i;;
vezes, ~i fôr preei~o. ;ts pnut:rs com os preços eoiTerrtns,
para serem for11crid:rs its rl'p:rrtir;õe.-; ti;.;c:rf's, devendo ser
cllns nssignndas pelo dircctor dt~ qninzcrw, cuja ese:rla Sl'rá
designada prdo presidente;
§ 4. o Anxili:rr ao prcsident'J I'IHII ~u:'s luzes em tu rio rrue for
de geral interesse para :r :rssori:tç~o e o rollrlllPI'Cio, nm g-crnl,
tJ a cadv nssociado, em partícula;·, podendo para is,;o aprescnt:rr ern ~essiio da rlircelnria indieações e requerimentos,
n•solrcr as qtwstões por m:riorin e I'Xccufal-as.
CAI'ITU LO VII
UA

ASSEMDL~A GEnAL

Art. 26. As se~~ões da m;semblt\a geral ser~o presididas pelo
d11 ;,ssociltção, e seurlo o SI'Ct'el;rrio o mesmo da directoria.
Art. !7. Para a organiza ão da mesa ria assembféa geral,
o presidente pi'Oporá, rios socios presentes, dous p:•ra escruti·
nadorPs, que, approvados pPia assembl•'a, tormrrãn seus lo·
gares aos l:•dos do presidente e secri'lario, ficando assim orga·
nizad:r a mesa da assembléa. Estrs funccronarios serão con ·
vidados ou eleitos todas as vezes tJUe forem precisas.
presidonli~
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Paragrapho unlco. Quando os nomes inrlicados para e~cru
tinadores não st>jam avprov:•dos, serão eleitos por escrutínio
os dous que obtiverem maioria relativa de votos.
Art. 28. A reunião annua da asselllllléa gernl fica designada para o dia 6 do J;meiro de cada anno, c extraordiuaria
conrormn di~põe o § l. o do art. 20.
Art. :tU. Para haver reuui:io da assmn bléa g-eral ordinaria
ou extraordi 1wrin, é prl'ei~o n pre:<ença de onze soei os pelo
ml'nos, alr~m do prnsirleute e secretario.
Art. 30. N:io coucorrenuo os socios, ao primeiro convite
do presidente, á reunião da assr•mbléa gnral, terão 2. ··e
:L" convites c\:lm interv-;dlo de um ll"ra outro de tres dias,
podendo-se t•oustituir co•n o n:un:~ro de soeios qne couaiJareeerem nn ler•~eiro convite o os naeaubros ,J;, direct•Jria, nssembléa e n,; suas decisões serf10 valiostts, á exce1H;iio da que
puder resultar a di,:solur;:io da assoc1ar::io.
Arl. :11. Na sessão annua ~cr:"1 lido o rel:atorio qnc o presidente é obt·igado :1 tiiH"CS;HJlar, acompanhado do lJahmço
do anuo findo c ele todas as eircum<tancias hav1das durante
o mesmo, assim como dns indic::çõL~s proveitosas á associação
e ao commercio. Nesta sessão pt'lde tralar·se de qualquer
assumiJto, usando da palavra até duas vezes e uma mais
pela ordem cada socio solJre uma mesm:t ma teria.
Arl. :!2. Finda n leitura do rel:ttorio c parecer da com·
miss~o de exame de contas, scr5o postos á discus~ão não sú
o mesmo relatorio eomo o pareeer da commissiio, c nfinal á
vota~~:lo. Em seg-uida proc;·d•~r-sn- h a :'1 elr•iç:'u1 dos sodos
IJIIe dtlVCIII coutptir a direeloria L' tios Ires tjlle deveut formar
a commi~são tle exame de t•t•nlas.
§ t. o A eleição da directoria será feita conjunctamente de
todos o.; fu1acrionarios quo a com11Õt', designando nns listas
os c:,rg-ns para os •Juaes são vot;tdos os socios, ~erulo r·lle~ os
seguintes:
Presid•·nte.
Vice- presidente.
Secretario.
Thesoureiro.
Tres directores.
§ 2. ·- A commissiio de exame de contas ~erá eleita em seguida; contendo Ires nomes cada lista.
§ 3. o O; eleitos serão aquelles que obtiverem maioria relativa de votos e a elei~·ão será por escrutínio.
CAPITULO VIII
IJ.\ CO~IMISSÃO DE CONTA~

Art. 33. A COIIllni~são de exame fie eontns verificará, dias
antes da reunhio annun di! assernltlr;a g-orai, os livros da
recriln c degpeza da associação, sobre o que dará parecer por
eseripto, que apresent:uit para ~er discutido, conforme o
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artigo antecedente, examinará tambem o livro de matricula
dos socios, espccilicando o numero do.; mesmos c dos que
estiverem em atrazo para com a caix:1, e dos que foram eliminados em virtude do art. i~ e ~eus pnragraphos.
Paragrnpho uni co. O secretario c o the~oureiro porão á
disposição da commissão os rrspectivos livrus e mais documento~ que por ella forem e:-.igidos e vossa necessitar para
o dosem penho de sua miss:io o
Art. 3L A commissi'•o lambem dr:;cmpcnhará nttrilmições
officiosPs e de arbitra1nento na,; questões eouunercine-;, que ú
ella queiram recflt'rer, n:io s(• entre os socios como entre pes~oas estranhas ú associn~ofio, comtnnto que o assuu•pto seja
commercinl.
Arl. 350 Todas as vezes que se reunir a commissão para
desempenhar altrihuições do artigo antecedente, o membro
mais votado serú o presilente com \'oto de qualidalle c os
outros tres serão vogaes o
Art. 3ti. Os contendores rtllresent:11'1io :í eommiss:io sou,;
relatorios claros e explie•tos, acompnnhatlos de documentM,
sendo possível, sobre o que versar· n questão, e no mesmo
tempo deverão declarar por e~cripto, que se sujeitam á deliberação e julgflmPnto qne fôr dado por ella, renunciando
outro qualquer meio de litígio, poi'que a commissão de sua
parte examinará a quest:io com madur.•za e justiça para dar o
direito a quem n tivet' c poder assim cnllocm· esta instituiç1ío
na verd••deira altnra a mcrecrt' a cnnlhmça dos que a clla
recorrerem para evitar p!Pitos j udiciarios.
Art. 37 o Ao presidente d:1 com missão sa:i apresentado
pelas partes os relatorios e dPclara(,'ões, de que trata o art. 36,
os quues serão enviados por sua H'Z an;; vog-acs par11 serem
avaliados, d··J.lois de b. m examinados, n lirma•oem J llizo r•octo
soiJre a !JU('Siiio, depois do qne se reun ir:i a com missão na
sala dn ;~ssociação e pronunciará o seu veredictumo
Art 380 No caso tle haver di!,cordancia entre ns vogacs, o
presidentt: da COBJIIIÍss:io dar:i o seu vnlo de IJUalitladc para
o desempate, p•lJentlo, p<~ra llll'lhor resolvl'r :• quPstão, adiar
a ses,;f1o para outro db, :dim de e.;tudar convenientemente
os panoceres dos vog·aes, tiU•· devt·m ser d:1dns por eSt'fipto, e
lavrará ou escn•vt•rú o Vl'l'edict ~~~~ dns dt'Cisõe~, que será HS.
signatlo pelo presidente c vog;•es e entregue Ü> part•·s, li·
c:mdo llfchivados os re~peclivo.-; relutorios, pareceres, declara~;õ•os e cópia das decisõ•os.
Art. 39. No flm de cada anuo a eommissão fornr,cerá ao
presidente da associn•:ão o :•ssnmpto de cada julgamento
arbitral para ser incorJloratlo no relatorio o
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CAPITULO IX
DISPOSII}ÕES GERAES

Art. 40. Nenhum ~ocio poderá votar em nssumpto quo
particularmente lhe disser respeito.
Art. M. A directoria não é obrigada a tomar conhecimento elas reclamações feitas por pessoas estranhas á associação, mas deverá verificar si a matcria, ele que tratam as
reclama~ões, affecta aos interesses geraes do commercio o
nestas condições tomará as providencias quo julgar convenientes.
Art. 42. De todos os actos da directoria haverú recurso
para a assemiJléa geral.
Art. 43. A eleliiJürnção par:~ propor ao (:overno qualquer
alteração ou rerorma nestes estatutos, só poderá ser tomada
em assembléa geral, devendo ser ella representada por maioria
absoluta dos socios presentes ou pelo menos por dous terços
dos mesmos.
Art. ML Dado o caso de que algum dos membros eleitos
para algum dos diversos cargos da associ:u;iio não aeeite o
mandato ou se retire para fóra da pro\·ineia, será chamado
para o substituir o immeeliato em Yuto;;, c em falta dllsto
se elegení quem o suh:-titua.
Art. Mi. O socio que ao tempo da reunião tia as,;embléa
geral ordinaria não contar tros mezes, da data da sua
admissão, não póde votar nem ser votado, mas póue apresentar qualquer projecto e discutir sobre touos os assumptos.
Art. 46. O socio que se rdirar para fóra da província por
mais de trcs meze:-, e faça disso sciente á directoria, por
escripto, fica isento de ]wgar as mensalidades estabelecidas
nestes estatutos durante o tempo da ausencia, si não deixar
socio de sua firmn commercinl que o substitua.
Art. !~7. Para qmllrJuer soei o ~er declarado benemerito,
conforme o art. 4. 0 , é prcci~o qnc preceda propostn ria directoria á assembléa geral, fazcnuo uma exposição dos serviços prestados ao commercio ou ú associaç:'io. SoiJre esta
proposta não haverá discuss;io e a votnçno correrú por escrutínio, e só a nwioria absoluta dos socios presentes con!'ere o
direito de soeio benemerito, sendo seu nome in>cripto em nm
qnauro especial collocado na sala da associJção, podendo no
mesmo quadro collocar-se o seu retrato photugraph:Hlo.
Art. 48. A cargo dos empreg-ados, que for0111 nomeados
em vista do art. 20 § U, fiea, conforme a categoria de eaila
um, a escripturar.~ão dos livros, o :1sseio do edilieio onde
funcciona a associação, eonservação dos 111uveis e aiJrir e
fechar o edificio nas horas dt>signadas pela directoria.
Paragrapho unico. O livro das actas será escripto pelo
secretario e, em quanto não houver guarda-livros na associação, o caixa estará a cargo do thesourciro.
~~~~

w

Art. !1\l. Lo;::o 11 ue a as,;ociw;iio tenha recursos nn clemen tos
pecuniarios será crendo um jornal quinzenal, sob a fúrma
de revista, que se publicará em typographia propria e em
ultimo caso, em qualquer das typo:rraphias existentes nesta
capit11l, precedendo para isso arrematação ~contrato seguro.
Art. 50. O jornal teni a denomina1:ão de Revista Commercial
do Amazonas- será exclusivamente dndicado á causa do
commercio, navegaçiio, ag-ricultura, industria, colonisação,
etc. desta província, transcripção com rela~·ão aos mesmos
assumptos, inventos, etc., de outros jornacs do paiz ou estran~etros, e abstrahido e prohibido mesmo de f<~zer publicações de artig·os sobre polltica e questões pessoaes.
Art. 51. A Revistn Commercial do ;1mazonas fica sob a direcção e liscalisação do presidente e secretario da associação.
Art. 52. Será distrihuir.l3 gratuitamente pelos soei os da
associação, e quando assim não possa ser, o preço da assignatura será razoavel pnra os mesmos socios.
Art. t.íJ. A Associação Commercial do Amazonas sú poder:'t
ser dissolvida a requerimento de dons terços de sous associndos existentes, ou quanrln o numero destes se ache reduzido a menos de dez.
Sala das sessões da Associaç~o Commercial do Amazonas em
Manáos, i7 de Agosto de 1877. (Seguem-se as assignaturas.)

DECRETO N. 7757

-DE

12

DE JULHO DE

1880.

Manda observar, com aHeraçües, a tabolla para o fornoeimento de poças
de fardamento ás praças do batalhão na"<al, annexa ao Decreto n. 306t
de 23 do Março de 1863.

Attendendo á representar:iio feita pelo Commandante do
batalhão naval, sobre a maneira de realizar-se, eom mais
vantagem para o serviço e para a Fazenda Nacional, o for·
necimento das differente5 peç;~s de fardamento ás praç:•s do
batalhão naval, Hei por bem que sej<~ observada a tabella
que com este baixa, assignada pelo Dr. José Uodrigues de
Lima Uuarte, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Marinha; ficando deste modo alterada, na parte relativa :íqudle fornecimento, a tabella que
acompanha o Decreto n. 3061 de 23 de l\larço de 1863.
O me~mo Ministro e Secretario de Estado o tenha assim
entendido e faça executnr. Palacio do Rio de Janeiro em 12
de Julho de Hl80, 59." da Jndependencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Rod1·igues de Lima Duarte.
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Tnhelln. a fJue .. e r·erer·e o Deer•eto n . ., ..,.:;.,.de
I~ de ..Julho de I880.
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Rio de Janeiro, i2 de Julho de 1880.- Jose llodrigue.(de Lima

Duarte.

DECRETO N. 7758-

DE

14,

DE JULHO DE

1880.

Crên mais uma Subtlolo~acin do Policia na froguozia do Nossa Senhora da
Conceição do Engenho Novo.

Hei por bem, sobre proposta do Chefe de Policia da Côrte, e
de conformidnde com o art. 6. 0 do Regulamento n. 120 de :31
de Janeiro de !842, Decretar o seguinte :
Art. L" Fica creada na freguezia de Nossa Senhor:1 da Conceição do Eng-enho Novo mais uma Subdelegacia de Policia,
tendo o seu districto, que se denominará • segundo ', ~~ seguinte linha divisaria do primeiro : rua do Visconde de Bom
Retiro, em toda a sua extensão, até no ponto terminal dos
trilhos da Companhia ferro-carril da Villa Isabel, rua Vinte
e Quatro de Maio, até a estação do Riachuelo, e d'alli a procurar a rua que, com a denominação de Jacaré, vai terminar
na Praia Pequena, ficando, portanto, Riachuelo, Bemfica, parte

tlo Pctlrcgulho e S. Francisco Xnvier, ntti n parte de Maracomprehendidos no referido « sog-undo • districto.
Art. 2." Pcrtencer~o ao Jlrimciro districto parte do Cnlmçú
e da Praia Pequena, Todos os ~;mtos nté as otlieirws da E~trnda
de Ferro D. Pedro li c a Serra dos Pretos Forros.
Art. 3. • Ficmn revogadas as rl isposirõcs em contrario.
Manoel Pinto de Souza Danta~, Conselheiro de Eslado, Senador do Imperio, 1\linislro c Secretario de Estndo dos Nr:gocios da .Justiça, assim o tenh11 entenditlo e f11ça executar. Palaeio do Rio de Janeiro em H de .Julho de il:!80, t>U.• da llule·
pcndcncia e do llnpcrio.
can~.

Com a

rubric~

de Sua Mag.·st,l(le o imperador.

Mano ·l l'inlo di' Su11za Dantas.

UECHETU N. 77ii\J- IJE H DE .JULIIO DE 1880.
Concedo

privilc~io

a

llcnri~JIW

llrianlhc para o app:u·dhu lleJJUmin,ldo- Car·
horador.

··

Attend••ntlo ao que M•~ l'CfJUei't'll Ucnrir]tw llrinnlhc, c de
conformid:IUlJ com o parret•r do Cnnselhl'iro Proeur;ulor da
Corôa, Soberania e Fazenda Nacionnl, l!ei por bem Con~:e
dcr-lhe privile~io, por dez nnno~, para failricar e vender o
:tpparelho de sna inven1:~o 1L•nominndo- Cm·Jwr;Jdordestinado a pi'Oiluzir o g:1z de illuminat:iio por IIJCio du nr c tla
naphta e para a carboraçiio do gaz earlJonieu, s••gando a dcscripção e desenho que apresentou e lica111 nrchivatlos.
:Manoel Brwrquc de .MtiC:'tlo, 110 l\lcu Con,;elho, .Mini,;tro
Secretario de Estado dos Negocio~ da ,\gl'icultura, Comm• rcio o Obras l'llblic:Js, nssi:11 o tenha cnteudiJo 1: r:1ça executar. Palado do l\io de .J:mciro em H r],) Julho tlc Hl80. i5U.•
da Indcp,)ntlcucia c tln Imperio.
·

e

Com a rubrica de Sua

~htgostatle

o Impcr:Hlor.

llfcu;oel Buarque dJ .Uacedo.

ACTOS DO PODEI\ EXEGL:Tl\"P.

DECRETO N. 7760-

DB

3;)7

H n•; .wwo nr.: iHRO.

Concodo permissão a Diogo Duarto Sih'a da Luz e Josú Franrisco Thomaz
do Nasci monto para oxplorarom carvão do podra o outro< minorao< na
ProYincia de Santa Catharinu.

Attendcndo ao que Me requereram Diugo Duarte Silvn
da Luz e José Francisco Thomaz !lo N:•scimento, Hei por
bem Conceder-lhe,; permissão para explorarem enrvão de
pedra e outros mineracs na comarca e termo da vi lia de S.
José da Provincia de Santa Cathal'inn, mediante ns el;msulas
que com este lmixam, assignadns pur l\.hmoel Bnarque cle
Mncedo, do Meu Conselho, !llinistro e Secrntario de Estado
dos Negocios da Agricultura, Commercio c Ubn•s Publicas,
que assim o tenha entendido c faça cxeeutar. P;~lacio do
Hio de Janeiro em H de Julho de 1880, ii!J." tln Inclc!lendeneia c do Impcrio.
Com a rubrica de Su:t Magestndc o llll[H'r:;dot·.
Manoel BwtPJI!I! d·· Jlan·do.
Clausulas a ((Ue se ••ef"er•e o

Decrt>to n. 77'4;0

deetn duto.

E' concedido o prazo de dons nnno,, contados desta tlata, a
Diogo Dunrtc Silva tia Luz c José Frnncisco Thomaz do
Nascimento para explorarem carvão de pedra e outros mineraes na zona da Província de Santa Catharina, comprehendida pelo rio Cubatão, a partir de sua fo7. ao ponto rtn sua
bifurcaç~o, do qual seguirá a linha pelo braço do Sul até a
divisa das comarcas de S. José e de Lages, e d'ahi tlirigirsc-ha para o Norte a encontrar a comarea de S. l\liguel att\
o litoral.
li

Siio applicaveis a esta concessão as clausulas 2.•, 3.•,

~-··

i).•, fi.", 7.•, S.•, 9." ciO." das IJUe baixaram com o lle-

ereto n. 6\lü2 de 6 de Julho de 18í8,
Palacio do Rio de Janeiro em i/í, de Julho de 1880.-Jlla-

noel Bnm·qne de l'rfacedo.
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DECRETO N. 7761 -

DE 1~ DE JULHO DE

iSSO.

Concede privilegio a Antonio José do Couto para o apparelho de refinar
assucar.

Attendendo ao que Me requereu Antonio José do Couto, e
Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Fazenda
e Soberania Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio
por cinco annos para o apparelho que declara ter inventado
afim de refinar assucar, segundo a exposição e desenho que
apresentou e ficam archivados.
Manoel Buarque 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 14 de Julho de it:SO, 59. • da
Independencia e do lrnperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Jianoel Buarque de Macedo.

DECRETO N. 7762- DE H

DE JULHO DE

iSSO.

El~va

o prazo concedido á Associação N aeional; Braziloira de mineração
para a lavra do jazidas do ouro no mnnicipio de Caelhé, da Provincia do
Minas Goraes.

Attendendo ao que Me requereu a Associação Nacional
Brazileira de Mineração, Hei por bem Elevar a cincoenta
anno~ o prazo que lhe foi concedido pela clausula primeira das
que baixaram com o Decreto n. 7512 de 15 de Outubro de
:I.S79 para lavrar jazidas de ouro e outros mineraes nas terras que possue no município de Caethé, da Província de
Minas Geraes.
Manoel Buarque 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 14 de Julho de iSSO, 59.• da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Jllanoel Bum·que de llfacedo.

359

ACTOS DO PODER EXECUTIVO.

DECRETO N. 7763 -

DE ~~ DE 1ULHO DE

1880.

Concodo privilegio a Salvador Joaquim Pires para um systoma do fechaduras de sua invenção.

Attendendo ao que Me requereu Salvador Joaquim Pires, e
de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador
da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio, por cinco annos, para o systema de fechaduras de sua invenção, por meio da numeração de dez mil
numeros diversos, conforme a descripção e desenho que
apresentou e ficam archivados.
Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de l<~stado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tr.nha entendido e faça executai'. Palncio do Rio de Janeiro em H de Julho de 1880, 59. •
da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

Manoel Buarque de jJfacedo.

DECRETO N.

776~- DE f.~ DE JtJWO DE

!880.

Concedo privilegio a Joaquim José de Souza Coelho para fabricar graxa pelo
processo do sua invenção.

Attendendo ao que Me requereu Joaquim José de Souza
Coelho, e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa,
Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe
privilegio, por dez anno5, afim de fabricar graxa para lustrar
o calç:u1o, segundo o processo que declara ter inventado, e
cuja descripç<io depositou no Archivo Publico; com a clausula de que o privilegio não será effectivo sem o exame do
rererido processo, cessando a patente nos casos previstos no
arL. tO da Lei de 28 de Agosto de 1830.
Manoel Buarque de Macedo, do l\leu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Hio de Janeiro em tlJ. de Julho de 1880,
59.• da Independencia e do Imperio.
..•.. . ..

r r,

t.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imí>l{l;adó.r. 1 · · ·
/ ' ', ' ,\ \ .

Manoel Buarqtte tCe $àcedo.
J,

li

\·

\ ~ .'·
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DECRETO N. 7765-

DE

H

DE JULHO DE

!880.

Conrede privilegio a João Luiz Cuneo para fahricar o vcndor vidros braneos
o npacos.

Attendendo ao que Me requereu João Luiz Cunro, e de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa,
Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe
privilegi.) por cinco annos, para fabricar e vender vidros
brancos e opacos, segundo o processo de sua invenção c o
desenho que apresentou c ficam archivados.
Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secret11rio de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obr~s Publicas, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do l1io de Janeiro em fl1 de Julho de 1880,
59.• da Independcncia e tio Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

llfanoel Buarque de Macedo.

DECRETO N. 7766-

DE

i9

DE JULHO DE

!880.

Concode graduaçõeR militares aos Onlciaes do corpo •lo !10mbciros.

Attendendo ao notavel desenvolvimento que tem tido o
corpo de bombeiros e á conveniencia de serem os seus Officiaes
devidamente reconhecidos, conforme a hierarchia de cada um,
onde quer que ~e apresentem, Hei por l1em Decretar o seguinte:
Art. L o Os Olliciaes do corpo de bombeiros gozar:io de
graduações militares, emquanto se acharem no exercício dos
cargos, usando nos respectivos uniformes dos distinctivos
estabelecidos para a designação dos postos do Exercito.
Art. 2. 0 O Director Geral terá a graduação de TenenteCoronel, o AJudante a de Major, os Comm~ndantes das Secções
a de Capitão, e os Instruetores a de Tenente; sendo aos
que tiverem patentes milit3res permittido usar de seus uniformes com as insi~nias destas graduações, ou das (1ue lhes
competirem, quando superiores.
Manoel Buarquo de Macedo, do :M.eu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocias da Ag-ricnltura,Commereio
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faca executar.
Palacio do Rio de Janeiro em i9 de .Julho de 1880, 59. 0 da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

Manoel Bual'que de .Jlacedo.
~~
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DECfiETO N. 7767-

DE

20

DE JULHO DE

1880.

Concede ao Barão do Pinhal privilegio por 90 annos para construir uma
estrada do ferro do bitola estreita c diversos ramacs, entre o ponto terminal da estrada do ferro Paulista c a cidade do S. Carlos do Pinhnl, na
ProYinda de S. Paulo.

Attendendo ao que Me requereu o Barão do Pinhal, Hei
por bem Conceder-lhe privilegio por 90 annos para, por si
ou por meio de uma companhia que or~aniznr, construir,
usar c gozar uma e~trada de ferro de bitola de um metro
entre trilhos para passageiros c carga, que, começando do
ponto terminal da estrada de ferro Paulista, na cidade de
S. João do lHo Claro, Província de S. Paulo, termine na
cidade de S. Carlos do Pinhal, podendo prolong:1l-a até á
villa de Arnraquarn, e construir ramaes para Brotas, Duus
Corregos e Jahú, na mesma província, de accôrdo com 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. Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Julho de 1880, 59.• da Indl'pcndencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sna Maçwstadc o Imperador.

Manorl Bum·que de Jlfacedo.

Clausulas a que se ret"ere o Decreto n. 7'')'G')'.

I
E' concedido ao Barão do Pinhal privilrgio por 90 annos, a
contar de~ta d:1ta, para por si ou por uma em preza que organiznr, construir, usar e gozar uma estrada de ferro de bitola de um metro entre trilhos que, começ:Jn1lo no ponto torminal da estmda de ferro Paulista, na cidnde de S . .loiio 1lo
Rio Clnro, Provinci3 de S. Paulo, termine na cidade 111~ S. Carlos
do Pinhal, podendo prolongai-a até ri villa 1le Araraqnar,1, e
construir ramaes para Bmta;;, Dons Conegos e Jahú. A ronstrncç~o da linha principal, qne1· na parte ora contratada,
quer quanto ao seu prolongamento, Llever:í ser feita de conformidade com o traçado mencionado nos estudos realizados
P?r ordem do Governo, pelo Engenheiro Franci~co Antonio
P1menta Bueno. O preço de taes estudos, caso delles se utilise
o concessionario, ser:í indemnizado ao Governo, mediante
ajuste prévio.
P. li.

1880

~(i
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H

Sob pena de caducar a presente caução e salvo os cnsos de
força maior, justificados perante o Govemo e por elle julgados, não serão excedidos os seguintes prazos :
i. o De seis mezes, contados desta data, para a incorporação
da empreza;
~.o De doze mezes, depois desta incorporação, para a apresentação dos planos definitivos da linha até S. Carlos do Pinhal,
e de 36 mezes para os do pwlongamento e ramaes, na fórma
prescripta pelo art. 21 § 1. 0 do Regulamento que baixou com
o Decreto n. 5::i6l de 28 de Fevereiro de !874 ;
3.• Depois de approvados pelo Governo os planos ou considerados taes, por terem permanecido m~is de sessenta dias em
seu poder,sem ser rejeit~dos nem sujeitos :í notificação alguma,
a construcção começará dentro de seis mezes, e todas as obras
termir.arào no prazo de tres annos da data em que as mesmas
obras começarem.
111

A construcção do prolongamento até á villa de Araraquara
e dos ramaes para Brotas, Dous Corregos e Jahú far-se-ha
dentro do prazo de tres annos, a contar da conclusão da linha
até S. Carlos do Pinhal. O Governo poderá fixar prazos parciaes para a construcção de cada um dos referidos trechos da
estrada.
IV

Durante a construcção poderá a empreza fa1.er nos mesmos
planos as alterações que julgar convenientes, submettendo-as,
porém, previamente á approvação do Governo.

v
A empreza terá preferencia, em igualdade de condições, ao
prolongamento da estrada e de seus ramaes além dos pontos
terminaes, mencionados na presente concessão, bem como
para a construcçào de seus ramaes.
VI

Emquanto vigorar o privilegio, o Governo não permittirá
a construcção de outras linhas ferreas na mesma direcção e
dentro da zona de 30 kilometros para cada lado do eixo da
estrada e dos ramaes, salvo as excepções constantes do art. 9. 0
§f.. o do citado Regulamento de 28 de Fevereiro de !874.
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VII
Durante o mesmo prazo do privilegio e com as restricções
mencionadas no§ 5. 0 do mencionado art. 9. 0 , gozará a empreza isenção de direitos de importação sobre os trilhos e accessorios, trem rodante, combustível e mais materiaes necegsarios á construcção, conservação e custeio da linha e ramaes.

VIII
A em preza terá direito:
§ L• De desapropriar, na fórma do Decreto n. 816 de lO de
Junho de 1855, os terrenos e bemfeitorias de domínio particular que forem necessarios para a construcçfio ou melhora·
mento d& linha, de seus r:~maes e suas dependenci~s. Na
avaliação dos terrenos e bemfeitorias que forem desapropriados, o augmento do valor proveniente dos elfeitos dessa concessão não será levado em conta.
§ 2. • Para assentar trilhos nas estradas e caminhos actuaes,
comtanto que não interrompam o transito publico, e obtenha
para isso a necessaria permissão das autoridades provinciaes
ou municipaes. Só neste caso se fará elfectivo este favor.
§ 3. o A preferencia em igualdade de circumstancias, para
lavrar minas na zona privilegiada, sendo expresso em contrato
especial o numero de datas que o Governo ,julgue conveniente
conceder, bem como as condições a que tem de ficar sujeita
a empreza.
§ 4. • Ao uso das madeiras e outros materiaes existentes
nos terrenos devolutos ou nacionaes indispensaveis á construcção da estrada e seus ramaes.
IX
A tarifa dos preços de transporte de passageiros e carga
de qJ.alquer especie será organizada pela empreza e approvada
pelo Governo, de cinco em cinco annos.
Quando por occnsião da revisão das tarifas se nrilicar que
a receita líquida excede de U •;. do capital despendido, o
excedente, deduzida a fracção destinada ao fundo de amortização, dividir-se·ha em duas partes iguaes, sendo um11 llpplicada á reducção das tarifas e outra em beneficio da em preza.
X

!OI---

Os transportes de materiaes, passageiros e bag11gem
conta do Estado ou da Província de S. Paulo effect
' -ó- · - ·
conforJ!Ie as condições mencionadas no art. 22 d
tií.ll.u&l ~ {) • C.1 / · ·
supracitado.
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XI
Observar-se-hão nesta estrada de ferro e seus ramaes, no
que lhes fõr applicavel, as disposições regulamentares vigentes, relativas á fiscalisação, construcção, conservação e policia das linhas e outras quaesquer que para o futuro forem
decretadas, comtanto que não contrariem nenhuma das clausulas da pres~nte concessão.
XII
Qualquer que seja a séde d::t empreza que fõr organizada
para a construcção das obras, tt'lrit a mesma empreza um represent:mte ne~ta Cõrte para tratar com o Governo, sendo,
porém, da competencia exclusiva dos Tribunaes do paiz as
questões suscitadas entre a empreza e os partieulare.>.
XIII
Fica entendido que esta concessão em nenhum de seus
elfeitos prejudicará outras anteriormente outorgadas ou
quaesquer direitos adquiridos.

XIV
Em caso de desaccôrdo entre o Governo e a em preza sobre
direitos e obrigações de ambos será a questão resolvida por
meio de arbitramento.
Cada uma das partes nomeará um arbitro, e o terceiro, que
no caso de empate decidirá definitivamente, será escolhido
por accôrdo de ambos, antlls de procederem a qualquer exame
ou discussão dos documentos relativos á questão.
O seu laudo será definitivo e sem recurso algum.

XV
Em qualquer época, decorridos os quinze primeiros annos,
depois de aberta toda a linha ao trafego, poderá o Governo
resgatar a presente concess~o. O preço do resgate ser;í fixado
por dons arbitros, um nomeado pelo Governo e outro pela
empreza, os quaes tomarão em consideração, não só a importancia das obras, no estado em que estiverem, sem attenderem ao custo primitivo, como tambem a renda liquida da estrada nos cinco primeiros annos <~nteriores.
Em nenhum caso, porém, poderá o preço do resgate que
resultar do arbitramento, exceder a uma somma cuja renda
annual de 6 °/o seja equivalente á renda liquida média dos
cinco annos anteriores.
Si os arbitros não concordarllm, dará cada um seu parecer
e a questão será resolvida definitivamente pela Secção dos
Negocios do Imperio do Conselho de Estado.
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XVI
Pula inobservancia de qualquer das clausulas da presente
concessão, para a qual não ha.ia pena especial, incorrerá a
empreza na multa de 2008 a 5:0008, segundo a gravidade do
caso.

xvn
Os prazos marcados na presente concessão só poderão ser
prorogados, verificado o caso de força maior, pagando a empreza por cada mez de prorogação a multa de 5008, não podendo, porém, a prorogação ou prorogações exceder de metade do prazo fixado na mesma clausula.

XVIII
Terminado o prazo do privilegio e não verificando-se a
hypothese da clausula Ui.•, continuará a empreza na posse e
gozo da estrada, ramaes e suas dependeneias, pagando desde
então ao Governo o que por este fôr fixado pelo aforamento
dos terrenos devolutos e nacionaes occupados pela em preza.
Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Julho de 1880.-Ma-

noel Buarque de Macedo.

DECRETO N. 7768- DE 20

DE JULIIO DE

!880.

Proroga por mais um anno o prazo concedido a Amaro Barreto do Albu·
querquo Maranhão, para org!Lnizar companhia com o fim de cstabcloccr
um cn~rcnho central, no vallo do Capió, munidpio do S. José do Mipibú,
Provinda do Rio Grande do Norte.

Attendendo ao que Me requereu Amaro Barreto de Albuqum·(JUC Maranhão, Hei por bem Prorogar por mais um
anno o prazo concedido na clausu1a 6.• das que baixaram
com o Decreto n. 7136 de 25 de Janeiro do anno pmximo
passndo, para orjlanizar uma companhia com o lim de estabelecer um engenho central para o fabrico de assucar de
canna no valle do Capió, município de S. José de Mipibú,
Província do Rio Grande do Norte.
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.
Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Julho de 1.880, 59.• da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Bual'qtte de Macedo.
~~
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DECRETO N. 7769 -DE 20

DE JULHO DE

!880.

Altera o tr·açado da estrada do forro do Natal a Nova Cruz entro os kilomotros
44 a 46 o 83 a 98.

Attendendo aos requerimentos da Imperial Brazilian Natal
and Nova Cruz Railway Company Limited, datados do 27 e 28
de Abril do corrente anno, Hei por bem Approvar as alterações do traçado, a que se refere o Decreto n. ti875 de 9
de Abril de 1878, propostas pela mesma companhia, entre os
kilometros quarenta e quatro a quarenta e seis e oitenta e
tres a noventa e oito, de conformidade com as plantas rubricadas pelo Chefe da Directoria de Obras Publicas, que com
este baixam.
Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras l"ublicas, assim o tenha entendido e faça
executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 20 de Julho de 1880,
59.• da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua J\lagestade o Imperador .

.i'ffanoel Buarque de Macedo.

DECRETO N. 7770-

DE

20

DE JULHO DE

!880.

Concedo privilegio a Honry Dolíorge, para o apparolho destinado aos carros
das linhas feiTOas urbanas.

Attendendo ao que Me requereu Henry Delforge, e Tendo
ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Fazenda e Soberania Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio por cinco
annos para fabricar e vender eixos moveis partidos no centro
destinados a evitar a fricção nas curvas das linhas ferreas
urbanas, segundo a descripção e desenho qne apresentou e
ficam archivados.
Manoel Buarque 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 20 de Julho de !880, 59.•
da lndependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarque de Macedo.
~Ô'I!.f'\:f''d:.-
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DECRETO N. 7771

-DE

21

DE JULHO DE

1880.

Approva, eÕm altoraçõcs, os novos estatutos da Caixa Commercial de Maceió,
Proviucia das Alag<ias.

Attendendo ao que Me representou a directoria da Caixa
Commercial de Maceió, Província das Alagôas, Tendo ouvido
a Secção de Fazenda do Conselho de Estado, Hei por bem, de
conformidade com & Minha Imperial Resolução de Consulta
de 17 do corrente, Approvar os novos estatutos, pelos quaes
deve reger-se a mesma caixa; fazendo-se-lhe, porém, as
seguintes alterações :
I

No art. lJ,.o em Jogar de dizer-se: As operações da caixa
serão as seguintes-diga-se :-As operações da caixa serão
unicamente as seguintes.
li

Ao art. 23 acrescente-se :
Paragrapho unico. Não poderá fazer distribuição de dividendos emquanto o capital social, desfalcado em virtude de
perdas, não fôr integralmente restabelecido.
III
Substitua-se o§ L o do art. 50 pelo seguinte :
A directoria será annualmente, e no mez de Julho, renovada
pela terça parte. A antiguidade, e no caso de igual antiguidade,
a sorte regulará a substituição.

•

IV

Substitua-se pelo seguinte, o art. 7i :
Em qualquer dos casos de dissolução da caixa proceder-seha á sua liquidação, observando-se as disposições do art.
338 do Codigo Commercial e do art. 58, n. 5, do Regulamento
n. 738 de 25 de Novembro de !850, e de conformidade com o
que fôr determinado pela 8Ssembléa geral, a qual l'Ontinuará
investida de todos os poderes, especialmente dos de approvar
ou reprovar as contas da liquidação e dar a res 11 ectiva
quitação.
José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do
Tribunal do Thesouro Nadonal, assim o tenha entendido e
faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 21 de J ui h o de
1880, 59. 0 da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

1osé Antonio Saraiva.
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Estatutos reformados da Caixa Conunercial.
TITULO I
DA NATUREZA, DURAÇÃO, OPERAÇÕES DA CAIXA E SEU CAPITAL

Art. L o A caixa é de desconto e deposito. O seu capital
que actualmente é de 500: ooon e se acha completo, poderá
ser elevado até 800:000.<5 divididos em acções de f.OOS cada uma.
Art. 2. o A caixa durará vinte annos a contar da data, em
que pelo Governo Imperial forem approvados os presentes estatutos, hoje reformados, salvo o caso de dissolução e liquidação
anticipada, em virtude de perdns que <:~bsorvam vinte por
cento docnpil:tl efl'ectivo,nlf'm do fundo do reserva e nos casos
do :nt. 35 do Decreto n. 27H de f.9 de Dezembro de 1860.
Art. 3.° Findo o prazo, marcado no artigo antecedente,
poderá ser prorogado por deliberação da assembléa geral dos
accionistas e approvação do Governo Imperial.
Art. 4. 0 As operarões da caixa serão as seguintes:
§ L o Descontar lettras de cambio e da terra, que tiverem
pelo menos duas firmas, das qunes uma em todo caso seja de
pessoa residente nesta r.apital.
§ 2. o Descontar bilhetes da Alfandega e quaesquer outros
titulos do Governo, pagaveis em prazo fixo.
§ 3. 0 Emprestar dinheiro sobre penhores de prata, ouro e
pedr., preciosas, mediante as cautelas marcadas no art. H.
§ 4. 0 Emprestar sobre apolices da divida publica geral ou
provincial, pela fórma que convier aos interesses do estabeleci·
mento.
~ 5. 0 Emprestar, Jl•Jr meio de Jettras até tres mczes impro·
roga veis, sobre generos depositados em armazens alfandegados.
§ 6. 0 Heceber gratuitamente dinheiro de quaesquer pessoas
para lhes abrir contas correntes, verificando os respectivos
pagamentos ou transferencias por meio de cautelas ex.trahidas
de talões, com assignatura do proprietario na tarja. Essas
cautelas não serão de qunntia inferior a f.OOSOOO.
Art. 5. 0 O juro para quaCSIJllel' descontos ou emprestimos
será de um por cento ao rnez, em quanto a assembléa geral
de aecionistas não resolver de modo contrario.
Art. 6.• Nenhuma transacção de desconto ou emprestimo
poderá ser feita senão por meio de lettras a prazo não maio1·
de seis mezes ; nos respectivos vencimentos poderá ter Jogar
a sua reforma, mediante amortização de vinte por cento do
capital primitivo, pagamento do competente premio, tendo-se
sempre em vista que as novas lettras não diminuam de garantia.
Paragrapho unico. Exceptuam-se as lettras de cambio e
aquellas que não trouxerem declarado o premio comminatorio,
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marcndo no art. 8. ", as quacs deverão ser inlc~1'alrncntc
pagas.
Art. 7. o Si em qualljuer lettra offerccida a descontar vier
a firma de algum dos dircctores, não se contará no numero
das exigidas para garantia, e nenhuma lcttra será dc~contada
trazendo a firma de alguns dos directores em serviço.
Art. 8. o Na falta de renovação de Lr;msacçiío pe!:t fórma
marcada no art. 6. 0 ou do pagament:l integrnl; si a d;rectoria
não convier na reforma, o premio pela demora até ro~al embol~o será de dous por cento ao mez, premio que d1~verá ser
declarado no corpo da lottra ; e desde logo será proposta a
competente acção, caso convenha aos interesses do eslabelecimento.
Art. !J. o Si alguma lettra proveniente de ilmprestiz,to sobre
penhores não fôr paga ou resgatada no vencimento, far-seha venda dellas em leiliío mercantil, precedendo annuncio
de oito dias, affixado na porta do estabelecimenlo o Jl!liJ!icado
em jornaes; podendo comtudo seu dono resgata!- JS até o
momento de começar o leiliío, pagando as despczas quo
tiver occasionado.
DOS

PENHORES

Art. i O. Os cmprestimos soiJro penhores de pra~, ouro c
pedras preciosas tcriío lr.gar, quando os interessatilos apresentarem avaliação real dos contrastes approvados pela , di·
rectoria, e além disso mostrarem, que os penhores são seus,
que estão livres de qualquer onus, devendo assignar termo de
responsabilidade e de obrigação de se sujeitarem aos estatutos da caixa e usos commerciaes.
Art. H. O prazo sobre penhores não excederá de seis
mezes; mas poderá ser reformado. A quantia que se emprestar sobre penhores não exccderü a dous terços do W' lo r dos
contrastes.
Art. t2. Quando se olferccer em penhor generos c dstentes
em depositos alfandegados, a directoria exigirá rl11 parte
interessada uma ordem, para que os respectivos adminis·
tradores ponham os mesmos generos á sua disj}osiriio para
fazrl-os verificar.
Art. f.3. A venda dos penhores de qualquer na tu reza para
solução de lettras vencidas, ser:\ feita em lei I5o mm cantil na
fórma do estylo, em presenra de um dos dimctorcs da
caixa. Descontada a import:meia da despr~za do leilão c a dos
juros vencidos, se ontreg:trá o s~ldo, si houver, a quem
pertencer.
Art. U. A caixa não poderá emprestar sobre p-etlhor de
suas proprias acções.
[', 11.

!880
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TITULO 11
DOS

ACCHJNISTA~

Art. 15. A caixa con~idcra sr·u accinnista toda Jlossoa que
possuir acçõcs averbadas no livro de registro, seja como
prorwietnrio. ~cjn como cessionttrio.
Art. 16. 'O averbamento para fazer effcctiva a transfa·
rencia terá Jogar á vista da' aeções e das partes contratantes
ou de seus procuradores eom poderes cspeciacs, sem que
Iwja endosso.
Art. !7. Os accionistas ni"10 respomlem por mais do que
o valor de suas acçõe,;, ns IJUacs podum s1•r d.atbs, vcntlidas,
hypothccadas, doadas ou lega1las, satisfeita a disposição do
artigo antecedente.
Art. 18. O capital dos accionistas n~o poderá ser retirado
antes da extincção da caixa.
Ar L. 19. Os accionistns de eineo ou mais nc('ões são os lmbili •
fados para votar em asscmblt~a gei'al c para exercer os cargos
de presidente c secretarios da mesma nsscmhlén e membros
da l.)ommissão de exame. Sómentc os nccionistas de dez ou
mais t~CÇÕ3S poderão ser votttdos para directores.
_
Art. 20. Havendo a•:cionislascom linnas sociaes sú um dos
socios térá o direito de votar c ser votado, podendo este no
caso de impedimento nomenr o socio rjue deva substituir como
votnnte.
·
Art. 'U. E' permittido a IJUnlquer nrcionista, depois de eon·
cluido o cxnme peln commis:;ão competente, verHicnr obalanço, á vista dos livros que para isso estarão patentes por
trcs dias, sem comtndo poderem extrahir cópias : slimcntc
á commissão de exame é concedido verificar as contas de
deposito c registro de lcttras.
TITULO 111
DOS DIVIDENDOS

Art. 22. Proceder-se-ha a um balanço gemi no fim de cada
semestre com o fecho de 3! de Oezembro e 30 de Junho, que
será presente em sessão ordinaria da nssembléa geral. Uma
CÓJlia deste balanço c do respectivo rrlatorio será rcmcltida
ao Ministro da Fazendn c outrn igual ao Presidente da pro·
vincia.
Art. 23. Será dividido pelos accionistas o lucro liquido que
h&uvcr na razão das acções de cada um, na fúrma estabe·
Iccida no § 8. • do Ht. I. • da Lei n. !083 de 22 de Agosto
llc 1860.
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Art. ~r... As quotas dos dividendos que não forem retiradas, até o deeimo quinto dia, depois daquclle em que fôr
annunciado o respectivo pag-nmcnto, seriío accumuladas aos
capitaes.

TITULO IV
DO FUNDO Dll HEmR\'A

Art. 2õ. Srrú composto o fundo dn reserva das accumula:;õcs semo;;tracs ua rttzào de cinco por cento, deduzidas do
lucro lifJuido.
Art. 26. As di\'itlas qtw a directorin julg-nr perdidas, riopois l11' ~ere1n prt';;entes ú n>SI!IIlbléa g·eral, scriio levadas no
debito do rufll!o de. resc~rva, escripturaudo-se todavin em
livro pnm isso destinado, nliln de promover-se a sua cobrança
no caso do dar-se n possível solvabilid~tde.
Art. 27. Na dissolução· dn caixa será o fundo de reserva
aeeumulado ao capital e dividido proporcionalmente veios
accionistas existentes.

TlTULO V
DA ASSE.IIDLÉA GERAL

Art. 28. A assembléa geral será constituída pela reunião
dos accionistas possuidores de cinco ou mais acções (art. Hl);
os de uma até quatro acçõe;; podem assi~tir ~ómente.
Art. 29. P.1ra que a assembléa geral' poss~ constituir-se
legalmente, é ueces~lll'io :
§L" Que seja annunciado com antecodencia de oito dias por
editalllrmado pelo presidente e secretario da !lirectoria, afixado :i porta do estabelecimento c publicado por tres vezes
nos jomnes de mnis circulat;fiO.
§ 2. o Que estejam reunidos pelo menos tantos aocionistas
quantos representem um terço do capital effeclivo da caixa.
Art. 30. Quando a assembléa geral não puder constitllir-se
por não se achar representado o capital marcado no artigo
antecedente, proceder-se- h a á nova convocação pelo modo
estatuído no mesmo artigo, e nessa reunião poder-se-ha deliberar com o numero de accionist11s presentes, uma hora
depois de annunciada.
Art. :.H. As deliberações tendentes a aug-ment:lr o fundo da
c~ixa, a sua dissolução anticipada (art. 2. "), a pro rogar a sua
duração e a reformar os presentes estatutos, sú poderão ser
tomadas quando em asFembléa geral, extraordinariamente
wnvocada para esse· fim, se reunirem votos concordes de
tantos accionistas, qu.an\Qs r.epresentarem a maioria absoluta
do eapi tal elfecli vo da caixa.
.
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Art. 32. As reuniões extrnordinarias terão Jogar, qunndo
a directoria as convocar por oecurrenein de casos para cuja
decisão a ns~nmhlt\a ordinaria niio se jnlgnc competente; c
quando )Jtc filr isso rrquerido ('ill l'PJll'CSCJ11aç.1o individualmente assignnda por accionistas, quo possuam )leio menos
um terço do capital cffeelivo da caixa.
Em vista de taes n~prescntações (Icverú a directoria convocar a assembléa dentro dos oito dias utei~, que se seguirem
aos dn entrega, que con,tarão pela data, quo lhe porú o secretario da directoria, depois de se avcrigtwr c reconhecer a
sua legalidade, quanto á vorçiío do capital, !JUe devem comprchcnder.
Si a dir()ctoria niío fiwr a convoca(·ão, incorrcr:í em responsabilidade e os re)lrcsentantes teriío o direito de chamar
os nccionistas ;\ rcuniiio extrnordinaria por annuncios publicos, por todos :1s~ignados, com de si gn~~fio do n nmcro de :w ·
ções de cadn um c declara1:f,o do motivo do chamanwnto e
das razões que tiverem )Wra repn•scntnr a 1lireetoria.
Art. 33. As assemhléns gera os reunidas na fúrma do :trtig-o
antecedente, ~ó poderão tomnr dccisõcs,r<'unidos os yotos refJlwrillos no art. 31, c niio potlcr~o admitlir di~cuss1io alguma
além do objccto da convocnçiio.
Podem, porém, nellas nprescntnr-sc quuesqucr indica~õcs
pnra serem decididas nn primcirn reunião ordinarin.
Art. 3~. A nsscmhléa geral terá um presidente c dons
secretarios, todos eleitos annunlmente, na sessão do mez de
.Julho, por mnioria de votos relativa, em escrutínio secreto,
e em uma só lista, d'entrc os accionistas que tôm voto.
Art. 35. Ilavendo)mpedimcnto do presidente e sccrctarios
serão substituídos: o pr,'sidcntc pelo primeiro secretario, este
}leio segundo e este pelo immediato em votos.
Art. 36. Pertence no presidente:
Abrir e fechar as sessões, conceder a palavra, manter a boa
ordem nas discussões c fnwr exccutnt· as resoluções da asscmhléa geral.
A nenhum aeeionisla é permittido, mesmo para cxpJi,,r,ção,
fallar mais de du~s Hzes soLn·e o mesmo assumpto. Exceptuam-sc a directoria c a commissão de e:~::tmc, que podcrfw
responder sempre :ís :uguições que lhes forem dirigidas.
Art. 37. Pertence nos scerdarios ler c repetir :ts leituras,
quando o presidente determinar, re<ligir as aetas, apurar os
votos como escrutadores c fazer a correspondencia e o expediente que serão ::~ssignados pelo presidente e primeiro secretario.
Art. 38. As reuniões ordinarias da assemhléa geral terão
log-ar nos mezes de .Janeiro e Julho em qualquer dia depois
do decimo, segundo o convite c anunncio prévio da dircctoria, a qual apresentará em tac~ reuniues os balanços semcstracs da cnixn com uma exposição fiel das ocenrrrneias do
semestre, c a commissão lic exame aJH'cscntnrú um relatorio
do estado da mesma caixa, pnra o que deverá ter sido previamente convidada pela dircrtot ia.
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A' vista dos ditos balanços c relatorio~, a assembléa decidir:'! sobre as contas c administrar-ão.
Art. :.m. N:t assomblt;a gcr:1l tio 1iiez tie .Julho se procederá
:í eleição da directoria, regendo o methodo do tit. H."
Art. 40. Pertence á assembléa geral fixar os ordenados dos
empregados sob proposta tia directoria.
Art. 41. Os dircctores c supplentcs substituído> n~o podt)rão ~ct· reeleitos th•ntt·o do primeiro annn, COill:nlo do tiia
da substituição, guardmla esta substituição na fúrma dos~§
H e 13 do art. 2.o da Lei n. i08:J de 2:! de Agosto de 1860 ; os
demais directores poderão ser reeleitos s·i reunirem os votos
necessnrios.

TITULO VI

Art. 42. A commis,;ão de ex:1 me sení r·ornposta de trcs
membros, todos eleitos na ~1ssembléa geral do 1111'7. de Jt1lho,
por maioria de votos relativos, em escrutínio srcreto, c em u111a
sú JL;ta, d'cntre os accionistas, I[IIC t,lm Yulo.
Art. !13. A eomm issão de exame logo qne for convida da pela
1lirectorin (art. 38) tievcrá examinar e~erupulosamcnte o estado da cscripturação das operações tia caixa, a cscripLnração
de todos os livros, a correRpondcncia c o comportamento dos
omprcg-~dos, llsralisando si os presentes 1~sta luto,; e as derisões
da assembléa geral têm sido exccutatias, para o que todo o
estabelecimento lhe serú franqueado e a directoria lhe dará
todos os esclarecimentos, que lhe forem exigidos. O exame
terminará Ires dias antes da reunião da n~scmbléa geral.
Art. M,. Concluído o exame, a commissão fnrá um ·relatorio
circumstanciado, no qual emittifú sua opinião soiJre o estado
da caixa c maneira por que tiver sido administraria. Este relatorio será registrado nu livro das actas tla asscmbléa geral
e impresso com o balanço para serem di:<!ribuido~.

TITULO VII
DA VOTAÇ.\0

Art. Mi. A votação ser:\ rcgnl;llla rio mndo Sl"~ninlc: Quando ~e tratar de augmentar o fullilo ~ocial dn caixa, tio dissolvel-a nos termo' do art. 2. 0 , de prorngar o prnzo de snn
duração, de reformar os est3tutos, de proce1lur-;;e á l)[cir,ãu
de tiircctores, de nwmbros da eommissi1u dt• conw~, de prcsidente da assembléa ger:~l e sccrctarios, terá um voto o accio·
nistn de cinco ncções, dons o rJnu tiver dez, c por mais carla
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dez que tiver, terá outro voto; em nenhum caso, porém, excederá a sete votos, tenha as ac,c:ões que tiver. Em todos os
outros casos, ainda que o accionista possüa grnnrle numero
de acções, só terá um voto.
.
Art. 46. O accionista com direito a mais tle um vüto, conforme o estatuído no artigo nntecedente, deporá na urna tantns eedulas, quantos forem os votos qnclhe compete dar.
Art. lJ,7. Para votar ou ser Yotado devt•rá con:,tar no respectivo rngistro que o aceioni>tn po,:sue aeçõcs tres mrzos
antes rlo dia da reunião !la :•s,ernblén geral.
Art 48. Tratando-se de elei<;ilo, niio serão admitti1lo,; votos
por proeurnç~o.
Art. MJ. Os accionistns, impedidos ou ausentes, s1·, podem
ser representados por outros accionisl:•s que deverão e:: ta r munidos tle proeur:u;~o, niio sentlo, porém, admitlidos a votar
em eleições, na fôrma do artigo anteeedente.

TITULO VIII
DA DIRECTOHIA

Art. 50. A caixa será administrada por uma directoria
composta de tres mrmhros eleitos pela assembléa geral por
escrutínio secreto e maiorin absoluta de votos presentes d'entre os accionistas de dez ou mais ac9õPs; qnando não se mnnifestar maioria no primeiro escrutmio, se proced!.•rá aos que
forem necessarios para ohtel· a.
§ I. o A primeira directoria eleita, de accôrdo com os presentes estatutos, durará Ires annos, lindos os quaes scr:í annualmente c no mez de Julho r•·novnda pela terça parte. A
antiguidade, c no caso de ig-unl antiguidade, a sorte regulará a substituição.
~ 2." Si :1lgum ardonist~ cl0ito director declarar em segnidn :í elciç<io rJtW não :w!'ila o ;-nrgo, serft attendido, si a
assembléa assim o entender e, neste caso, se proccd!.mí immediatamente á eleição de out1·o.
Art. 5L. Para substituir os rlirectores em ('aso de impedimento por mais de trinln rlins ou dn Yaga, h:werá trcs snpplentes eleitos pcln mcsm:1 fôrma por qun siio os direetores c
peln mesma fôrma substituídos. Tanto os direl'torcs, como
os supplentes sn!Jstituidos não potleriio ;:er re0lcitos dentro
do primeiro anno, contado do dia da suhstituiç~o, para qtwl·
quer dos rcl"nrirlos cargos.
Art. 52. Não poderão excn~er conjunctnmonte o cnrgo
de director, os socios Je qualquer firma commercial que fur
accionista; bem assim o sogro, genro, cunhado durante o
cunhadio e parentes por cons:mguinidadc dentro do segundo
gráo.
Art. 53. São inelegíveis para directores, nccionistas impedidos de negociar nos termos da legislação comuwrcial ; e
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os que forem directores ou gerentes de companhia anonyma,
que fizerem operações bancarias.
Art. 51. Si a clciçiío recahir sobre pessoas impedidas, por
força do artigo antecedente, a votação será considerada inteiramente nu !la.
Art. õ5. Nenhum director effectivo ou supplente poderá
entrar em exercício sem cnucionar na caixa dez acções, de
que seja proprictario, as quacs não poderá alienar até a approvação dns· contas de sua gestão.
Art. 56. A directoria nomeará d'entre si o seu presidente
e secretario, pertencendo áqudle a dirc,~çiio dos trabalhos nas
~essões e a este a redacção c lPitura d:ts actas respectivas.
Art. 57. O presidente da directoria será o director gerente
e é obrigado a comparecer diariamente e conservar-se no estabelecimento durante as horns do expediente e sempre será
um dos clavicularios do eofre. 05 outros dons revezarão entre si o serviço semanalmente, de modo que esteja sempre no
eslabelncimento um director c o presidente.
Art. 58. O presidente da directoria será em seus impedimentos, ausencia ou vacatura do logar, substituído pelo secretario, 9 qual exercerá as suas funcções.
Art. 59. O directo1· que por qualquer cireumstancia deixar
de exercer o cargo por mais de um mrz, srrit substituído pelo
supplente mais votado, e si houver mais de um com votac,:ão igual, a sorte decidirá e será convidado pela directoria
a vir exercer o cargo, at1\ que se apresente o director elfcctivo.
Art. 60. A dirrctoria reunir-~e-ha o1·dinariamente no escriptorio da Caixa CommPrci~l urna vez por semana, quando
fôr convidada pelo presidente.
Art. 61. Os membros da directoria não contrahem para
com terceiros responsabilidade alguma pc~sual ; são, porém,
individualmente responsavcis para com a caixa por perdas
e damnos causado~ por frand<J~, dólo, malícia ou negligencia cnlpo~a.
Art. 62. Em to1las as rlelihflrações dn directoria decidirSP·hiío os neg-ocios á plurnlirlade de votos. O rnrmbro vencido
podnril ded:tr~r o seu voto na :1cta.
Art. 63. Compete á dircctoria :
§ i." Administrar os fundos 1la 1~aix.a como entender,
cingindo-se a rstes est~tutus.
0
~ 2. Eleger o seu presidente c sccret:trio.
§ 3." Prover ás despcza~ d:t administração, nomear, suspender 011 demittir os empregados da caixa, e marcar-lhes
provisoriamente vencimentos nté a primeira I'eLmiiío da
assernblé:t geral.
§ 4." Hepresentar a caixa em o:nas relnções cdm terceiros
c em juizo, podendo con~tituir advogados e procuradores,
dem:mdnr e ~er doman1ladn, exercer llnnlmente livre c geral
administraçiío, com plenos poderes, nos quaes devem sem
reserva alguma considerar-se comprehenclidos c outorgados
todos, mesmo os poderes em cansa propria, dando de tudo
conta á assemblc'a ger~·l.
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§ 5. o Organizar o regulamento in~en~o de conformidade
com estes estatutos e executai-o prov1sonamente, em quanto
n~o for r1pprovado pela assembléa g-eral.
§ 6: o Convoc~r as assembléa~ gerac.s o rdinarias e.extraordinarws, que JUlgar necessanas no Interesse da ca1xa, bem
como levar ao seu conhecimento qualquer oecurrencia importante sobre a qual ellas tenham de deliberar.
§ 7 .o Toda a correspondcncia, títulos e documentos emanados da caixa, qualquer que seja a sua natureza e objecto,
serão firmados pelo presidente e secretario.
Art. M. A directoria, logo qnc estejam concluídos os
balanços eemestracs de 31 de Dezembro e 30 de Junho, o
participará aos tres membros da commissão de exame com a
necessaria antecedcncia para virem verificar o estado da
caixa. Só poderão fazer parto dos dividendos demonstrados
nestes balanços os lucros liquidos provenientes de operações
effectivamente concluídas no respectivo semestre.
Art. 6S. A approvação das contas pela assembléa geral não
exonera a directoria do re:;ponsabilidade ; si em qualquer
tempo se descobrir fraude e lesãv aos interesses da caixa,
durante ~ua administração.
Art. 6:i. Os direr.torcs terão por sou trt~halho c responsabilidade sete por cento sohre o total dos lucros da caixa em
cada se1restrc, divididos !lo seguinte modo : tres por cento
para o presidente e dous por cento para cada um dos dircetoros. O supplcnte que tiver exercido o cargo perceberá a
commissão correspondente ao tempo que serviu, a qual será
deduzida da que tocar ao director substituído.

TITULO IX
DISPOSIÇÕES

GERAES

Art. G7. O fallecimento do accionista não obriga a liquidar
a caixa. Seus herdeiros ou representantes não poderão, do
fórma :~lguma, pôr embaraços aos andamentos de suas operacões ; c só terão direito á porccpç~o dos dividendos c á
iransferencia de suas acções.
Art. C8. A dircctoria procurarit sempre terminar por meio
de arbitras as contestações quu se possam suscitnr durante
sua administração.
.
Art. 69. As operações da caixa são objecto de segredo para
os seus empregados, aquelle que os revelar será reprehendido, si da revelação não resultar darnno ; si resultar será
demittido.
Art. 70. Toda pessoa que faltar ú boa fé nos seus tratos
com a ooixa ficará excluída de negociar com clla dirQcta ou
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indit·ectamente. Semelhante exclusão se devorú declarar na
acta respectiva, mencionando-se os motivos que deram logar
a essa deliberação.
Art. 7i. Em qualquer dos casos de dissolução da caixa
proceder-se-ha á sua liquidação, de conformidade com o que
fôr determinado pela assembléa geral, a qual continuará
investida de todos os pot.leres, especialmente dos de approvar
ou reprovar as contas da liquidnção e dar a respectiva
quitação. (Seguem-se as assignaturas.)

DECRETO N. 7772-

DE

22

DE JULHO DE

1880.

Revoga o Decreto n. 7769 de 20 <lo corrente mcz, eoncodentlo ao Darão
do Pinhal priYilegio para a construeção de uma estrada de feno de
S. João do Rio Claro a S. (.;arlos do Pinhal.

Attendendo a que o Barão do Pinhal não aceitou as
condições a que se refere o Decreto n. 7769 de 20 do
corrente mez, para a celebração do contrato da estrada de
ferro do llio Claro a S. Carlos do l'inlwl, na Província de
S. Paulo, Hei pot· hem Declarar sem cll"eito o mesmo
Decreto.
Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro c
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, as~im o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Julho de 1880, r)9.• da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

lllanoet Buarque de Macedo.

DECRETO N. 7773- DE 26

DE JULIIO DE

1880.

Estende desde Sabará até o Rio S. Franeiseo a c0ncessão foi la a Poter 6;,
Adams c Joseph R. Parlridge para explorar mincraes no Rio das Velhas,
na Provi nela .de Mina> Goraos.

Attendendo ao que Me requereu Petcr C. Adams e Joseph R. Partridge, Hei por bem Conceder-lhes permissão para
estender desde Sabará até o Rio S. Francisco o serviço da
p, IJ.

1880

i8
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exploração de mineraes no Rio das Velhas, do que trata o De·
creto n. 7:l72 de 22 de Fevereiro do anno passado, mediante
as mesmas clausulas.
Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estndo dos Negocias da Agricultura, Cornmercio
e Obras Publicas, assim o tenhn entendido e faça executar.
Palacio do Rio de .Janeiro em 26 de Julho de !880, 59." da In·
dependrncia e do Imperio.
f:om a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
lJ!anoel Bum·que de .lfacédo.

DECRETO N.

777~- DE

26

DE JULHO DE

Concede permissão a Manoel José Martins Moreira para
Provincia do Afinas Goraes.

1880.

explor:~r

minoraos na

Attendendo ao que Me requereu l\lanoel José Martins
Moreira, Hei por bem Conceder-lhe permissão para explorar
mineraes no município do Rio Preto, da Província de Minas
Geracs, mediante as clausulas que com este nnixam, assignn·
das por Manoel Buarque de Macrdo, do Meu Conselho, Ministro
e Seaetario de Estado dos Negoeios da Agricultura, Com·
mercio e Obras Publieas, 'fue assim o tenha entendido e f~•('a
executar. Palacio do Rio de J:meiro rm 2G de Julho de 1880,
59. 0 da Independencia o do lmpcrio.
Com a rubrica do Sua Magestade o Imperador.
Manoel

But~rque

de Macedo.

Clnu!ó>ulns n que se re.rere o Dccr•cto n. ,..,..,.."'
desta dato.

I
E' concedido o prazo de dous annos, contadr1s drsta dat:1, a
Mnnoel José Martins Mor1•ira para explorar mincrae ..; no
município do Rio Preto, da Província de Minas Geraes, ;;alvos
os direitos de tcrcci r o.
IJ

São applicaveis J esta concessilo as clausulas 2.", 3.•, !1.•,
5.", 6.•, 7.•, 8.•, 9." e 10 .• do Decreto n. t:i962 de ti dr· .Julho de
!8~0.

Palacio do Rio de Janeiro em 2ti de .Julho de 1880.- Manoel
1Juarque (le .Macedo.
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DECRETO N. 7775 Pror·o~a

DE

26 DE

JULHO DE

1880.

o prazo concctlitlo a Antonio Placitlo Poixoto de Amaranto para
explorar ouro c outros motacs na Proviucia do ~fato f.ms~o.

Attendcndo ao que 1\Ie requereu Antonio José Ze'erino
Arnarante, cessionario de Antonio Placido Peixoto de Amarant•~. II1ü por hem Prorol-(nr por um nnno o pr:rzo cnneedido
pela cltousula i. • das que baixnrnm com o Decreto n. 70:13 de
i3 de Setembro de 1878, para exploração de jazidas de ouro e
outros metaes na cidade 1ie Cuyabá, capibl da Província de
Mato Grosso.
Mm:wf'i Bnarque de Macedo, rio !\leu Conselho, Ministro o
Scerotario de Estado dos Negocios ria Agricultura, Commercio c Obras Publicn.•, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio do Janeiro em 26 de Julho de l880,
59. o da Independencia e do Imperio.
Com n rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Manoel Bna~·que de Macedo.

DECRETO N. 7776- DE 26

DE JULHO DE

l880.

Crê a um Com mando Supe1 ior de guartlas nacionaos na comarea de GuaralingneLá, desligada tla tio Lorona, ambas '"' Provincia úc S. Paulo.

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Província de S. Paulo, Hei por hem Decretar o srguinte:
Art. L o E' creado na comarca de Guaratinguetá, desligada
da de Lorena, ambas na l'rovincia de S. Paulo, um Commando
Superior de g-uardas naeionaes, formado de um batalhão de
infantaria com seis companhias e a desig-nação de ~H. o e uma
secçüo do batalhão da reserva com a de 9.• já organizadas nas
freguezias de Santo Antonio e Santa Rita daquella comarca,
e de mais um corpo de cavnllnria, que por este decreto é
crendo, eom dous esquadrões e a designação de !')."
Art. 2. • Fica alterado nesta parte o Dect elo n 7439 do l6
de Agosto do anno proximo lindo.
Manoel Pinto de Srmza Dantas, Consel beiro de Estado, Senador do Imperio, Ministro e Secrrtario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e fnça execu~ar.
Palacio do Rio do Janeiro em 26 de Jnlho do !880, 59. 0 da In·
dependencia e do Imperio.
Com a rubrica dP Sua l\lagestade o Imperndor.
llfanoel Pinto de Souza Dantas.
·~.J'IJ''P>"
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DECRETO N. 7777

-DE

27

DE JULHO DE

Regula a(oxoeução das \~ntonça.< estrangeiras na falta

110

1880.
roeiproddado.

Usando da attribuição que Me confere o art. !02, § 12 da
Constituição e dd accôrdo com a Imperial Resolução de 2-'l do
corrente mez, exarada em consulta da Secção de Justiça do
Conselho de Estado, Hei por bem Decretar o seguinte :
Art. L • Na falta da reciprocidade a que se refero o art. :1.. 0
§ L• do Decreto n. 6982 de 27 de Julho de 1878, a sentença
estrangeira será exequivel no Imperio si o Governo conceder
-exequatur.
Art. 2.• O-exequatur-concedido pelo Gr)Verno nos termos
do artigo antecedente equivalerá para todos os effeitos aocumpra-se-do Poder Judiciario.
Art. 3. • Na execução das sentençns por virtude do- exe·
quatur - se observará o mesmo processo estabelecido pelo
citado Decreto n. 6982 de 27 de Julho de 1878.
Art. q, • Ficam revogadas as disposições em contrario.
Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro ue Estado,
Senador do Imperio, Ministro e Secretario ue Estado dos Negocios ua Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Julho de 1880, 59. • da
Jndependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Manoel Pinto de Souza Dantas.

DECRETO N. 7778 -

DE

27

DE JULHO DE

1880.

Approva uma tabolla pro,·isoria para o serviço da estrada do forro do
Daturité.

Attendendo á necessidnde de restringir as despezas da
estrada de ferro de Baturité, para prevenir qual:(lwr deficit
que possa provir das despezas de custeio, Hei por bem
Approvar a tabella provisoria de vencimentos c salarios que
com este baixam, para o serviço da referida estrada ; ficando
suspensa a execução da que acompanhou o Decreto n. 77H,
de t.5 de Maio ultimo; e o provimento dos Jogares não mencionados na mesma tnhella.
Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocies da Agriculturn, Commercio
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Julho de 1880, a!J. • da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador .
.Manoel Bnarque de Jffacedo.
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TADELLA DE VENCIMENTOS PARA O PESSOAL DA ESTRADA DE FERRO DE
llATURITÉ, A QUE SE REFERE O DECRETO DESTA DATA.

1.- Administração central e trafego
Ordenado Gratificação Total

Designação
I
I
:1.
I
I
:1.

Dircctor ..•...•.•••.••••...
Sccreta1·io ................ .
Thesoureiro ............. ..
Guarda-livros ............ .
Almoxarife •.•••.••.......
Fiel do almoxarife ou comprador ••.....•.......•.•..•
I Inspector do serviço telegraphico ................. .
:1. Contador ................. .
I Primeiro escripturario .•.•
I Segundo dito ............. .
Cond uctor de trem de 1. •
classe ...•..•....•••••.•.•
Dito de dito de 2.• dita ......

õ:600tlOOO
1:333N333
1:600J)OOO
I :600ljOOO
l:ílOOfjOOO

2:800~000

S:~OOfjOOO

600~000

300/fOOO

900fj000

1:600fj000

SOObOOQ
800J)OOO

2:~008000
2:~001j000

:1.:60~00

1:333H333
666fjli67

720~000
600~000

666/1667 2:000;'1000
800(j000 i:&ooJ)OOO
800lj000 2 :~00/jOOO
600~000 I :800i)OOO

666~667 2:0008000
333fl333 I:OOOfjOOO

360ij000 t:osogooo
900 000
300/!000

.Estações
I. • classe
Agente .................... .

960!!000

~o8ooo

l:UOfjOOO

2.• classe
Agente .....•.•..•.•..•• , •.•

!JOOfjOOO
a
:1.:200fj000

a.• classe
Agente ................ .

6008000
a
s~oaooo

Obse1·vaçües

1.• O numero de amanuenses do escdptorio, fieis e conferentes das cst'lçõcs de 1.• classe e telc~(mphistas em geral, será
fixado pelo direclor, que lhes abonará a diaria de :1.8 a 2U500.

2.• Tamhern será fixado pelo director o jornal e numero dos
aponladm·es, feitores, guardas, carregadores, bagageiros e serventes em geral, que perceberão de 500 rs. a ílfjOOo.
3.• Além da quantia gue o 1\Iinislro da Agricultma Ju~a;...,-.,-. __
para quebras, o thesoureuo ou quem suas vezes fizeJl-:.nes ]Já•
1
gamentos fóra do escriptorio central, vencerá mJI.~-2.11\Il\lJ!'.dJ~'.' I ' ·
em que se achar nesse serviço.
...:
.
r:
1 '\
·'' ·
'
.
\\

•

\

.. ...
,("_
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11.- Vü1 permanente
Designação
I engenheiro residente.

Ordenado
3:200t/OOO

Mestre geral da linha ..

t :200/)000

Gralificn~ão

Total
6,:800EOOO

1:6001$000
6001$000

f escriplurario ........ .

f

:8001~000

600J}OOO
a
) I :080/íOOO

Desenhista ........... ..

01Jserv;rçõe8
i • Os mestres de linha ve11r-crão de 2SõC.O a 31$ diarios, a juizo
do engenheir·o residente approvado pelo director.
2.• O IIUHHJI'O c jornal de feilnres, tr·ahalharJores, operarios e
guard~s serão fixados sohre proposta ~.0 engcllhci!·o residente,
pelo drrector· que lhes abonará de 500 reiS a 21$000. Sr foreru naestres de oOicios e como taes empregados, vencerão pelo tempo de
tmbai!Jo o que fôr ajustado.

111.-LocomJçâo

Designação
Ordenado
chefe de locomoção..... 3:200/1000

Total
6,:80@1$000

Gratificação

t:6oonooo

6001$000

cscripturario .....•...•
)

I armazenista •....•.•....

t:o8ono~o

Observações
L" Qua11du ftlr preciso Ulll desenhist1, vencerá este de 2 1~ a 3/1
diarios.
2.• Os mestres e contramestres de officinas vencerão de 31$ a
81$ diarios, e os opera rios, foguistas, serventes c aprendizes perceberão a dia ria de 300 réis a 21$000.
3.• Os machinistas serão de L" c 2.• classe, c seu numero
marcado, comforme a necessidade do serviço pelo di redor se brc
proposta do c!Jefe da locou;oção. Vencerão, quando egfiverem
em ser-çiço, a seguinte diaria:
t.• classe de 31$300 a 5nooo.
2.a dila de 21$ a 31$000.
Palaeio do Rio de Janeiro em 27 de Julho de f8W.-Manoel
Buarque de Macedo.
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DECHETO N. 7779- DE 28

DE 1ULHO DE

!880.

Promulg:t o aceônlo celebrado entro o Brazil c a Italia em 2 do Junho
de !879 -]>ara a ;communicação reciproca do '·sontonças penaes.

Tendo-se concluído e assignado nesta Cílrte aos 2 dias do
mez de Junho de 1879 entre o Bra?:il e a Italia um accôrdo
para a cornmunicação reciproca de sentençns penacs, Hei
por bem que esse aecôrdo seja observado e cumprido tão inteif'amcnte como nelle se contém, bem como o protocollo que
se llw rl'fere l' foi ao<signado, tu miJem nn~tn Cúrle, aos 2!) dias
tio mez de Ahril do corrente anuo.
Pedro Luiz Pereira de Souza, do l\feu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros, assim o
tenha entendido. e faça executar, t•xpcdindo os despachos
net:cssarios. Palacin do Hio de Janeiro em 28 de Julho
d•.~ 1880, 59. 0 da Indcpendeneia e do ImpPrio.
Com a rubrica de Sua Magestade o lmiJl\J'ador.

Pedro Luiz Pe1·eira de Souza.

A.ccõrdo entre o Brazil e a Italiu pa1•a n comnaunicação reciproca de Heutenças ca·hnlnaes.

Tendo o Governo de Sua Mageslade o Imperador do Brazil
e o Govemo de Su:.~ Mag-estnde o Hei de Italia julgado conveniente celebrar um accôrdo pam a comrnunicaçiio reciproca
de sentenças criminaes, os abaixo assignados, Presidente do
Conselho de Ministros e Ministro e Secretario de Estado dos
Negocios Estrangeiros, e Enviado Extraordinario e Ministro
Plenipolenciario de Suas Ditas Magestades, devidamente autorizados, convieram no seguinte :
Os Governos do Brazil e da It~lla obrigam-se a communicar-se reciprocamente por via diplomatica e por meio de
traslados, as sentenças definitivas de condemnação por crime
ou deliclo de qualquer natureza proferidas pelos Tribunaes
de um dos dons paizes contra subditos de outro.
Em testemunho do que os nb11ixo assignadus firmaram o
presente accôrdo em duplicata e lhe puzcram os seus sellos.
Feito no Bio de Janeiro aos 2 dias do mez de Junho
de !879.
(L. S.) Joã'J Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.
(L. S.) Fé.
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I"'•·otocollo

Os abaixo assignados, respectivnmente Ministro dos Negocios Estrangeiros de Sua Magestadc o Imperador do Brazil
e Encarregado do Negocios ad interim de Sua Magestade o
Rei de Italia, para isto devidamente autorizados, declaram
que as palavrus • sentenças criminaes •, empregadas no
titulo e no preambulo do accôrdo que precede, se devem
considerar substituidas por estas • sentenças penaes •.
O presente protocollo, que faz parte integrante uo accí'lrdo
prilceuente, será com elle publicauu c posto em execução.
Em testemunho de que os :tbait:o assignados firmaram o
presente prot:)collo em duplicata c lhe puzeram os seus
sellos.
Feito no Rio de Janeiro aos 29 ui as i! o mez i! e Abril de i880.
(L. S.)

Pedt·o Luiz P. de Souza.

(L. S.)

Cotta.

DECHETO N. 7i80 -

DE

28

DE JULIIO DE

i880.

Proroga o prazo concedido a Gomes Froiro do Andrade Tavares para ex·
piorar ouro na Província d~ Minas Geracs.

Attendendo ao lfUc Me requereu Gomes Freire de Andrade
Tavares, Hei Jlor hem Prorogar )JOr doY.s annos o prazo de
igual tempo, que lhe fura conccdrdo pelo Decreto n. 6927
de 8 de Junho de !878 para exploração de ouro e outros
mineraes nas parochias de S. Sebastião c Cachoeira, da Provincia de Minas Gera es.
Manoel Duarque de 1\Iacedo, uo 1\leu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Aaricultura, Commercio o Obras Publicas, as~im o tenha ~ntendido e faça
executar. Palacio do Rio de .Janeiro em 28 de Julho de
!880, 59. 0 da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica uc Sua Magestade o Imperador.

Manoel Bnarque dr lWacPdo.
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DECRETO N. 7781 -

DE

31

DE

JUUIO DE

1880.

Proroga por vinfe ann~5 o prazo concedido ao • New London and Brazi·
Iian Banck, L1mited • para funccionar no Imporio.

Attendendo ao que Me representou o • New London and
Braúlian Banck, Limited, • por seu procurador nesta Côrte,
John Gordon, e Tendo ouvido n Secç<io de Fazenda do Conselho de' Estado, Hei por !Jem, de conformidade com a
Minha Imperial Hesoluç(•o de 10 do corrente mez, Prorogar
por :tO annos o prazo concedido ao mesmo Banco para funccionar neste Imperio, nos termos dos Decretos n•. 503i do
L • de Agosto !I e 1872 e n. 2979 de 2 de Outubro de 1862;
devendo esta prorogaçào ser contada de 27 de J;~neiro proximo flndo, na f1)rma fl!querida;
José AntfH.lio S11raiva, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secrehtrio de Est11do dos Negocios da Fazenda e Presidente do
Tri!Jmwl do '!'besouro Nacional, assim o tenha entendido e
faç:t I!Xccutar. P:JI:Jcio do Rio de Janeiro aos 31 de Julho de
18!:!0, 59.• d:~ Independencia e da Imperio.
Com a rubrrca de Sua 1\lagestade o Imperador.
José Antonio Saraiva.

DECRETO N. 7782 -DE :.lt

DE

JULIIO DE

1880.

AJIJII'Ova, com allerações, os eslalulos da Associação do Anxilies l\luluos
dos Empregados da Tn•ographia Nacional.

Attendendo ao que Me requereu Antonio Nunes Galvão,
na qualidade de fundador e representante da Associação de
Auxílios Mutuos dos Empregados da Typographia Nac.ional,
e Tendo ouvido a Secção de Fazenda do Conselho de Estado,
Hei por bem, de conformidade com a Minha Tmpt>rial Resolução de 2~ do corrente mei, Approvar os estatutos da
mesma associação, que· com este baixam, fazendo-se-lhes,
porém, as seguintes alterações:
No art. 1. o depois das palavras- e do Dimio Of!icial
-:~crescente-se- que o quizerem ·-; e supprimam-se as
palavras- admittidos ou nómeados pelo Administrador.
Ao art. li. o addHe--se a seguinte disposição:- Semelhantemente serã& designados· como presidente e secrêtari68 do
cGnselM fisCBl os tres prímeirôll mnis votados.
r>. n. !880
49
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Ao art. 2í acrescente-se:- Com o relatorio será tamucm
apresentado o bal:mço annual da receita c dcspcza, acompanhado do p:1reee1' do conselho fiscal, afim de que a asscmbléa delibere soiJre a altJli'OV<I{~iio ou rejeição das contas.
Substitua-se pelo seguinte o
Art. ~~. Dado o caso da dissolução da Associação de Auxílios Mutuos dos Emprcg:1dos da Typographia NacionJl,
seus fundos serão divididos entre os associados, proporcionalmente ás quotas com que tiverem contriuuirlo, comprchendendo-se nc~se numero os pensionistns, de que trat:1 o
art. !7.
Supprima-se o art. lili.
José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Senador do
Imperio, Presidente do Conselho rle Ministros, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda ~ Presidente
do Tribunal do Thesomo Nacional, assim o tenha entendido
e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro aos 3i de Julho
de !880, 59. o da Independencia c do lmperio.
Com a rubrica de Sua i\I:•gcstade o Imperador.

Jost! Antonio Saraivtt.

Estatutos a que se refet•c o Decreto supra.
CAPITULO I
DA

OHti.\NIHIJ.\0

E FINS

Ar!. i. o Sob a denominaç:io de AssociAçÃo DE AuxJLIOs
Muruos nos EMPHEGAnos DA THOGilAPIIIA NAciONAL, fica ercada
nesta Côrte uma sociedade, instituída por todos os operúrius
e empregados da mesma Typographia e do JJial'io OJJicial,
admittidos ou nomeados pelo Administrado•·, para o fim de
assegurar-lhes uma diaria quando enfermos, fazer-lhes emprestimos, occorrer ás despezas de funeraes quando falleçam,
dar pensões ás suas famílias, e finalmente estabelecer mensalidades no caso de tornarem-se in validos por moles tia chronica
ou desastre.
Ar!. ~.o A associação será gerida por uma commissão de
tres membros quo se denominará - commissão directora,por um conselho fiscal de cinco membros e por um thesoureiro,
todos eleitos annualmenle. Será presidente da commissiio
dit·ectora o mais votado, l. o seeretario o immediato e 2. o o
ultimo na ordem da YOtação.
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Art. 3. 0 A assembléa geral será constituída com cinco
delc1gados de cada uma das officinas actualmentc PXistentes
ou •JUO para o futuro se crearem na 'fypographia Nacional,
eleitos annualmente. Tmnnnm terão assento na assen111léa com
o direito de voto os membros da commissão dirccwra, do
conselho tis cal e thcsoureiro.
Art. !.1:." Os empregados avulsos, por não perten••erem a
offidna alguma, reunidos aos empregados do es•·riptorio,
revisores o c:mforentes, eleg·l·riio tambem einco delet.:ados que
os representem na assemhléa geral. Igual dii'eito é conferido
a uma outra turma formada pelos empregados das maehinas
de impressão do Diario 0/lir,ial reunidos aos da rcuoessa, aos
cntc·cgadores da folha e nos serventes.
Art. r.i.• Os empregados da Typogrnphia Nacion:ol de nomeação do Governo e os artistas naciouac,; ou estrangc~iros,
contratados pelo mesmo Governo, as,;im como os ollidaes
obreiros, podem, querendo, fazer parte da associaç. o, licando-lhes o direito de fixar as quotas com que devam concorrer
para o fundo social, recebendo os beneficios na me: ma proporç.ão e sujeitando-se nos onus provenientes da tjualidndc
llc sacio.
Art. 6. o A assembléa geral pó de conferir títulos de soei os
1wuorarios ás pessoas que prestarem serviços relev:mtes it
as~ociação. Quando esses serviços ti\'erem caracter per ma·
nente c o sacio renunciar a todo e qualtlucr beneficio social,
póde ser eleito para os cargos sociaes.
CAPITULO Il
DAS OllHIGAÇÕJ>S DOS SOt:IUS

Art. 7 ." Tmlos os operarias c cmprcg:1dos de tJliC lr:cla o
art. L • farão parte da associação.
Art. 8. o Entrarão com uma joia equivalente a seis dias de
vencimento, pagavel em seis prestações mensacs, e contribuirão mensnlrnente com a importancia do salnl'io d·~ um dia.
Estas quantins serão d cscontadas no acto do pagamento da
feria e recebidas pelo thesoureiro.
Art. 9. 0 Os aprendizes, emquanto n5o attingirem t'c idade
de 16 annos c perceberem dinria superior a mil réis, não
serão considerados soei os.
Art. 10. Nenhum sorio poder:í c~cnsar-st~ ao f':tl'go para
qu11 fôr eleito, s&lvo o caso de reeleic;ilo, ou si apre~f'ntar
razões que a assembléa geral julgue procedentes.
Art. H. Todos os delegados deverão comparecer lis sessões
que forem convocadas c votar nas materias sujeita> á discussão.
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Art. !2. O socio, quando enfermo. participará o seu estado
á commissão directora, remettendo-lhe attestndo t..lo seu
medico assistente, afim de ser visitado e immediatamente
attendido. Quando a molestia fOr visível poderá dispensar-se o attestado, bastando que requeira.

CAPITULO IIl
DAS OBRIGAÇOES D"\ ASSOGIAÇAO

Art. 13. A associação ministrará nos socios enfermos uma
diaria igual :í quarta parte do respectivo vencimento,
emquanto seu fundo n~o honver altingido á quantin de
10:000~000; quando estiver realizado esse fundo adiaria será
elevada á metade, e quando esse fundo exceder a 20:000~000
ficará a diaria estabelecida em dons terços, que serão pagos
em prestações qilinzenaes vencidas.
A disposição acima poderá, todavia, ser modificada em sua
pratica, quando a commissão direclora, por medida ~e prudencia a IJem do fundo social, nssim o julgue iudispensavel,
precedendo, porém, reuniiio d:1 assemhlé•1 geral11:1ra expo,;ição
das causat1 que motivllfem tal resolu~~ão, e para npprovaçào
desta.
Art. 14,. No caso de fallecimento de qualquer socio, 3 commissão directorn cuidará do enterro, fazendo as despezas
respectivas, inclusive as de missa, c:liTO para a commissão e
encommenda~ão, e nssistirú ao funernl, para o qual e par:~ a
missa do setimo rlia convidnr{l a todos os demnis socios;
despendendo pnrn esse fim por cont11 da :~ssociação 3 !JUanti:~
de cem mil réis.
Art. Hi. Si o socio fallccido tiver quem lhe faç:~ o enterro,
a quantia de que trata o arti::w :~nlerior será entregue á
familia do fallecido pela commissiio directora em nonw da
associação, deduzida n despez<~ de missa do setimo dia e
carro para a commissão acompanhar o enterro.
Art. 16. Por morte de qtudquer socio, sua viuv;; perceberá uma pensão men~:~l, emquanto se conservar nes:;e estado
e viver honestamente. No caso de deixar o fallecido súmente
filhos menores, tamhem l'stes terão direito á pensão rellnrtidamente, até attingirem á idade de iU :~nnos sendo v:~rões,
ou até cas:trem sendo do sexo feminino; em f:~lt:~ dl'stes terão
igual direito os ascendente~, que viviam sob sua protecçào.
A di~posit:;iio deste artigo será satisfeita unicamente na
proporção do rendimento dos rundos que a n~~ociação JltiSsuir,
mas nunca poderá exceder c:~da 11ensão il qunrta p:~rte do
vencimento do socio.
Art. 17. Não se extingue a pensão na pessoa da vi uva do
fallecido; caso ella. morra depois é deixe filhos menore!;
reverterá para estes a pensão, na fórma do artigo acima.
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Art. 18. O socio que se tornar invalido para o trabalho, por
molestia chronica ou desastre, terá direito n uma pensão igual
á quarta parte do vencimento diario que percebia ou ao menos
a um quinto, a juizo da assembléa geral, tendo-se em
attenção as for<:as do fundo social.
Será considerado invalido o socio doente cuja molestia
exceder de um anno, sendo porém snspensa a pensão,
logo que se restabeleça.
Art. 19. Pnrn havN· direito ás pensões de quo trata o
art. i8, é preciso que o socio tenha concorrido pt~ra a associação ao menos por espaço de dezoito ml'zes.
Art. 20. No caso de fallecimento de pessoa da familia do
socio, a enmmissão direr~tora emprestará a este, da fundo
soci8l, a qnantin de cem mil réis, á vista de apresentação de
requerimrmto e attMt11do do medico inrumbido do trPtamento da pessoa rallecida.
§ L• Quando aconteça que o socio a quem se tenha feito
este emprestimo deixe de trabalhar por um ou mais mezes,
sem que isso t1mha Jogar pm· moiPstia rl'conhecida, ao
apresentar-se 110 tr11bnlho pagará de uma s•í vez todns as
quotas de amortização com que tiver deixado de entrar.
j 2.• O favor deste artigo póde ser denegado ao sacio que
por longns e successivas ausencias ao trabalho não der
garantia de indemnização á caixa no tempo calculado pelas
quotas mensaes.
§ 3. • O facto de achar-se qualquer socio nmortizando um
emprestimo não prejudica a realização de outro emprestimo
na reproducção das mesmas causas.
§ 6..• O socio ao receber o emprestimo de que trata o presente artigo Jl3ssará e firmará o recibo do teor seguinte :
Rer.ebi do Illm. Sr. thesoureiro da Associarão de Auxilio•
Mutuos da Typoqrapltia Nacio11al, por determinação da commis~ão directora, n quantia de ..... cujo pagamento me
obrigo a ~atisrazer em quotns ignnes á quinta parte da
totitlidade de meu~ vencimentos regulados pelos dias uteis
do mez. Typographia Nacional, ... de ......... de i8 .. .
Art. 21. A commiss;1o directora adiantará aos socios que o
ped trem de um nté dous terços dos sala rios vencidos antes
do pagamento da feria, conforme o permittir o fundo social.
Paragrapho unico. O socio que receber adiantamento passará
ü firm~rá o seguinte recibo:
Recehi do 111m. Sr. thesoureiro da Associrr!;r!o de Av.xilios
Mutuos da Typo7raphia Nacional, por determinação da cotnmis~ão director:~, a qttnnlia de ..... por adiantamento dos
meus st1larios vencidos, n qual será deduzida intl'gralmcnte
no acto do pagamento da feria com o juro de que trata o
art. ~2. Typographia Nacional, ... de ........ de t 8 .. .
Art. 2:!. O emprestimo mencionndo no art. 20 será descontado mensalmente na razão da 5.• parte do vencimento
mensal do socio, e o adiantamento do art. !l liquidado no
dia do pagamento da feria, o L• sem juro e o 2." com o do
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dous por cmllo ao mez, mas proporcionalmente no tempo IJUe
decorrer até qne liqne inllemnizada n assodação.
Art. ::ta. Os socios só gozarão dos beneficios enumerados
nos arts. 13 e seguintes deste capitulo, depois de renlizado
o p[lganwnlo da joia de que Ira ta o art. 8. 0

CAPITULO IV

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 2~. Na primeira tlominga do mez de Janeiro de cada
anuo haverá assembléa geral ordinarin, afim de ser pre~ente
á mesma o relatorio do anno findo, proceder-se á eleição da
commissio directora, d•JS membros do eonselho fiscal, do
thesourdro, c resolver sobre os assumptos que lhe forem
sujeitos.
Art. 25. Na domingn anterior o pessoal de cada uma das
officinas e dos turmas creadas elegcr:í os seus delcgndos,
sendo supplcntcs destes os quil se lhes seguirem no ontem
da votação, para os substiLuircm em suas faltas e impedimentos ou quando tenh:.un sitio eleito~ para cargo dn administraç~o. E' pcrmitlida a r'·elciriio.
Art. 26. As assembléns gcraes ordinarias c cxtraordinarias
serão presididas pelo presidente do conselho fiscal, que será
substitutdo em suas falias e impedimentos pelo seu immc1liato
em votos.
ArL. ':!.7. Todas as requisições ao thesourciro serão firmadas
pela co1;1missão directora. Estes documentos, devida c cll!'onologic~.nente emmassados e numerados, justilicarão as despezas fritas pelo thesoureiro.
Art. 2fl. A' commissão directora com{wtc zelar pelos interesses tia associação e resulver sobre qualquer assurnpto,
confm·n·e o disposto nestes estatutos. Quando o caso occurrcnte
não est,ver p;·cvisto nos mesmos estatutos, poderá ainda
assim decidir, ouvindo primeiro o conselho fiscal, c de
acc.Jrdo com elle. Em todo o caso a sua deeisão, nestas
condiçõPs, deve ser suhmcttirln á apreciação da assembléa
geral ; r; immcdintam,mte, si a decisão trouxer onus á associação.
Art. 29. O socio que deixar de fazr.r p~rtc do pessoal tln
Typogr:tphia Nacional poderú continuar a pertencer :i :tssociação, ~i for exacto na contribuiçuo de que trata o art. 8.";
mas só poderá ter direito ao emprestimo meneionado no
art. 20, si estiver quite com a associação e si outro socio,
fazendo parle daquelle pessoal e que inspire confiança :í
commissão, sujeitar-se por elle ás prestações do art. 22. Ser:í
desligado da associação si deixar de contribuir com Sl'is pre·
stações mensaes consecutivas.
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Art. :lO. Todos os netos da commissão diroctot·a em que o
conselho fi~cnl f\lr ouvi!lo, assim como todas 11s requisições
do conselho fiscal á commiss~o dirc1: torn, seriio mencionados
em um rclatorio impresso e :•prescntado á asscmbléa geral.
Art. 31. Compete ao conselho liseal:
i. • Tomar em consideração quaesquer queixas contra
actos da commissão dirnctora, tmtender-so com ella a respeito,
aconselhando o melhor ar IJitrio a tomar, ou npprovando o
seu procedimento ;
2. o Dar sua opinião sobre qualquer consulta que lhe fôr
commcttida pela commissão directora ;
3. o Examinar os trabalhos que pela commissão tiverem
de ser apresenta1lo~ annualmente á as<;embléa geral e sobre
elles dar parecer, sendo a commh•siio directora obrigada a
fornecer-I ho as ron tas o !locumc ntos que o habilitem a
organizar o dito parecer;
~-o Exigir da commiss:io directora quaesquer informações
a respeito de actos praticados por ella, sempre que o julgar
necessario á boa fiscalisação dos interesses da associação.
Art. 32. Ao thesoureiro é confiada a guarda de todos os
fundos sociaes, quer em moeda corrente, quer em títulos, de
que se tornará responsave I, e nenhuma «1uantia despendcr:í,
emprestará ou adiantará senão á rrqnisiçiio escripta c
firmada pela com missão di rectora.
Art. :1:1. Ficarão rrmidos os socios quo durante o período
de lO annos consecutivos niio solicitarem o ohtiv!•rom
~occorros soeiaes.
Art. 3~. A commissão directora affixará de tres em tres
mezcs, em Jog-ar visível de cada uma 1las officinas tia Typog-rapltia Naciotwl, nmu demonstraç5o resumida da reet•ita e
despeza do trimestre findo.
Art. 35. Sempre que qualquer circumstnncia reclamar a
reunião da assembléa geral, a commissão directora de accôrdo
com o conselho liscnl, a convocará por aviso atnxado em
Jogar visível de cada uma das ollicinas.
Art. 36. Todos os fundos da associação serão convertidos
em apolices geraes da divida publir:•, rrserv:mdo, porém, o
thesoureiro em seu poder, ou em conta corrente com algum
estabelecimento de credito, a quantin que :1 cornmis~ão directora julgar nccessaria para n~ despcza,; de tJUC tratam os
arts. 13 e seguintes.
Art. 3 7. Nenhuma apolicc pertencente á nssociaçiio poderá
srr reduzida a especie corrente sem que e,-;sa resolução
seja approvada pela nssrmbl•~a gcrnl rxtraordinaria, previamente convocada.
Art. 38. Resolvida a venda de algumas ou todas as
apolices pertencentes á associação, a commiss1io directora
rará extrahir a competente acta, e com ella fica haiJilibda a
fazer a venda das apolices quo se deliiJerar vender, e assignará
a transferencia no livro respectivo da Caixa da Amortiznç?io.
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Art. 39. A assembléa geral ordinaria constituir.se-ha com
dous terços dos delegados das otnei nas ; e as cxtraonlinarias,
que só terão Jogar para a ~~xtine1;iío da sociedade, levantamento de fLwdos, venda dt~ :tpoliees, n p:tra os casos comprehcndidos na ultima parte do art. 28, ou quando metade e
mais um dos delegados a requeiram, declarando no req uerimento o motivo da convocação; con~tituir-se-hão com Ires
quartas pnrtes.
Art. lJ,O. Si na rnuni:io dos ddegados passar a dissolução
da associação, o pr'=lsiden te convocúá uma reunião de todos
os socios inscriptos, e si ainda pelo voto das tresquartas partes
destes fór conlirmada a decisã•J dos delegados, sú então se
verificará a dissolução.
Art. U. Dado o caso da di~soluç:io da - Associa}"ão de A 11"
xilios .Mutuos dtt T!flJOgmphia Nacional,- S!.'US fundos ger;io
divididos pelos pensionistas C'listentes; caso não hajam,
reverterão em favor de a!1.r uma socied1ule rorn os mesmos
Iins desta, designada ptlla as-sembléa geral.
Art. 42. Haverá um livro de registro de todos os soeios
effectivos, consignando-se na casa das observações o motivo
por que qualrJucr socio deixou de pertencer :í nssociação e
a data em rtue se deu esse motivo. Além deste, a t·ommissão directora creará outros que julgue precisos, alim de
haver regular esc ri pturação. Os trabalhos de escripta serão
desempenhados pelos dous secrctarios da commissão c pelo
the3oureiro.
Art. 43. Os presentes estatutos, depois de approvados
pelo Governo Imperial, só poderão ser reformados no fim de
dous annos, caso .as circumstancias e necessidades assim o
exijam, sendo, porém, submettidos á approvacão do Governo
Imperial.
-

CAPITULO V

DISPOSIÇÃO

TllANSITOlliA

Art. ft.lJ,. Nos dons primeiros annos depois de installada a
ossociação servirá de presidente do conselho fisr1ll o :•ctnal
Admimstradur dn Typogr:~phia Nncional, por ter ~ido o ;;{111
fundador. (S:•t:pwm-se as liS~ignntílrn:.:.)
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DECRETO N. 7783 -

DE

3

DE AGOSTO DE

1880.

Cunretle privilegio a José Pnlonio e Alerandro Capell •lo Guadino p:t•':t o
tritnra.dor nmalgamallor do terra:; aurifora~. clonominaclo --1\lilu:irn.

Attendendo ao que Me rcquerct·nm José Polunio c Alcx:mdre Capell de Gundino, e Tendo onvido o Conselheiro Procnra1lor da Corôa, Soberania e Fazenda Naeional, Hei por
bem Concl'd,•r-1 hcs privileg-io, por to nnnos, para fabricarem
t: vendPrem o engenho de triturar e amalgam:Jr terras aurireras, drnorninado- Mineiro-que declaram ter invl"ntado,
sPgundo a descripção e 1lr.senho que depositaram no c\rrhivo
Publico, com a clausula de que sr.m o cxa111c do ref•~rido engenho, n:io ser:í dfcctiro o privileg-io, cessando :J pnll:nle nos
e:1sos previstos no :11·t. lO da Lei de 23 de Agosto de 1830.
Manoel Buarque de l\lacedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Esta 1o olos Negocias da Agricultura. Cornmercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e raça executnr. Palacio do Hio de .Janeiro em :l de Ago~to de 1880, !'i9. •
da lndopendencia e do lmperio.
Com a rubricn de Sua Magcstnde o Imperador.
Manoel Buarqup de 1lf11cedo.

DECRETO N. 778'1, Coneotlo

privile~io

DE

3

DE AGOSTO

a JostS Maria :Ft•rrcira F1·aneo
machina~

Jl:tra

DE

1880.

a ma('hiua

1110!ora

tlu

de costura,

AUendendo ao que Me requnreu José Mnria Ferreira Franco, e Tendo ouvidJ o Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por hem Conceder-lhe pri ·
vi!egio por 10 :mnos parn f:rbricar c vender a maehina motora de machinas de eostnrn, de sua invenção, segundo a
drscripcão que depositou no Archivo Publico ; com a clausuln
de que sem o exame d~ rPferidn marhinn não ser·á eJTeclivo o
privilegio, cessando n patente nos casos previstos no nrt. 10
da Lei de 23 de Agosto de 18:10.
Manoel Bu:uque de Mnr·edo, do !\leu Cunsr·lho, ~linistro c
Secretnrio de Estndo dos Negocias da A~,rrkultura, Commercio ll Obrns Publicas, ;J~~im () t··nha enlerHlido (\r.. ~~ f'XIlCiltar. Palacio do Hio de .l:ml'iro em 3 de Ag-osto de 1880, ()9.•
dn Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
lltanol'l Buarque de lllacPdo.
P.

n. 1880
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DECBETO N. 7i8fj -

DE

3

DE AGOSTO DE

1880.

Conee<lo autorização á • Tho llio Gran<lo do Sul (Rrazil) Gold Mining Com-

pauy LimitoU

a

para funcr:ionar

110

Jmpcrio.

Attendenuo fiO quo Me rrquereu a • The llio Grande do Sul
(Brazil) Gold Mining Company Limited • devidamente representada, e de conformidade com a Minha Imperial e Immediata nosolut~ão de 2lJ. de Julho ultimo, tomada sobre parecer
da Secção dos Negocias do Imperio do Conselho de Estndo,
exarado em consulta do 23 de Junho proximo pa~sado, Hei
por bem Autorizai-a a funceionar no Imperio, mediante as
clausulas que com este Jwixam, assignadas JIOrlllanoel Bnnrqne
dn Macedo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario Je Estado dos Negocivs da Agricultura, Commercio e Ouras Publicas, que assim o tenha ententlido r, faça executar. Pnlacio
do llio de Janeiro em 3 de Agosto de f880, r)!)." tln Independencin o do Impcrio.
Com a rubrica de Sua l\Iagestado o Imperador.
1lfanoel Buarqne de llfacedo.

Clnusulns n C(IIP. !'le rererP. o Decr('to n •.,..,.li&U
th•!õltn dntn.

I

A Companhia ·The llio Grande do Sul (Ilrazil) Gold Mininp;
Company Limited • ter:í um reprcsentanle na Província do
Uio Grande do Sul com plenos poderes para decidir de todas
as contestações que se suscitaram, quer com o (~overno, quer
com os particulares.
11

Todas as tmnsacções o operações que a companhia e ffectuar no Imperio serão regulad:ts pela legislnçãu do Brazil,
e julgadas pelos seus Trihunnrs, sem que em tempo alg-um
possa a mesma companhin reclanwr qualttuer ex.-;cpção fundada em seus estatutos.
Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Ag-osto de 1880.-Manoel
Buarque de Macedo.

-

Ar.T03 DO PODF.R F.XF.CUTIVO.

DECRETO N. 77RG- nF. 7 DE Ar.o::;ro DR 1880.
Revoga o § 3. o do art. r;.n do llOCI'ehl ". 2881 li O t li O Fevereiro de 18G2.

Achando-se ligadas á C õrtc <lo Impcrio, por meio do telegTapho, as províncias onde existem eolouias do Estado c
cessando portanto a razão pela qual foi conceflida aos Presidentes de províncias a faculdade de ordenarem sob sua
responsabilidade o pagamento de despezns feitas com o serviço
lia 'Colonisação, excedente dog creditos distribuídos : Hei por
bem Revogar o§ 3. 0 do urt. 5." do Decreto n. 288~ de 1 dn
Fevereiro de 1862.
José Anton{o Saraiva, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Presidente do Comelho de Ministros, Ministro e Secretario de Estudo dos Negodos da Fazenda e Presidente do
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha Pntendido e
fn~:a executar. Palacio do Hio 1le .Ia neirn I'Ill 7 1lc Ag-osto de
1880, 5!l. • da Indepcndcncia e do llllllCrio.
~
Com a rubrica de Sua :Magestade o Impcradot·.

José Antonio Sara i vn .

DECRETO N. 7787 --

DF.

10

DF. AI-:OSTO DE

1880.

Transfere a D. Eliza Dandeil·a de Gouvêa Pinto a concessão eonsta~oto do Doereto ". 62ã8 do i2 de Julho do {876, o prorog a o prazo fixao! o para n ex e·
eu~ão dos trabalhos a quo o mesmo doeroto '" refere.

Attendendo ao que Me requereu D. Eliza Bandeirn de
Gouvêa Pinto, Hei por bem Transferir· para oseu nome a concessão feita pelo Decreto n. 6258 de 12 de Julho de 1876 a seu
finado marido .Josrí Ferreira da Silva Pinto, para explorar ouro,
ferro e outros mincraes, no município de Ouro-Preto, Província de Minns Geraes, com as meslllns clausulas que acompanharam o citado decreto; ficando prorogado por um nnno
o prazo fixado pnra a execução <laquelles trabalhos.
Manoel Buarque de Macedo, do .Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, assim o tenlw entcn di do e faça executar.
Palacio do Rio de .Janeiro em 10 de Agosto de 18HO, 59." da
Indeoendencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua .l\lageslade o Imp~;J!Iot:..-._~
...-~··

1rr" • ('I•

llfanoel lJual' qne }d' 111~~~.1 · ' ' li
,AAJ'lJ\:fl:/'1:/"d'

· ·. ·

·
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DECRETO N. 7788

-))E

lO nt

AGOStO lll

1880.

Coneodo privilegio ao Baeharel Jo<ll Joaquim Ramos Ferreira para extrahir
e teeer fibras vcgetaes.

Attendendo. ao que Me requr.rru o Bnchnrel José Joaquim
Ramos Ferreira, e Tendo ouvido o parecer do Conselheiro
Procurador da Corôa, Sober:mia e Fazenda ~~~cional, Hei por
bem Concedet·-lhr privilegio prlo tempo de !O annos para
extrahir e tecer, na Provinda de !\lato Grosso, fibras vegetaes, cujas amostras e descripçiio depositou no Ar•1hivo Pu·
blico; com a clausula de que sem o exame das referidas
libras e do processo nãt• será rlfectivo o pt·ivilegi!l, cessando
a patente no~ casos previstos no llrt. lO da Let de !!8 de
Agosto de f830.
Manoel Bunrque de Macedo, do 1\lou Conselho, Ministro
e Secretario de Estndn dns Negocios da Agricultura, Commercio e Obras PUIJ!icas, assim o tenha entendido e fnça executar. Palacio do Rio de Janeiro em tO de Agosto de 1880,
!'i9. o da Independenci3 e do Imperio.
Com a ruhricn d'l Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarque de MacPdo.

DECRETO N. 7789- DE lO

DE AGOSTO DÉ

Promu18'a o areôrdo eelobrado entro o Brazil e a Ropubliea do
a execução tle cartas rogatorias.

t880.
P~raguay

para

Tendo-5e concluído e assignado na cidade de Assumpção,
aos cinco dias do IIWZ tle Novt\mbro do anno proximo Jlassado,
um accôrdo entre o Brazil e :. Hepublica do Paraguay par:t
a reciproca execu<;ão de cartas rogatorias, fiei por bem que
esse accôrdo seja observado e cumprido tão inteir11rnente
corno nelle se contém.
Pedro Luiz Pereira ile Souzn, do Meu Conselho, Ministro c
Secretario de Estado dos NPgorios Estrangeiros, assi111 o
tenha entendido e façn executar, exvedindo os despachos
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em tO de Agosto
de i880, õ9."da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua M11gestade o Imperador.

P•dro Luiz Pereira de SottXa.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO.
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Aceõrdo entre o Drazll e a l'lepubllca do Paraguay para a execu.;ão de cartas rogatorlas.

Tendo os Governos do Brazil e da Republiea do Paraguay
resolvido regul~~r por meio de um accôrdo a reciproca execução das cartas rogatorias, os abaixo assignados, Encarregado de Neg0cios interino do Brazil e Ministro de Rel:ações
Exteriores da dita republiea, para isto devidamente autorizados, convieram nas seguintes disposições :
Arl. L o As competentes autoridades j udieiaes de cada um
dos dons paizes cumprirão as cartas rogatorias, que lhes
forem dirigidas pelas do outro, em nwteria tanto criminal
como cível.
Art. 2.• As cartas rogatorias em materia criminal serão
limitadas á citação, juramento, interrogalorio, inquirição do
testemunhas, busca, exame, cópia ou traslado, verilicação ou
remessa de documentos e q uaesquer diligencias IJUe importem esclarecimentos Jlara a formação da culpa.
Art. 3. 0 As cartas rogatorias em m:1teria dvel poderiio
comprehender, além do que fica especilleado uo artigo antecedente, a avali<~rão, vistoria, exame de livros, exhibição e
todas as diligencias que importam ú decis~o das causas.
Art. 4. • Todas as cartas serão concebidas em lermos deprecativos, conterão, sempre que for possível, a indicação do
domicilio das pessoas que tenham de ser citadas, e serão
legalisadas pelo funccionario consular estabeleeido no paiz
d'onde forem expedidas.
Art. ti. o Na execução das ditas cartas os embargos oppostos
pelas partes serão. sempre admittidos e processados para
serem JUlgados como fôr de direito.
Art. l:i. o Os particulares interessados no cumprimento das.
cartas rogaLorias em materia cível deverão constituir procuradores que promovam o respectivo andlimento.
Art. 7. o A despeza será paga pelo interessado partícula!',
si as cartas versarem sobr'l m11teria cível, e pelo governo do
paiz d'onde forem expedidas, si versarem sobre o!Jjecto criminal, excepto, neste segundo caso, quando se tratar de
inquirição de testemunhas, porque então rorrerli por conta.
do goYerno em cnjo paiz as cartas tiverem de ser executadas.
Em testemunho do que os nb~ixo assignados firmam e sellam
o presente accôrdo em duplic.1ta, na cidade de Assumpção,
aos 5 dias do mez de Novembro de 1879.

(L. S.) José de Almeid(u Vasconcellos.
(L. S.) José S. Decoud.
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DECUETO N. 7790- me 12 ug AGOSTo

DE

1880 .

•\pprom o> 1101·os estatutos tia Sorio<latlc lJni:1o o Bcncfrconcia.

Attondendo ao que representou a directoria da Sociedade
União e Beneficench, e Tendo ouvido a Secção dos Negocios do
Imperio do Conselho de Estado, Hei por bem Approvar os
novus estatutos da mesma socied:tdc.
Quaesquer alterações que se fizerem nos ditos estatutos não
poderão ser postas em execuçiio sem prévia approvação do
Governo Imperial.
O Barão Homem de Mello, do l\leu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios rlo Imperio, assim o tenha
entendido c faça executar. Palacio do Hio de .Janeiro em 12 de
Agosto de 1880, 59. 0 dn ludepnndcucia e do Irnperio.
Com a rubrica de Sua J\lagestade o liDJlerador.

Barão Homem de ftfello.

Estatutos da Sociedade -União e llcucikcueia.
CAPITULO I
DA

SOCIEDADE

E

SEUS

Fl!'<S

Art. i." A Sociedade União e Beneficencia, installada a 7
de Março de i8t>:2, continúa a funccionar debaixo do mesmo
tituio e para os mesmos Iins.
Art. 2. 0 A sociedade compõe-se de illimitado numero de
socios contribuintes, quaiiJUer que seja a sua nacionalidade
ou religião.
Art. :3. o Seus Iins são : exercer a benclicencia soccorrendo
seus membros em c11sos de molestia, e suas famílias quando
elles fallecerem e por isso não se admitte na sociedade
nenhuma discussão que não seja tendente a estn ohjPeto.
CAPITULO li
DA ADMISSÃO DE SUCIOS

Art. 4. o Para a admissiio de socio deverá preceder proposta assignada por um socio que esteja no gozo de seus di·
rei tos sociaes, na qual se declarará o nome, idade, naturalidade, estado, profissão e resideneia do proposto.
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Art. !'j, o A proposta será dirigida ao i. o secretario, que a
apresentará á directoria e conselho na primeira sessão p:1ra,
depois de ouvida a commissão de syndi:~ancia, ser di:;eutitla e votada.
Approvado o candidato, o {.o secretario lhe faní por
escripto a communicação respectiva. O candidato reprovado
não poderá ser novamente apresentado á mesma directoria e conselho que o tiver recusado.
Art. 6.• O candidato approvado para socio deverá entrai'
para o cofre da sociedade, dentro tle 30 dias, contados da data
do respectivo aviso e como joia de admissão, com a quantia
correspondente á sua idade, segundo a tabella seguinte:

De H a 39 annos .. .. . • .. .. .. .. . .. .. .
De !J,O a iiO
.. . .. . . .. .. .. . • • . . . .

Wi$000
20b000

Os candidatos que contarem mais de 50 até 60 annos só
poderão ser admittidos como socios remidos, pagando a quantia
de 250b000.
Os socios contribuintes pilgarão 2/j pelo seu diploma.
Art. 7. o São condi~ões precisas para se1· socio:
§ i." Não est<~r envolvido em IH'ocesso criminal ;
~ 2. o Ter meios decentes de suhsisteneia;
~ 3.• Estar no gozo de boa saudc;
~ 4.• ,\ão ser turbulento e de mau comportamento;
~ 5." Ser maior de 2i annos ou estar emancipado, devendo,
no caso contrario, :~presentar autorização de pessoa competente.

CAPITULO lii
DOS CORPOS

ArL.
~
~

~.·

COMPONENTES DA SOCIEDADE

A sociedade compõe-se de dous corpos:

1 . " Assembléa geral ;

2." Dircctoria e conselho de seis membros.

CAPITULO IV

Art. 9. o Os socios rcnn3m-se em nssembléa g-eral ortli ·
na ria, salvo qualquer iuconyenitmte, na 2.• n !~. • tlomingas
do mez de Janeiro de cada anuo, e em extraordinaria quando
as circumstanci~s o exigirem , precedendo sempre annuncios com cinco dias de antecedencia, pelo menos. Considerarse-ha a reunião legnl logo que estejam presentes 30 socios
quites.
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Art. f. O. Na primeira reunião da assembléa geral ordinaria
far-se-ha a leitura da act:1 dn ultima sessão; apresentar-se-ha o
relatorio e o IJalanço da receiln e dMpeza annual; e procederse-Ita á eleição do presid,~ntc, do f." e 2." sec.retarios da mesma
assembléa, da directorin c conselho e de uma commissão de
contas que será de tres membros para examinar e dar parecer
sobre as contas apresentadas.
Para os cargos de presidente e secretnrios da assemhlé~ geral,
niio poderão ser votados os membros da directoria e conselho.
Art. 11. Na segunrla reunião da assembléa geral ordinaria,
far-se-ha a leitur<J da tlcta lia ultimn sessão e do expeuiente
e serit dado p:m1 discussiio o pareeer dn eommiss:lo de eon tns
c cll'tctiiar-se-l•a a JJOs,;c uos novos funreionarios da direeturia
e conselho e ua assembléa ger:d.
Art. 12. Não comparcct•JJrlu o respectivo prrsidentt•, nssumini a cadeira presidencial da assem!Jléa geral o f.", e 11:1 f;dtn
do,;le o 2." secretario.
Arl. 1:1. Si asa>st•n•IJit'•as gel'llt~s de •JUe fr:ttam c,;tes t•st.atulos, não concluírem os seus trab:dhos no dia da primeira
reuni:io, poderiio estes ser adiados par:• quando a mesrna asscm!Jléa geral 011 o seu presiuente julgar opportuno, não
podendo cornludo o adiaruento sm· por mais de Hl dias.
Nessa occasião a assembl1;a geral fl!ncciont•rá com qualquer
numero de socios quites.
Art. i~. Si a assembléa geral não se constituir no dia annunciado pela primeira vez, por falta do numero estipulado
no art. 9.", será de novo convot·ada, fazendo-se nos a11nuncios,
11 ue serão Jl' rblicndos com trcs dias de anteccdencia, a declaração de que ella funecio11arú com o numero de socios que
compuecer.
CAPITULO V
DA

DIHECTOHIA E CONSF:J.IIO

,\rt. Hi. A ndministração da ~ociedade é repn•seufatl:•
por llllla directoria o conselho eleitos por uwioria tle vo!os
em assom!Jiéa geral na segund:1 doming-a do mez de J<tliPiro
de cada anno. A directoria se comporá de presidente, vil'epresidente, 1. 0 c 2." secrel<Jrios, thrsoureiro, pro1~urador;
e o eonselho de seis membros; e todos servirüo por um
anno.
Art. :16. A directoria, quo funccion:mí semp1·c juntnmenle
com o conselho, se considerará legalmente constituída para
deliberar quando se achem presentes pelo menos sete dos seus
membros. e suas decisões serão tomadas pela maioria de votos.
E' da competencia da directoria e conselho :
§ f. • Nomear d'entre os conselheiros os que devem fazer

'í/ll
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parte das commissões nocessal'ins para o bom andmnent0 •··
cumpriml)nlo dos Iins da socintlnde;
~ ::l. ". Exmninar o estado do cofre da sociedade quando julg tr
con ven1en to;
~ :.1. o Proceder per:mtc :Js :Jlitoritbdes do JWiz contr:J os r., .•
dos e empregados qtw tlefraudnrem dinheiros ou qu:JesrJlb(
objectos da sociedade;
§ 4. o Suspender qunlquer das bcuclicencins sociaes quando
entender ter sido concedida indevidauwntc, snhmcttcndo o se1t
acto ú approv:tç~o d:t :Js~emiJléa geral na i." reuniuo pari~ .,
qual tcriio recurso os preJudicados;
§ fi.o Convitlnr os :o.oeios bcncmcritos jlara a~sistirem ';;
suas sessõcg, ()ll<tllt!IJ .ittlg;tr que o-> tlt~Vt' consultar sol>it\
fJIWlqtwt· assumpto tlt~ iukrc;se soeial, e nesUts sessões ter;·,,
clle~ votn, mas sónwnte sobre os Jmntos da consulta;
§ ü." Expedir os diplomns de :;oeio~ eontrihuintes ebmwmeriloo;, rJnu seriw a:'signados JIPio prcsitlentc, 1. o secrct~rí1·
~~ tht.'Sil!ll'üi t'tl;
~ 7 ." Nomear og entpn•gatlog fJLW julgar nceessarios, tSpt·cilicanllo su:1s oiJriga•:ões; marrar, tlentro llo.s limites quro
foren1 li~ados pela as,;emblúa geral, os vencimentos que ell•~~
devem percellor ; suspendel-os c dcsputlíl- os qu:mdo ~~-'
opponham aos principias c interes,;es da sorklln<le;
~ 8. o Providenciar :~cerca de totlos o~ ca.•os que nilo t·•~
tiverem especilica<los ou IJem definidos nestPs estatutos;
§ 9. o Discutir e votar o relnlorio annunl que o president.r.
devera apre:;entar ~ntes da primeirn reunião da :Jsscmhlê:t
g<~rnl

;

§ 10. Org:mizar, respeitadas ns disposir;íes destes estatutos, um regimento interno, no qunl se ••staiJeli·r;a a ordem
dos trabalhos, modo da discussão, policia interna e deveres
das commissões, snhtHeltendo-o á approvar,:lo dn asst•mlllú:t
gernl, que poderá modilical-o ou revogai-v quando julg:•.r
necessario.
Art. 17. As vagas que so derem na directoria c conselho
serão preenchidas pelos immediatos em votos. Esta dis~
posiçiío, port\m, niiu deve entender-se com relação :10 cargo
de thesoureiro, o (jUal deve ser sempre preenchido por
eleirão da assembléa geral.
Art. i8. Perdem seus Jogares os membros da dit•cctoria e
conselho :
§ Lo Si f:tltarcm a quatro st;~sces consecutivas, nii•' sendo
por molt-stia ou :msencia particip;tda;
§ 2." Si ausentarem-se sem communicat;:~o.
Art. 19. Silo attribuições do presidente:
~ L" Presidir as reuniões da directoria o conselho, tendo
ucllas o voto de desempate em todas as Yolaí,'i!t~s ;
§ 2. 0 Autorizar o thcsoureiro a entregar ao director de
mez as quantias precisas para occorrcr ao pngamento dits
beneficencias ;
§ 3. o Hubricar tod.os os livros da socieda1ln ;
Po II.

iSSO
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~ !1." Prcpnrar o rl'lnttJrio anntwl IJUC tem de ser apn·se!lta!lo ú assemhléa geral;
§ 5. 0 Dttr andamento n0 C\pediente, hem corno n todos os
negodos que forem urgentes, na f[dta da reunião da di·
rectorin e conselho;
·
\i 6. 0 :Manter o respeito nns se>sões 1la directoria e conselho,
uccidir e terminar as rtuc,-tõcs de ordem qun so sm:citarcm;
§ 7 .o Fnzcr entrar uos limites da ordem o socio IJne em
sessiío, dirccla ou indircr·tamcntc desrespeitar n societlacle
ou a seus membros e aquellc rJue tlzcr motim, ou quizer usar
da palavra sem lhe ter sido concedida ;
§ 8. o Fisca!isnr a execução dos estatutos e dns ddihernçõcs
tomadas pela asscm!Jlén gcrnl, direetoria P conselho.
Art. ::20. O vico-presi:lento :;ull:'titnc o prcsitlcnlc em sctb
impedimentos e com [IS nwsmas )Jrerog-ntivas.
Art. 21. São tlovercs do I." ;oc1·rc!ario :
§ :1.. o Hcdigir as adas dns ~e;;~ões da dirrcloria c conselho,
fazer a sua lciturn c a tlo cxpcdic~ntc, c [ISsignar a corre:;pondeneia tln socied:•dc ;
§ 2. o Consc:rvar em IJoa ordem o archivo da soci<'tladc e
nttcndcr a que a cscr·i!Jlnraç[lo seja feita· com elnrcza e em
dia;
§ 3. 0 Exprdir ou f~lZ<'r O\[l!'tlir·, com n possivcl hrcvill::tdt•,
expoi.licnlr., olfieio~ c ord1ms 1la dire1~toria c conselho;
~ 11. o Presidi!' as sc:::sü,•s da tlirccloeia c conselho na faltn
uo presidente c do virc-prc>idcntc;
§ ü. o 1'rcstnr os esc!nrerimenlos precisos pnra o relato rio.
Art. 22. São devere;; do 2. o s1•crelario :
~ L o Tontar' os ::tponlamenlos do qtw occorrer m1s srssõc>;
~ 2.° Coadjuvar o 1." scc•·etario quando rôr preciso, o
substitnil·o em seus impcuimentos, menos presidir as ses-

sues.

Art. 23.

S~o

uevercs do I!tesoureiro :
I' '''•sponsabilidadP, os titulos de
ya}or e dinh~iro que pert.·nccn·m :'1 sociedade ;
~ 2. o Hceelwr o:; juros das a polires com a rc,:pectiva proeuraçiio da directoria c C'Onscliln ;
§ 3. o Emprcgnr em ~I[Miicc" dn divida publicn !lo V[dor de
:1.:000;$ o ocnldll existente em caix~. depois de verificar que
ha qunntia sufficiente ]1<•n1 png·n,Lcnto dos pcnsionist:1s uo
trimestre seg>.>inte. A CllllliJra llas apo!icc3 Eerá sempre feita
em nome da sociedade;
§ ~-." Pro ror, sub sna rc;;ponsnlJilid:1dc, um ou m~tis :1!.!·cntcs,
var:1 as eol.ranps, pref,•rindn os ';ocios;
,.
§ ti." Apre>enlnr Lrim::stralniCnte u directori::t c ronsl'lho
um balancete do estado d~ sociedade ; ·
'
§ 6. o Dar por escripto ou verbalmente todas as informar;ões que a dirertoria c consC'lho exigir sobro as finanças da
~'OCiedt.HlC ;
§ 7." i\Iinistrar, em tempo, á commissiio de contas todos
os documentos e livros a seu cargo, c bem assim os esclarecimento:> que ella cxis-ir ;
~ :1. ."

Ter ôOh sua t;twr,Jn
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§ 8." Apresentar :í dirccloria c conselho, antes de findar
o anno social, um balnnço geral da receita e despeza da
sociedade parn ser presente i1 nssembléa geral, e dar os esclarecimentos precisos para o rclatorio;
~ 9. o Assignar os recibos de joias e de mcnsalitlarlns dos
soei os c os respectivos diplomas;
§ JO. Pagar na sccretai'ia da sociedade em dias determinados, as pensões o mensalidadus concedidas pela so.
cicdadc.
Art. 2í. São deveres do procurador:
~-L" Zelar os interesses da societladfl diligenci:mdo quanto
lhe fôr possível o angmento e prosperidade della ;
§ ~-" Tratar do funrwal rlo socio qnr~ fallecer c mandar celebrar a missa do 7." ou 3U." dia na frírma destes estatutos;
~ :1. o Hepresentar n sociedade em juizo por meio de procuração assignada pela maioria da directoria e conselho ;
§ TJ,. o Ter em sua guarda todos os moveis e mais objcctos
que n sociedade possuir;
§ 5. o Comprar ou manrlar fazer qualquer objecto que fôr
necessario, sempre com autoriznção da directoria e conselho.

DEYERilS E DHIEITOS

Dvs

SOCIOS

Art. 2ii. E' dever de todo o socio :
§ i. o Observar estes estatutos o o regimento interno. e
concorrer com o que estiver a seu alcance para o bem da
socieLlade;
§ 2." Aceitar e exercer com zelo qualquer cnrgo para que
fôr eleito ou nomeado; só podendo escusar-se no caso de
reeleição, molestia ou outro motivo justificado;
§ 3.o Contribuir com a annuidade de i20, paga em tri·
mestres adinntndos;
§ 4.° Conduzir-se com dignidade e respeito nas reuniões
da sociedade.
Art. 26. Todo o socio plida propílr li directoria e conselho medidas em beneficio da sociedade, c, rJuando ~e dh;cnlir
a sua propostn, tcr<i nssento na dircctoria e conselho, e podcrú tomar parte na discussão; não ter:í, porétn, voto, devendo retit'ar-se qu:m~o. se tiver de proceder ~ votar_:iio,
qur~ se f:rrú por cscrutmw secreto.
Art. 27. Quando qualquer socio julgar que a directoria c
cons~lho tem ultrapassado os limites que a lei da sociedade
lhe prescreve ou tom infringido algum artigo dos estatutos,
oú quando entenda conveniente aos intcrtJsses sociaes, estando quite com o cofre da sociedade, podcrit, apoiado por

mais nove socios tnmhem quite~, requerer a rc:uniiío da asg;•ral que u:lo 1l!Wl!rú '"~' H<'g:,da nem rlemorad::t {JIIl'
mais de trinta dias.
Art. 28. O sodo f[UC '" deslig:1r 011 fút· deslig:~do ,1:1 socicd;.tde não ter:'t direito :1 indt•muiznç~o algumn, salvo o caso
de haver emprestado ú sociedade 'llwlqner quantia ou objecto.
Aos quo, por f:•lsas infonn:,çii:·~, l.iverem sido ndmittidos
em cireumstaneias eontrnria~ ús quo estabelece o art. 70, serii
restituído tudo quanto dellt•s SI~ lwn ver recehido.
Art. 2\.1. O socio IJUe por C-:[I:J(;u dt\ st'is meZI'S 1ll'i\nt' de
pngar suas menso~lidalles ll•~a suspem:o do todos os direitos
t.JllC lhe garnntcm estes estatutos e scr(t cow;ider:ulo eliminado
si no prazo du outros sr.i,; tlli!Z''' nUu s:ttislír.er o seu debito.
Art. :JO. U soeio qttn se reiir:11' pnr:1 l'út'il do Imp~;rio ou
da Cilrtc, o parlieip!lr :'1 soekd:11lt• qllc stt~JII!Hdn o pagatuenla
de suns mensalidade~., niio t1·:·ú !lirl'itu ;1 n:•nhum llus soecorras garantidos por e;;tc:; estatutos cru lfUanlo c::tiver ausente.
Art. 31. Serão cousitJ,~rados soei os bonemel'itos:
§ i." Os tJUe tiverem serviLlo ifUalquer eargo com· nssiduid:1rle na dircctoria e cousl'l ho por espa•.;o de Ires nnnos,.
consecutivos ou alternados. l'nr nssid uidade entende-se não
faltar n mnis tlo suis sr~ssií1•s Lia Hli'SIIW directoria e consdho
em cada rmno ;
§ :i!." Os IJlW lizorcrn donativos ;i sodedntln em dinheiro,
ou objcctns do valor de '!01)~ on d'alJi Jl!ll'a cimn; ou IJLW
tenham prcst:Hlo scrrii,'OS cstinmdus ll:t!JUClla qunntia;
§ 3." Os lfLW sob provn,;t;'s stws tenham admittido :JO ou
mais socio~.
Al't. :nL Perdem os direitos dn ~ocios:
§ :l." Os qnc seentrcg((rcm ;i pratica d1! Yicios c mrms costumes;
§ 2. 0 Os que tentarem dircctamPnl.e dostruir a sociednrlL', on
lançarem m:lo de mdos dos lflt:lCS resulte o ,;tJU· descrodito;
§ :J.o Os l!ilC tlernm extravio a dinheiro, moveis ou objectos
da sociedade, :llém de lknrem ainda Siljeitos á restituição dos
mesmos pot· meios quer amigaveis 11Uer judiciaes;
§ fJ,," Os que por falsas informnções tiverem sitio :•pprovntlos sem que tenham as fJIInlidad(•s exigidas no art. 7 ."
semiJI,·~n

CAPITULO VIl
DOS BENEFICIOS

Art •. 33 .. A sociedade dará a todos-os socios quando lloentrs
a. benefícencia da lã~ rnensaes. Si o· socfo, porém, fúr benemerito ter;i a de ~0/;.
§ i .o Os pensionistas e os in validos terão direito a ser sOO•·
corridos com umn pensi:io mensal, segundo o permittirem as.
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circumst:meias da socieflatlc, o fJUC ~erá regulado de trrs em
tres rnezes, ú l'ista do h:dancete do lhesonrdro, organiznndo
li directoria e eon~r,Jho umn taiJella, n qual sei'Ú :1pprovadn
pela assemldéa gnrnl nn sua pl'imPiJ'a re11niiío, n depois co!·
locndn ua seeretari:1 Lia sociPdad<i p:1ra tlonhet·.imento de
todos.
§ 2." O socio IHmcmerilo, s••ndn invalido, t!li'Ú dirl'it.o a ser
considn:,do nn tahella cnm mais 50"/" mensalmenlP t' hem
nssitn ns [J<'IIsioni,;tas dos :<oei•Js da rnesnw categoria.
Art. :l't·. f•all•·cendo quali1uer 'oeio que esteja quitn, e não
tenhn recl'IJi1lo soeenrros d:1 sodrdude. sua família sor:í soecorrida conforme as pos;oe,: d::t socied:Íde. Exc<'JllUa· '" tios
soecnrros o Pnterro.
Art.;:;;. E' f:unilia do sodo nm:1 s,·, tbs dnsse-<. p<iln ordem
arJUi llS[Wt:ili11ntla, se11tlu alilll!'llt::tla por dll' no lüthpo de seu
f:dl!'t'ÍIIICIIIO:
§ i." Vittva ou filhos leg-ilimos ou log-itirnadn.-<;
§ 2." Pai ou mãi f'm r:;t:Hio de viuvez;
~ 3. 0 Irtnão ou irmii;
~ !L" Extine1:1 uma rlns dassns tle<ignad~~ t~omn Jarnili:1
do suei o, cessa o direito á Jwndict'ncia.
Art. 3!i. Todas as brmelkcncins fJromettidns pela ~ociednde
seriio rei igiosamenle prest:,das, ollsnrvan do-H) o 5eguinte :
§ 1. 0 A pessoa qnl' rPe!:wtar Jl<'ll":lo (11'11\-:<r:·, 110 :<elo tle
n·qnr·l'l'l' tPr lllit~l's,;i,l:id<~ dell:1.
~ ::!. 0 As viuva.c; e filha> tlus ::oeins ,,·, goz:11·iio da pPns~u
emrJu:mlo s<.i fizerem tlignns por sua boa conducl:J.
§ :J. o Os filhos e irtn:ios a recdJI'rúo s,·,metl!.e emquanlo
menores de 1~ annos.
§'L" As \·iuvas ~~ fill1a'i cmqtJ;onto sn n:<o r:n-<ai'Oill.
Art. :li. A IJeneficencia de IJLW tr:1ta o art. :l3 ser:·, <lada ülll
duas preslnr;õos llli)IIS:IC:< 11dinn lndas e le1•adns pelo r~onse
lheiro dirnctor Lle mez ú easa d:1 resitl<·ncia t.lo sue in. si fr!r nos
limites da eit.lade.
Art. ::8. Os socios quill's rpw se nelwrem alt'·n1 dos
limi!Ps da citlado n:lo pndnnt o direito ;í hnuefin·nr:ia. eomt:mlo quo provr·rn a enf\'rmid:11lP rom atte>larln r!n ~Pu medir'.o nssist•mlo, e a bell<'iiccncia w·sk caso Ih<• '<1'1':·, d:od:~ 1'111
unia pn·stação atli:mtnda.
Art. 3U. A soci<•d:JC!e llJ:Jil'l:lr:í trntnr do ftllll'l'al tio Sllt'io
que fnller:rr, quando bto llw sl'ja snlif'ilarln e <'111 yi:;l:< dn
;:ttl'sl:11lo d<· obilo do metlieo.
O fntH'r:d ronst:~t':Í do sepultura, Yf'hir,nlo, r:1i\~" e ,·neomnumil:H:ão, ,. com isto :1 soeicd:1tlr• dcspr•nd1·r:í :1!,·· :'1 qnantin
rln

liii;,~OOO.

A niJI'ig:wiío dn siJei••tl:lllli rloi\a dn 1)\Íslir si o soein tiver
fallecido em alg-um hospital n rJnem ennq11·n fazer o enterro,
eom I'Xlii'Prão do hospital da .1\lisericortlin.
A sociedade mandará suffrn!Wl' a alma do soei o eotn missa
de 7 .• dia de seu passnmento', quer :1 sociedade faça ou não
o enterro.
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Art. ~0. Não será concedida benelicencia alguma ao socio
que dever mais de seis mezes de mensalidades, assim como não
terá direito ao e.11terro o que fallecer em debito para com
a sociedade em mais de seis mezes de mensalidade, HEO
tendo tambem sua família direito á pensão.
CAPITULO VIII
DO CAPITAL

DA SOCIEDADE

Art. ~f.. O capital da sociedade compõe-se das apolices da
divida publica que ella actnalmente possue e das que no futuro adquirir.
Art. 42. As joias das en Iradas dos soei os, mensalidades,
donativos que houver e os juros das apolices, deduzidas as
despezas annuaes, serão pam augmentar o capital da sociedade,
na conformidade do que dispõe o§ 3.• do art. 2.•
Art. ~3. Continúa o pat1·imouio que existe em apolices
para a compra de um predio onde a sociedade estabeleça o
seu archivo. Feita a compra do predio cessa a caixa especial
creada para aquelle fim.
CAPITULO IX
DA ELRIÇÃO

E VOTAÇÃO

Art. ~~. Todo o socio tem direito de votar e de ser votado
pm·a os cargos da directoria e conselho; exceptuam-~e os
que não se acharem quites e111 suas contribuições.
Art. ~õ. Só podem votai' m1s a>sembléas geraes os socios
presentes.
Art. ~6- Por occasião de trabalhos eleitoraes, servirão de
escrutadores os soei os que o presidente nomear. Principi11 dos
os trabalhos eleitoriles, a mesa funccionará sem embargo
da retirada de lJualquer numero de socios.
Art. 4,7. Terminado o rerehimento das listas, serão estas
contadas, depois do que prcceder-se-ha á apuração,lintla a
qual o presidente proclamará os eleito~ pela maioria de votos.
Art. ~8. Serão conselheiros os seis ~ocios mais votados;
mas, si para completar o numero houver nwis de um com
votação igual, proceder-se-h11 imme!liat11mente a sorteio entre
estes, os quaes serão collocados na lista dos votados pela
ordem que a sorte designar, seguindo-se os outros como
supplentes.
Art. ~9. E' da attribuição da me8a eleitoral resolver as
duvidas que houver, quando encontre alguma differença

AGTllS DO PODER EXECUTIVO.

407

entre o numero das listas recebidas e o numero dos votmltes, e entre os votos apurados e os fJUe devi<lln produzir ns
listas recebidas. No caso, porém. de haver :.tlgum protesto
contra o acto eleitora I será cllc nceito pel:1 mesn e ll'vado ao
conhecimento da assem!Jiéa geral, para esta decidir sobre aregularidapc e validade da eleição. Os protestos devem conter
pelo menos 20 assignaturas de socios quites, sem o que poderá a mesa recusal-os, si a mnioria assim o entender.
Art. tiO. Findo oprocesso eleitoral o t.osecretnrio da 38sembléa ~eral lavrnrá a acta, que será assignada pela mesa,
e officiara a cada um dos eleitos, fazendo-lhe a respectiva participação, servindo-lhe o officio de diploma. No caso de haver
protesto, só depois de decidido pela assembléa geral si o acto
eleitoral é ou não válido, se fará participação aos eleitos.
Art 51. Parn as eleições de que trata a art. lO se recolherão
tres listas, a L • com os nomes do presidente, L o e 2." secret.arios da assemLiéa geral, a 2.• com os nomes dos funccionarios e dos seis conselheiros da directoria e conselho, c
a 3.• com os nome3 dos tres membros da commiss'ío dB
contas.
CAPITULO X
DISPOSIÇÕES GEI\AES

Art. 52. As sessões da directoria e conselho serão nos
dias 1 e :1.6 de cada mez, e, quando impedidos, nos imme(liatos, e serão publicas para os socios, com tanto que se conservem como simples espe<ltadores.
A1·t. 53. Todo o socio contribuinte que por espaço de lO
annos consecutivos, a contar da ddta da sua entralia, tiver
pago ns mensalidades e não tenha recebido soccorro algum
da sociedade, pagará de então em diante metade da mensalidade.
Art. 56,. A sociedade só poderá ser dis:>olvida por deliberação d:t assembléa geral, sendo para isso necessaria a appro·
vaçiio de dous terços dos socios . em geral, e bem assim
(ruando se tratar da venda de apolices e outro,; títulos pertencentes ao pnt1·imonio da sociedade.
Art. 55. Resolvida a dissolução da sociedade, a liq uid~ão
será feita pela fórma que a assembléa geral rcso!Yer, de
accôrdo com o artigo anterior.
Art. 56. Estes estatutos depois de approyados )leia assemlJiéa geral serão submettidos á approvação do Governo Imperial, e só poderão ser alterados no fim de quatm :mnos.
Art. 57. Ficam revogados os estatuto;; approvndos por
Decreto n. 63i2 de f1í de Novembm de 1876 e resolucões da
assemhléa geral que lhes digam respeito.
·
Rio do Janeiro, 27 de Setembro de 1870. (Seguem -se ns
assignaturas.)
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DECRETO N. 7791 -

17

DE

DE

AGOSTO DE

1880.

l!"•ormina a conversão <h 3.a escola de menino~ dll freguezia do Sant'Ann:l.
em escola de menina~ 1la. mesma froguozia.

Attendendo ao que I'l'Jlresentou o Inspector Geral interino
da Instruccão primaria j' secull(laria do município da Côrte,
Hei por bem que a 3." Pscola de meninos da freguezia de
Sant'Anna, que se acha srm exercício, >Pja convertida elll
éscola de meninas da mesntn freguezia.
O Barão Homem de 1\frllo. do Mon Conselho, Ministro e Se·
eretario do Estado dos Nr~o!'ios do Imperio, assim o tenha en·
tendido e faça executar. Palncio do Rio de Janeiro em t.7 de
Agosto de 1880, 59.• da ln!lPIH'n•loncia c do Impario.
Com a rnhricn de Sun 1\Tagestade o Imperador.

Rm·uo Homem lle Mello.

DECRETO N.

7í~)2 -DE

Jí

l>E AGOSTO DE

1880.

()o.t.ermina a I'Cmoção da escola ue meninos da fr~guozia da Candolaria para
o eontro dos bairos donomi:>atlo< Pctlo·ognlho, Bomnca e S. Francheo Xavier, na froguozia do Engeuho No;·o.

Attendend!) ao que representaram alguns moradorPs dos
bairros denominados PcdrPgulho, Bümlicn c S. Fr:mcisco Xa •
vier, na frognezia do Eng•·nho Novo, e Conformando-me com
;; informação do Inspeclor Geral interino da Instruc~.:f•o primaria e secundaria do municipio da Côrte, Hei por bem que
seja removida para o centro dos referidos bairros a escola de
meninos da freguezia dn Candeh1ria, .n qtwl deixou de fnncrionar por falla de nlnmno~.
O Barão Homem de Mello, !lo !\leu Conselho, Ministro e Sem·etario de Estado dos Ne~:ocios dq Imperio, assim o tenha -en~
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em l7
f,-, Agosto de 1880, 59. o da Independenria e do Imperio.
Com a rubri!·a de Sua Mngestade o Imperador.
Barão Homem de Jfello.
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DECRETO N. 7793- DE 17

DE AGOSTO

DE

1880.

Approva os estudos definitivos para o prolongamonLo da linha do centro
da Estrada do Ferro D. Pedro li, •lcs~c a chiado do Quelqz á HalJil'a
do Campo.

Hei por bem Approvar os estutlos dPiiniti\'os parn o prolongamento da linha do centro da l~strada de Ferro D. Pcdt·o
11, desde a cidade de Qncluz até Itai.Jira do Campo, nt1
extensão de 61 kilometros 390 metros, apresentados pelo Engrnheiro em chefe do mesmo prolongamento.
Manoel Buarquc de Macedo, do Meu Conselho, l\linistro e
Secretario de Estado dos Negoeios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Agosto de
1880, 59.• da Independcncia c do lmpcrio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o In' pera dor.
Manoel Buarquc de 1lfac 'do.

DECRETO N. 77!)1}- nE 17

DE

Ar.u:;To

DE

1880.

Approvu a reforma de diversos artigos dos o"•talnlos do Instituto llahnomanniano Fluminense, quo passa a <lenominar~so Institt1lo Jlahnom:tnniano 1lo

Brazil.

Attendendo ao que reprcstmtou o Instituto Hahnemanniano Fluminense, e Conformantlo-llw com o parecer da Secção
dos Negocios do Imperio do Conselho tlo Esl111lo, cx:1rado t1m
Consulta de 5 de 1\Iaio ultimo, Hei por bem Approv;~r 11
reform,1 dos m·Ls. L•, :1.•, !1.", 6.•· e 7.", lit. L"; 1.", Lit. 2.";
2.•, 7. 0 e 8. 0 , til. 3. 0 ; 3. 0 , Lit. 4. 0 ; 4. 0 , tit. ;j,•; "'·"· 5." e
6. •, tit. 6." dos estatutos do mesmo Instituto.
Qune~quer outras :1lternçõcs tJUn se fizerem não poder~o
ser postas em yigor sem previa ll(llll'ovnr:ão do Grwr~rnn Imperial.
O Bariío Homem de Mello, do Mcn Conselho, l\linio;tro e Secretario de Estado dos Negocias do ltn pcrio, :1ssim o tenha
entendido e fac~a executar. Palacio tlo Hio 1lc Janeiro r•m i 7
de Agosto de !880, 59. o da IndepenrJmwia o tlo 1111 perio.
Com a rubrica de Sua l\lagestaue o Imperador_

Barão Homem de Mello.
p,

u. 1880
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Reforma a fjlli\ se refiwc o Decreto supra, do di ver...
sos artigos dos estatutos do Instituto Halmemanniano Fluminense, approvado pelo Decréto
n. 7283 de 10 de Maio de 1879.
TITULO I
FIM E OfiG.\NIZAÇÀO

Art. i .• O Instituto llahnemanni~no do Braz iI é uma asso·
ciaçi:ío fundada no Rio do Jnm\iro, composta de um numero
illi1roitado de socios, que IJ<lr sua dedicação, luzes e meios
concorrerem para o apm·l'eiçonmonto o propagação da doutrina
medica, fundndn por Ifahnemnnn.
Art. 3.• O Instituto se compõe de quntro classes de so·
cios: socios ell'ectivos, socios correspondentes, socios prole·
ctores e socios honorarios.
Art. lL • Soei os cll'ectivos pouern ser toe los os medicos e phar·
maceuticos, hornmopatlws rcsiuentes na Côrte e Nicthcroy,
on quem possuir quaiiJUer gráo :~cndemico.
Art. 6." Socios honorario' podem ser todos os que, formados em meuicina, phannacin ou outra qualquer scicncin,
r nté os niío gradundos, sejam unanimemente julgados pelo
Instituto dignos daqnelle titulo por ~na adhesão á doutrina
hahnemanniana inlluencw social c servicos em fnvor da
hommopnthia.
·
Art. 7. o Socios protectores serão todos os individuos, emIJOra estranhos á medlcirw, que por sua illustração, posição
social condigna e notoria ailhes~o á doutrina hommopathica,
queiram contribui!' com subsídios pecuniarios por uma só
vez ou mensalmente para n manutenção e realização dos
fins do Instituto.

TITULO li
Art. i. • O Institut•l serü dirigido por uma directoria
composta de um presidente, dous vice-presidentes, um L•
e um 2. • secreta rios e um thcsoureiro.
Paragrapho uni co. O Instituto poderá, romo prova e tributo
de veneração aos serviços prestados á doutrina hommopathica,conferir o titulo de presidente honorario aos medicos
hommopathas, residentes no Braz i I, que sejam socios, e mesmo
a medicos estrangeiros ou a individuos e~lranhos á medicintt, uma vez que todos reunam os requi~itos de que trata o
nrt. 1. 0 do titulo L•
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TITULO Jll
Art. 2. o Todos os socios poderão tomar parte nas discussões. Nas discussões administrativas, porém, só os effectivos
medicos ou pharmaceuticos, terão voto deliberativo.
Art. 7 .o Só os socios effectivos, medicos ou pham18ceuticos, podem occupar cargos no Instituto, excepto o do thesoureiro, que póde ser dos protectores.
Art. 8. 0 Deixa de pert•,mcer ao Instituto o socio que,
durante seis mezes consecutivos, não satisfizer as suas
mensalidades, bem como aquelle que deixar de comparecer,
sem causa justificada, a seis sessões seguidas.

TITULO IV
Art. 3. 0 Todos os trabalhos do Instituto serão publicados em
um jornal, que se denominará-Annaes de llledicina Hommopatitica e cuja redacção será confiada a um dos soc.ios eifectivos eleito na mesma occasião que a directoria.

TITULO V
Art. ~.o Aos socios protectores fica livre o marcarem em
sua generosidade aquillo com que desejarem proteger o Instituto para serem admittidos.

TITULO VI
Art. lJ,.o O Instituto, logo que suas posses permittam,
uma hibliotheca , da qual farão parte essencial
todas as obras notaveis sobre a homceopathia. nacionaes e estrangeiras.
Paragrapho uni co. Haverá um bibliothecario nomeado e
estipendiado, por proposta do Instiluto.
Art. 5. 0 O Instituto, tendo em vista exercer profieuamente
a caridade, estabelecerá opportunamente enfermarias e outros
asylos, onde seja a pobreza tratada gratuitamente.
Art. 6. 0 Todo o socio do Instituto, qualquer que seja -a
classe a que pertença, poderá, com prévia permissão do
e~t:ilJelecei'á
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presidente, fazer na casa das reuniões do mesmo Instituto,
mas não em dias de sessiio, confer•~ncí:rs c pr<'leerões publit~as
sobre rJnnlqner ponto dn doutrina halmcmanniana, no intuito
de sustentai-a c propagal-:r, fk:mtlo ohrigado n dar pot· cgcripto o srm tra(lnlho ao rndarti)J" tios Anna!'s de llfcdicina
Homwopath ica.
Rio de Janeiro, 26 de Jnnlro <l<l 1880.- O presidente,
Dr. Satnrnino Soal"es d:• ,lf:•ircllcs.

DECI\ETO N. 77\);j

IR

-Til;

Exli 1;.!11t' a 2.:1 vara rhcl da c,,,.,e
1

p

1880.

DE AGO:.:TO DE

rrqyfllcnria ::'lhre

;I~

rr:-l'rrti\'3"

fu ltl"rc!o ...;.

H <'i por bflm, par:r e"cctwiío do nrl. 3." p:rragrapl10 uni co
n. i rl:• Ll'i n. 27!!2 d•~ 21! de Onluhro de 187::, DPlTelar o

seguinte:
Artigo nnico. Fica ex ti neta :\ 2." v:,ra cível da Côrte, tnssando as I'Pspecti\·as funeçõ~s " ~~~r e"ercidas p!'los Juizes de
Dir•·ito da L" c da :L" var;rs, :r qual tomar:l a dPsignação de
2.•, revogado nesta parte o art. 1. 0 ~ :2. 0 do Decreto n. ft8215
lle 22 <le Novembro de !871.
lllauod Pinto !le Souza J):Jnla.;;. Consrl!ll'iro de E~tatlo, Senador do Irnpcrio, Ministro e ::lccrrtario UL' E'tado 1los Negocios
da Ju~ti1:a, a~sim o tenha ~~ntenllido ·~ faça o"crntm·. Pahrcio
do Hio lle J:meiro em I8 de Ag·osto Llc 1880, tm.o <la Indeprndencia e do lmperio.
·

Jl/auoel l'Í11/o

DI~CitETO

N. 7.7!l6

-llE

21

r[,,

So,IZ(t Dantas.

llE A(;(ISTO DE

1880.

Altera o Docroto 11. M:;15 do iR •lo Dozcmhnt c ll:l uut1·a~ provitlü!!das.

Hei por !Jem, llsando da nllrilmiçilo que .Mo Confere o
art. i02 ~ i2 da Constituir~o e para execurão do Deereto
n. 7795 lle f8 deste mez, Decretar o seguinte :
Art. L o O oitavo districto especial da Côrte, sob a jurisdicção criminal do Juiz de Direito lia segunda vara com-
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mcreial. eomprelwnder:í ns

frrg-nezi~s

dn

Camlelnri~ e
nuuwr:~çiio

S. José, passa !Hlo o umdceimo distrieto a ter a

do
de

doei mo.
Art. 2." Os :~ctual's EscriviiPs <la extilu:ta SC!~Illllla vara
eivcl c'crcvcriio, o mai:; antigo twrallll\ n Juiz· d" Jlireito
da primeiro var:1, o o Otilro perante o d:1 antiga tn:·c-eira vara,
que tomou a designai;iio do se:~u!Hla.
Art. 3." O primeiro, se:~ulllln, iJUinto n ~exto Talwlliães di~
notas servirão JHH'aulc o pril!wiru d:HJUCJlc., .luiz:·s n o krcniro, quarto, setimo o l'litayo JHTaute n Si'.'~nndo ..
Art. ~.o O primeiro Porteiro llos Auditorios colllinlftt:í a
servir per:n1te os Juiz1•s dn llin~ilo olos Feitos da Fazendn, de
Orphilos o <ln ~:utiga tercnira vara l'ivcl, ho.i'~ "'··~·u1Hln, c o
seguntln Porteiro perante os Juizo,; tlo Cummercio, 11 da l'rnVI'doria c o da primeira vara eivd
Art. ti." Ficam rtwogadas as disposições em eontrario.
Manoel Pinto dn Sonzn D:mtns, f:onsclheiro •lo K;t:1do, Senadot• do ir\l[lnrio, Ministro e ~;el'n~t:1rio de Estado dos Negocios da Justiça, nssim o knlw ~~ni<'IHlido l' fnça e'eentar.
Palaeio do Rio de Janeiro Clll 21 df' ,\••,o,;lo i\(' 18HO, rm.o
1]a Tndcpenclt•ncia c do Imperio.

Cum a rubrica tle Sua lll:lrrcst:1de o I1nprratlor.

nECHETo N. 7'ifJi
Proroga por

-nE

26 n1; A1;osT11

~eis moztH

lJE

tt-:.·:o.

o prazo marcntlo na clau~nla ljlli!·b .tas
Decreto n. íOOi' de 2r. do A~osto ilc tS7R.

H!1no~a~ ~l,Ci

Attendendo ao que requel'eu a Gomtwnhia de Cnrris Urbanos desta capital,. Hei por hem l'rorogar por ~eis mczcs,
a contar do primeiro de Julho ultimo, o prazo lixntlo na claus•la 5. • das :mnexas ao Decreto n. 7007 de 21 de A~osto
tlc 18i8, para completar o nssentamento 1\a~ stws linh;;s.
Manoel Bttaf(JllC de ~iacerlo, do l'llnu Conselho, 1\linistro
e Secretario de Estado dos Nl'~ocios da Agrieultma, Commercio e Obras Publicas, nssim o tenha entendido c faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Agosto de 1880,
59." da Indepcndencía c do Imperio.
Com a rnbrica de Sua l\Iage~tade o Imperador.

lllanoel llum·qlle de .lllacedo.
~~
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DECHETO N. 77!!8 -

DE

26

DE AGOSTO DE

1880.

Approva os estatuto• tla Soeiotlatlo Boncfiecnlo tlos Empregados tias
Capatazias tia Alfautlog,1 tia Corto.

Attendcnuo ao que requereu a tlircctoria da SocicLlade Beneficente uos Empregados d11s Cnpatnzias da AHandega da
Cô.Tendo onviuo a Secção dos Negocios do Imperio do
Co
de Estauo, Hei por IJom Approvar os estatutos da dita
SOCI
de.
Quaesqner alterações r1ue se flzerem nos mesmos estatutos
não poderiio ser postas em vigor sem prévia approvação do
Governo Imperial.
O Barão Hollll'lll de Mello, do !\leu Con:;elho, :Ministro c
Secretnrio de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 26
de Agosto de 1880, 5!!. o da Indcpendcncia c do Intperio.
Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador.

Eal'cio llomem de Mello.

Estatutos da Sociedade BcneHcente dos Empregados das Capatazias <la Allhndega da Côrte
CAPITULO I
D.\ SOCIEDADE E SEUS FINS

Art. L o A Sociedade Beneficente uos Empregados d:;s
Capnt.nius da Alfandega da Côrte, onde tem sua séde, compõe-se ue illimitado numero de socios e tem por fim :
§ l. o Soccorrer a seus associados, quantlo enfermc·s o impossibilitados de trabalhar por mais de oito di::s, e ás
familins tlos mesmos nos cttsos e do motlo murcndos nestes
estatutos ;
§ 2. '' ConcotTer paru as despezas do funeral uos socios que
fallecerem, achando-se nas condiçu_,5 estabelecidas nestes
estatutos.
Art. 2.° Considera-se familia do socio:
§Lo A vim·a, que haja acompanhado o conscr:e tté
á morte;
§ 2. o Os filhos Jegitimos ou legitimados.
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CAPJTCLO 11

DA ADMISSÃO DE SOC!OS

Art. 3. o São socins funtl adores os que, reunidos em sessf1o
no 1-'al~o da fabrica de cervPja da rua da Guarda Velha, no
dia 8 de Setembro de i8iU , fundaram esta sociedade e
ncham-se assignados na restJectiva acto ; c incorporadores
todos os que tenham pago a joia de :l#, antes da approvnção
do~ presentes estatutos. Dessa data em diante, para ser admittido socio é mister :
§ 1. o Estar no gozo de perfeita saude e de seus tlireitos
civis;
§ 2. o Ser empregado n11s Capatazias da Alfandega da Côrte,
na occasião de set· proposto ; e não ser menor de 15 nem
maior de õl'> annos do idade ;
§ 3. 0 Ser proposto por um socio que esteja no gozo de seus
direitos.
Art. 4-.o A proposta para a admissão deverá ser nssignada
e entregue ao L o secretario para os fins inuicatlos no regi·
monto interno.
Art. õ." O canuiuato, depois ele approvatlo pelo conselho
administ•·ativo, será avisauo para no prnzo de 30 dias, contados ela data do aviso, pngar sua joia c diploma.

CAPITULO lii

DE\'EilES DOS SOCIOS

Art. 6." E' dever de todo o socio cumprir o disposto nestes
estatutos c no regimento interno e todas as deliberações da
assembléa geral, r1ne estiverem de accurdo com os mesmGs
estatutos.
Art. 7. o Par~ ser considerado sorio devcní a pessoa que
fôr ~pprovadn contribuir com a joia de C;), si tiver de Hi a 35
annos de idnde; com a de 10;~, si tiver <lu :JG a rr;; c com a
quantia de ft\ pelo diploma ; e só terú direito á heneliccncia
seis mezes depois de haver pago essas contribuições.
Paragrapho unico. Todo o socio serú obrigado a concorrer
com uma mensalidade de f{j sempre adiantada; a promover o
bem social no que estiver a seu alennce; a exercer fielmente
os cargos para que fur eleito ou nomeado, não podendo esquivar-se sem motivo justificado, salvo o caso de reeleição.
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CAPITULO IV
DIREITOS DO) SOCIOS

Art. 8.• Todo o socio tem direito aos soccorros lnarcados
nestes estatutos, excepto os que incorrerem nas penas nelles
estabelecidas, em quanto dnrnrem seus ell'eitos.
Art. 9.• Todo o socio tem direito de votar e ser votado para
os cargos sociaes; exceptuam-se:
~ i." Os que estiverem suspensos;
§ 2.• Os que não estiverem quites com a sociedade;
~ 3.• Os que estiverem sendo soccorridos pela sociedade e
os estipendiados por ella;
§ r..• Os que estiverem envolvidos em processo critne.
Art. iO. O socio que niío souber ler nem escrever não
poderá ser votado, e reputar-se-hão millos os votos que sobre
clle I'ceahirem.
Art. i 1. Todo o soei o, que entenda que se lhe falta com. a
devida justiça ou se jul;we pn·judicado em seus interesses,
poderá requerer ao ll!"esidentc da sociedade a convocação da
assembléa geral cxtr:10rdinaria, e esta não podet'ú sob pretexto algum ser reensada, si o requerimentO' fór assignado
por trinta ou mais socios quites, mandando-se annunciar no
pra·zo maximo de quinze dias.
Art. i2. E' considerado socio quite o que não dever mais
de dons mezes vencidos.
Art. i3. Todo o socio poderá requerer ou representar por
escripto ao conselho :1dministrntivo sobre tudo o que julgar
de interesse social ou a bem de seu direito, com tanto que
o fnça com moderação e deecncin.
CAPITULO V
DAS

PÉNAS EM GERAL

Art. Fl-. Serão consid.erndos suspensos das garantias e sem
direito nos soccorros:
§ 1. • Os socios que deixnrcm de pagnr sua contribuição
durante tres mezes;
§ 2. • Os que depois de admoestados mais de uma vez se
entregarem apezar disso á pratica de maus costumes;
§, 3. • Os que injuriarem ou cnlumniarem a seus consocios
ou a pessoas de suas. familias,. sendo o facto pnwado em co!V
selho;
§ 4.• Os que perturbarem as sessões do conselho ou
assembléa · geraL

da

4~7

'ACTOS DO PODER EXECUTIVO,

Art. lã. Perdem os direitos de socios:
~ 1. o Os que deixarem de pag-nr sms mensalidades durante
seis mezes; si porém apresentarem pennte o conselho motivo ju~to, ~crão readmittidos, pagando todos os atrazados, c só
teriio di rei to nos soecorros tres mezes depois de satisfeitos o
debito e a multa de que trata o nrt. 67 ;
§ 2. 0 Os que cxl.ravhn·em I(Llnlquer qunntia ou objecto perteneente á sociedade, ficando a esta o direito de os haver pelos
meios legaes;
§ 3. o Os que forem convencidos de terem entrado para a
sociedade, sem preencher as condições do art. 3. o e seus paragraphos.
Art. 16. O socio que por mau procedimento ou f:11tas graves fúr de~pedido da Alfandcga, ~er:í eliminado a juizo da assembléa geral, mediante proposta tio conselho administrativo, na qual se mrncionarão os motivos.
Art. t7. Os socios que, incorrendo nas penas estabelecidas
nestes estatutos, forem eliminadM da soriedade. não lerão direito de rehavcr qualquer qu:mtia com que hajam contribuído.

CAPITULO VI
DOS

socconnos

Art. 18. O socio quite que se achar enfermo e impossibilitado de trabalhar por mais de oito dias, juntando recibo de
quitação e requerendo, será soccorrido com a quantia de 2õ{J
mensaes, si fõr fundador, incorporador ou benemeritu; e com
a quantia de 208 mensaes, si o não fõr.
Parag1·apho umco. Estes soccorros serão prestados pela
commissão competente adinntadamente por metade em cada
quinzena e nunca se estenderão além de quatro quinzenas
successivas.
Art. i9. O sodo que requerer os soccorros deverá mencionai' o dia em que adoeceu e a sua residencia.
Paragrapho unico. O socio deverá apresentar á commissão
de soecorros attestado de molestia quando lhe for exigido, e
sujeitar-se ao exame de um medico indicado pela com missão,
quando assim ella o ententla, correndo neste caso a despeza
por conta da sociedade.
Art. 20. O socio enfermo será visitado, pelo menos uma
vez por semana, por um dos membros da commissão de soecarros, que informará ao conselho acerca do seu estado.
Art. :IH. A commissão de soccorros por meio de ordens, por
si assignadas, e rubricadas pelo presidente, requisitará do thesoureiro o dinheiro preciso para os soccorros, prestando contas
mensalmente ao conselho.
P.
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Art. 22. Haverá duas commissões permanentes, uma de
syndicancia e outra de socconos.
§ i.• A' commissão de syllllieanda comp~tP. verificar si os
propostos para ~ocios estão nas eondi(;ões dos ~§ i.•, 2 .." e
a. • do art. 3.• destes estatutos, danclo parecer por escnpto
sobre ellcs ; bem assim informar ao consdho ndministrntivo
sobre os casos que se derem de infraeçõcs dos estatutos, examinando-os previamente.
§ 2 . o A' comm issiio <l•~ soc~corros i neumlJc visitar e prestar
soccorros aos enfermo~ de conformidade com o nrt. 18 destes
estatutos, lo~o que lhe ,:ejn npresentml:t n res[Jectiva guia; dar
alta aos que se acharem em cstndo du trabalhar on requisitar
um medico de sua con!innça para examinai-os, I(Uando pl'la
natureza d11 molestia tl'nha duvida sobn~ o Vl·rclalleiro c~tado
do soccorrido e não lhe sa!isfaça o atlestaclo que lhe apresentnr
o enfermo.

CAPITULO YIJ
DAS PEl'\:'\:ES E

SUAS C:ONDIÇÕES

Art. 23. O socio fun11<1dor. incorpo:·, clor 011 IJI'nrmerito
que, estando no gozo de st•us dirc~itos, 11:·... ti\·er recebido soecorro algum da sociedn:lP, tlurnnte eiur" ::nnos, ln).!nrá por
sua morte uma 11ensiio de lO,) meusnes :·! ~ua viuvn c na falta
de5ta nos seus lilhos le~-:itilllO~ ou le:.<itimndo~, reparti•lamente, recebendo as filhas a pensão emcpcanto solteiras, e os
filhos varões até a idade de Hi :mnos.
Art. 24.. Para que o soeio que niio fôr fU11dador, incorporador ou benemcrito le!2UC a pens:io do artü.:o antecedente,
é mister que conte seis a11nos uns mesmas condições.
Art. 25. O socio fundador, iucorporntlo1· ou IJencmerito
que fnllecer tres annos d:·pois de• havei' pago n sua join, e o
socio ordinario que fal Ieee r quatro anno.~ depois de preCll·
c h ida esta mesma conrliçãn, nchando- >e quites com a sociednde, e não tendo ella re('(~hido ninda soceoiTO algum, legam
a pensão de 5# mensaes á sua viuva ou filhos.
Art. 26. O socio fundndor, incorporador ou henemerito
que durante cinco anno~ só !Pnha recebido como sorcorro
quantia menor de cincocnla mil n:·i:=:, legn ú viuva ou lilhos
a pensão de 51$ mensrws.
Art. 27. O socio que por molestia, desastre ou avan~·ada
idade ficar impossibilitado de trabalhar por toda a vida será
soccorrido com uma pensão de 15/> mensaes, si fôr fundador,
incorporador ou benemerito ; e de 121'$ mensaes, si o não fôr.
Art. 28. Fallecendo qualquer socio ttuite um anno, pelo
menos, depois de haver pago sua joia e diploma, a sociedade
fornecerá á sua familia ou pessoa por esta encarregada a
quantia de 30~ para auxilio do enterro.
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CAPITULO VIII
DA

ASSEMBLÉA GERAL

Art. 29. A assembléa geral é a reunião pelo menos de
6,0 socios quites. e assim constituiria compete-lhe :

§ L" Eleger d'entre seus membros um presidente, e dous
secretarios para eompor a me~a, n:lo porlendo recnhir a escolha
sobre socios que occupem Jogares na directorin ou conselho;
§ 2 o Eleger no dia designndo n('stcs estatutos uma commissão de Ires membros para examinar as contas;
§ 3. 0 Eleger n diroctoria e cuJsalho, tomar-lhe contas no
fim do anno administrativo e dar posse il novn administra~·iio;
§ 6,, o Tomar todns :1s medidas que forem nteis :'1 sociedade,
qnl'r por propostn do conselho adminislrntivo, quer por iniciativa de qualquer socio, corntan!IJ que niío sejam r·onlrarias
ás di"(JO.,ições destes cst:Hutos;
~ 5." Ouvir as rcclanwções do:; socios e .i ulg:d-~1s como fôr
de justiça;
§ 6.° Conferir nas condições c,;tabelecida;; nestes estatutos
títulos honorilicos, qunr aos socios que o merecerem, quer a
pessoas estranhas ú sociedade.
Art. 30. Logo que S(' ar h e presente o numero do socios
mnrcado nestes estatuto:,, o presidentf) ria sociedade dará
começn á eleição de presidente da nssemiJiéa geral, 11 •JUem
entre~ará a c~rleira logo que seja proclamado o resultado da
votaçiio.
Art. 31. A nssembli\a geral se reunirá ordinariamente : na
i .a dominga do mez de Dezembro de cada anno, para eleger
a commissão de exame de contas e ouvir a leitura do relatorio
que lhe serú apresentado pelo presidente da sociedade; na
3. • domiuga do mesmo mez, para discutir o parecer daquella
commissão, approvar ou reprovar as contas e elrger a nova
administraçiio ; e no L o de Janeiro, parn em possa r a adminisl rarão eleita. A mesma assembléa se reuniri1 oxtr~ordina
riameÍJte todas as vezes que fôr convocada.
Art. 32. Quando se houver concluído a discussão o vota1;iio
do parecer da eommissão de contas, o presidente da assemhléa
ger;ol convertel-a-ha em collegio eleitoral.
Art. 33. Convertida 11 sBssão em collr·gio eleitor:d, o presidente nomeará d'entre os socios presentes dous eserutadores
para auxiliar a mesa nesse trabalbo.
Art. 3~ Todo o soei o tem direito de fiscalisar os trabalhos
eleitoraes, decidindo a mesa sobre as questões de ordem que
se suscitarem.
Art. 35. Si contra a eleição se apresentar :~lgum protesto
assignado por vinte e cinco ou mais socios quites, que
estiverem presentes á sessão, será logo posto em discussão, e
si fõr approvado, proceder-se-ha logo á nova eleição; não.
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havellllo, porém, numero para se deliberar na occasião, ficará
a sessão ndiada 11ara se resolver no proximo dia santificado;
si, porém, fúr rejeitado o protesto, dar-sc·ha por concluilla a
eleiçiio, lavr~ndo-se a res!Jectiva acta.
Art. 36. Quando por qualquer eircumstancia a discussão
do parecer da commissâo de contas absorver tanto tempo, qnc
não seja possível começar e terminar o processo eleitoral, na
mesma sessão, será :~diad:~ a eleição para o proximo dia santificallo, :~Hm de que em c1tso nlgurn sejn interrompido o seu
andamento.
Art. 37. A elei(,'ão será feita por escrutínio por meio de
lista contendo dezoito nome3, com designação, á margem de
cada um, do cargo que deve occupar.
Art. 38. A' commiss:io de contas compete: examinar ns
contas dt~ receita e despeza, as cadernetas da comndssãu de
soccorros e t• balancete geral ; verificar si as ordens que
der<~m motivo :ís dt•spczas se <1cham devidamente ruhricadas;
propor á a'sembléa geral quanto julgar conveniente á
garantia e boa fiscnlisação das rendas da st,ciednde; ex:tminnr,
tinalmcntc, si nos actos administrativos foram observad:~s ns
disposições destes estatutos e respeitndos os direitos dos
soei os.
Art. 3!). Si os eleitos para essa comrnissão não poderem
de accôrdo com o JHll'agrapho unico do art. 7." destes
estatutos desempenhar o mandato, assim o participariío ao
conselho, no prazo de Ires di:ts contados do da eleição, afim de
convocar-se a as,emhll;a geral para eleger outros rnandatarios
que possnm dar conta da missão no prazo marcado no nrt. 31.
Art. 40. Ser:1 relator da com missão de contas o mais \·ot;tdo
dos Ires, e quando a votn~;iío fur igual, decidirá a sorte.

CAPITULO IX
DA

ADMINISTRAÇIO

SOCIAL

Art. 4L A sociedade será administrada por urna directoria
composta de seis membros, sendo: um presidentP, um vicepresidente, um i.• e um 2." secretarias, um thesoureiro,
um procurador e doze conselheiros. A' administração assim
reunida em sessão compete :
§ i." Cumprir c fazer cumprir os presentes estatutos,
prestando com justiça e zelo os soccorros nelles marcados;
§ 2." Promover o engrandecimento c zelar os interesses
da sociedade ;
§ 3.• Tomar trimestralmente contas ao thesoureiro e ás
commi%ões ; suspender a qualquer membro da administração, quando o exigir o interesse da sociedade ;
§ 4. • Autorizar as despezas extraordinarias, isto é, as não
previstas nestes estatutos, com tanto que não excedam da
quantia de r;onooo ;
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§ 5.° Convocar as sessÕI'i' rxtraonlinnrias da assemblén
geral, menos a de que trata o nrt. I l destes estatutos ;
§ 6. 0 Organizar de accõnlo co111 estes estatutos um regimento interno, que sf'r:í ~uhmettido :í approvaçiio da
assembléa geral, no qual se PSIJPcilitiUPtn os diversos serviços administrativos e o modo do o~ executar, e se prescrevnm tiS normas pelas t(naes se regulem as ses;ões do
conselho e da assembléa geral;
§ 7." Eleger de >'Oll seio tanto as commis,õcs pt•rmancutcs,
como outras quo forem nccessarü1S;
§ 8. 0 Propor á assern!Jiéa geral as medidas que julgar
precisas para o bom :milamento da socicrl.ado, não sendo
contrarias a estes estatutos ;
§ 9. o Accusar perante a j ustiç:1 a quem subtrahir ou oxtr::tviar quaesquer valores prrteucentcs á socicrlade.
Art. ~2. Quanrl.o contra qu:dquer resolução do conselho,
fôr apresentado protesto assii{narlo pelo rnonos por seis membros da arlministracã", não st•rú ella posta <'lll cxccuç~o sem
que volto de noro :i rliseu>s~o 1'111 ,;rrtra ~f'~siio c s<'ja
appl'O\'ada por dons lei'I..'OS do,; IIIOIIilli'OS ('l't'SCII lOS.
Art. TJ,3. As deeisões do consrlho adrninistrati,·o, parn serem
válidas, deverão ser tomndas por nraioria '"' rotos em scs,ão
em que estejmn presentes pelo nwnos d1•z rn"nlhn"'.
Art. M1. A admini<trat:ão>'I'P nnn•Jal, di!f'''"l" a-; SI'SSÕt'"
do conselho s,·,monle :1t1' :.10 di'. :'íoYI'tiiiJro "'' •:ad:1 anno.
Art. ftti. Quando l11J di)I'Urs'l do primeiro Sl'lllcstrn vngar
na dircetoria o Jogar rle pn•sitlent~.~ ou virr•-presidentc, 1. se·
crctnri1l ou lhl'soureirn, SIWÜ eonro•·acla a :Jswnr!JI,··a g,•rnl,
para prover o logar; d'ahi por diante as vug:1s snr;io pn•t•nchidns do l'l)nformid;lllo corrr o.s arts. iiiJ o :i\1 dcsles nslatutos.
Arl. f1ü. As outr:1,; va~~a< ddinitiva,; qtw :;e dl'rem no conselho ser:io preenchidas pelos inrme1li;;lns e:n vot11s, o:-> qnae:;
Sl'!'iio elr:Jmados pela ord<'Ul da volat;:io ou da colloctJÇão,
quando a vot:11:ão ft'lr igutd.
Art. í7. O rnrmiJro ria ntlrninislr;Jção IJUC falt:1r a quatro
se3sões consecutivas, sem motivos participados, será considcrado como tl'ndo renunciado no cargo, e se ch11marü o
supplente.
Art. ~8. O supplentc qur, sendo chamado, n;io compnrecer ou n~o der o mor i vo dn ra!t·1, n:io ser:'1 mais chanwdo
nes,;n atlrninistr:w~o. devendo suiJstituil-o o illlmedialo.
0

!lA DIIII<:CI'IIHI.\

Art. 49. Ao prPsid,1nte compele:
§ :1. 0 Velar pelo fiel cumpr·imcnto tlesles estatutos, convocar as sessões orrlinarias e nxtrcJOI'IIinarias do conselho,
presidil·as e regular os trabalhos de conformidarle com o
regimento interno ;
§ 2. o Rubricar todos os livros c lJalleis da sociedade, bem
como todas as ordens de pagamento.<;
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§ 3. • Ordenar a preslação de soccorrog, despachar os requerimentos que de conformidade com estes e;.:tatutos lhe forem
diri~irtos ·
§ IL • O~denar tlen tro tln prnzo de oito dia~ ~ t•oncessiío das
certidÕC.'iiJUe lhe fown pPdidas, S:t(\ O t'liSO de illi(JOSSiiJilidade
mal•·rial;
§ 5.• Dar a~ p; ovidencias que forem nrgenlt)~ no interesse
da sucil'dade ;
~ 6." .Mnn!lar annttnciar as sessões nrdinarias e e\traurdiuaJ·ias da asst·mblt'•n gentl ;
§ 7. 0 Apresentar ú ass•·tubl•;a .cera!, na primeira dominga
do llH'Z de Dez,·tttbro d•· c:tda anuo, um r!'lntorio circumstanci:ulo de todtl a a•lmini~trar~n. o qn:,J deve sPr actllll·
pnnliatln do balanço gen•l aprPsent:Hlo pelo tlwsoureiro.
Art. 50. Ao viee-prPsidentP rompdt) sub,;tituir o presidente, em suas faltas ou impedintentos, o Clllli[H'ir tot\us os
devere;.: desse cnrgo, l'Xerecndo suas ntlribui•:Õ•·s.
Art. tiL Ao L" scerrtario eotnpt·l•· :
~ L o Annuneiar ern nome do prPsidente as SP>sões, tanto
do conselho como da :tssemlrlr\:1 gt)ral, •l··~ignanuo o dia, hora
c Jogar Lia st~,.;s:io, com antn,·f~<lenda pPlo meno~ de eini'O tli:ts;
§ :2. o Registrnr e assi~n:tr toda a CPITPspontiPnci:t o ter a
seu r.argo n secretaria, sendo responsnvrl por toc!os os papeis
e todn a escriptnra\;~o da "' cietl:ule ; cumprir as ordens do
presillente e as do co!lst·llw ,,c\minbtr:1tivo, d·~ confonuidade
com eslrs esl:ttutos e rcginwnto interno.
Ar I. 5:2. Ao 2. o sr•Tf'larto l'Oillpl'le ~niJstituir o 1. o em suas
falias uu imp,·dim•·ntos; coadjuvai-o no Sf)rviro da seeretarin ; redi·,ir as acl:ts •i:ls sc,;sõ1cs d,, <.'otH<elho t' lt'l-as na
seguiu te sessão.
Art. 53. Quan,Jo a affinendn tl•· sf'fvi'.'O e'\igir, o L o secretario req uisit3rá um esai ptnrario par:1 :mxi I ial-o no trabnlho
da rscriptun•r.::"io, e s' a soeiecladt• purlcr, ::rbitrnrá :teste uma
gratificnçiio equitativ:•, ouvida a nss<·rnldéa g-Pr:tl.
Art. fi/1. Ao thesoureiro compPie :
§ l. 0 'fpr >ob sua gu:u·ttil e r·<'spons:tl!ilid:•lie os títulos do
capiwl e mais lwvere" da so•·ietlad,,;
§ 2. 0 Procedt•r á cobrança da n·ceila tla sociedade, podendo
propor uma nu mais pe.<soas de sua confiança, que sejam socios,
pa1·a se t•nearn~garPm desse SPrv iço, :trbitr:•ndo-sc aos mnsmos
uma grati!ie:u;ão IJlH' n5o ll'\.t'üda a einco po1· cento sobre a
eoh: ança;
§ ::1." Cumprir as ordens do con~elho c as do pr;·sidcnte na
pre<tnçiio do~ soccorro~ r11areacln,; neslrs estatutos; pagar pequPn:ts despezas nt& á tJll:mtia de f)0 1~, de conformiuat.le com
o§ 11. 0 do :trt. M rleste.; nslalutns;
§ 1~." Aprescntnr trirncstr:llm,·nte :to conselho nnr bal:mcete
p:ll'cinl da receita e des[Jeza, e no lim do nnno administr:•tivo,
um bnlanço geral, o qual será junto ao relatorio do presidente, para o examr da rP~pectiva t~ommissão, :í qnnl forner·erá os documentos das des[H~zas e as ordens que ns motivaram;
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§ 5.• Propor ao conselho administrativo as medidas que
entender indispemaveis á boa arrecadação e garantia da receita.
Art. 55. O thcsoureiro, de accúnlo com o conselho administrativo, escolherá um estahelecimt·nto bancario p11ra nelle
depositar ou por em conta corrente, em nome da socied~de,
o dinheiro que for nrrecadado e que exceder de 50i$, tleduzt~as
as despezas ordinarias, devPndo ~~xhihir o titulo do dPpostto,
na prinwir:J reunião tlo conselho qttn se seg-uir ú eohl':lnça ~e
cada mez; esse dinhl'iro, it proporção qtte perfaçn a quantta
sullicientt•, St,l'á convnrlitlo em 11policcs da divida publica do
V:Jlor de um conto de réis.
Art. 5ü. O thcsourcim ter:í um li'.Tu do receita c drsprza,
bem como utn do asseutanwnto d11s tncn~alid<~dcs, nos quaes
esteja tudo cscripturado com clareza e ordem.
Art. 57. O thcsoureiro, responsnvcl em sun pessoa e bens
pelos dinheiros da socicfl<~de, recusnr:'t curnprimnnto n qualqut•t· ordem de png;utwnto tlttC niio pgft•ja tlevitlnmnnlt• :JSsignarla e de accordo com ns dispo·dt:líes destes estatutos.
Art. 58. Ao procurntlor compl'll' rrpresentnt· o conselho
admini~tralivo, sempre r1ue fôr neres,:ario, em qu3l!JnOr ncção
ou plt•ito c co3djuv:~r 3 diret·toria 1111 rJne lhe for exigido 3
bem da sociedade.
Art. 59. Nas reuniões da tlirer•tori:l log-o que comparnça :í
hora desi1.mad:t numero le.c·:tl, c n;io se ad1e prc>untu o pr(lsideute nem o Yicc-pn•sidcnll', presitl:rú a se~s~o o sel'retar~o
e na falta dest•~ o procurador ou o mmnbro do conselho mats
votado ; em caso :tlgum, porém, l'"'lerú a sessão ser presidida flCio thesuureiro.
CAPITGLO X
DO FUNDO SOCIAL E DISPOSIÇÕES GERAES]

Art. 60. O capital da sociedade será formado: do producto d~s joias c men~alidr.rlc ..; ; dos henclieio~ on donativos;
dos tltulos de divida publica ; de bens moveis c quacsquer
valores convertiveis.
Art. 6L U socio lJUC qnizer remir·sr, sendo fundador, incorporador ou bcncmerito, pagm·ú a joia de 100!$ o '!.6 pelo
~espectivo. diploma ; e o que n~u o fút· pagará i006 além d:J
1mportanc1a do diplotna.
Art. 62. O socio quo propuzer 50 pessoas recl'berú o titulo
de benemerito, logo que se verifique quo os propo,;tos pagaram as respectivas joias e os diplomas ; o que propuzt•r 60
~essoas nas referidas condições ficará isento do pagar mensalidades.
_Art: 63. O socio ou socios que iniciaram a idén da orgamzaçao desta socied:Jde terão sempre assento no conselho
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administrativo e o direito de discutir sobre qualquer assumpto, devendo, porém, retirar-se no acto da votação.
Art. 6fl,. O conselho administrntivo proporá á assembléa
geral a concessão do titulo honorilico do tJcmfeitor n qualquer pessoa que haja prestado valiosos serviços, ainda mesmo que não seja socio.
Art. 65. Terá direito ao titulo de benemerito o socio que
servir no conselho administrativo com dedicação e zelo durante tres annos, não faltando a seis sessões em cad:t anno, e
bem assim o que servir por tres vezes como relt~lor lla rom·
missão de contas.
,
Paragrapho unico. Tambem será concedid0 es·se titulo aos
que prestarem serviços avaliados em 201}5, si forem medicos,
advogndos ou pharmnceuticos.
Art. 66. O titulo de IJenemerito é privativo dos socios contribuintes e não pódc ser concL·dido a pessoas estranhas, salYO o caso do paragrnpho uuieo do nrt. 65 destes estatutos.
Art. 67. Quando qualquer soei o for eliminado por falta de
pagamento de suas mensalidades e pretender reentrar para a
sociedade, poder:í ser admittido, pagando todos os atrazados e
mais a multa de ü{$000.
Parugrapho unico. Ser-Ihe-ha relev11da a multa quando provar ao conselho administrativo que o motivo de seu otrazo foi
por ausencia da Côrte, por mais de seis mezes, ou por molestia prolongada.
Art. 68. Lflgo que estes estatutos sejam approvados pela
assernblea geral, princitúarü a coiJrança tias nwnsalillale~
par:~ a formnção do fundo social.
Art. 69. Principiarão os soccorTos aos meios enfermos logo
que, approvados estes estatutos pelo Governo Imperial, possua
a socieLLde 2:500~ de capit;~l.
Art. 70. Si a experiencia demonstrar que os recursos da
sociedade não comportam os soccorros e pensões estiJIUiados
nestes estatutos, poderão ser elles reduzidos por proposta da
administrarão á ns~emiJiéa geral, na !Jual deverú estar representada maioria (1bsoluta des socios quites.
Art. 71. Quando qualquer socio por motivo de molestia
tiver de retirar-se para fóra da Curte ou do Imperio, poderá
ser-lhe adiantado o soccorro correspondente o um ou dous
mezes, conforme a exigencia do caso.
Art. 72. Quando quolquer socio tiver de retirar-se para
fóra da Côrte ou do Imperio e quizer llcar isento de pagar
mensalidodes, dever:í requ1•rer essa isenção ao conselho administrativo ; llcondo entendido que logo que regresse deverá
participar, e só depois de decorridos tres mezes terá direito
nos ~occorros garantidos pelos estatutos, urna vez que esteja
quite.
Art. 73. Os socios fundadores, incorporadores ou benemeritos, que durante ~eis annos, estando ~uites, não receberem
como soccorro quantia alguma da sociedade, serão considera-
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dos remidos e isentos d<~ p:•gnlllento de mensalidallt•,;, devendo, porém, pagar 58 pelo re~pectivo diploma.
Art. 74. Esta sociedndQ não poderá ser dissolvida senão por
delibera~ão da assent!Jiéa geral, n:t qualestapo representn!los
pelo ill<'nos dons ter~~os da totalidade tks socios quites r• metade dos soei os fundadores existentes na or~e:.siiio.
Art. 75. Estes estntutos ~ó poderão srr reformados rlous
annos depois de approvarlos pelo Governo Imperial. (Seguem-se as assignaturas.)

DECHETO N. ~779!) Autodza a

c

Tho Brazilian 1;ol1l

DI~

:\linc~
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Lindto.l,

MW;;To
11o

nE 18~0.

a funecionar no Jmpcl'io.

Attendendo-rao que 1\Ie I"i'!J!II'rcn a • ThP llr:•zili:m 1;olil
.Mines Limitcd'», d1~Vilhm1r·n1e r''Prt~>Pni:HI:•, ,. de CI<Hformidade com a Minlw lmperi:d •' Irurneili:<ta HPsolução rle 14
do corrente, tomada sobre parecer dv Ser·~ão do.-> Nt•gocios do
Impcrio do Conselho de E~ta<lo, ex:u·ado r·m Con~ulta dn 2íl
de Julho proximo findo, Hei por lH·m Autorizai-a a funecionar no Imperio, mediante as elau-.;ulas que com este
baixam, assigna1r.s por Manoel Buarque lifl 1\laeedu, .Ministt·o
e Secret:uio de Estnlio <los Negocios da Agricultura. Commareio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Hio de Janeiro em 2fi de Agosto de 1880,
59. • du Indepenliencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Impl'rador.
llfmwl'! Buarq"" de .lf11cr·dn.

Clausulas a que se rP.f"ere o Decreto n . .,..,.DD
desta data.

A Companhia • The Brazilian Gold Mines Limiteli • ter,i
um representanta no Imperio com Itlenos poderes para decidir de todas as cuntestações que se suscitnrem, q..uer~~iii~-·-·---.
Governo, quer com os particulares.
p--. . -r\\ r(~~ I··. 0 .• ! .! • ,
P. 11.

1880
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li
Todas ns transacções e otwrnções que a companhia effectuar no Impcrio s•~rão reguladas pela legislação do Brazil, e
julgadas pelos seu,; 'l'rihun:ws sem que em tempo al!(um
possr1 a mesma cotupanltin rcelumar qm•l•tuer excoprão fundada em seus "statutos.
Palacio do Hio de Jnueiro em 26 tle Agosto de i880.-Ma-

noel JJua1·que de Jlacedo.

DI<XRETO N. 7800

-DI<; ~6 DE AGOSTO DE

i880.

Coneodo autorização a Saul Sovorino da Silva para organizar uma eompanhia
denominada c Boat Uink •·

Attendendo ao que Me requerett Saul Sevrrino da Silva, e
de conformidade com n Minha Immediata e Imperial Resoluçfio rle H do corrente mez, tomad:1 sohre parecer da Secção
dos Negocius do Imperio do Const>lho de Estado, exarado em
Consulta de !4 de Junho proximo lindo, Hei por hem Conceder·lhr. autoriz,ação para organizar uma companhia destinada
a 'corridas de' botes por agna ou em planos com o titulo de
• Boat Ri~:k • na fôrma dos estatutos da mesmtt companhia.
ManiJel BuariJUe de Macedo, do Meu Conselho, .Ministro e
Secret:Jrio de Esladtl tio~ Negncios <la Agricultur:~, Commercio c Ourns PHblicas, assim o tenha entendido e faç:1 exeeutar.
Palaoio tio Rio de Janeiro em 26 de Agosto de 1880, 59.• da
Independencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Bnarqtte de

Mac~do.
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IJECI\ETO N. 7801- DE 26
Approva a

mo~ilieação

DE AGOSTO DE

1880.

foila no art. l7 dos estatutos <la Companhia forro·
carril do Jaeampaguá.

Attende11do ao que Me requereu a Companhia ferro-carril
de Jacarepa~u:i, e de conformitlade com a Minha lmnH~diata e
Imperial Hesolução de 14 do corrente nwz, tom:ula sobro
parecer da Secção dos Nrgocios do lmperio do Conselho de
Estado, exarndo em Consulta do l. o de .Julho proximo findo,
Hei por bem Approvar a mndifiearão feita no art. 17 dos estatutos da men('ionada companhia.
Manuel Buarque de Macrdo, 1lo Men Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocio,; da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio dA Janeiro em 26 de Agosto de i880, 59. 0 da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Impernllor.

Manoel Buarque de Macedo.
Modificação a que se rerere o Decret.o u. 7' 80I
desta data.

Art. 17. A companhia será dirigida por uma directoria
composta de tres membros, sendo um presidente, um secretario e um thesoureiro.
Só poderão ser eleitos para os ditos cargos os accionistas
que possuírem einco ou mais acções.
Palacio do Rio de J1meiro em 26 de Agosto de i880. -

Manoel Buarque de Macedo.

DECRETO N. 7802 -

DE

26

DE AGOSTO DE

i880.

Concede permissão a José Rodolpho Monteiro para explorar carvão de pedra,
sehistos betuminosos c outros minoraes na Província do 8. Paulo.

Attendendo ao que 1\le requereu José Rodolpho Monteiro,
Hei por bem Conceder-lhe permissão para explorar cnrvão de
pedra, srhistos heturninosos, oleos minrrae~ e outr.1s mineraes no valle do Parahyba, de Lorena nté S. José dos Campos,
na Provinda de S. Paulo, mediante as clau~ulas que com
este baixam assignadas por Manoel Buarque de Macedo, do Meu
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Cono:clho, Ministro e Secrct:lrio de Estado 1los Xo;rocios da
Agricultura, Commercio I' Obrns Puhlic[ls, qnc [ISsim o tenha
entendido e fnen executar. i\1lacio do Hio tle Janeiro Pm 26
de Agost·J d'ó 1880, i)\). o da Independuncia e ilo ImtLcrio.
Com a rubdca de Sua :\Iagt':-ta<le o Impera lur.

1lfanofl Buarque de Jiacedo.
Clausulas a que se ref:',~·re o Decreto n. 7'802
de .. ta data.

E' concellido o prno 1le do11s anno:', contn<l<IS ,],J,;ia <hcn, n
José Hoilulpho ~Ionteiro para explo:·ar tnrv:':o d · !li'd i'il, st;!J istus
betuminoso:;, oleos mineraes e outros min('racs Hll Y:1ilc) 1lo
Parah~·Jw, de Lorena até S . .íos,·: 1los Campos, na i';·uvincia
de S. P,mlo, snh·o os direitls de tLTCL·iro.
ll

São npplicavcis n cstn concessão n-: clausula:; 2.", :\.", .1. •,
~.a, G.a, 7 _<l, a.a, 9.[\ e lo.a das quo IJt~i~ar~tnl CO!L1 t) ~J ~;'feto
n. G%2 do G dp Julho do 18i8.
Palacio do Rio do J 8neiro em 23 tlu Ar; os to do Ui C: O.- Jfrl!l',cl
Buarqne de illacedo.

DECHETO N.

780:~- DE

2G

DE ,\GOSTO

llE

1880.

_\uloriza a Cnmpanl!ia franccza, donomi ,],t,l:l <' j:ompa!-"·, i e ':~:u~~~, to (te
CitomiJL> do Fet· H; é i\iclH' a fnnreion;:: no 1rlli1Cri,J.

Atte!lllcntlo no CJUC ::\!o rl~ijlWn'tl a Compani1ia rranceza
denomilHH1a , Comp::gnio Gém'ndc de Chemi:;,; de Fl'r Bré~i
liens,, dovidamentl' repre,entalla, c l1o ell::f,Jl'illidatio com a
Minha Imperial c Immcdiatrt llesoliu;i:io lk l'L 1l•> c<~rronte. tomada sobro pnrccer da Secçi:io r! o,; Negocios do llll[JOrio elo Conselho de Estado, oxarado em Consulta do 10 dt'.lttllw proximo
findo, Hei por bem Autoriz;ll-n n funcf'ionar no Impe1 io, mediante as clausulas w:e com este lwixam. as<i:.mada~ por ~Ia
noel Buarqne do Macedo, ilo 1\Iru f:omelho, .Ministro e Secretario de Estado dos Nl',c;ocios 11:1 AgTicull urn, Com mt•rcio e
Obras Pnblicas, f[UO ~ssim o knlin entendido c rnr;a cx.emtnr.
Pnlacio do Hio Lle Janeiro em 2G do .~gosto de 1880, :m. o da
Indepcndencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sm Mageslntle o Imperador.

Manoel Buarque de i)lacedo.

!,29

ACTOS D<1 PODER EXECD'l\"0.

Clausulas a que se rerere o Deea·eto
desta data.

n.

.,.803

A Companhia denominada Compagnie Générale de Chemins
de Fer Brésiliens ter;i um representante 110 Impuriu com
plenos poderes para decidir de todas as rontestnt;ões que se
suscitarem, quer com o Governo, qner com os particulares.
11

Tollns as trnnsacçõcs c opcnlções que a compnnhia elrcctuar no Imperio serüo rcgulad<IS pela legislação do Brazil,
e julgadas pelos seus Tribnnaes, sem que em tempo nlgum
possa a mesma companhia reclamar qu;tlquer except;i'io fundada em seus estatutos.
Palacio do llio de Janeiro em 26 d,~ Agosto de 1880.- .ilfanoel Buarque de .Maced'J.
Eu, abaixo assignado, Jolwnnes Jochim Christian Voigt,
traductor publico jur,1mentado e interprete commt~rcial matriculado no meritissimo Tribunnl do Commercio d<•sta praça
para as linguas allemii, fr;JI.:t•eza, ingleza, sueca, dinamarqueza, hollandeza e lie~panhola.
Certifico pela presente em como mo foi apresentado um
impresso de estatutos na lingua franccza, afim de traduzir
litteralmente para a lingua vernacula, o que assim cumpri em
razão do meu oficio, e, litleralmente vertido, diz o seguinte:
Cotnpanhin gea•nl de caauinhos de rera•o ba•uzileiros

SOCIEDADE A:\"OXL\L\.
C\PIL\L ~OCI.U:

10.!10.1.0[10
N.

FI:A:\COS, >h)c :'OC!.\L flL\ p'A:<TiX
DI PAR!Z

U,

Estatutos Ianados Sl·gundo termo tecchitlo po1·
mestre Dufour, tal.Jellião em Pariz, em vinte e
trcs de Outubro de mil oitocentos setenta c nove.
TITULO I
FORliAÇÃO E FINS DA SOCIEDADE, DENOMINAÇÃO, SÉDE,

DUUAÇÃO

Art. :l. • Fica for muda entre cs proprietarios de aeções
aqui abaixo creadas uma sociedade anonyma tendo por lim a
cO!IStrucção e a exploraçiio do canún'w de {et-ro de l'arona,quâ,
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a Coritiba, por Morretes, cuja

concess~o lhe vai silr aqui
adiante cedida.
A sociedade poderá tambem :
Construir e expi•Jrar todos os ramaes e prolongamentos e
quaesquer outros caminhos de ferro no Imperio do Brazil ;
Emprehender a construcç5o e explorar, si julgar conveniente, todos os portos e docas ;
Crear e explorar tudo o serviço em correspondencia com
seus caminhos de ferro, quer por 11gua, <Juer por terra, ou
só mente in teressnr-se nel!es;
Adquirir tod<IS as minas, tlon•stas e terrt•nos, ou interessar-se súmente em sua exploração ;
Emprelicndrr, em uma palavra, todos os trabalhos que
tenham por fim o deseuvolvilnento da prosperidade da presente companhia.
Art. 2." A sociedade tem a denominação de Compaqnie
Génàale de Clu:mins de Fer JJrésilieus.
·
Art. 3. 0 Sua séde é em Pm·is.
E' estnhelecitla provisot·iamente na rua d'Antin n. 9.
Poderá ser transferida para qualquer parte de Paris, llOI'
simple.; deeisiio do conselho de administra~ão.
A so<·iedade terá no Brazil um agente munido dos necessarios puderes para representai-a j ul:tto ás autoridades do paiz.
Ella poderá tamb0111 estabelecer no Brazil e na Europa
escriptorios dllstinados n faeilitar suas relações commerciaes
· e seu :-erviço financeiro.
Art. g,_o Sna durarão é fixada em noventa c nove nnnos, a
contar do dia de sna constitui~·iio definitiva, salvo os casos
de prorogação ou de dissolução anticipada aqui adiante
previstos.

TITULO JI
CESSÃO

Art. ri. o O Sr. Peceg-o, tanto em seu nome como procurt~
dor do Sr. Lemos, cede :í presente sociedade a concessfio do
caminho de ferro de Parannguá a Coritiha, tal como resulta
dos creditos enunciados no relatorio que precede a minutn
dos presentes.
E elle n põe e sub roga pura e simplesmente em seu lo.
gar e vez sem restricções nem reservas.

TITULO Ili
FUNDO SOCIAL-ACÇÕES-ODniGAÇÕE>

Art. 6. o O fundo social é fixado em dez milhões e dividido
em vinte mil acções de q11inhentos francos cada uma.
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A sociedade só será definitivamente constituída depois da
subscripção total de suas acções, do paganwnto dn metade sobre catln uma dellas e do cumprimento das formalidatles prescriptas pela lei, que serão aqui adiante indicadas no art. 53.
Art. 7.• A sociednde lica desde hoje autorizada a realizar,
por meio de emprestimo, os recursos necessarios á emprcza
em excedente ao capital de acções.
Elln não poderá, todavia, affectar o interesse e a amortização
em 30 annos deste emprestimo, senão uma somtua annual de
um milhão seiscentos e setenta mil novecentos e vinte cinco
francos (1.670.925) a levantar-se previamente sobre a garantia
total anllntll de dons milhões duzentos set•mta c cinco mil
francos (:L275.000) mencionada no decreto enunciado no dito
relato rio.
Art. 8. O capital social poderá ser ulteriormente augmentado e poderá ser feito de outras emissões de obrigações,
principalmente com o fim de fazer f:~ce ás necessidades creadas
pela obtenr,:õo ou acquisição de nnv;~s cnncessõ•~s.
E:;tas crearões de titulos novos sú pod"r~o ser deci•litlf!s pela
nssemblé11 geral dos accionistas.
Art. 9. o Cada acç~o dú direito a uma parte proporcional
na propriedade do :1ctivo social e nos beneficios da sociedade,
como o enuncia o art. ~8. :1qui adiante.
Art. to. A imporlancia dns acções scr:í pagn:
A metade, ou 250 francos, á vista ;
E a outra metarle em uma ou diversas n~zes. :i mrdirla das
necessill;~ll:ls da sor-iedarle, segundo t!Pris~o do eonccll:o do
administrnçíio.
As chamadas deverão ser annunciadas pelo mrnos um mez
antes por aviso inserto em dons jornaes de annnncios legaes
de Paris.
Art. H. As acções pagas da metade poderão, em Yirturle de
uma deliberação da a~sembléa geral e rle conformidade com
o art. 3.'' da Lei de 2T!, de Julho de i8G7, ser entregw·s em
ti tu los ao portador.
Art. i2. Os titulos de acções são extr:1hidos de talões
carimbados com o sello secco da companhia, e revestidos
da assign~tura de dons administradores ou 1le um arlministrndor e de um empreg-:tdo, delegado JWt":l este li111 pelo
conselho de administração.
Cada pagamento feito sobre a importancia da ncção será
mencionado sobre os títulos.
Art. i3. A cessão das acções ao portador opera-s~ )leia
entrega do titulo, c a dJs titulvs uominaes tle conformidn•le
com o art. 36 do Codigo do Comrnercio.
Art. i~. Todo o proprietario de titulos no portador tem a
faculdade, a todo o tempo, de os converter em titulo> Hominnps,
e reciprocamente.
Art. iõ. o conselho de administração poderá autorizar o
deposito e a conservação dos tilulos na caixa social ou em
uma caixa designada especi:tlmente para t•ste fim : dett•rminar:i
a fórma do;: C<:'rlifir:Jdos dt• dt'PMitol'. tl nll'dl' do t•ntn·~:l. :1::
di';:r,·r:~;: ~i;:,JU:lt':' ,, dt'l'''"Íh' p,,J,·r:i ,•;:t:lr sn.it'it,,_ ,. :1:: •Jtl:lnti:l>
0
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de que poderá. ser cerca ela a. c~ccução desta medida no
interesse da sociedade e dos accwmstas.
Art. Hi. A~ acções são indivisíveis para com a sociedade,
que sú reconhece um proprietnrio para cada aeção ; todos
os co· proprictarios de umn neção deverão então fazer-se
representar junto :í sociedade por uma só e unica pessoa.
Art. i7. Os direitos e obrigações ligados á acção seguem
o titulo em quaesquer mãos por que passe. A posse de uma
acção importa a adhesão aos estatutos da sociedade e a todas
as modificações que elles possam soll'rer.
Os herdeiros ou credores do accionista não podem, sob
qualquer pretexto que seja, provocar a apposiç~o de sellos
nos bens e valores da sociedade. nem intrometter-se de fúrma
alguma em sua administração. ·Eiles devem, para o exerci cio
de seus direitos, sujeitar-se aos inventarias sociaes c :ís deliberações da assemblétt geral.
Art. 18. Na falta de pagamr~nto das acções nas épocas
determinadas, será devido o jnro por cada dia de demora
ú razão de 6 "lo ao anno.
A sociedade poderá exercer ncção pessoal contra os
rctardatarios.
Poderá tambem, quer distinctamente do processo pessoal,
quer concorrendo com elle, fazer vender as acções retardadas.
Para e.;te fim, os numcros das acções serão publicados nos
dias indicados no art. 10. A partir do rlecimo quinto dia
depois desta publicação, a sociedaclc, sem demora e sem outra
formalidade ulterior, tl)r;í o direito de fazer proceder :í
venda tias acções sobre clu plicata na Bolsa de 11 ariz e po1· intermedio de um agente de cnrnbio; a vrnda será feita por
conta c risco do accionist1 retardatario. Os titulas das acções
assim vendidas serão nullos de pleno direito e serão entregues nos que os adquirem novos títulos, tendo os mesmos
numeras que os títulos annullados.
Por conseguinte, toda a acção que não tiver a menção regular dos pngamPntos que dcweriam ter sido feitos, deixará
de ser admittida a negocio o lransferencins.
A imputação a provir da venda depois da deducção das
despezas e juros devidos, operar-se-ha começando-se pelos
pagamentos os mais antignm3nte exigidos; o deficit será a
cargo dos obrigados aos pagamentos, o excedente do preco da
venda, si houver, pertencerá ao accionista retardatari·o.
Art. 19. Toda a chamada de fundos além do capital de cada
acção é prohibida, de conformidade com o art. 33 do Codigo
do Commercio.

TITULO IV
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 20. A sociedade é administrada por um conselho
composto de cinco membros pelo menos, e de dez no maximo,
nomeados pela assembléa geral.
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O conselho nomeado pela primeira assembléa geral poderá
se completar até o maximo de dez, salvo para os membros
assim nomeados confirmação de sua nomeação pela mais proxima assembléa geral.
As funcções do primeiro conselho de administração durarão
sem renovação até a assembléa geral annual, que terá Jogar
no primeiro semestre de !885.
Nesta assembléa o conselho será reconstituído.
Os membros antigos poderão ser reeleitos.
O conselho assim constituído será renovado á razão de
dous membros por anno ; a ultima renovação só terá Jogar
todavia sobre um membro si o conselho é composto de um
numero ímpar.
Para primeiras applicações desta disposição a sorte indi·
cará a ordem da sabida.
Uma vez estabelecido o sorteio a renovação terá logar por
antiguidade.
Nos casos de vagas por mortes, por demissão ou outra
causa, poderão as vagas ser providas provisoriamente pelo
conselho até a primeira assembléa geral, que determinará
a nomeação definitiva.
O administrador nomeado por consequencia do vaga só
ficará em exercício até a época em quo deviam expirar as
funcções daquelle que elle substitue.
Art. 2L Cada administrador deve ser proprietario de cem
acções nominacs, que são inalicnavcis emquanlo durarem
suas funcções c sujeitas, de eonformidade com a lei, :'t garantia de todos os actos da gestiío.
Os titulos destas acções siío depositados nas caixas da sociedade e carimbados com um sollo quo indique a inalienabilidade.
Art. 22. O conselho de administração cscolherú o seu presidente, seu vice-presidente e seu secretario. Este ultimo
poderá ser tomado de fóra do conselho o mesmo de fórn dos
accionistas.
~~',No caso de ausencia ou de impedimento do presidente ou
do vice-presidente, o conselho é presidido pelo mais velho
dos membros presentes.
Art. 23. O conselho de administração se reune na sédeJsocial tantas vezes quantas o exigir o interesse da sociedade e
uma vez por mez pelo menos. Elle é convocado pelo presidente.
As convocações têm Jogar por cartns missivas.
O conselho delibera pela maioria dos membros presentes ;
no caso de empato, o voto do presidente é preponderante.
Para deliberar utilmente é necessaria a presença de tres
membros pelo menos, neste caso as decisões devem ser tomadas á unanimidade. Os nomes dos membros presentes
são indicados na frente da acta dn sessão.
As deliberações são inscriptas por ordem de data sob um
registro ; são assignadas pelo presidente e pelo menos por
um dos membros que nellas tomaram parte.
P, 11. 1880
ÕÕ
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Art. 24,. O conselho é investido uos mais amplos poderes
para a administração da sociedade.
Fixa as despezas geraes da administração.
Passn, pnrn a rxecução e exploraç:Uo dos caminhos de ferro,
os contratos e ajustes de toda a uatun•za, autoriza, cfl'cctua
ou ratifica as compras de terrenos on bens de raiz qnc
sejam prcci~os para a execução c cxploraç~o dos caminhos de
ferro, regula os fornecimentos e autoriza a compra dos
materiaes, machiU3s c outros objcctos nccessarios a exploração ; autorizn todns as compras c vendas dp moveis c toma
todas as medidas necessarias.
O conselho Hca desde hoje autorizado, si julgar conveniente,
n tratar com um empreiteiro gernl para a construcção da
linhn e re~lização de todas as nbrign(;ões tomadas pela companhia. Todavia, a import:mcia da~ obrigações da sociedade
pnra com o empreiteiro não podcr:i exceder do capitnl social
c da somma que provier da emissão do obrigações autorizada pelo art. 7 .o
Toma todas as mediuas utcL; para estabelecer, quer por
terra, quer por agua, serviros de correspondencia com os
eaminhos de ferro, e para explor:1r todas as minas, llorcstas
c terrenos.
Heg-ula o rmprrgo dos fundo;; de reserva c determina a
collocacJo dos fundos disponivcb, faz turlas as contas de
bancos" c de commissilo para a cmi,~ilo c a collocaçiio dos
valores soe ines.
Autoriza retiradas, transfcrencias, transportes, aliena~õcs
de fuwlos, rendas e valores pertencentes :i sociedade, todas
as ncquisií·ÕL'S de immoveis e vendas de edificios e terrenos
inutcis.
Recebe todas as som mas c dá todr.s as quitações.
Concede uescmbargos ou inscripções hypotliecarias, assim
como toda a dcsistencia de privilegies; tudo com ou sem pagamento.
Autoriza totb ac<;ão jutliciaria.
Trat:1, transige e tljusta sobre todos os interesses da sociedade.
Dirige ao Governo brazileiro todo o podido do prolongamento de caminhos do ferro ou do rnmaes, prorogação ou
renovação ue privilegios, s;ilvo autorização prévia ou rati!icação destes pedidos pela asscmbléa gerr•l.
Pótlc adquirir toda concessão de caminhos de ferro no
llrazil c tnrnbern tratar com o Governo Imperial para o estabelecimento de portos que :mxilicm as linhas cuja concessão
possua a companhia.
Nomeia o revoga os agentes c empregados, fixa as suas
attribuições e ordenados e outorga-lhes as gratificações.
Fixa e modifica ns tarifas e sua félrma de cobrança, faz as
transacções relativas a ellas, tudo nos limites determimdos
pela conccss5o ; faz os rcr:ulamentos relativos á org·anização
do serviço e á exploração do caminho de ferro c de suas
eorrespondencias, quer por terra, quer por r•gua, sob as condições àeterminadas pela concessão, e geralmente estatue
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sobre todos os interesses que competem á administração da
sociedade.
O conselho de 11dministração póde, por um mandato esJlecial, delegar todo ou pnrte do seus t•oderes á pessoa que
bem lhe convier, principalmente para representar a companhia junto ao governo brazileiro.
Os poderes acima são enunciativos c não limitativos; as
partes entendem que estes poderes são tão estendidos como
os do gerente o mais autorizado de uma sociedade comrnercial
em nome collectivo, sob as unicas rrstric\:ÕGs que resultam
expressamente dos presentes.
Art. 2rs. Os membros do conselho de administracão não
contrahem. em razão de sua gestão, obrigação algu-ma pessoal ou solidaria relativamente :í socicdndc. s,í respondem
pela execução do sen mandato.·
Art. 26. As transfcrencias de rendas e titulos publicas pertencentes á sociedade, as escripturas de acquisição, de venda
e troca de propried11des immoveis da sociedade, as trausaeções, contratos c termos obrigando a sociedade, as (jUÍ·
tarõPs e endossos assim como os mandatos sobre todos 01>
de-positarios de fundos da sociedade, devem ser assignados
por dous administradores ou por um udministrador c uma
pessoa designada pelo conselho, a menos de uma d'~legarão
expressa do conselho a um só administrtl(lor ou 11 (jualqucr
outra pessoa .
Art. 27. Os administradores receberão lantus (qetons) de
presença cujo valor será fixado pela Dsscmbléa geral.

TITULO V
COMMISSAniOS

Art. 28. A assembléa geral nomeará cada anno um ou
mais commissarios, de conformidade com a Lei de 2~ de Julho
de 1867.
Este ou estes commissarios exercem as funcçõcs determinadas pela lei.
Elles têm direito á uma remuneração, que é fixMla pela
asseml.Jiéa geral.

TITULO VI
ASSEMBLÉAS GEflAES

Art. 29. A assembléa geral regularmente eonstituida
representa a universalidade dos accionistas; suas decisões
são obrigatorias para todos, mesmo para os ausentes, os dissidentes ou incapazes.
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Art. 30. A assemb\éa ~era\ dos accionistas reune-se todos
os annos, antes do primeiro de Maio, sc~undo dceisão do
conselho de t~dministraçiío; além disso. o conselho de administração póde convocar extraordinnriamentc uma assembléa
geral, todas as vezes que reconhecer de utilidade.
Art. 3L Todo o possuidor de titulo ou portador de dez
acções é de direito membro da asscmbléa geraL
Nin~uem poderá ser procurador de um accionista sem ser
accionista ; a fórma dos poderes é determinada pelo conselho
de administração.
Todo accionista, membro ãa assembléa geral, terá um voto
por cada grupo de dez ac\~Ões que elle representar, quer como
possuidor de titulo, quer como procurador.
Art. 32. A assembléa geral é regularmente constituída
qunndo os accionistas presentes representam pelo menos a
quarta parte do capital social, sal vo o que fôr dito no nrt. 33,
seguinte.
No caso que, em uma primeira convocaçiío, niio se attinja
á este numero, proceder-se-ha a urna segunda convocação com
quinze dias de inte;rvallo, pelo menos.
As deliberações tomadas pela :tssembléa geral nesta segunda
reunião, são avaliadas, qualquer que seja o numero do capital representado pelos accionistas presentes, e qualquAr que
seja o numero destes accionistas, mas só podem ter Jogar
sobre os assumptos postos na ordem do dia da primeira reunião e indicados nos avisos de convocação.
Art. 33. As deliberações relativas aos pedidos de ramaes ou
de prolongamentos, renovações ou concessões novas, assim
como as que tiverem por fim contratos de cessão, de acquisição, de alienação ou arrendamentos de linhas de caminhos
de ferro, reuniões, fusões ou allianças com outras companhias,
a modificação. dos estatutos, o augmento do fundo social e a
prorogação ou a dissolução antecipada da sociedade, sú podem
ser tomadas em uma assembléa geral composta do um numero
de accionistas representando a metade ao menos do capital
social.
Art. 3'L A assembléa geral ehamada para estatuir sobre a
sinceridade da declaração de subscripção e de pagamento, a
nomeação dos administradores ou dos commissarios delibemrá
conforme a lei, assim como será declarado no art. 53, adiante
expresso.
Art. 35. Quinze dias antes da reunião da assembléa geral,
todo o accionista póde tomar, na séde social, communicação
do inventario e da lista dos accionis~as e receber a cópia do
balanço resumindo o inventario o do relatorio dos comrnissarios.
Art. 36. Todas as convocações são feitas por um aviso
inserto vinte dias pelo menos antes da época da reunião nos
jorna_~s designados no art. iO e que indique o Jogar da
reumao.
Quando a assembléa geral tiver por fim deliberar sobre as
propostas mencionadas no art. 33, os avisos de convocação
devem fazer menção disso.
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Art. 37. Para ter o direito de assistir á assembléa geral,
os proprietarios de acções devem depositar seus titulos na
séde da companhia, ou nas caixas designadas pelo aviso de
convocação, quinze dias pelo menos antes da época lixada
para a reunião.
E' entregue a cada depositante um cartão de admissão indicando o numero de seus votos na assembléa. Este cartão é
nominal e pessoal.
Os certificl!dos de deposito em um banco. publico autorizado
para este fim dão direilo á entrega dos cartões de admissão
na assembléa geral, com tanto que os recibos dos títulos tenham
sido depositados quinzo dias pelo menos, antes da época fi.
xad:J para 3 reuniilo.
Art. 38. A assembléa geral é presidida pelo presidente do
conselho de administração c em caso de impedimento, pelo
membro que o conselho de administração tiver designado para
este fim.
Os dons maiores accionistas presentes preenchem as func·
çõcs de escrutadort·s, e no caso de recusa de,tes, os dous
maiores accioni5tas deJIOis delles, até a~eite.
O secretario é designado pela mesa.
Art. 39. A ordem do dia é marcada pelo conselho de administração.
Só deve constar das propostas emanadas do conselho ou
dos commissarios, ou ainda as que tiverem ~;ido communieadas ao conselho de administração, cinco dias pelo menus :mtes
da reunião, eom a assignatura de um numero de accionistas,
membros da assembléa geral, representando pelo menus o
decimo do capital social.
Sú se deve sujeitar á deliberação os projectos da ordem do
dia.
Art. liO. A assembléa geral ouve o relatorio do conselho
de administraÇão sobre os negocios da socieunde e depois o
rclatorio dos commissarios.
Ella discute, e si houver Jogar, approva as contas. A delibPração contendo approv~tÇão do balanço e das contas é
nulla, si fôr ella precedida do relatorio dos commissariJs,
Fixa o dividendo a distribuir.
Nomeia os administradores em substituição dos que tiverem terminado suas funcções, ou quando for caso de substituição por Fallecimento, demit:são ou outra qualquer cuusa,
assim como os commissurios encarregados da vigilancia para
o exerci cio seguinte.
Delibera e estatuc soberanamente sobre todas a,; propostas
que lhe devem ser submettidas em execução dos pr•·sentes
estututos c confere ao conselho de administração todos os po·
deres necessarios, conformando-se, para os fins indicados no
art. 33, :ís prescripçõcs deste artigo.
Pronuncia emfim, restringindo-se aos limites dos cstat.u· ·· -tos, sobre todos os interesses da sociedade.
.· :.
·) ,
1r r i·
Art. lii. As deliberações da assemhléa geral~~odv~i/W~s' ' 1'' ( ' ''
por maioria de votos dos membros presentes.::<ou'lrepresentados.
/ '-- ·
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O cscrutinio secreto tem Ioga r quando fúr rcclanwdo pela
mesa ou por cinco membro;; pelo menos em assembléa.
Art. ~2. As deliberações da asscmbléa geral, tomadas de
conformidade com os estatutos, obrigam todos os accionistas,
mesmo os ausentes e dissidentes.
Elias são annotadas por termos assignados pelos membros
da mesa ou ao menos pola maioria d'entre elles.
As cópias destes termos para serem apresentadas em juizo
ou em qu:tlquer outra parte, servo validamente entregues
pelo presidente do comelho de administração.
Art. lt3. Uma folha tle pre~enrn, destin;tda a demonstrar
o numero dos membros pre:;enles ú asscmhlt"·a o o das at·çõcs
representadas por cada um dPIIes, ficarú anmxa á minuta
das netas, assim como ns pl'ttcnr;tções.
Esta follw é :tssignad:t por r<tda accionista presente c
contém os nomes e donticilios de cada um dolles; clla é cerlificada peln mesa dn :tssemhlt"•:t e nra depositada na sf>de
sorinl, para ser communirnlla :t lntln o rt•qncn•nte.
TITULO YII
ESTADO DE SITUAÇ.\0-I:\VENTARIO

[;.Art. 44. O nnno social ('omrra ~~~~~ i de Janeiro e termina
em 31 de Dezembro. Por exl'ept~~o, o primeiro exereicio comprehenderá o tempo decorrido entre a constituição d~ presente sociedade e 31 de Dezem!Jro de 1880.
Art. Mi. O conscllio de a1lministrnçiio. apresentarf1 eada
seme~tre um estado surmnnrio da situaçiio acth'a e pnssiva da
sociedade.
Este estado é posto á dispnsiçiio tlos commiss:~rios.
EslnlJeleccr:í mais no fim dtJ cntla anrto social um invPn·
tario contendo a indie:u:~o tios \'alnres moveis c iHtmoveis,
assim como de Lodo o nctivo e pns,.dvo da sociedade.
O inventario, o IJalanço e a conta de lucros c perdas serão
postos á disposição dos rommis:;arios ao <Jmtdragesimo din,
ao mais tardar, antes da assernbléa geral ; 111les são apresentados a esta assembléa.
TITULO VIIJ
DIVIDENDOS-FUNIJO DE 1\llSilR I' A

Art. 46. Durante a execução da linha de Paranaguá á
Coritiba, o que restar da importancia a pagar pelo Governo
IJrazileiro, em virtude da elausnla 3.• do Decreto de 12 de
Abril de 1879, depois do levantamento ncccssario ao serviço

,\CTOS DO PODER EXECl:TIVO.

do juro c amortização das obrigações, será repartido como
segue:
Uma vigesima parte para o fundo do reserva. E as outras
dezenove vigcsimas partes a ti tu lo de dividendo ás acções.
Art. 4.7. A partir do dia em que a linha de Paranaguá á
Coritiba for terminada, os pi'Oductos da cxplorar,lio, 11s sommas pagas pelo Governo brazileiro, si houver Jogar, para
pagar sua garantia c os rendimentos de toda a sorte, servirão primeiramente para pagar as despezas de custeio e de
exploracão, as dcspczas de administração c o juro c a amortização dos cmprcstimos c geralmente todas as obrigações
sociacs.
Art. 4.8. Depois do pagamento das despezas de toda a naturez~t, se levantará cada anno dos beneficios liquidos :
Cinco por cento para formação de um fundo de re~crva destinndo a fazer face ás dcspezas imprevistas.
Quando a reserva tiver attingido o dccimo do c~tpilnl social,
o levantamento de 5 "/o podcr{t ser re1Inzido on sn,;penso ;
retonwrá o seu curso logo que o fun1lo Llc n·sr•tYn dcseer
abaixo desta cifra.
A assemhléa geral, sob proposta do conselho de administração, poderá decidir um segundo levantamento para formar
um fundo de prevenção,· cujo emprego e! la determinar[!.
Operado este levantamento, o excedente dos )Jenefieios serú
repartido igualmente entre todas as acçõe~ a titulo Lle dividendo.
Art. 6,9. O pagnmento do;; diYidC'n,los tem Jogar nas !]poca~
o nos Jogares que forem designados Jlelo con,clho de administra<cflo.
Todo o dividendo que não tenha sido recebido na expiração
de cinco aunos depois de seu vencimento ficarú pertencendo
á sociedade.
Art. 50. Os dividendos das acções, quer nominaes, quer
ao portador, serão pagos validamente ao portador do titulo
ou do co11pon vencido.
TITULO IX

L!QUID.\ÇÃO

Art. 51. Na dissolução da sociedade, quer pela expiração
de seu prazo de duração, quer anticipadamente, seg-undo delibet'ação da asscm!Jiéa geral, tomada de conl'orm idade com
o art. 33, a assembléa fixa o modo de liquidação a seguir ;
nomeia um ou mais liquidantes e determina os seu3 poderes.
Os poderes da assembléa continunm mesmo após a disso·
Iução.
Ella terá principalmente o direito de receber as contas das
liquidações c de lhes dar quitação.

ACr08 DO PODER EXECUTIVO.

TITULO X
CON'fESTAÇÕBS

Art. 5~. No caso de contestações, todo o accionista deve
fa)er escolha de domicilio em Paris, e todas as notificações
e intimações serão valiosamente feitas no domicilio por elle escolhido sem attender-se á distancia da residencia real.
Na falta de escolha de domicilio, esta escolha tem Jogar de
pleno direito, para as notifieaçõesjudiciaes e extra-judiciaes,
no cartorio do procurador da Uepublica, junto ao tribunal
de I. • instancia do Sena.
O domicilio formal ou implicitamente eleito, como acaba
de sl)r dito, acarreta attribuição de jurisdicção no competente
tribunal da séde social.
Nenhum accionista poderá intentar acção em justiça contra
a sociedade ou seus administradores, sem ter previamente intimado na primeira assembléa geral :mnual a sua pretenção.
A assembléa geral designará, si houver Jogar, commissarios para intervir na instancia que fôr intentada ou para
exercei-a em nome da sociedade. Em todo o caso a deliberação intervinda nesta occasião será apresentada aos magistrados, ao mesmo tempo que a acção.
Condições de constituição da presente sociedade

Art. 53. A presente sociedade sú será definitivamente constituída depois que :
i .° Fôr paga metade de cada acção (isto é, duzentos e cincoenta francos), o que será demonstrado por uma declaração
a fazer-se por termo de tabellião, á qual declaração será annexada a lista dos subscriptores e o estado dos pagamentos.
2. o E que uma assembléa geral, á qual todos os accionistas
terão o direito de assistir, e que deverá reunir pelo menos
a metade do fundo social, tiver:
J..o Reconhecido a sinceridade da declaração de subscripção
das acções e do pagamento de metade sobre cada uma
dellas;
2. 0 Nomeado os administradores;
3. 0 Nomeado um ou diversos commissarios encarregados
da verificação das contas do primeiro exercício ;
4:. o E demonstrado o aceite de suas funcções pelos admi·
nistradores e commissarios presentes á reunião.
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Publicação
São conferidos todos os poderes ao portador de um exemplar para fazer publicar a constituição da sociedade, de
conformidade com a lei.
Nada mais continha o dito impresso de estntutos, escripto
em francez, ao qual me reporto e que depois de confendo
com esta tornei a entregar a quem m'o apresentou.
Em fé do que passei a presente, que assignei e sellei com o
meu sello de officio nesta cidade do Rio de Janeiro, aos ~9
de Setembro de 1880.-Johannes Jochim Christian Voi_qt, traductor publico juramentado.
Declaro não ter sellado a presente por ser uma cópia da
traducção original, que se acha sellada com as estampilhas
na importancia de 51)4,00 e ser a presente destinada para ser
entregue á Typographia Nacional.-lohannes Jocl!im Christian
Voi_qt, traductor publico juramentado.

DECRETO N.

780'~ -m: ~(i DE AGOSTo

de 1880.

Eleva o prazo concedido a Luiz. Goffrodo de Escragnolle Taunay e Augusto
Carlos da Silva Tclles para a machina <ie sua invenção dos ti nada a scccar 1
café,

Attendendo ao que Me requereram Luiz Golfredo de Escragnolle Taunay e Augusto Carlos da Silva Telles, e de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa,
Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem elevar a dez
annos o prazo que lhes foi concedido pelo Decreto n. 77fJ.4, de
30 de Junho proximo findo para a machina de sua invenção
destinada a seccar café.
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 faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em ~6 de Agosto de 1880, 59. • da
lndependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarque de Macedo.

p, 11.

1880

DECHETO N. 780t.i-

lHe

2li

DIC AGOSTO DE

1880.

COIII~CLlO

pOl'lllh:-;ão a DollllngM; Maria nonç:tlvos para incorporar uma
r"Oiupauhia tlenominacla-Companhia Zno{CC',huica o .\gricola d.o Drazil.

Allcndcndo no que 1\Ie requcrnu Domingos Maria Gonçalves,
e de conformidade com a Minha Immc!liata c Imperial
Resolurão de ifJ. do rorreule mcz, tomada sobre parecer da
Secção dos Negocio,; do Imperio do Conselho de Estntlo, cxargtlo t•m Consulta de 20 de Julho ultimo, Hei por bom Conceder· lhe permissão para organizar uma companhia, com
a denomin:1ç~o de •Comp:mhia Zooteehnica c Agrícola do
Brazil, • mediante as bases que com este baixam, assignadas
por l\Ianocl Bnarquc de :Macctlo, do Men Conselho, Ministro e
:-;ecrctniio de Estado do.;; Negocios da Agricultura, Commercio c Ohras PuiJlicas, que :1 :<sim o LL~nhn entendido e faça executar. Palacio do Rio do Janeiro em 26 do Agosto do 1880,
59. o da Independencia c do Im perio.
Com a ruhrica de Sua Mng·estadc o Imperador.

ll!anrwl B!!rtrqne de lllacedo.
Bases a que se •·cf"e•·e o Dcc•·eto
tinta.

n~

.,.fiólot; desta

A Companhia Zootechnica e Agrícola do Brazil obriga-se
n fundar no Imperio, dentro do prazo tle trcs annos, estabelecimentos pmticos de agricultura pam menores pobres, se·
gumlo o plnno :1doptndo para :1 escola agricola de Campos.
II

:\ sua séde· será nesta Côrto, e o seu capital será de
i. 500:000$000.

lii
Os Governos geral c provincial, assim como as respectivas
Municipalidades, poderlío ter fiscacs para reclamarem pelos
interesses dos referidos menores.
Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Agosto do 1880.-

Jfanocl Buarque de Macedo.
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Ml3

DECl\ETO N. 7806 -DE 26 DE AGOlTO DE iSSO.
Proro1a o 1 razo eoncctlido a Frandsco Cont'' tia Silva para explorar crys•
ttlCS c outros mincracs 11a Proüucia Uc 1\lato Grosso.

Attendendo ao que Mo requereu Fr:mcisco Couto da Silva,
Ilci por hem Prorogar por um anno o prazo que lhe foi
concedido pelo Decreto n. 69W de 25 de Maio de 1878 p:~ra
explorar crystaes e outros minrraes na (:omarca de l\liranda,
na Província de Mato Grosso.
Manoel Duarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negoeios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e fnça
executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 26 de Agosto de
:1.880, i'l9. o da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarq11e de Macedo.

DECRETO N. 7807-DE 28 DE Anosro DE t8SO.
Approva os estatutos da Soeic<la<lc BcncOecn to tios emprcg:ulos
da Gazelt"l de .~.Yotici,ts.

Attendendo ao que requereu a Sociedade Denellcente dos
empregados da Gazeta de Noticias, e Conformando-me com o
parecer da Secção dos Negocias do Impcrio do Conselho de
Estado, exarado em Consulta de 22 de Julho ultimo, Hei por
hem Approvar os estatutos da mesma sociedade.
Quaesquer alterações que se fizerem nos ditos esta!ulos não
poderão ser postas em execução sem prévia approvução do
Governo Imperial.
O Darão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de htado dos Negocios do Imperio, assim o tenha
entendido e fac: '~xecutar. Palacio do Rio de Janeiro em 28
de Agosto de ü J, 59. 0 da Independencia e do Imperío.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Ba1·ão Homem de Mello.
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Estatutos da Sociedade Beneficente dos empregados
. da« Gazeta de Noticias»
CAPITULO I
DA SOCIEDADE E SEUS FINS

Art. f. o A Sociedade Beneficente dos empregados da Gazeta
de Noticias, organizada entro os seus empregados, tem por
fim dar-lhes uma diaria quando enfermos, fazer-lhes o enterro
quando fallecerem, garantir pensões ás suas familias, realizar
emprestimos para funeraes e estabelecer-lhes pensões IJUando
inhabilitados para o trabalho por molestia chroniCa ou
desastre.
Art. 2. 0 Haverá tres classes_dc"socios: contribuintes, honorarios c bcnemeritos.
§ i. o Os soei os contribuintes são effectivos ou remidos. Os
remidos serão os que durante oito annos seguidos não
tenham recebido beneficios da ~ociedade, ou os que derem
de uma só vez a quantia de 200#000.
§ 2. o Os soei os honorarios ou benemeritos serão os que
prestarem valiosos serviços á sociedade, podendo ser conferido este titulo a qualquer pessoa estranha á Gazeta de

Noticias.

Art. 3. 0 A directoria da sociedade será composta de dez
membros : presidente, dous secretarios, thesoureiro e seis
conselheiros.

CAPITULO I1
DOS DEVERES, DIREITOS E PENAS DOS SOCIOS

Art. f&.. o Os socios, que entrarem até 30 dias depois da
approvação destes estatutos, serão considerados fundadores
e contribuirão com a prestação semanal de i/J, que será
cobrada desde a semana seguinte á approvação destes em
assembléa geral.
Art. 5. o O soei o inscripto depois do prazo marcado no
artigo antecedente, pagará a joia de 308, dividida em 15 pres·
tações semanaes de 21$ cada um, não tendo direito á bene·
ficencia emquanto não tiver satisfeito todas as prestações,
depois do que pagará 1/$ semanalmente.
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Art. 6. 0 Todo o socio tem direito de votar e ser votado para
os cargos da directoria.
Art. 7. • Nenhum socio poderá escusar-se ao cargo para que
fôr eleito, salvo em caso lle molestia, reeleição ou motivo
justificado.
Art. 8. • Quando qualquer socio se julgar prejudicado
em seus direitos, deverá apresentar-se em sessão da directoria, afim de expftr a sua queixa, e, não sendo attendido,
tem o direito de levai-a á assembléa geral em sua primeira
reunião.
Art. 9. o E' dever de todo o socio:
§ i. o Pagar pontualmente as prestações a que fôr obrigado.
~ 2. o Comparecer a todas as sessões da sociedade para que
fõr convidado e prestar seu :mxilio para a prosperidade della.
§ 3. • Servir com zelo os cargos para que fôr eleito.
Art. tO. Perdem o direito de socio :
§ i. o Os que deixarem de pagar cinco prestações consecutivas.
§ 2. o Os que extraviarem qualquer quantia pertencente
á sociedade ou procurarem concorrer para a sua ruína.
§ 3. o Os que forem despedidos da Gazeta por motivo que os
desabone.
Art. H. O socio que sahir para fóra da Côrte deverá participar á directoria a sua sabida e chegada.
Art. i2. Ficará sem direito á percepção de que Lr<Jta o
art. !3, todo aquelle que se retirar sem cumprir o expresso
no artigo antecedente, e o que durante a sua ausencia não
observar o que trata o art. r.,. •
CAPITULO lii
DAS ODHIGAÇÕES DA SOCIEDADE !'ARA COM OS SOCIOS

Art. !3. A sociedade será obrigada a dar a diaria de 2{$
em prestações semnnaes adiantadas a todo o socio que adoecer,
logo que o captial attinja á quantia de i:200B; não se devendo, porém, pagar mais de uma prestação, sem que o soecorrido tenha sido visitado por algum medico da confiança da
directoria.
Paragrapho unico.- Esta diaria só se concederá ao socio
que apresentar attestado de medico.
Art. !4. Quando por conselho do medico da sociedade fôr
neces~ario que o socio enfermo seja tratado fóra do perímetro
da cidade, lhe será adiantada a importancia de um mez de
beneficencia.
Paragrapho unico. No fim de cada mez o socio deverá
enviar ao conselho um novo attestado de medico. Passados,
p9rém, ~res mezes é ~ecessario _o seu _regresso par!!_!L~ a_
directoria com os mediCos da sociedade JUigu~e J"eu esta
e possa continuar a beneficencia.
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Art. W. A sociedttde fará o Pnterro de seus soeios despendendD para esse lima quantia de 701$; sendo: 57{; para
o funeral, 8 1~ vara o carro tla conuuissão c fi{; para a missa do
sctimo dia.
Art. 16. A' f.1milia do sncio IJUH fallecer, não ten1lo sido
seu entnrro feito pela socie:lado, assiste o direito de receber
a quantia pllrn elle destinada.
Art. 17. Fa\lcce!llltl LJUalqunr pessoa que estiver dchaixo
do amparo do socio, este t:·m direito, provnndo com attestado,
de levantar um emprestimo da quantia de 70f., parll seu funeral,
que l)ngarú em prestações senwnae~ tlc 5~: si 9 socio já s11 ~iver
retiratlo da Gl!zeta, este cmprestuno so tcnt Jogar mctlwnte
tinnça idonea.
Art. !.8. Desde IJUC o c.1pital tln sociedade attingir á quantia
de 6:00fl 1~, ns viuvas, filhos ou mãis <lt• socios fallecidos terão
direito a umn pensão mcns:d, lfllC nuncn excederá tl11 10/5,
tiratlos dos juros do mesmo capital.
Paragrapho unico. Perde o uireito á pensão a viuva que
passar a segundas nupcias ou qnando não proceder honestamente ; as lillws quando casarem c os filhos quando attingirem á idade de Hi annos.
Art. 1\J. O socio, que por cnfcrmillaue incuravel ou de·
saslt'C ficar irnpossillilita!lo de trab:tlhar, tem direito :i pensão
de 20$ mcn;;acs, logo IJLW o capital tln sociedade fôr o de
que trata o art. 18, podendo a asscmbléa geral augmentnr
esta pensão até 30{; mcnsaes, conforme os fundos sociacs.
CAPlTULO IV
DA DJI\ECTOI\1.\ E SEUS MEMBROS

Art. 20. Ao pre,;illtmte eompoln :
~ 1. o Presidir a todos os actos da s' >Cil'Lladc, meno3 ás reuniões da assembléa geral;
. ~ 2. ~ J\nlori~nr a entrega ao soei o 11.1 heneliecncia a IJUC
ltvertltt·mto, nao J'lOilontlo dellt'Jrar m.1is do 2~ horas em suas
mãos llUilli[uer reqtterimento que lhe seja apresentado·
~ :3. o Levar ao conhecimento do conselho, para este 'de liberar, as queixas que tiver recebido dll qtwlquer so cio ·
§ ~.o Autorizar o thcsoureiro a lev:mt11r qualquer q{l:mtia
p:mt sustnntação rla socieLiall,), depois de comultar o conselho ·
~ Ü." Organizar o relatorio Dnnual.
'
Art. 2l. A~s secretar ios compete:
.§ f.o Il.edtgtr as actas, proceder ú sua leitura c <Í do expcdtente;
. ~ 2_." Conservar em hoa or1lem todos os 11apcis pert~ncentes
a soeted11i11);
.~ :~." Ter em. seu pod'?r urn li\TO rubr.icado pelo presidente, no qu~l mscrevera os nomes dos socws por suas anti-

guidndes, notando as olJservarões quo houver a respeito de
cada um;
§ !.!. o Fazer os convites para as reuniões da sociedade ;
~ 5. 0 Substituir o prcsidmtc em seus impedimentos.
Art. 22. Ao thesoureiro compete:
~ 1. o Arrecadar scllwiwlmenlc as presl:1rões d1J lodos os
socios;
~ 2. o Fazer entrega todas as semanas ao membro do conselho que estiver de mez, da quantia )lrncisa para as IJcncJiccndas aos socio;;,o <Í vista <lo despacho do presidente.
§ 3. o Depositar em qualqtwr Banco dn sua confian~·a as
quantias pertencentes á sociedade, não pO!Iendo ter em seu
poder quantia superior a 3001)000.
§ lL o Communicar a qualquer dos ~ecretarios logo que o
soeio se achar ineurso no § f.o 1lo art. lO.
~ 5. o Ter em seu podar- um livro m!Jricatlo pelo presidente, no qual uotc <IS joias c prestarões scmanaes recebidas de cada socio; e outro onde esr:riptnre a receita e despeza.
§ 6. 0 Apresentar de trcs em trcs mczes um balancete das
opt>rarões da soci('dade, o qual scrú ruhricado pelo presidente.
§ 7. 0 Pagnr todas as despczas autorizadas por cscripto pelo
mesmo presidente ;
~ R. o F~zer scicnte :í dircctori3,- com antrccdencia pelo
menos de trPs dias, ua neces,itlaclc que tin·r de qualquer
qunnlia ;
§ \l." Ministrar á eommis,ão tle exame de eontas to•lo.; os
livros e docum1mtos fJUC tiver em seu poder;
~ 10. Encerrar o balanço geral em 30 de Junho de cada
anno;
§ U. Ser rcsponsavel por todas as faltas existente' n:t
caixa tla socil~dnde.
Art. 2:3. Aos membros do conselho compete:
~ i. o Assi;;tir á~ sessões da directoria c t1cliherar o que for
a hem !la sociedade• ;
~ 2. 0 Tomar conhecimento das queixas dos socios e proceder como fúr de justiça ;
~ 3. 0 Servir cnda um mensalmenta na distrilmição de heneflc~_•ncias aos rnfermos, na ordem da votaçJo que tiverem
obtido na assembléa geral, podendo trocar o mez c substituírem-se de commum accúrdo;
~ 4-. o Deliberar sobre a urgencia do lcvantawento ele
qu:dquet· quantia pedida pelo th1·sourciro;
~ 5. o Tomar conhecimento do balance to trimemal, npprovando-o, on em caso contrario suspendendo o thc.,oureiro
e nomeando um interino; convocando em s~"gnida uma
sessão para dar parte de seu aclo ;
§ 6. 0 Empregar todos os esforços para que os socios enfermos recebam com preste2a as suas IJL·neliccndas;
§ 7. o Fiscalisar para que qualtJncr socio qtw e'tcja percc!Jendo bcncficencia não illuda a sociedaue deix<~ndo de
medicar- se.
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CAPITULO V
DISPOSIÇÕES

GERAES

Art. !ft.. A' assembléa geral, que se formará com um terço
de seus membros, e que nomeará seu presidente e secretarios, compete :
§ i. o Eleger a directoria, conselho e com missão de exame
de contas;
§ ~-o Conferir o titulo de socio benemerito ou honorario
áquelles que por seus valiosos serviços a elles tenham direito;
§ 3. o Tomar conhecimento de qualquer queixa que lhe fôr
apresentada.
Art. !5. A' commissão de exame de contas compete:
§ i. o Dar parecer sobre o relatorio e balanço ;
.
§ 2. o Requerer á directoria um exame nos livros do thesoureiro quando encontrar nelles alguma falta.
Art. 26. A assembléa geral poderá augmentar adiaria de
!1$ Jogo que os fundos sociaes o permittirem.
Art. 27. Os requerimentos para beneficencia serão dirigidos ao presidente quo, despachando-os, os entregará ao
conselheiro de mez.
Art. 28. No penultimo domingo do mez de Julho de cada
anno reunir-se-ha a assembléa geral para tomar conhecimento
do relatorio do presidente, do parecer da commissão de exame
de contas e proceder á eleição da nova directoria, a qual
tomara posse no primeiro domingo do mez de Agosto.
Art. 29. Não poderão, ser nomeados presidente e secretarios das assemblées geraes, os socios que occuparem cargo
na directoria e cons'llho ou forem membros da commissão
de contas.
Art. 30. As operações da sociedade feitas desde a data
do encerramento do balancete passarão para o anuo vindouro.
Art. 31. O socio embora se retire da Gazeta poderá continuar a fazer parte da sociedade, salvo o caso previsto no
§ 3. 0 do art. to.
Art. 32. A sociedade, que durará por espaço de !O annos,
só poderá ser dissolvida com o voto de duas terças partes
dos socios.
Art. 33. Dado o caso de dissolução a assembléa geral reunida, conforme dispõe o artigo antecedente, resolverá sobre
o destino que se deverá dar aos fundos da sociedade.
Art. 3ft.. Os presentes estatutos, depois de approvados
pelo Governo Imperial, só poderão ser reformados no fim de
dous annos. (Seguem-se as assignaturas.)
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DECRETO N. 7808 -

DE

28

DE AGOSTO DE

1880.

ApproYa os ostalutos da Assodaçáo dos Emprcga.do3 no Commcrdo tlo

Rio <lo Janeiro.

Attcndendo ao que requereu n directori~ da Associação dos
Empregados no Commercio do Rio de Janeiro, o Conformando-me com o parecet· da Secção dos Negocios tlo Imperio
do Conselho de Estado, exarado em Consulta de l6 de Julho
ultimo, Hei por bem Approvar o~ estatutos da mesma asso·
ciacão.
Quacsqucr alterações que se llzet·cm nos ditos estatutos niío
poderão ser pnstas em execução sem prévia npprovação do
Govnrno Imperial.
O Darão Homem de l\Iello, do l\Ieu Conselho, Ministro o
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, a::sim o tenha
entendido o faça executar. Palacio do Rio de .Janeiro em 28
de Ago:.to de 1880, 59 o da Independencia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua ~lagestade o Imperado!·.
BarcTo llomem de Jlfe/lo.

Estatutos da Associa~_;:ão dos Emptegallos uo
Commercio tlo Hio de .Janeil'o
CAPITULO I
DENOMINAÇÃO, FINS E ORGANIZAÇÃO DA AS'iOC!AÇ:\0

Art.. i. o E' institui da, na cidade do Rio de Janeiro, uma
associação composta de indeterminado numero d11 individuas
de toilas as nacionalidades, residentes nesta mesma cidade e
ua de Nictheroy, que se empreguem no coinmcrcio, ~ob a
dcnominaçllo de Associação dos Empregados no Commercio
do Hio de Janeiro ; e só poderão fazer pnrle da mesma:
L • Os donos e chefes ue rJuaesqucr estabelecimentos commerciaes, seus gunrdn-livros c caixeiros;
2.• Os direetores de Bancos, de companhias de seguros c de
navegllção, e os de quaesquer outras companhias de caracter
mercnntil, seus guarda-livros e caixeiros;
3. 0 Os despachantes da Alfanllega e seus n;;entes;
~-o Os corretores de mercadorias, fundos r n~vios, e oseus
agentes;
5. o Os leiloeiros, seus ~gentes e caixeiros.
P. li.
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Paragrapho unico. As disposições deste a~tigo relativas ~
profissão não se applicam aos socíos ~tue se msc~everem ~te
a approvação destes estatutos; ,,, pon·m, neceo;sano que satiSfaçam os requisitos do art. ~l."
Art. 2." Os fins sociaes sflo :
L o ~linistrar su!Jsidios pecuniai ios o soccorros medicos
áquelles dos associados q nc, por eiTeito de molestia ag-uda
ou chronica, se aebarem inlt:thilitatlos de exercer alguma
profissão decente ;
2. o Procurar occupn~~~IO para os associados que a tiverem
perdido e su!Jsidial-os, <tuamlo desempregavas;
3. o Estnbelecer aulas nocturnas de economw soeial, escripturação merenntil, ealligrnphia, linguns Yiv3s e outras, contribuindo a'"im para o !lPscmvoiYÍIIl:'nlo intellcclual tlo~ :ISsodados e de s~us filhos;
4.° Crear e manter uma Lihliotltecn, parn uso dos associados;
ã. o Discutir ü repr.'sentnr ao; t•·•u ·1·e;: tlo Estado sobre
questões tlc interesse cummercial.
Arl. 3. '' Pm·a ser admittillo '<lei" é ncC'e:;sario qttc o candidato possua os seguintes requisito,;:
Lo Ach:~r-~e eompreht·ndiuo Cltl :dgum:1 das disposições do
Ht. L" ;
2. 0 Não pnllccer molostia lJll" o pri1·•~ na 01~casiiío o a ameace
privai-o em futuro prox.imo th exerct>r su:t pro!issiio. sendo
que incon-rr<i na penaliJ.,l() diJ u . .1. 0 do art. 13 todo
aquelle que occultal-a no <Jl'lu dn inscri!••:zio;
3. 0 Ser maior de H anno~ e menor du 50, salvo os que
H> inscren~rem até a appnJ\-~~<-5o tl(•stcs l'~:tatutos.

CAPITULO H

Art: ,1,_" A a~missão ue qual<tucr sacio compete;\ direcçiío,
e sera precetltda de proposta 8ssignntl3. por um socio, con·
tendo o nome, itlade, resiLlencin. naturnlidalle, estado e Olll)Jrego tlo cantlidalo.
§ ~ll:fL•IJiua a JHOJln:;la, ns commbsões rlirrctora,
s:vndJCnntc e tio ~mpi'O!.!'Oó' Lrntarã" de: verillcal', pelos meios
ao seu nlcmiCI', st no vruposto ha o< rertnisitos exi,idos IiO"
nrts. f. o e :J."
o
§ 2." ::;8l~t1? ;•s infornwrões favoraveis, a direc,·ão procederá
l'~'r ~>crn~mw se~reto á votação para admissão do canuidato:
l:>! for acetlo, a dtrecç5o lh'o communicará, remetteudo-lhe
'',IH _e>l':il pl<l_r. dos ~statutos, para elle satisfazer as impor.
t:_,Jlcw~ d:~ _]OW, _diploma e mensalidade, entregau<lo-sc·Ih(•
Jtessa n•~~-; ''''o o dtplomu assignauo pelo presidente tia coml"i~s~o :li,_:•t·!ora, thesoureiro e L 0 secretario.
0
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§ 3. o O candidato não aceito só poderá de novo ser proposto
no exercício de outra administração; é, porém, permittido
:10 soei o proponente, cnso queira, retir:Jr n su:J propostn.
Art. õ." Niío será considerndo socio o candidato que, dentro
de trint:1 dias, contados dnquelle ern que lhe fôr participada
a FU:J admiss1ío, não tiver satisfeito as import:.~ndns de que
trata o § 2. o do artigo anterior.
Art. ti. o O nssociado tem direito:
1.• Aos subsídios, vantagens e regalias gar:.~ntidos pelos
estatutos e regulamentos da associação;
2." A frequentar, intlependentt~mente de contribuição pecu·
niaria, :1s anlns que a ass,>ci:tt::lfl mnntiver;
3." A ulili~m··sL• tl:t hibliothecn social e jomaes tJne nn cn'a
houver;
4. o A propor e emittir o seu voto em assembléa geral,
sobre todos os negocio,; sociaes, e a indicar por escripto á direcção tudo o quo juh~·ar conveniente no bem comtnum;
G." A exercer os carJ.!;o~ da associariio parn que teu h a sitlo
eleito ou nomeatln, sendo maior do :2l annos;
fi.'' A requtTer, "~ m numnro nunca menor de 30 soei os
qnitt~~. convocações extraordin~rias da as-;emblf;a geral, declarall(!o no requerimento o fim da convoc;H;ão;
7. o A examinar os livros c contas da associ~ç:ío nas épocas
competentr,s e qunndo ''~ lhe ~digure h:m.::;· duvidas a elles
referentes.
Art. 7." O associado é obriga do :
f." A pagar a joia
Lf!,, que ser:'! eleyada a J.O{$, desde o
dia ülll que f1k puiJiiearlo o dccrdo de approvação destes estatutos pelo Govemo lm[Wrial ;
2. o A satisfazer em pagamento atliantado a quotn mensal
de 1{>, desde o primeiro mez que se inscrever e a quantia de
i{$, pdo diploma;
:.J. .. ,\ acr.itar e exereer com zolo e dedicarão os cargos
para qu:· for eleito ou nomeado ; poderá, porém, escusar-se
pur ilnpt•dimcnlo grave e justificado ;
!1. o ,i. concorrer com propostas para a entrada de novos socios, na prestnr toda a sua cooperação de outrn qualtJUer
rórmn em prol da associação.
Art. 8. o A associação garante aos seus a~sociadiJs. snis rnezes
depois da sua admissão (preenchida a clausula t!a vrimeira
parto do art. 19) os seguintes subsídios:
I.·· Por doen,:n nguda ou sub-aguda, 20~ mu1saes, !Ja;.(O!'

uc

(jlllHZflll:JIUient'~;

2. o Por dp:•nça chronien ou convnle,ccJH'a, I :i-~ IIICUsacs
pagos quinzenalmente;
•
'
'
3." Por desemprego (arts. 35 §3.• n. J., e ~9.), a mensalidade
d? 20f!,, paga em uma ou duas prestações, no ar!Jitrio Lia

rltrect.·'w ·

·

. 4. ''l'or in!wb\liii:Jdc, julgada por in~pecção de trcs medieos
tdouco~, a ;wn~tLI:,tle tio :!00/J,, pag-a ein prestações mem:ws.
§ i. o O assoc1mlo que, pot· tres annos successivos contados
do din da sun inseripção, contribúa c não goze 'subsidio~
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pccnninrios da associnriío, vencerú, quando in habilitado, uma
annuidade de 220/fo. O que na mesma conformiuadc conte
st•is annos vencerá uma annnidatle tle 230 1~. Por nove annos,
idem, 2í0/fo. Por 12 mmos, idem, 250,)000.
~ 2. o O associndo que nmentar-~e llo Hio de Janeiro, por
ronselho do medico da associa~·fío, em busca lle melhores ares
llara SiW s:mde, terá direito, súmente por tres mcws, ao
subsidio mensal de 25{!000.
Art. 9. 0 Os subsidiados por inlwbilitlade podem residir
onde qnizercm, mas o subsidio ~ó poderá ser pago trimrmsalmente na theFonrnria tln nssociaçiío, ú vista do attestado do
continuação da inhabilidade.
Art. lU. Por lulkdnH·nto, ftír.1 dos hospitnes de ordens
tercl'iras ou de sociedndrs );eneficentes, nn ausencia da família
on quando e,;tn n~o lculw tnPio~. a associação fará o enterro
em coche de 3.• classe, e providenciará para que o aeto seja
feito cum a deviua decencia, nomeando commissÕ,'s para o
acompanhamento e missa do 7. 0 dia.
Paragrapho unico. Si a família do fallecido cncnrrcgar-se
do funeral, e quizer haver da associnção, em uinheiro, o sub·
sidio estatuído neste artigo, d;:\'er:í o razer por meio de reqnerinwnto á dire~çiío; juntando nessa occasiiio a certidão de
obito, diploma o recibo qnn provo achar-se quite o fallecillo.
Yí.!rilienda n cxaclid~o dos doenmcnto~, n direcção tldl~riní o
requerimento.
Art. ll. Além dos soccorros de quo tratam o;; artigos
ante-penultimo c ultimo, o nssociado tem direito a ser
medicado, S\.llllcnte no Hio de Janeiro, pelo medico da
u;:sociação.
Art. 12. O associado que se ausentar temporariamente
do Uio de Janeiro será considerndo sncio, si continuar a contribuir para a associação com as mensalidades respectivas ü sua
ausencia.
CAPITFLO I1I

Pt:l'\AS

Art. i3. Perdem os direitos de socio:
L" Os que forem rondt'Illll:ulos por ~rntt•nr,a passnlla em
julg-ado por causa deshourosa, e aquellcs contra quem se
provar que foram desempregados por motivos indecorosos;
2. o Os que deverem seis mezes ue mensalidades, e, sendo
ndvertidos, ns não pagarem no espaço de 30 dias, contados
uaquellc em que lhe forem cxigill:1s peln direcção ;
3. o Os que contravicrem ás disposições contidas nestes
estatutos e os que, antes de entrarem no gozo de quaesquer
subsidias, empregarem meios illegacs para os obterem.

Ui3
l'nra.~\Tapho nnico. Dever~o ~er excluído ..; do gremio social
os que desrespeitarem a assem!Jléa geral,n direcção ou os regulamentos internos da associação. A cxetusão, porém, compete
á assem!Jléa gcrnt, cxpressamen te con \o cada para esse lim.
Art. H. Os soeios que completnr<'m tres mezes de divida
das suas mensalidades não lerão direi:o a subsídios pccuniarius. Si se der tal l'aso, s,·, poderão sPr subsidhtLlos 30 dias
depois daquclle em lllle se tiverem qni!atlo.
p,,r;,grapho unico. Exr:optun·se da ültima parto das disposi~ões deste artigo o m!Jsidio lWI'a funt·rcd.
Art. lii. O assoei:Hlo qtt<~ r,·,r oliutinado, em virtude do
dispusln no 11. 2 do art. l:J, retJU<·rendo, tornar:\ a pertent'•'l' ú associa<;ão, salisl'azendo o tl•~!Jitu IJUC originou a
climinat;iiu, pagantlo nova joia c &ujeitando-se ás oxigcncias
dos IIS. i. e 2 do art. :J.o
Art. 16. Aos funccionarios s~to iguaimcnte applicaveis as
penns de que tratam os artigos precod,·n trs. Si\ o cunsitlcrndos
funceionario~ todos os associados que exert·crern ear·gos electivos, os quaes são obrigados a exercei-o.; eom zêlo e dedicaçito _ Serão d1~stituidos do' 1~:~rg"s :
L o Os l'unccinnal'ios •tne se aus<llllarem tlo 1\io 1\u Jnnriro
srtn a viso pn;vio ú direcção ;
2. o Os que não entrarem no cxorcicio cln seus cargos 30
dias depois de avi:;ados da sua eleit;i'ío ou de Jtogalrnente cmpos<Htlos ;
3. o Os IJUC não tlcsempenhan·rn t·orn z1~lo e dcdic:•çiío as
fLUICt,'ÕI's dt• :;cus t·ar~os ou nhu>:ll'l'lll duo; poderes IJIIIJ lhes
forma eonli:tdos, pr:ilicanuo al'los pnjudicincs ú associat;flo.
Paragrapho unico. Sómente á :~s,embtéa geral compete a
destituição de que trata l'Ste artigo.

CAPITULO lV
DOS FUNDOS DA ASSOCIAÇÃO

Art. t 7. Os fundos da associação scriio permanentes e
disponíveis.
§ L o O fundo permanente será composto:
i. o Da totalidade das joias n diplom:1s ;
2. o Du remanescrnte Hnnual oo fundo disponível ;
3. o Dos .iuros provenientes do proprio fundo permanente;
q,_ o De quaesqucr outras quantias qnc a associação ntli]Uira,
resultantes de beneficio:<, ofl'er-t.as, sub::cripções, clonções c remissões.
§ 2. o O fundo disponível será composto da restante receita.
Art. 18. O fundo pernwrwnte ser:í empregado em apolices
da divida publica nncionnl em nome da associnçiio, as quaes
não poderão ser alienad~s stmiio por dolibtJra~ão dn assembléa
para isso convocada extraordinariamente, e que só funccionará
estando presentes mais ele dons terços dos sorios quites.
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Paragrapho unico. A direcção recollwrú a um Banco de
reconhecido credito totlo o fundo disponível, c parte do permanente que fôr preciso pam occo1-rer ao pag-amento dos
subsitlins e mais gastos soeians; logo, porém, que haja excedente ítqucllas uecessidndPs, o collvt•rterú em n111:1 ou mais
apolices.
Art. i9. A associação não poded1 fazfll· em~ctivos os subsidio~ mencionados nos :1rts. 8. 0 e lll sPm rJUe tenha um
fundo permanente de 20 :000 1~; poder:i, Pntretnnto, cstnbelecer
as :mias e fundar a IJililiolheca logo IJlW n renda socinl o
permitta.
CAPITULO V

BIBLIOTIIECA E AULAS

Art. 20. A bibliotheca social. que poderá ser fr:mqneada
ao publico quando a dir,•cç:io '> julgue possível e conveniente, compôr-so-ha:
i_ o Dos livros o cartas geogrnphiea,;, genl)alor~iens, estatísticas, topogn1phicas e e!Jmogrn ph ic as, jurnans, m:muscri ptos,
etc., etc., offerecidos á nssocia~·f10 pelos seus membros ou por
pessoas e:' tranlws ;
2. o Dos livros comprados e jorn:~t·s subscriptos por conta
da associação.
Paragrapho unico. Com a arquisiçü0 de livros e jornaes
poderá ser despendida em e:ula :mno, a quantia que a asst•mbléa geral auto1·izar.
Art. 2i. Sendo a hiiJiiolhecn fnnd:-11!a pnrn uso e gozo
dos associados no edilil'io da ns>ocia«;âo, é vedado rdir:11·em-se
livros pnra fóra d0 eslabclecimento, ;:ah·o si o 11ssociado
(sómente este) contribuir pnra a rrnda sori:~l com n mensalidade de 500 rs., e sujeitar-se ;ís condições do regularnento
interno.
Art. 22. As aulas sl'rão facultadas gratuitaml'llle ao~
associados e seus filhos, e funceionariio em dias e lwras
designados no regulamtmto interno. Os alumnos d1~vem
comparecnr á hora marrada e :~ssignar o livro de presençn, o
qual conterá igualmente a ;~ssignnlnra llo professor e a do
dircetor fiscal.
Paragrapho nnico Quando a direq·ão julgnr possivel e
conveniente, poderá franquear as aulns da associflt;iio (qualquer que seja a nwteria) para o ensino gratuito de 20 meninos
pobres.
Art. 23. Os professores enviarão trimens~lmente uma
informação escripta á direcção sobre o desenvolvimento dos
discípulos e proporão as medidas necessarias e uteis ao
ensino.

CAPITULO VI

DA ASSEMDLIÜ GEiiAL

Art. 2!~. Os associados quites convocados pof tres annuncios ~uccr~sivos nas follws lllai~ lid[ls, formariio a nssemiJléa
geral da Associtu;ão tios Empregados no Commercio do Rio
de Janeiro.
Art. 25. A assemiJléa geral julgar-sc-ha constituída logo
que se achem pre,ente,; 30 socios com tlireito (le votar.
Qunndo, port'·m, r,·,r conYoeada para fazer IJIWIIJUCr alteração nos estatutos, só se julgara constituída eom a prescn~a
de dous terços dos so~ios quites. Niío se reuniutlo numero
sufficiente, far-se-ha segunda convocação, c então poderá
delibemr com um terro dos rlitos socios. Si f,·,r nccessaria
tcrecira convoca~iio, ddilwrarú eom IJuaiiJuer numero.
Art. 2G. A asscmhléa geral é n autoridade soberana da
associação, e, como tnl, compete-lhe eonhecer e deliberar
sobre todos os negocies soeiaes, delcg<lUdo a sua f(crcncia
em uma dirccc;ão aunuallncntn deita.
Art. 27. A mesa dn asscmhl,··;l ~·· rnl eomJHli'·S~'-ha de
presidente, viCI'·lli"C-;idente, 1." o 2." sc_~eretarios ,. doLts vice·
secretnrios.
~ i. o No impe<limento do presidPntc c vicf'-presidente,
fará as suas vezr>s o i." 'caetnrio, na falta deste o 2.•,
c ~m ultimo enso o vice-seerctnrio mais iuo:;o.
§ 2. o Na falta de todos os seerctarios, o presiuenln nomeará.
dons membros para exere .. rem auvcnticiamente as l'uncções
daquclles.
Art. 28. E' da competencia dn assembléa geral :
L o Eleger a mesa :111nnal ;
2. o Eleger a direcção, que será composta de 21 membros;
3. o Eleger uma commissão de cinco membros pnra examinar as contas annunes da direc(~iio e dar sobre ell:1s o seu
l•are?er, bem con:o, eleger lfUaesr!uer· outras commissues que
pree1sas forem ;
. 'L" Deliberar sobro a nltervçiio rlos estatutns, regulamentos
mternos c collocaçiio dos fundos soeiaes; a altera•~iio dos
estatu~os, porém, fica depenucnte Lla approvtt(:iio do t;overno
lrnpertal ;
:5. • Conhecer c resolver sobre qunlquer duvida suscitada
entre a direcção e alguns dos socíos, assim como sobre as
que tiverem Jogar durante as sessões ·
6. • Arbitrar ordenados a empregados, o que deverá fazer
sob proposta da direccão ·
7. • Conceder ou négar aos associados a escusa, que por
ventura peçam, dos cargos para que tenham sido eleitos ;
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8.° Cunceder os títulos honoríficos de que trata o art. 53
úquelles que o tiverem merecido;
9." Ouvir as razões dmbs pela dirccçiío no caso desta ter
suspendido o thcsoureiro, c, sendo .i ustificadas, responsabilisal-o e processai-o pelos desvios de fundos sociaes ou por
faltas occorridas no exercício de seu cargo;
iO. Deliberar sobre todos os negocios da associação, não
especificados nestes estntutos.
Art. 29. Ao presidente da nssembléa geral compete:
:1.. o Convocai-a ordiuaria e extrnordinarinmcntc;
2. o Abrir e encerrar as ses,ões ;
3. o :Manter a ordem ch:unando a e!la os socios que a perturbarem;
4. o Hu!Jricar o livro de nelas da assembléa gcrnl;
fL o Assignar os respectiros termos de abertura e enccrrnmento;
ti." Desempatar as votações com o voto de qunlidaue.
Paragraphu unico. O presidente nilo poded tomar parte
nos debates occupando a cadeira vresidencial, salvo em
dt'fcsa ou acerca de actos relativos ú mesa.
Art. :lO. Ao 1. • secretario compete redigir ns nctns das
sossões, assig-nal-as conjunctamente com o presidente c
prover a todo o expediente da mesn, no que será coadjuvado pelo 2. o secretario.
Art. 31. A asscmbléa geral terá reuniões ordinarias c
extraordinarias.
§ i. o As reuniões ordinarias terão lo R· ar em Junho e Julho
de cada anno e nos dias em que o presidente, de accôrdo com
a direcção, o determinar.
§ 2. o As reuniões extraoruinarh1s terão Jogar :
L o Quando o presidente as julgar precisas;
2. o Quando a direcç:io as requerer por cscripto, e declarando o motivo da convoca('ão ;
3. o Quando 30 ou mais soei os (de accôrdo com o n. G
do art. 6. ") as requererem.
Art. 32. Na primeira reunião de Junho a assemblt-a geral
começará os seus trabalhos por eleger a mesa e a direcçilo,
que hão de presidir os trnbalhos e administrar os interesses
sociaes no ruturo anno, assim como elegerá uma commissão
de cinco membros para, no prazo maximo de 30 dias, examinar e dar parecer sobre o rclatorio e contas apresentadas
pela direcção, sendo esta obrigada a ministrar á mesma commissão todos os esclarecimentos precisos.
Art. :l:l. Na reunião de Julho a commissão de contas
apresentará o seu parecer, o qual será discutido e votado,
seguindo- se depois a posse dos novos funccion:trios.
Art. 31J.. Das deliberações tomadas em assembléas geraes
redigir-se-1m netas que serão exaradas no respectivo livro,
onde deverão ser assignadas pelo presidente e L" secretario.
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CAPITULO VII

Art. 35. A associação será administrada r•or uma direc1;ão
composta de 21 memhros, eleitos anumilm<~ntc pela assemhléa
geral, os quacs elegerão Llc <'utrc si as eommissiics-JJircclom,
syndicante e de empregos.
. .
§ f.o A commissão directora será composta de pre:-Idei_Ite,
vice-presidente, i. o e 2. 0 scerctarios, 1. 0 e 2." thcsourciros

e um vogal.
Compete-lhe:
L" Ser o orgão da dirceção para 1\\I'Cutar todas as suns
ordens e resoluções, c tomar as de!ilJ:~raçõcs <JLLe j ulg:11·
acertadas em beneficio commum ;
2. 0 Ser interprete dos assoeiados ante a associação, rcecbcndo e deSIHIChatHlo os pedidos <k Sl!!Jsidio..;, negando-os
OU concedendo-os, conrormc ror 1le jnsti1:n: ouvidas, ll01'1 1lll,
devem ser as outrns cummissõc>, que são solidari:1s em louus
os aclos da direcção.
§ 2. o A com missão syndicnnte ~erá composta de um presidente, f.o e 2. 0 secretarias c quatro vog~es.
Compete-lhe:
i. o Verificar, pelt:s ml'ios a wn alcance, si <JS lli'Oill'str,s
para socios e3tão ou uiio nus con1li<;ões tlll serem admitti<lus;
2. o Participar á commis:-iio direetorn, para esta avisar ao
proposto, quando approvada tirer sitl<l a sua aclmissiio, IJUe
deverá sel-o por maioria do votos;
3. 0 Auxiliar os trabalhos das outras 1~ommissões, com os
actos das quaes é solidaria, e propor todas as n;e<liua,, tjUC
julgar convenientes, em ses:-:ões administrativas.
§ 3. o A commissão de empregos será composta de um
presidente, L o e 2. o secretnrios e quatro vogaes.
Compete-lhe :
i. o Tomar conhecimento das participa<;ões dos soei os que se
desempregarem e conhecer e,;erupnfosamcnte o motivo do
desemprego; e, Si ror justo, COilllllUlliCa(-O Ú Comn1issão
directora para o subsidio correspondente ;
2. o Providenciar pa1·a reempregal-os com a possivel brevidade, em empregos igunes ou correspondentes aos tJUe
tiverem perdido ;
3. 0 Propor, em sessão administrativa, a suspensão daqnelles
que tenham incorrido ua pena do n. 1 do nrt. 1:3, e auxiliar
as outras commissões, com as IJUa<'s é solidaria, apresentando
todas as medidas que jufgm· convenientes.
Art. 36. As commi,;sões ligadas pela solidariedade dos seus
actos formam a direcção e a esta compete :
i .o Cumprir e razer cumprir estrictamentc as dis~i.l;Iíes. ·--destes estatutos e mais regulamentos interno~-ruilR~ ãs ( ·--.-.
deliberações da assembléa geral;
Ç -r\-\Ç\j'\ \)t ,L·l '·,
1'. u. 1880
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2. o Apresentar ú assembléa w~ral, no começo do mez dB
Junho de cada anno, o relntorio circumstnncido do desenvolvimento e ostndo da associação: o bnlanço, contas e mais
documentos relativos ã sua gcrcncia;
3. o Admittir os empregados r[ne precisos forem para o
serviço da associação e demittil-os quando, por motivos
justos, julgar que o deva fazer;
4. o Zelar e conservar sob sua guarda todos os valores e
effeitos que pertenr:un á assoeia:;ito, dos quaes deverá ter
inventario ;
5. o EllamiruH' ou mandar verificar JlOl' delegado seu a
veracidade de requisição de subsídios por motivo de doença
ou desempreg-o, e, sendo ju~tn, concedê!- os de :~ccôrdo com
o disposto nestes estatutos ;
{i. o Suspender os assoeindos i !!CUrsos nos arts. 5. o o i3,
c pl)dir a climin:1ção dos mesmos :i assemhléa geral;
7. • Heqw·rer ao presidente <ia n~;sembléa geral convocações
desta extraordinariamente, todas as vezes que o julgar conveniente aos interesses sociaes ;
8. o Tomar contas ao thesoureiro todos os trimestres e
suspendd-o quando se veriliquom <IutiCSf!Üer desvios ou
alcance;
9.• Heunir-sn em sessiío administrativa, nunca menos de
duas vezes por semana, e Piabornr os regulamentos internos
da associação ;
10. Propôr :í assembléa geral os nomes dos socios e estr:mhos que, por serviços ou donativos (art. 53), tenham jus
a titules honoríficos.
§ 1." Si der-se o cnso de nlgnma falta para a fJUal n dirccção
julg-ue deml)siado rigorosa a pena de exclusão, o que, entretanto, mereça de alguma lórma ser puni<la, poderá suspender
dos direitos e regali:1s por espaço de 30 dias-minimo, e
de 60-maximo, aquolle dos socios que a commetter.
§ ~.o Sem que t·stejam preseutes um terço e mais um dos
membros da direcção, esta não poderú deliberar em sessões
admiuistrati vas.
Art. 37. ,\o presidente dn tlirpcçiio compete:
i." Abrir fl encerrar as sessões administrativas;
~.o Begular os trabalhos c m~nter a ordem durante as
mesm:1s sessões ;
. 3. o Rubricar os diplomas e todas as ordens de pagamento,
livros da secretaria e da thesouraria, etc.;
g,. o RepresPntar a nssociação em todos os actos para quo
fôr convidada, nomeando comrnissões para esses e outros fins
necessarias.
Art. 38. E' dever do vice-presidente:
i. o Substituir o presidente em todos os seus impedimentos;
2." F isca lisa r as nulas, provendo a tudo que mister fõr
para que estas funccionem com regularidade e proveito.
Art. 39. O i. o secretario é o orgão da direcção em toda
a correspondencia soeial. Compete-lhe :
i. • Proceder á leitura das ac tas e de todos os papeis de
que constar o expediente das sessões;
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2. o Redigir as actas, escrevel-as e assignal-ac; com o presidente, bem como todas as ordens de pagamento ;
3.° Copiar textualmento por dat~s todos os officios, nnnuncios importtmtes e avisos que pela presidencia ou pela
secretaria forem expedidos ;
l!,,o Matricular os associados com toda a minuciosidade, e
conservar o archivo social na melhor ordem ;
:i. o Dirigir toda a corrrspondencia social e procurar manter
rofações com as sociedades simil:~res ;
6. o Assignar os diplomas com o presidente e thesoureiro.
Art. Ea,O. O 2. 0 secretario tem por dever:
i. o Substituir o t. • secretario em seus impedimentos e
auxiliai-o no que fôr mister;
2. o Ter sob sua vigilancia e guarda a bibliotheca social,
catalogando livros, etc., e responsabilisando-sc por tudo a
e lia referente.
Art. !a,i. O i. o thesoureiro é drpositario dos fundos sociaes
e, como tal, compete-lhe:
i . 0 Assignar, conjunctnmente com o presidente e i." sccre·
tario, os diplomas dos llssociados c os recibos para levantar-se as quantias pertencentes á assoeinç~o, <JUO estivt•rem
depositadns em estabelecimentos hancnrios;
2. o Assi(l"nar os recibos de joias e mensalidatle·;, e 111andar
proceder a sun cobrança;
3." Depositar os valores sociaes em hnnco de reconhecido
credito, de accúrdo com os outros membros lla din)cção;
conservando súmenle em seu poder, para des11Czas impre·
vistas, quantia nunca superior a :300t5000 ;
la,. o Prestar contas trimensalmente por meio tlo balancetes
apresentados em sessão administrativa, e responsabiliznr-se
por totlos os valores sociaes confiados {I sua :.mnnla, bem
como pelos que estiverem em poder do cobrador tia associação, que deverá ser pessoa de sun confiança.
Paragrapho unico. O thesoureiro não poderá despt•nder ou
entregar quantia alguma, sem autorização por escripto
firmnda pelo presidente e i." secret<trio da direcçfio.
Art. !a,2. No impedimento prolongado de qualquer dos
membros directores, e~te será substituído pelo re~pectivo
membro vogal, ao qual competem todos os deveres o direitos
do cargo que assumir.
P11ragrapho unico. Por impedimento do L• thesoureiro
substituil-o-ha o 2.•, mediante um hal:mcete de lodos os
valores da associação. Competem-lhe todos os direitos e
deveres do cargo.
Art. la,3. A's commi.ssões syndicante e de empregos, além
das sessões administrativas marcadns no art. 36 n. 9, é per·
mittido reunir-se particularmente todas as vezes que jul·
garem conveniente. Neste caso suas resoluções serão exaradas
em livros de actas especiaes, sendo estas assignadas pelos
respectivos presidente e i.•• secretarios.
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CAPITULO VIII
DAS ELEIÇÕES

Art. 46.. As eleições para os cnrgos da associar:ão sfrão
feitas por escrutínio secreto e da seguinte fúrma:
f.o Para os cargos da mesa da as~embléa geral e111 listns
de seis nomes, designando-se diante de cada um o c:1rgo a
&xercer;
2. 0 Para a direcção em listas de 21 nomes, e na mesma
conformidade, isto é, o cargo a exercer em frente a cada
nome·
3. 0 Para a commissiío de ('Xamc de contas em list:Js ul'
cinco nomes, sem designação de cargos.
Art. M>. A direcçiio não votará para a commiss:'ío do
exame do cont~s, nem sobre o parecer por ella d:1do.
Art. lt6. Para a eleição de quai(JUer cargo, requer-se
maioria absoluta de votos no primeiro cscrutinio ; bastando :1
relath·n no segundo. No cnso de empale decidir-,;e- h a eom
o voto de qualidade (art. 2!> n. 6 ).
Art. 47. Sempre que a nssembléa geral dispr,nsar algum
associado do cargo para que tenha sido eleito, o que nunca
deverá ter Jogar senão por escusa desse ou por motivos
assaz ponderosos, proceder:'! a novn eleição parn o pn•nnchimonto da vaga que tenha-se dado.
Art. 48. A participação por eseripto, feita pela rru~sn (JUC
preside á eleição, servirá de titulo, em qunlquer caso, para
que possa o associado eleito assumir as funcçõcs do cargo ;
será, porém, dispensadn esta formalidnde pnrn aquelles que
immediatamente forem empossados.

CAPHULO IX

DISPOliÇÕES GERAES

Art. li9. O associado que se desempregar deverá officiar

á direeção communicando o occorrido a fim de que possa

reclamar o patrocínio e os ~ubsidios g-arantidos pela associaçlio, sem o que a n:~da terá direito; da mesma fórma
deverá proceder por motivos de molestia.
Art. 50. O associado deverá passar recibo de todas as
quantias, que, como subsidio, receber da associação.
Art. 51. Para os empregados da associação, estipendiados
ou não, deverão sempre ser preferidos os associados, ás
pessoas estranhas.
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Art. l'i2. Ficará remido do pag-amento de mensa\itlades
o assoeiado que contribuir de uma ~ú vez para os cofres
sociaes com a quantia de 100#000.
Art. 53. No intuito de recompensar aos associados ou
estranhos, por serviços, donativos e dedicação e111 jirúl do!!
1ins sociaes, a associação, de aecôr1lo com o 1lisposto nos
arts. 28, n. 8, e 36, n. iO, conferirá os titnlos de• wcios
honorarios, llcnemeritos e bemfei tores:
§ i. o O de socio honorario-ás pessoas cstr:mhas ao quadro
social, como sejam: professores, metlicos e outras, que o
tenham merecido por serviços, offertas ou donativos.
§ 2. 0 O de socio benemerito- a todos os socios fnnd:ulores,
comp1·ehcndidos no art. 56, c além destrs:
L" Aos que tiverem proposto DO socios, que tenham sido
aceitos;
2." Aos que, pertencendo desde um mmo ó associar fio, se
tiverem distinguido por serviços a dia prestados;
3. 0 Aos qnr, pela dediear~o ao estudo o :t)lrovoitamenlo
nas aulas da associaçuo, se rccommendarem :i :~Llençüo e
apreço social;
!1. 0 Aos qur, por CSJHI{'O de lO annos, não tenlwm recrbido
sub~idios pccuninrios ou tenham serrid11 em tres dirl't'ções
annuaes.
§ 3. 0 O titulo de socio hemfeitor ser:í conferido:
1. o Aos associados que, por espaço de Hi nnnos, nlío tenham
rccebillo subsidias prcuniarios ;
2." Ans que propm.r.rcrn ;:ocios fJHC srjmn nceitos em
lHlllH'I'O

a." Aos

do JOO, peJo

IIICUOS;

que fizerem dorwtivos, de uma sú vez, superiores
n 300BOOO.
Art. 511. A entrega dos títulos honoríficos aos ngraciados,
dever;í ser feita com a solcmnillade pussivel e em sessões de
assemhléa geral. Nessa oceasiiio o presidente lln assemb\éa
e o da di recção, rememorando ns serviços prestados pelos
:tgraein!los, pronuncinrãn diseursos ana'ogos ao arto.
Art. 55. Na snla das sessões dn n.<sem!Jléa geral, haverá
um ou mais quadros com os nome,; dos socios- honorarios,
benemeritos c hcmft'itorcs, em sigiwl do muito npl'I)ÇO que
lhes tributa a associa~·ão; e, quandn 'e tPnha de recompemar serviços para os quaes os titnlos honoríficos não
sejam sufficientes, a assemblén geral pnderú mnndar tirar a
oleo o retrato de quem o tiver men·dLlo e o eollocará no
Jogar de honra da associação.
Art. 56. São considerados socio~ fundadores todos nqnelles
que se inscreverem socios e tiverem pago as mrnsnlidades
relativas até o dia 30 de ALril de 18!:!0; e, como tal, têm
direito ás prerogalivas de bcnemcritos (nrt. 53§ 2. 0 )
Art. 57. Aos socios honorarios e l1emfeito1'es se ap[llicam
todos os direitos garantidos e deveres estntuidos MS outros
1mcios, ás excepçlio do que dispõe o art. 7. o ns. t e 2.
Paragrapho uni co. Os honorarios, porém, não poderão
eleger nem ser eleitos para os cargos da associação.

Art. 58. Os socios benemoritos, hemfeitores e remidos
pagm·ão 2~ pelo tliplom:•.
Art. ti\1. Os 1~asns uíio previstos nr~stes estatutos, assim
como qunrJSfltH'I' allernçõ"s IJ u:· a CXJH'riencin mostrar serem
necessarins, ser~ o resolvidos e a ri mi !tidos pela assembléa
geral sob parecer apresentado IH'Ia direcç:io. O que a
assrnnbl(·n nJsolver, de aeeórrlo com os arts. 2ti e 28, licará
constituindo lei social, depois de approvado pelo G•1vcrno
Imperial.
Pnragrapho unico. A votação sohrc n materin deste artig·o
será nominal.
Art. tiO. O titulo da nssociaç:io e os Iins a cuja realização
ella sr, propõe, não poderão set· revogados. Si a dirt~cção
entender rJne a ooeied~dn não p•'JdC rontimwr a satisfazer
seus fiw~, propor:\ Slt:l t]i,,olução ;i asse.mbléa ger:1l, para isso
convrwr11la extraordinarinturnt•', c qlle st'J funccionar:'t estando
prc,;rJ11:r~ tnctnde c nwj,; um dos socios tJUitcs. Não se
reunindo nutnf'ro sutlicir·nlc, f1r-sc- ha nova con l'oeat~ão,
podewh cut:w a assem!JJ,:a l!elilwr<ll' com um tcrr:o dos t!itos
soei os.
Par. J.i!'aplw nnico. No !'aso previsto peln segunda parte
deste ;q·tigo, o nrclliv•J fln :IS:<oei:J{'fu>, composto dos livros de
actns n contnbilidal!o I' mais docunJt•ntos ruhrir~•dos, se!·:i,
depois 1le tudo COIIIJH'!ent:·IIHmlt\ rPiar:iOiwdo, etttrc.~lln :'1
:mtoritl:ldn COIIIJll'l.enle.
AnTJ<:o AtllJICJONAL. -Quando a m;s,•mbltia geral entender
que, pl)r meio de Ulll cofre csper:ial, deva errar um montr.-pio
em pról das fnmili<IS dos socios Jinados n um fundo pnra a
acquisi~·~·J de urn predio corn a~ :rcr·unttnodações Jlr,·t+;:IS
aos fins socines; quando, finalmente, entenrler que deva
fundar 11111a cai \a de t•mprestilllos aos assoe in dos, ili>'f~utirá
a Jll'O(lOSta fjllll lhe Íl.ll' ii(JI'I'Sl'Iltada e SIIIHIWI!CI-:t-lta
á approvaç:lo do GoVI't'IIO llllJll'l'Íal. J);~d:l n opportunid:11le de
ser fundnrla a cnixn auxilinr, a direcção elaborar:'! o regula·
mento e ~niJmcttol-o-ha á :1pprovne:lo da assPmlJléa gl'ral.
( Sc;;uem-se ns assi··nat11rns.)
·

DI~CHETO

N. 7808 A- DE 28

DI~

AGOSTO

DE

1880.

ConrC'dc garantia tlc juros do 7 °,·" f>Ohre o capital de 500:000,~ :í fOill~!~lliiJLl
que fôr organiz~uJa flOio Tonontc~Coronl'l Autonio Luiz de Araujo M:teirl,
proprjctario do engenho • 1\lercês-Nov:u, no vallo do .JaparatuiJa, J>roliucia
do Sergipe, para cstaholocer naqunlla Jo(·:\lidadc um CJJgcnho ccutrnl dosfinado ao fabrico do nssucar do r.auna.

Attrmdcndo ao que l\fc requereu o Tenente-Coronr•l An.

t~nio Luiz de Arnujo 1\lnciel, Jll'oprietnrio do engenho •Jirercos·r'()Vll•, no valle de JaparatuiJa, rrovineia de ScrtdpP, l!t~i
por hem, 110s termos do art. 2." da Lei n. 2ü87 lle (i dt'
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Novembro de 1875, Conceder :í compnnhia que organizar a
gar:mti:t do juros de 7 o;, no anno sobre o rapital do tiOO:OOOB,
applieudos á construc~~ão de um engnnho central e de sua~
dcpenllencia~, pura o fabrico de assucar de canna naquclln
Iocalirlarle, mediunte o emprego de apparl'lhos os mnis nperfeiçoados, obscrvadn~ as cl:lUsulas que eo111 este bnixam
assign:tdns por Manoel Buarque de 1\laceclo, do 1\Ieu Conselho, Ministro c Secretario de Estndo dos N<·gocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha
entendido e fnça exm~ntar. Palacio do Hio 1lc Janeim em
28 de Agosto de !880, ti\J. o Lia Independ.,!ncia e do Imperio.
Com a rubrica de Sun l\Ingesta1lo o Imperndor.
Jllnnol'l Tlua1·qw' de ilfacedo.
Clau .. ula~>~ n (JUe se ref"er•e o Decr~·ton. ')'808 A.
desta data.

Fif'a concedida á comp:mhia que o Tut<'JJk-Coronr~t Antonio Luiz de Araujo M:teiel orrwniz:n· para o !' ;t;d)()h~cimenlo
de um engrnho cenlral, uestinallo nn f:tliri1·" de ns,;u!·:11· de
canna, nw1lianlo o !:lliJII'Cgo de ''JIParoliio-; ,. proril'SIJs tlloderuo,; os mais aperl't•içoados, no valle d,,, .Japar:;lttiJa, Provineia
de Sergipe, a r5arantia úe juros úe 7 ':,ao auuo sobre o r·apital
de 500:000~ ellertivamente emprt!ga!lu na con.;lrncção dos eilificios a proprindos parn :1 f:iiJrÍ!'a o dcpPn iln!lt· i:~~ d<·sta, m :tt('[·ial
lluc.luante, trarnway, snu lll«tt~rial li\o e rod:tnln, :tiiÍtll:tes
c aeenssorios iudis[JCnsavcis ao 'cni~o da Ill<~suta fnhriea.
Par<JGTapho unico. Do c:tpital garantido pelo lllellllS a
quantia de J tiO: 0001$ será empre;~ada no material úa naycg-açno
lluvial e no assentamento de vias ferrea>: t!estinnllas ao
transporte das eannas dos centros agTicolas :•o engenho.
H
A companhia poderá ser orf(anizada dl'ntro ou fóra do
Imperio, sendo, no primeiro caso, JH'efPrill.:s pnra aceionistas, <'111 igualdade de condir:i11'S, os propri:''.ari<JS a;n·ieolas
do refl'ri do Jogar.
IH

Tendo a cornpnnh:a sua sédo no exterior, numear:i um reprcscnl::n tu com todos os poderes Jl[:ra t::•tar c rl'solver no
lmpcrio dircctamenln com o Governo a; 11 ue ;iõr'> IJUO provierenl do contrato que ft)r celeiJraL!o •·m •rir·cw.le l!a-·. presentes clausulas.
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IV
A responsabilidade do Estado pela gnrnntin do juro só será
effectiva depois que a companhia provar que o engenho
central está em condições de funccionm· c durará por espaço
de 20 annos, contados da data <1o contrato.
O respectivo pagamento será feito por semestres vencidos,
em presença dos balanços de liquidação da reecita c desJlezll, exhihidos pela companhia e devidamente examinados e
authenticados pelo agente fiscal do Governo ; fazendo-se, no
acto em que a empreza estiver prompta c em estado de começar suns op1)ruções, a conta do juro até cntiio vencido
correspondente ao tempo c á somma do cupital cffeclivllmcnte
empregado na construeção, para ser pago conjunetameute
com o juro do primeiro semestre posterior á inauguração
da fabrica.
Il.eg-ulará o cambio de t-7 <1. por J 6 pnra to<l.'lA :1s operações,
si a companhia fôr organizada fóra do Impcrio ou alli le·
vantado o capital.

v
Além da garantia de juros, ficam concediJos á companhia
os seguintes f;1vnrcs:
§ L o Isenção de direitos de importação sohre as machinas,
instrumentos, trilhos, material lluetuante c mais ohjcctos
destinados ao servi~·o <la fabrica.
Esta isen<;ão não ~e farú etreetiva cmquanto a companhia
nílo apresentar, no Tltcsouro Nacional, a relação dos sobreditos
objectus, especificando a quantidade c qualidade, que aquella
Repartição lixara annunlmente, conforme a~ instruc~·õcs 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
direitos, imposta pelo l\Iinisterio dos Negorios rln Agricultura, Commercio e OJJras PuiJlic<~s, ou pelo da Fnzenda, no
caso de que se prove ter ;:dienado, por qualquer titnlo, objecto
importado, sem preceder lice111;a dai[Uelles I\Iini:::tcri•Js c pagamento dos respectivos direitos.
§ 2. o Prefercncia pnra acq uisição do terrenos devo! utos
cxbtentes no município, eJioctuando-se pf'los preços mini mos
da Lei n. 60! de i8 de Setembro do 1850, si a companhia
distribuil-os por immigrantes que importar e estabelecer, não
podendo, porém, vendei -os a estes, devidamente medidos c
demarcados, por preço excedente ao que fór autorizado pelo
r.overno.

VI
A Cl)mpanhia dever{t estar organizada dentro do prnzo do
i8 mezes, contados da data do contrato, sendo dentro do
mesmo prazo submcttidos ú approvação do Governo os res-

pectivos estatutos, si o capitnl fõr levanlnrlo no Imperio, ou
soliciLada a necessaria llutorização para que a companhia
funccione· no Brazil, si o fundo social fôr sul!scripto no C\:·
terior.

YII
A companhia suhmetterá á approvação do t;overno, dentro
de seis mezes da approvação dos e~ tatu tos, o plano e orr.:a ·
mento de todas as obras projecladas, os desenhos dos appa ·
relhos, a descripção dos processos empregados no fabrico do
assucar e os contratos celebrados com os proprietarios agricolns, plantadores e fornecedores de canna, atim de que o
Governo possa ajuizar do systema e preço das olJras e da
quantidade da canna que poderá ser fornecida ao engenho
centrnl, nos termos da condição X.
A companhia é obrigada a aceitar ns modiflr·ações fJUe
forem indicndas pelo Governo nos trabalhos prelitniil:lrPs dn
que trata o período anterior, caducando a roneesr.iio no caso
de não representarem os contratos celehrndr•s com os proprietarios agrícolas, plantadore> e forneceLlores de cauna
a quantidade mínima especillcada na citada clausula X, rwra
moagem de :1.00 dias pelo menos em cada nnnn.
VIII
A comp:mhia começará a~ olJras dentro do prnzn de seÍ'1
mezcs, contados da data da appmvar;~o do plano <~ on:amentD,
e as concluirá i2 m(')zcs depois.
IX
Si a eompnnhia deixar de organizar-s,~. ou depois dn
organizada nf o se habilitar, de aecôrdo com a Lei n. i083 lk
22 de Ag-osto de i8ii0, para exercer suas funcções, dentro dos
prazos llxados, o Governo poderá declarar nulla a concessiio.
snlvo caso de força maior devidaiH>'nte comvrovado, em que
será concedido novo prazo para a realizHç~o do serviço que
não tiver sido opportunamente exeeutado; lic~l!lflo de nenhum
effeito a concessão, si, esgotado o novo prazo concedido, não
estiver concluído o serviço.
X

O engenho central que a compnnhia estahelecpr terá c a.
pacidade para moer pelo menos diariamente 2'•0.000 ldlo·
grammas de canna e fabricar (lllnualmentn \HiO. OUO kilogrammas de assucar, no mini mo.
A' medida que fôr augmentando a prodncç~o da cann(l no
município, será elevada a potenciados machinismos, de modo
a obter, pelo menos, uma quantidade de assucar na me,ma
proporção acima estabelecida.
P. II. 1880
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XI

A companhia, de accúrdo com o Governo, intmduzirá em
seu estabelecimento os melhoramentos que no futuro forem
descobertos e interessarem ,•.~peci~lrnentr ao fabrico do assucar.
XII

A companhia ligará, por meio de navegat;ão fluvial e
linhas ferreas qne terão a hitola ele um nu~tro, o ongrnho
central com as propri,~dadcs agricolns do nmnicipio, estabelecendo paradas onde poss;nn >er entreguPs pdos tnltiva·
dores as c:mnns destinadas á f':tbrka, e empreg:mdo a tracção
animada ou n vapor para condueçiío da cannn e exporta(;ão
1lo assucar em wa.IJons apropri:1dos n rste sf1rVi(:o.
XIII
Nos contratos celebrados cum a companhia é Jil'!'o ans
proprietarins agrícolas, plantadores e fornecedores de canoa
estabelecer ~s condições do forneeimento e sun indemnização;
podendo esta ser ajustada em dinh•·iro ou em certa proporção
e qualidade do assucar fahricado.
XJY

Do capital garantido pc!n Estarlo tk-tinar:í a cr•mpanhia o
valor de 10 o;, para con,tituir 11111 fUJH]O l'S(lCCiaJ iJlH', f:Ob
sua responsnlJilidade, emprrq·,rú, a IH ~zos l'tn:vt,neionados
e juros até 8 ~; ao annP, ao~ [>lnntadores c f'ornt·c:~doros de
canna, como adiantamento para ~uxilio do'' g·a!'tos de producção.
A importancin do rmprestimo não podcrú cxcrdP-r de dons
terços do valor presnmivel d;1 safra. Nn fali:~ de nccôrdo,
o valor presumível dn snfra Eerá fixado por arbil r os, tendo a
companhia para fianç:t do rrembol~o, n~o só os fructos pendentes, como lambem Cl!l'ta e determinada eolheitn fntut·a,
instrumentos de lavourn, e qnnlqncr outro objecto isento de
onus, todos o~ qnaes dnvnriío ser c~peeillcados no contrato
de emprestimo, em que sr) PXpn•ssará o modo de Jwgamento e a prohibição de scrrm rei i t•ados do poder do d1wedor
durante o prazo do emprestimo o:; objectos d:Hlus etn liar11:a.
XV

O c~pital g:Hantido pelo Estndo compor-se-ha das sommas
empregadas nos estudos e obras especificadas nas clausulas
t.• e 7.•, isto é, plano e orçamento das obras, desenhos das
machinns e descripção dos processos, construcção dos edificios
apropriados para a fabrica 11 dependeneias desta, material
fluctuante, tramway, seu matel'ial fixo e rodante, animaes, e
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accessorios indispensaveis ao serviço da mesma fabrica, e bem
assim de outras despezas feitas b~na {ide, que forem approvadas pelo Governo.
XVI
Nas despezas de custeio 1lo engenho central serão comprehendidas sómente as que se fizerem com a compra das
cannas e do material de consumo annual da fabrica, trafego,
administração, reparos ordinarios e occurrentes.
XVII

A substituição gera I ou parcial do material empregndo
no serviço do engenh11 central, as obras novas, inelusive o
augmcnto das contratadas, correriio por conta do fundo de
reserva, que a compm1hia constituirá por meio de nma
quota deduzida dos lucros liqnidos da fabrica.
XVIII

Logo que :1 companhia distribuir dividend•>s superiores
a 10 "/o, começará a indcmnizar o Estado de qualquer
auxilio pecuniario que tlelle tenha recebido, 1~om o juro de
7 "/u sobre a importancia do mesmo auxilio.
XIX

Healizada que seja a indemniza~ão feita ao Estado do
auxilio recebido, a companhia dividirá o excedente da
rendn de 10 "lo em trcs partes iguaes: uma applicada a
constituir o fundo de amortização, a outra a augmentar o
de reserva, que será representado, no mínimo, por um t••rço
do capital, e a terceira a addir á quota dos dividendos.
XX
A companhia obriga-se a prestar os esclarecimentos qu·~
forem exigidos pelo Governo, pela Presidencia da província
e pelo agente llscnl, a não empregar escravo~. a entn·gar
semestrnlmente ao agente fiscal um relatorio circumstanciado
dos tr;tlnlhos e opprações, e a contt·atar pe%onl idoneo
para os diversos misteres da fabrica, sendo es>a idoncid:vle
eomprovada por titnlos, flocnmentos e altc~laflo~ rJ,. IH·~sna~
prollssionaes e competentes.
XXI
1_1

Gü>erno nomeará pe55oa idonea para tl'cali:ar as ope-

r:!·,·~-e~ d:~ c·:ompanhi~. a exeeuç.'i·:i do:· c-:·ntraL• eJm e:;ta ~Je
t-::o l: e :· .::::.w,; l'Í1D:>::J: :· d·:.~ aj~te; fc:c!:;::-~ ·~=·~
c:·::~:':-':'
:.::·-=---~~- _:·:.:.~:~:::·:-:- ~:-:=.-:-~-:·!::7: :-: _;.:..:.~.-
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XXII

O Governo reserva -se a faculdade do suspender o paga·
mento d.:• juro garantido:
:1." Si, por culpa da companhi~ durante .tres an_n?s con·
secutivos o engenho central nao produz1r o nummo do
assucar que a comyanhia se propôz fabricar ;
2.o Si, por igua motivo, o engenho central deixar de
fnnccionar por espaço de um anno.
Exceptuam-se os casos do força maior, devidamente com·
provados.
XXIII
A's infracçuos uo contrato a quo não estiver comminada
pena especial imporá o Govomo administrativamente a multa
de f.:OOO~ a 5:0001$, e a do dobro na roincidoncia, proce·
dendo-se ã cobrança executivamente.

XXIV
Os cases de força maior serão justificados perante o Go·
verno Imperinl, que julgará de sua procedoncia, ouvida a
Secção dos Negocias do Imperio do Conselho de Estado.

XXV
As questões entro o Governo Imperial e a companhia,
entre esta e particulares, serão decididas, quando da competencia do l'oder Judiciario, pelos Juizes e Tribunaes do
Irnperio, de nccôrdo com a legislação brazileira.

XXVI
As questões que se derivarem do contrato celebrado entre
o Governo e a companhia serão resolvidas por nrbitros, no·
meando cada parte o seu. No raso de empate, não havendo
accôrdo sobre o terceiro arbitro, cada parte designará um
Conselheiro de Estado, decidindo entre os dons a sorte.
XXVII
Incorrendo a _co!!-lpa_nhi~ em qualquer. cnso de dissolução,
proceder-se-ha a IHJUidaçao de conlonmdade com as Iei·s
em vigor, sendo vendido em hasta publica o engenho
·central e suas pertenças para reembolsar proporcionalmente
o Estado e os accionistas das quantias que tiverem fornecido
á ernpreza. Não havenllo licitante o Governo arrendará de
~cc?rdo com a C?mpnnhia o e~tabeleci!fleJ?.tO para o fim acima
mdiCado e depo1s o devolvera aos accwn1stas da companhin.
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XXVlll

Do exame e ajuste de contas da receita e despeza, para o
pagnmento do juro garantido, sern incumbida uma commissão,
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 fôr celebrado em virtude destas clausulas
sêrtí revisto de cinco em cinco aunos, podendo ser modificado
nos pontos que a experiencia reputar defeituosos, mediante
accórdo prévio entre os contr(1tantes.
XXX

Si o Governo Imperial entender conveniente expedir regulnmento para boa execução do art. :!. • da Lei n. 2687 de 6
de Novembro de i875, obrigam·se os con~essionarios a
cumprir o mesmo regulamento no que lhes fôr applicavel.
XXXI

O contrato que tem de ser lavrado em virtude destas clausulas, sern assignado dentro do prazo de 30 dias, contado~
desta data, sob pena de caducidndc da concessão.
Palacio do I\io do Janeiro em 28 de Agosto (le 1880.-

lllanoel Buarque de llfacedo.

DECRETO N. 7809- DE 28

DE AGOSTO· DE

1880.

Approra os cstalnlo> <la Soeic•latlc llcncfloonlc- FiÜ10s tia Lnz.

Atlcndendo ao que requeretl a rlircctoria da Sociedade Beneficente -Filhos da Luz -, e Tendo ouvido a Secção dos
Negocios do Imperio do Conselho do Estado, Hei por bem
ApproYar os estatutos da mesma sociedade.
QuaPsquer altera~ões que se fizerem nos ditos esta tu tos não
poderão ser postlls em execução sem prévia approvação do
Governo Imperial.
O llariio Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Se·
cretario de Estado doll Ncgocios do Imperio, assim o tenha
entendido o faç11 exermtar. Palacio do Ilio de Janeiro em
28 de Agosto de 1880, 59. • da lndependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestadc o

Barão

Homem~··
l1ll~\
·~-·
.

------fi lV<
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Estatutos da Sociedade Beneficente-Filhos da Luz
CAPITULO I
DOS FINS DA SOCIEDADE

Art. i.• A Sociedade -Filhos da Luz, tendo sua séde nesta
Côrte, é estabelecida por vinte e cinco annos, pelo menos,
para diffundir a instrucção e exercer a beneficencia por meio
da protecção e socc(lrro mutuo, e constará de illimitado numero de socios, sem distincção de nacionalidades.
Art. 2. • Dividem-se os socio~ em l'ffectivos, benemeritos e
honorarios.
Art. 3. o São os fins da sociedade os seguintes :
§ i. o Soccorrer os socios em caso de necessidade, ou a suas
familias quando por seu r:~llecimento ficarem em pobreza.
§ 2.• Prestar-lhes outro qualquer auxilio e protecção, que
fôr possível, nas situações precarias da sua vida.
§ 3. o Fundar uma bi!Jliotheca, ou gabinete de leitura, para
sua instrucção e recreio.
·
§ 4.• Fundar uma escola publica de ensino primario, para
orphãos necessitados de ambos os sexos.
~ 5.° Concorrer para qualquer obra pia ou beneficente,
conforme lhe permittirem os seus recursos.

CAPITULO 11
DA ADMISSÃO

DOS SOCIOS

Art. 4.• Para ser socio é mister que satisfaça as seguintes
condições:
§ L o Estar no gozo dos direitos civis, e ter meios de satisfazer as contribuições sociaes.
§ 2.• Não ter soffrido condemnação de pena inramante.
Art. 5.• A' admissão deve preceder proposta feita por soció
effecflvo, e conter o nome, idade, estado, naturalidade, profissão e residencia do flroposto ; e, apresentada ao presidente,
este a enviará á commissão de syndicancia, que dará o seu
parecer por escripto acerca das condições do proposto.
Art. 6.• Lido o parecer em conselho, será discutido e votado por escrutínio secreto, e para que a admissão seja appro·
vada deverá obter a maioria de dous terços de votos dos
membros presentes.
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Si o candidato fôr recusado, não poderá ser de novo pro·
posto durante o anno de exercício do mesmo conselho.
Art. 7. • Da aceitação do candidato se dará conhecimento
ao socio proponente, para que seja :HJuelle admittido dentro
de 30 dias em sessão do conselho, ficamlo sem efl'eito a ltpprovação si dentro daquelle prazo ~e niio apresentar, salvo motivo justificado.
Art. 8. o A sociedade admitte 8ocius honorarios nas condições do art. ri.", residindo os mesmos fóra do paiz, pot·
serviços relevantes que lhe tenham prestado ; e tambem concederá o titulo de henemerito ao socio effectivo qae prestar
serviços de ordem tal, que se torne digno de merecer 86Sa
distincção.
CAPITULO III
DOS DEVEnE,.: DOS SOCIOS

Art. 9. • .São deveres dos socios :

§ 1. o Contribuir com uma joia dt) 20~~ no acto da sua
admissão, e com a mensalidade de J;)OOO paga ~1diantada e pror

trimestres.
§ 2." Prestar a hem da consecução uos fins da ~;ociodatle
os serviços que estiverem ao sen nlc~nre, quando especilllrneute reclamados pela admini,tr:u_:iío em relar~o o determinado negocio.
§ 3.• Aceitar e exercer o eargo para que fõr eleito ou oom•
missão para que fõr nomeado, salvo impedimento justo.
§ 4.. • Observar restrictamente o que dispoem os presentes
estatutos e o que diEpuzcr o regimento interno.
CAPITULO IV
DOS DlllEITOS DOS SOCIOS

Art. tO. São direitos dos socios :

§ L• Ser soccorrido com uma pensão quando cahir em p:J-

breza, e por seu fallecimento sun viuva e tilhos legitimo~.
§ 2." Ser auxiliado e protegido material e moralmento,
como fôr possível, nas eventualidades da vidn.
§ 3. 0 Ter enterro modesto e suffragios religiosos, si fal·
lecer nas condições do § i. •
§ 4. • Facultar a seus filhos o ensino primario na escola que
a sociedade fundar.
§ 5. • Finalmente, votar e ser votado, c tomar parte nas deliberações da sociedade constituída em assemhléa geral.

CAI'lTl'LO
D.\S PEl'iA:'

r

DOS SOCIOS

Art. 11. PenlPm os rlircito~ utJ socio:
~ :1.. o AtJUCJlc IJUC ueix:1r ue pagar um semestre venciuo.
i\ 2.• Aquelle fJLle, por meios l'l'lJI'OnHios, embaraçar o bom
andamento uos negocias sociaes.
§ :3. o O que tôr condenmal!o por crime contra a vida,
hnnr:~, prupl·ietlaue e bons eostumes.
Art. 1:!. O O'twio desligau•J pelas cansas mencinnndns no
artigo nnteeedeute não l1~1'á direito a reclamação ou indcmui:r.ação al:::uma.
Art. 13. Ao soei o que deixar de ]lngar um tt'imestre venriLla fica suspenso o direito acs Lcncllcios concediuos por
c:.:tes estatutos. salvo o caso de impossibilidade provada, a
.i ui~o do conselho, com recurso pnra a asscmbléa geral.
f:APITU LI) Yl
D.\

AIHIINISTH.\1,:.\o

D.\ SOCIED.\DE

Art. H. A t.:t:rencia da 'Ocil•ilade é conlimla a um conselho adminiÚrativo composto Lle :!3 membros eleitos na
f,·Jrma do art. -18, sendo um presiuente, um 1. o e um 2."
vice-presidentes, um fiscal e um adjunto, um secretario
e um adjunto, um thesoureiro. um srndico c 24 conselheiros;
t,,dos os cnc;u·gos Rocives siio gratuitos.
Art. Hi. Compete em gernl no consellJO o seguinte:
~ L o Vel:lt' pela fiel cxenu;ão dos presentes estatutos c
rea-imento interno.
~ 2." Urganiznr o regimento interno para regularizar os tralwllws o formular regulamentos para os cslabelecilllentos
IJUC so houver de crcar, dependendo tuuo Lia approv;~ção da
:1ssembléa geral.
~ ::1. 0 N01ucar C111íJl'egados, estipular suas obrigações e vencimentos c despedil-os qunndo .i ulgar conveniente.
§ 4.° Fi5ralis:~r a receita c n dt~speza da sociedade n appliear os seus fundos de conformidade t~om o disposto no nrt. 27.
~ r>. o Nomear de entro os conselheiros duas con1missões
d1• tres membros, sendo Ullla tlcnomiiwda do boneliccncia o
a outra de syn1Jicancia.
§ 6. o Decidir todas as questões administrativas por maioria
de votos dos membros presentes, saiYo nos casos do art. 6.•,
podendo o conselho funccionar com a presença de H
membros.
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~ 7. o Finalmente, prover a todos os casos occurrentos que
não estejam previstos nos e;;t~tutos , representar a sociedade
o advogar os seus intcrrsscs tanto em Juizo como füra delle.
Art. t6 Ao presidentr, compete:
§ 1. o Convocar as assPmuléas g·oracs ordinarias e cxtraordinarias c presidir as sessões do conselho.
§ 2. o Dirigir a m-dern dos trabalhos na fúrmn prcscripta
nestes estatutos e n•gimcnto intcmo, e dat· destino 30 expediente.
§ 3. o Autorizar as dcspczas, pcnsõ'ls c soccorros que tiverem sido ordenado3 pelo conselho.
§ li." Nomear commissõcs para auxilio c protecção a qualquer sacio necessitado.
. ~ ü. o Huuricar todas as j:ou tas o li rros da sociedade,
lançando ncllcs os termos de abertura e encerramento.
§ 6." Preparar o relatorio annu:ll, quo deve ser apresentado á assombléa geral o previamente 30 conselho, para o
approvar o assignar.
Art. 17. Ao f.o o2. 0 vieo-prosidentos compctom3s mesmas
attrilmi(ões do presidente, Jl:l sua anseneia on imp8dimento.
Art. 18. Ao fiscal com)wto observar o viginr que sejam
cumpridos os estatutos, regimento interno e deliuorações do
conselho e assembléa geral.
Art. Hl. Ao adjunto do fiscal competem as mesmns nttrilmiçõe~ na sun 3Usencia ou impedimento.
Art. 20. Ao secretario compete :
§Lo Helligir o e::cripturar no lin-o competente as netas
das sessões, fazendo nellas especificada men~ão dos netos,
deliberações c rc5oluções do conselho.
§ 2. o Fazer os annuneios da convoc:~ção para as sessões do
conselho o assembléa geral, em nome do presidente e quando
por elle fôr designado.
~ 3. o Fazer nas sessões do conselho a leitura das a c tas e de
todo o expediente da sociedade.
§ 11. o Manter a corrcspondencia devida o ter o registro da
sociedade, a escripturaçiío e o archivo em boa ordem.
Art. 21. Ao adjunto do secretario compete auxiliai· o o
substituil-o na sua ausencia ou impedimento.
Art. 22. Ao thesoureiro compete:
§ L o Inteirn responsabilidad0 pelos cofres sociaos.
§ 2.• Arrecadar os dinheiros o vnlores d:~ soeiedado o procoaer á cobrança das mensalidades dos socios por trimestres
adiantados, fazendo as despews que lhe forem onlenadas
pelo conselho on presidente, quo estejam dentro do limite do
orçamento.
~ 3." Ter a escripluração ela thesouraria em boa ordem e
com n maior clareza.
~ 'L" Apresentar trimcmalmento o balancete do estado das
finnnças, e no fim de cada anno o balanço geral com os documentos prouatorios dos dispendios feitos.
§ 5. o Apresentar com o balanço um orçamento da receita
c despeza do anuo seguinte, que será discutido e approvado
}leio novo conselho administrativo que fôr empossado.
P. JJ.
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~ 6. o Recolher em um Banco, que pelo conselha fôr de·
signado, qualquer somma que tenha em seu poder excedente

a

500~000.

Art. 23. Ao syndico compete:
§ t.o Distribuir os auxílios pecuniarios e pagar as pensões
concedidas aos socios e suas familias, exhibindo os competentes recibos, de que dará contas ao thesoureiro.
~ 2. o Tratar do enterro e oillcios funebres mandados ceie·
brar pela sociedade, dando ao mesmo thesoureiro as devidas
contas.
§ 3. 0 Velar para que tanto nas sessões do conselho como
da assembléa geral sú tenham ingresso os competentes
membros.
Art. 2q,. A' commissão de beneficencia compete averiguar
minuciosamente do estado e condições dos socios que reclamarem ~occorro, auxilio c protecção da sociedade e de todas
as mais incumbcncias que lho forem commettidas, dando
de tudo um parecer por escripto ao conselho para este
deliberar. ·
Art. 25. A' commissão de syndicancia compete averiguar
com a maior circumspeeeão das condições dos propostos para
socios, afim de que satisfaçam plenamente o que estes estatutos prescrevem, dando o parecer por escripto ao conselho
para o me~mo lambem deliberar.

CAPITULO VIl

DO PATRIMOKIO DA SOCIEDADE, SUA RECEITA

E DESPEZA

Art. 26. U patrimonio da sociedade é formado :
§ I. o Das joias de admissão o remissão dos soei os.

§ 2. o Do excedeu te da receita e despeza.
§ 3. 0 Dos donativos voluntarios.
§ 4. o Dos beneficios que possa obter.
Art. 2i. O referido patrimonio será convertido em apolices
da divida publica nacional e do juro de 6% ao anno, as quaes
só poderão ser alienadas por deliberação da assembléa geral,
tomada por maioria absoluta de metade e mais um dos socios
que estiverem no pleno gozo de seus direitos.
Art. 28. Emquanlo o patrimonio não fôr elevado ú quantia.
de 50:0008, valor em apalices, não poderão ser concetlidas
pensões, mas sómente soccorros eventuaes.
Art. 29. A receita da sociedade, com applicação ás despezas,
consiste:
·
§ f. o Na renda do patrimonio.
§ 2. 0 Nas mensalidades dos socios.
§ 3.0 Nos donativos voluntarios com destino especial ao
custeio da escola e da bibliotheca.
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§ lJ,. • Nos beneficios que possa obter com o mesmo destino.
Art. 30. As despezas da sociedade consistem :
§ i. o Nas pensões concedidas aos socios necessitados ou suas
famílias.
§ 2. o Nos soccorros eventuaes aos mesmos ou qualquer obra
pia au beneficente.
·
§ 3. o No custeio da bibliotheca e da escola.
§ lJ,,o No aluguel do edificio em que a sociedade funccionar,
expediente da secretaria e pagamento ao pessonl retribuído.
§ 5.• Nas de que trata o art. tO,§ 3. 0

CAPITULO VIII

DAS PENSÕES E

SOCCORROS

Art. 31. Desde que o patrimonio da sociedade sej3 constituído no limite marcado no Drl. 28, começariio a ser eoncedidas as pensões de que tratam os artigos seguintes.
Art. 32. O socio que cahir em pobreza, ou que por molestia
ou incnpacida!le physica não puder obter os meios tle sua
subsistencia c de sua familia, percchcrú uma pensão t\t) :JOfl
mensaes; si porém tiver servido no conselho ou prestado serviços importDntes á sociedade, a juizo do mesmo conselho, a
pensão será de lJ,O/J ; e si fôr benemerito a pensão será de

50/JOOO.

Paragrapho unico. Serão npplicados ús pensões sútr.cntc os
dous terços do rendimento do patrimonio. Si os soccorridos
forem em tal numero que esse rendimento se mostre insuffi·
ciente, as pensões soffrerão a necessaria reducção para que
sejam todos Dttendidos, guardando-se sempre a devida proporção para com as diversas cntegorias dos socios.
Art. 33. A pensão concedida ao socio necessitado será
extensiva por sua morte á viuva, comportando-se honestamente, ou a seus filhos legítimos, emquanto menores, e ás
filhas, emquantg solteiras.
Art. 3lj,, Os soccorros evcntuaes serão prestados, na mesma
proporção das pensões, aos socios que provarem impossibilidade de obter temporariamente snbsistencia para si ou suas
famílias, dependendo a concessão ainda das seguintes condições:.
L • O patrimonio da sociedade deverá ser pelo menos de
iO:OOOB em apolices.
2. • O socio soccorrido deverá ter pertencido á sociedade por
mais de um anno.
3. • Só terão app li cação a taes soccorros dous terços das mensalidades arrecadadas, e não os juros das apolices.

(1,76

ACTOS DO PODER EXECUTIVO-

CAPITULO IX
DOS SOCIOS

FUNDADORES E

INSTALLADORES

Art. 35. São reconhecidos socios fundadores aquellcs que
fundaram a sociedade, c installadorcs aquelles que até a data
da approvação destes estatutos se inscreverem por admissão
dos fundadores.
Art. 36. Os socios fundadores são membros honorarios do
conselho, quando não fnçmn delle parte como etfcctivos, c
poderão discutir em qunlqncr uwteria, mas não votar.
Art. 37. Os socios fnnlladores c installadores, que durante
lO annos tiverem satisfeito suas mensalidades c niio tiverem
recebido soccorro algum pecuniario, serão considerados remidos.

DOS SOCIOS llENEMEUITOS E

IIONORARIOS

Art. 38. O titulo de socio IJenemerito será conce•lido em
retribuição de serviços relevantes prestados á sociedade.
Art. 3\J. São serviços relevantes:
§ 1. 0 A proposta e admissão de riO socios.
~ 2. 0 O exercício por cinco on mais annos, consecntivos ou
alkmados, corno membro clfectivo do conselho, si não tiver
faltado ú metade das sessões.
§ 3. 0 O donativo para o patrimonio de quantia superior a
5008 inclnsivc.
Art. ~0. Os socios benemcritos ficarão isentos do pagamento
tlr meusalidndcs, desde a dnta em que essa distincçi'io lhes
fi\r ronferidn, e goznrãu das mc•sma,; prcrogativas dos fnndadorc~. concedidas no art. 36.
Art. 41. O titulo de socio honorario será concedido nas
condições do llrt. 8. ", não lhe sendo extensivos os direitos
11!'111 o< onns do~ ~ocio~ eff,~eth·os, sah·o si como tal se quizer
constituir com o pagamento de mensalidades, ficando neste
caso isento da joia.
CAPITULO XI
DAS

UEMISSÕES

Art. (1,2, O socio que, no acto de sua admissão, quizer re!5015 além da
JOta; e o podcra tamhem fazer em qualquer época pela
quantia referida, levando-se-lhe em conta metade das mensalidades que tiver pago.
~n!r-se, pagará po_r uma só vez a quantia de
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Art. !13. O soei o fundador ou installndot·, que lambem
fJllizer remir-se antes do prazo de iO annos que lhe concede
o art. 37, poderá faze l-o em qualf(uer época pela quantia que
faltar para completar as mensalidades correspondentes ao~
referidos iO ::mnos.
Art. 44. Si o socio que quizer remir-se tiver recebido soecorro pecuniario em qualquer época, deverá indemniznr a so·
ciedade da importancia recebida.

CAPITULO XII
DAS SESSÕE5

DO CON~ELIIO E ASSEMllLÉAS

GERAE~

Art. 45. O conselho administrativo celebrará as sn:1s sessões semanalmente para tomar conhecimento c deliberar
sobre a~ occurrencias que houverem.
Art. li6. O anuo social principiará a contar-se do dia ::!t de
Junho.
Art. li7. A assembléa geral reunir-se-Ita ordinariamente
tres vezes por a uno, a saber : no 1. • domingo de .I unho, a
2li do mesmo mrz, e no 1. • domingo de Julho ; c "' traor•Jinariamcntc todas as vrzcs que pelo prc,;illt·n te da sn!'iP1la1le
ft'lr convocad:t, quer 11or delil.ter:tç~o do cons1'lho, tplPJ' arequerimento de 33 socios no pleno gozo de scns direitos.
Ar L !18. Na reunião ordinaria do l. • domingo tle Junho
proceder-se-Ita á eleiç5o do conr-elho ndministralivn e do
presidente da asscmhléa geral tJllfl tem dn fuuccionar no
proximo anno, c bem assim do Ullla comnlis'<ão do trr.s soeios
para o exame das contas que têm de ser apr1:scntudus com o
rclatorio do conselho administrativo do :mno que vai findar.
Art. li9. Na reunião ordin~~ria do dia 2li de Junho será
lido o relataria do conselho administrativo do anuo que li.
nnlisn, e empos~ado o novo conselho.
Art. 50. Na reunião ordimtria do L• domingo de Julho
será discutido e votado o parecer da commi~>Do de exame
das contas do conselho administrativo do anno :mtcrior.
Art. tiL Nas reuniões extraordinarias s<i se lr:tlar;í do assumpto para que forem convocadas.
Art. 52. Constitue-se as>cmbléa geral com o numet·o tll' :J:l
socios, pelo menos, que estejam no pleno g-ozo de seus dirrilos,
e as Stlas decisões serão tomadas por maioria dL' Yotos.
Art. 5:l.A deição do presidente da assembléa, 1lo e~·nselho
atlministralivo e da com missão de 11ue tratnm os arts. H e
48, serú feita por escrutínio secreto por meio 1le cednlas, nas
qunes cnda sacio escreverá o nome do candid;1to c o cargo
para que o elege, sendo prohibidos os votos por procurl'lção.
Art. M. Serão comprehendidos os rargos de presidente até
syndico em uma só lista, e os conselheiros em outra.
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Art. 55. O presidente da assembléa geral nomeará dous secretarias que, sendo pela mesma :lJJfirovados, lançarão os
votos, á proporção que por elle forelll lidos, e darão o resultado final da apuração.
Art. 56. E' permittido a qualquer soei o verificar o conteúdo das cedulas, quando assim o reclame.
Art. 57. Todos os cargos serão eleitos por maioria de
votos, menos o de presidente, seus substitutos e o de thesoureiro, que o serão por maioria absoluta, e quando no primeiro escrutínio a n~o alcancem, correrá segundo sobre os
dous mais \'otndos.
Art. 58. A acta da ele i!~~ o serú na mesma sessão 111vrada
por um dot> secrl'larios da' mesa, e, depois de approvada, assignarla pelos memiJrc;s da mesma e elo conselho administratiYo qttc sn aelwn·m Jll"l'''cnto~.
CAPITULO XIII
IJA lllllUOTiii>CA E llA IC~COLA

Arl. 59. Lo.~o qne ;;s dr·«:umstancins da sociedade o permitti n·m, suíio t·stHlwleeitliis a hil.Jiiotheca o a escoln de quo
tratam os§§ :.1." e 4.• «lo art. 3."
Art. 60. T:mto a ilihliotheea como a escola são dm:tinadns
ao uso privativo cloc; sodus ou seus filhos; na oscoln, porém,
podt'rão ser admitlidas g-ralttitamPnle crianças pobres dt:
pessoas estranhas :'i soriedade.
Art. ti1. O lc!rço di,:ponivnf do r«'ndimenlo do pnrrimonio,
e bPIII ~ssim os tlonntívos e lwnc:lieios com applie~ção e'pecial, de que trat:un os ~~ :!." «!~-"do :n·t. 29, formarão um:1
cnixa especial para a fntHiar:•o destes dou~ nst:lhclcciment"<,
e, depois rl<' fttlllhldo~, "Prvirão par:~ o snu custenmcnto.
CA!'ITI'LO XfV

Art. li2. r; a~ ,,~:;sl•es tla ~ocitltbdl' nüo .<t' podcril tr:J[:Ir
do assumplo.": polilit'o:< ou religio:<os .
. Art. li3. J>cla reeusa, fallccimento, ou falta dt: conqwrPcimento a oit'J sessões consecutivas, sem motivo jnstificatlo,
fica vago o cargo de (JUalquer membro offectivo do conselho,
e este far~í _escolha ou eleição do um honorario, !JUe entrará
em cxereJCw.
Art. ug,, O sociu que necessitar do soccorro da sociedade,
o_ communicará por escripto ao secretario, e este darú conheCII}lepto ao presidente, que mandarú ouvir a respectiva commissa o de IJeneficencia.

479

ACTOS DO PODER EXECUTIVO,

Art. 65. A referida commissão deverá dar o seu parecer
na 1. • sessão do conselho, na qual se deliberará sobre o soecorro pedido.
Art. 66. Quando se der o caso de fallecer um socio nas
condições do § L" do art. i O, o presidente ordenará ao the·
soureiro que faça as despezas do enterro, dando conhecimento ao conselho na i. • sessão.
Art. 67. O socio que ausentar-se para fóra 1!0 paiz ficará
isento do pagamento de mensalidades, si o pedir; mas tnmbem
ficará privado dos soccorros da ~ocierlade.
Art. 68. O socio pensionista l:11nbem licará isento dn pagar
mensalidades cmquanto perrcher a pnn':"'' ni'"10 podnnllo
porém votar nem ~nr vot:ulo.
Art. ü!l. Os prescntns ost;Jtntos s,·, poderão ser nltcrallos d1) •
pois de cinco annos contatlos da data da sua approv,1ção, <'
por proposta da nwioria do conselho, approvatla pela a>senl·
bléa geral.
Art. 70. Afóra os casos previstos na lei. a socil·•ln<lt• s,·, po·
derá ser dissolvida por motivo de dillh'uld:ule,; insnperaveis
no preenchimento de seus llns e por ,Jeliheração de tres
quartas partes dos socios que estiverem no pleno gozo de
seus direitos. Hesolvidn a dis:;olnçilo, os haveres da sociedade
terão o destino que em ~ssemlllé~ geral esped~l fúr det•·r·
minado.
Hio de Janeiro, 3 de Agosto de 1880. (S,·gnem-se a~
:1ssignatnras.)

DECHETO N. í8JO-

DE

:28

DE Af.OSTO IJE

1880.

Appro\·a o"' !lOVOs o.ilatuto:, da Sociellatle Jl,n1elico:1te ,f.,s Mal'L'Cneiros,

Carpinteiro:; c artl!s

~orrolativa~.

Attendendo ao que requereu a dircctoria da Sociedade Beneficente dos Mnrceneiro,;, Carpintoi!·os e art1J' correlativas, e
Conformando-me eom o parecer da Secç!o !los Nel{ocios do
Imperio do Conselho de Estado, cxaradtJ 0111 Consulla rle f.O
de Julho ultimo: Hlli por lwm Approvar os n"vus r'statutos
da mesma S01~iedade.
QnaeSIJUCr alterações que SI' 11zerern nr:s !lito.;; 1''-tatutr•s niio
poderão ser postas em r•x,.cução Sl~lll pré;·i<~ :'Jlfll'OY<H:;JO Llo
Governo Imperial.
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha en •
tendido e faça executar. Palacio do Hio de .Janeiro em 28 de
Agosto de :1880, 59. 0 da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Mag,.stade o Imperador.

Barcio Homem de Mello.
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Eshtutos da Sociedatlc Bcnrftccnte 1\os Marc~neiros, Carpinteiros e artes
correlativas
CAPITULO I
DA SOCIEDADE E SEUS FINS

Art. L" A Sociedade lleneficente elos Marceneiro~, Cnrpin·
tciros c artes correltttivas, instnllnda em 29 de Março de 1875,
compõe-se de illimitado numero de socios, nacionaes c estrangeiros. Sua existencia serú de 2i:i annos, pelo menos, c tem
por fim:
§ i." Soccorrer seus associados qtlando enfermos e impossibilitados de trabalhar.
§ 2. o Contribuir para seus funeraes.
~ :3. o Soccorrer as f'amilias elos socios depois do fallecimento
destes.
Art. 2.• Considera-se família do socio: a viuva emquanto se
conservar nes5e estado com honestidade reconhecida ; a miii
desvalida; os filhos varões até á idade de H annos e as filhas,
emquanto solteiras, vivendo honestamente.

CAPITULO li
DA ADMISSÃO DOS SOCIOS

Art. 3. 0 Para ser admittido socio desta sociedade,. é preciso:
§ L o Exercer :1s artes de marceneiro, carpinteiro ou correlativas;
~ 2. o Estar no gozo de perfeita snude.
~ 3." Não ser menor de 15 annos, nem maior de tm.
~ ~-o Ser de reconhecida moralidade.
~ 5. o Niio estar pronunciado.
~ 6. ~ S~r proposto por IJunlqucr soei o no pleno gozo dos
seus d1re1tos.
Art. ~.o As propostas p~ra admissão ele soei os deverão ser
sempre por escripto o conter, além do nome, idade, estado,
naturalidade, officio c re~idencia do propost•>, a assignatura
do proponente.
~rt.. fi. o O pre~idente Oll secretario, por ordem deste, ru·
br1Car11 e averbara todas as propostls, enviando-as, depois de
null!_ertldas1 á commissão de syndicancia, que na primeira
sessao dara o seu parecer sobre as mesmas.
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Paragrapho unico. Si porém a commissiio de syndicancia
deixar de eumprir este •l1wcr no prno L! e 15 dias, o preshlcnre
delegará poderes 11 qnalqnrr mernhro do conselho parn syndicar directamentc, e sob sua informarão su deliberará como
fôr de justiça.
Art. 6. 0 Logo que as propo~tas forem atlprovadas, o f.o secretttrio lhes dará conhecimento do occorridn, afim do que
hajam de pagar a sua join, diploma e mensalidade, no prazo
de 30 di~ts contados da data da sua approvação, que con~tará
do officio.
Art. 7.• Os soei os dividem-se em hnnorarios, contribuintes,
remidos, benemeritos c bemfeilore>.
§ L o Consideram-se honornrios os que, por serviços prestados :í sociedalle, o conselho, com nppmvarão da assembléa
geral, fizer admittir; e não têm outros dirr-itos além do de poder assistir :ís sessões c discutir.
§ 2. o Consideram-se contribuintes os que forem Ddmittidos
pelo conselho, e satisfizerem DS obrigações pecuniarias determinadas pelo nrt. 59, §~ t.o, 2. 0 e :3."
§ 3." r.onsideram-se remidos os socios que quizercm satisfazer ns condições do art. 59§ 5. 0
§ 4. o Consideram-se benemeritos os soei os que cumprirem
o disposto em qunlquer das tres partes do Drt. 59§ 6. 0
§ 5.° Consideram-se bem feitores os socios que cumprirem o
disposto em quttlquer das partes do art. 59~ 7. 0
CAPITUW II1
DEVERES DOS SOCIOS

Art. 8. o São deveres dos socio5:

§ L o Satisfazer em tempo

compet1~nte as contribuições pecuniarias estabelecidas no art. 59 e seus paragraphos.
§ 2.° Coneorrer, por todos os meios ao seu alcance, para
augmento e prosperidade da sociedade.
§ 3.• Guardar a devida consideração n seus consocios, e particularmente ao presidente.
§ ~.o Respeitar fielmente os presentes estatutos, aceitar e
exercer com }lonestidade e dedicnção qualquer cargo para que
fôr eleito, nÁ't> podendo esquivar-se sem que prova mconve·
niente reconhecido pelo conselho, ou no easo de reeleição.

CAPITULO IV
DOS DIREITOS DOS SOCIOS

Art. 9.o Todo o socio que cumprir fielmente o disposto no
capitulo antecedente tem direito:
§ L 0 A receber a beneficencia e pensão g;•rantidas nes&es
esfatutos, na orbita estipulada pelos§§ L o, 2." e 3. o do art. ~I!;
P. 11. !880
61
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~ 2. 0 A votar e ser votmlo para qnalíJucr dos cargos da
;ulministração,cmntGillll que 111ío sej;l analphniJcto, nem menor
dr 21 :mno~.
~ 3. o Os 48 ~o cios funlladorc:;:, que aindn fazem pnrte da
~ot:ietlade, conforme o 'JUadro exi~tente nn secretaria, têm
assento no conselho, podendo discutir, mas devendo retirar-se
no neto lla votação.
Art. lO. Todo o ;;ocio que entcntlcr que se lhe falta com
;; tlevida justiçn, tem dit't•ito tle rl'presentar por escripto ao
r•:nsellto, e, niio se co11formando com a sua decisão, pólle representar á assem !J l•:a gcr;; I.
Pant~rapho unicP. Totla a vez que 20 ou mais socios, no
pieno gozo tle scns tlircitos, rer1uen•rcm, motinmlo, a couvot•a:ciío extranrdinaria th :l''emiJléa ger:~l, o presidente lia socieil:1•h', dentro llo l'nl7.'> illl!'l'f1l'OgaYCJ de l:i dia5, 11 C0l1Y0Cill'Ú.

Art. 11. Pcrtl··m t'' tlirrcitos garantidos no ::rt. lj,2 destes
e. l:•lntos:
~' L 0 O socio fjtl•' "''''el' ItHti:i lle t!'t'' meze~ lle mensali-

darlr.s.
~ 2. o O socio ~[lll' :d,,,n,.Jonnr o Jogar p~ra que tiver ~iun
n!<>ito ou nomeado, '''lll ~·a usa justiticadn; c nilo 'ü seni n 'eu
nome publicado no rPinlt•l'io :mnual, como nqtnr-se-ha no livro
1l1~ matricula esta circulllslnncia .
.\rt. 12. O socio qn0 f,·,,, !lc;;Jigado dn sociellarlc não terá
1li!cito a rcrla!:l'li' 'l''"!ilia algnnw rorn quo tiver entradq
)'!'1':1 ella.
Art. 13. Pcruo.'l:t n tlir1·ito t1o meios:
;~ i. o Os que ;;:c atrnarem por mais rlc seis mezes em
l!l~'llSalidades, salvo 'i apresentarem motivos que o conselho
coJJ,illere accitavpi;;, [llld'.'lHlo Jwste ca~o p.1gnr seu 1lehito.
~ 2. o Os fJUC fure li! ,.,,mlt·mnados por crime contra a vi lia,
ltonr~, propricda1lc c J,ons costumes.
~ 3." Os fJUC cxtraYiarem dinheiros ou qnarsqucr ohjcctos
Jlf'l'lcncentes á Encieth!tl''. ú rJlWI fica o direito de os haver julli,·ialmcnte.
~ 4.• Os que por fJI,ns informações forem admittidos ao
. (-'r,·mio social, e fJI10 ''~ verifique não terem os requisitos
''xigidos no art. :v r setl:' paragraphos.
,'i 5. 0 Os que c~om dt>sonlens c alaridos perturbarem os trabalhos rio conselho nu dn assembléa geral serão Jogo suspenso2 e julgados na a,sembléa geral que se seguir.

}.cr· ·s D'1 l'i!D!:n EX !:t:rnrn.

CAPlTL'f/)

n

DA ASSEMIJLf:A GEl:.\L

Art. H. A assembléa geral renne-~e ordinarinnwnte no
prinwiro domingo do mez de Janeiro, do cada anno, par.1 ouvir a leitura do relatorio dos trabalhos tio cons!~lho ~~ clP:~er
nova administração; oito dias depois, para :1pprovm· ou reprovar o parecer da commis,;iio de exame de contas, e tomar
conhecimento do resultado da eleição, rr,solvPr sohm qualquer protesto ou contra-protesto fJUe se tenha apmsl~nta1lo ú
mesn eleitoral; e ainda oito di<IS depois, para cmpos,;ar a Hova
administração; extraorrlinariamente tmlas as vezes que a administração julgar preciso, ou quando fõr requaida por 20
socios quites.
Art. Hi. Considcrn-se n asscmblén geral lrg·aJmnntc constituída, quando em primeira rcunii1o ~c :u~harmu presentes
30 ou mnis socios quites: em segunda rcnnifoo a asscm!Jit;:, se
constiluirú com qnahJuer numero, tendo sitio ;mnnueiatla,
como devn, n primeira por trcs vezes consecutivas nas tltws
gazetas diarias de maior circula\,'ão; c nssim comvetc-lhe,
além do que prescreve o art. H :
§ i. o Tomar todas ns mctlid:os que sejam de interesse social,
rcspeilnndo as disposições destes esta lutos.
~ 2. o Interprl'lar qualquer ti isposiçiio legislatiYn.
~ 3." Ouvir, julgar c deferir as reclamações dos socios como
for de justiça.
§ r.,, o Approvar, rejeitar, dnr ou neg-ar sancção :'ls projJostns
da administração, na parte que lhe for rrqtwritla ou representada, e nuo srja tle stw prhati1'a compctcncia.
Arl. lG. A mesa da nssemljlé:1 gernl scrú composta de um
presidente e quatro escrntndores, eleitos por um auno na primeirn reunião annunl, fazendo-se :1 eleição do presidente por
m:crntinio ou accl:mwção, c a dos escrutadores em Ji:;las tlc
dons nomes: serão reconhecidos escrntadorcs os quatro socios mais votados, ainda que nenhum dclles reuna maioria
absoluta.
CA.riTULO VII
I AS ELEIÇJES

Art. 17. Logo que a primeira nssembléa geral tenha ouvido
a leitura do relatorio do presidente da administração, elegerá
a sua nova mesa, c, empossada esta, passará a proceder ás
eleições para a commissão de contas c o noyo conselho administrativo.

Art. t8. A dl'itJto l'er:í ft•iLt fH•I' trtrio de dt1:1s rednlas,
sendo uma com lrt•s nomes p:,ra a t'otntni :são dn contas, e a
outra com dezoito pnra a dirt·elori:l n conselho, dcl'endo á
margem ou entre os nomes tlP~ign:Jr os c11rgos, principiando
pelo t'residente e finnlisando pelos come!heiros.
Art. t.9. Recl'11idas as eedulns Pro umn urn:•, que tleYe ter
tres fechaduras diffen•ntes, Sl'riio :1s t'ednlas cont:ulas c conferid:•s com o nnm(•ro de Yot:mtes, c sP [li'OCl'dl'r:i logo á apuraçào das da com missão de contas, lic<~ndo as da adm inistrnção
p:Jra sernm apurada~ 1'111 seguida, o, si não houver t<-mpo, por
estar a hora adiantatl:t, seriio encl'rradas na urna, que será
bem lacrada e sellada, ficando as rPspectivns chaves, uma com
o presideutr, outra com o l,o ;:enetario, e a outra com um dos
e~crutadores.

Art. 20. Heunitln a mesn Pll'ilornl 110 dia srguintc, proceder-sc-ha :i :1bcrtura da urna, depois de cstnreru todos concordes de quo clla se acha intacta; e concluída a apur:1çiio Lias
cedulas, o 2. o secretario lavrará o termo eleitoral, fnzcndo
nclle constar qualquer protPsto on contra-protesto que seja
aprt\sentado á mesa; e St'lHio t\ste t1•rnw assign:ulo 110r Lodos
os membros da mesa IIU•\ ef'tivon•m Jll't'sontcs.
Art. 21. Verificada a legalidat!" d:1 eleir;iio, ser:'! immediatamenle empo~s;Hla a cummissiio de cont~s, para o IJUC se lhe
officiará.
§ 1. o t?ica suhentt,ndido IJUe no caso de protrsto não li c a
provatla a lcgnlidallo da elcit,';io.
§ 2." P:~ra ser actdto o protesto, ú preciso que Sf'ja assignado
pela maioria dos socios que assistirem e votarem na eleição.
Art. 22. E' nullo todo o :•serntinio em que o numero de
cednlas não für igual no dos votantes, tlcvendo correr outro.
Paragrapho unico. Em c;1so de st·gundo e-crutinio, todo o
votante é obl'igado a mostrnr á mesa o numero de eednlas que
lança na urna.
CAPITliLU Vlll

DA ADMINJSTIL\ÇÃO SOCIAL

Art. 23. A sociedade será administrada por um conselho
de t.8 membros, o dclihcrarú em seu nome, sendo eleito pela
assemLléa geral; e é de sua compctcncia:
§ L 0 Executar c fazer executar os presentes rstatutos.
§ 2. o Prestar e fazer prcs lar aos soc!os e suas farnilias os
soccorros que por estes estatutos lhes são garantidos.
§ 3. o Tomar contas no thesoureiro ou a ljtialquer outro
funccionario, :tpproval-as ou rejeital-as, podendo mesmo
suspendel-o ou accusal-o e demandai-o perante as autoridades do paiz, quando defraude os dinheiros da sociedade.
§ ~- • Representar a sociedade em todos os seus actos.

~ ti,• Org-auizat' um r,]girnouto interno de ;,rcôrdo com as
disposiçõ1lS 1!0 ..; Jll'l~s,mte.; nst:lttl!<lS .
. § ü." Convocar extr:wt·tlinariamen!t~ a asst~mhléa gorai,
sr.mJn·e qur. a sna mai<lria o entender uceessario ou lhe f<Jr
requPrida por 20 sodos tJllites.
§ 7." Nomear e admittir rl'entre sPus membros as commis·
sões qne julgar predsas.
§ 8. Suspender e expulsar o stJCio que por scn mau comport:llnento se to rum· indigno de pertenc~r :í sociedade, Hcando
este a1~to dr~twndt•nte da apprt~VaÇ,'iio !1:1 a~semblt"·a geral, a
quem imuwdi:1tanwntn se tlar:l piPno conheeimenlo tio.; faclos
qun o nwtiv:Hallt.
§ 9." Admittir sot·ios, conc.Hicr· o~ títulos de h•~ncmerito,
bem feitor c r:Hni1lo a IJIIaliJuer socio t)Ue tiVI'I" pl'l'Pilehido o
tfi.;post<~ :1 1;;1 re ..;peil!l nos prescntns ~·~tatnto.;.
§lU. Arhitr:1r o quaut1tm dos hou,•rarÍtJ-' que tkvem per·
cehl'l' os empregados estiponrli:1dos da SIICil'tlade, com t'X\:l'IJÇiio
do cobrador.
§ 11. Non11•ar I' detHitlir tae,; IHllpr••gatlo'. que d1:vcrão
~~~lllJII'n ~e r s' wios.
Art. 2'L Silo consitlwatlos supplt•ntes do eonsl'lho os socios
immedial"~ em voto,;, 11 StJJ"~o eh:unatlo.< por oflicio do L" secret:lrio nos segnint1:s c:tsos de vag-a :
§ 1." Por fallecimento úo eleito.
§ 2." Dando-sr: rallas, por tfltalro se.;sÕ1•s ennsccutiva~. do
proprielario do carg-o.
§ 3." Por :tus,:ncia ni'to ttnrtieip~da.
Art. 2ii. Consider:t- se o cons::J ho lngalm••nt': constituído
quantlo rl'tmido~ 12 eonscllwiros em pr"itHI'ira convoc;tção e
7 em segunda.
l'aragraplw nnieo. As dt•cisõ::s do cousdho senlo tomadas
por maioria absoluta, isto é, metadt: e tt111is um dos votos
presente.<, caben;lo unicamente ao pn•sitlcntn " \·,,to de
qn:tlitlade.
0

C \ J>IrU LO IX

Art. 26. O presidente é " repre;;P.ntante nato da so~ied:ule,
e como t:tl compete-lhe.
§ i." Pt"<',;illir :1s sessões do cons1.'lho; dit•igir as disrussõt'S,
esclareerJ-a.;, manter a ol'llcm, snspPndtmdo 11s sessõt•s nos
casos extremos.
§ 2." .Mandar convocar as sessõt:s ordinarias e extt·aordinarias.
§ 3." Assignar as repres::mtaçõcs e mni,; papeis que se
dirigirem ás autoridade-; do paiz.
§ ~." Hubricar todos os recibos, livros e ordens pnra pagamentos.
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§ iJ.o Providenciar em c: so de cnf,mniuauo ou nH rte de
qualquer socio.
§ 6." Autorizar as despezas ortlinari(ls até 1005, c as cxt1 aonlinarias quP não excederem dll 50#, do quo uará co tia a1
conselho em sua primeira reunião.
§ 7. 0 Apresentar annualmente ú assembléa gt ral um
relatorio circurnstanciado em que conste, além de todos os
factos occorridos dignos de menção, o resumo do bdancete
da receita e desprza c os fundos sociacs, chlssil1cando as os·
pecies em que a sociedade possuir o seu patrimonio.
Art. 27. Ao vice-presidente comr,ctc substituir o presidente
em todas as suas attribuiçõcs, c só no caso de seu impediu:ento.
Art. 28. Ao 1." secretario compete:
§ i. o Assumir a prcsidcncia na falta do presidente e vicepresidente, clwmando o 2. o scerctario para seu log11r, ou
nomeando um dos socios presentes para interino <lo cargo.
§ 2." Annunci:H" em nonw do presitlcntc o diD, Jo~:ar e
hora, e quulidatlc das sessões.
~ 3." Ler as actas das sessões anlecciJ.entcs.
§ 4.° Fazer a chamada nas sessões do eleição c procetler á
leitura do expediente o mais peças.
~ :;." Org-anizar a matri1:nla tios 'odos com a dcelarnçiio do
mcz c ditt de sua np['rovaçiiu, n:tttmditl;tde, tlrolbsãu, iLlauc,
estado c rcsiuencia.
§ 6.° Cumprir o disposto no nrt. G.o c bem assim tuuo o
que lhe fôr relativo.
§ 7." Registrar to !la a corresponilcncia da sociedade c truzer
em tlia a e<cripturat:iío da mcsuw, podendo para esse lirn requisitar um ou mais cffiprcgatlos estipnndiaLlos pela sociedauc,
que trnbalhariio debaixo de sua immediata nscalisação.
§ 8. 0 Requisitar, por eseripto, do presidente tudo o que precisar para dar andamento ao expediente e para a IJOa ordem
da secret:.ria.
§ 9. 0 Extrahir os recihos para a robrança de joias c mcnsalidaues, ou outra qualltucr receita r1ue extraordinariamente
a sociedade possa ter.
§ 10. Averbar todos os uocumentos relativos ás uespezas
da sociedade.
Art. 29. Ao 2. 0 secrdario compete:
§ l_o Substituir o t.o setorelario em todas as suas attribuições c impedimentos, menos na presidcncia das se;;sões.
§ 2." Tomar aponl(tmentos e redigi•· as act:.~s da,.; sessões.
Art. 30. O thesoureiro é responsavel ú socictladc pelos
objectos e dinheiros que lhe !'orem confiados, e bem assim
pela boa e nctivn arrecadr.(;iio ele sua rPceita.
Art. :11. O thesourciro :1prcsentarú trimestralmente um
balancete dn receita c despez3, e no fim do anuo social um
balan~o geral demonstrando toda a receita e despeza, sendo
este wbmellido ao exame d<l commissão de contlls e á final
approvnr:fto 011 rejeição da assembléa geral.
A1·t. 32. Todns as quantias recebidas pelo mesmo constarão
de um talão.

§ i.• Quantia alguma será paga pelu !hc-;oureiro sem •lU'~
seja documentada, devendo os documento,; ser 11rimeiro averbados na secretaria, como determina o ~ lO do art. 28. ''
visados pelo presidente, na fórma <ln art. 2!i § ~-"
Art. 3:1. A thesonraria terá uou,; li nos ruhricatlos Jll'lo
presidente na forma do art. 26 §-i.", 111W o;nriio f:scripturath'
1)e!o thosoureiro, ou por pessoa por si aulorizaua, sendo um
para contas correntes com todos os 8oeiu~, e hem a~;;im conta::
de receitas cxtraordinarias, e o ou!r" lino caixa ou de receita e desprza.
,
Art. 3q. O thesoureiro cunwrirú fielmente todas as ortlens
que emanarem do poder compctentt•, e~pPcialmentc ns tln
presidente na Ol'bita traçada pelo ar I. 2!i ~li. n
Art. 35. O thesoureiro não poderá ter em seu poder quantia
superior a 20015, depositando em um Banco de confiança c
escolha do conselho, e em nome da sociedade, o que exceder.
Art. 36. O thesourciro nomear5 um cobrador de sua con.fiança, que será socio, para proceder ús cobranças da sociedade, podendo para tal fim pagnr·lhc uma porcentngem,
nunca superior a 3 ", 1o pela rohrnn1:a de joia::, de 10 °/o pela::
mensalidades, diplomas c remissões.
Art. 37. Ao procurador compete repre~entnr o conselho
sempre que assim fôr necessario, ,. ,;er:·, lirn,Jo do seu sei:>.

CAPITULO X
DO PATniMONI J S >CIAL

Arl. 38. Constitue patrimonio >oci:1l tudo quanto se put!er
accumular em valores,que seriio convertidos no fim de cada
anuo social em apolices da divida puhlirn tio Imperio.
Art. 39. O patrimonio renlizado em npolices será a has('
para o estabelecimento de benefieeneias c JWnsõcs.
Art. 40. O patrimonio realizado em apolices n~o porlPrú ~·)r
alienado senão por votação de dous terços de socios quites,
salvo caso urgente de epidemia, em qne, convocada a assembléa geral, elia resolverá plenamente.

CAPITULO XI
DOS SOSCORR)S, IIENEFICEXCL~ 'i E I'E:\'SÕES

Art. M. Logo que a sociedade possua cinco (ü) apt,íru=~~; ~ld· n•
conto de réis cada uma, principiurú a socenrrerp·socil ~ nã~ ~-..
~odendo estabelecer pensões seu~ o depois de jó~~~l!i' 2 (IJn'ltces.
( -~)
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Art . .\~. Todo o socio seis mezes depois da sua inscripção
rit sociedade, e que se ache quite com os cofres sociaes, tem
direito á beneficencia.
§ L• Verificada a enfermidade pela commissão competente,
á qual o socio enfermo apresentnrá o recibo do ultimo tri·
mestre, será soccorrido.
§ ~-· Os socios contribuintes terão a bcnl'licencia de dez
úri1 réis mensacs, durante o tempo em qne a sociedade não
possuir vinte contos de réis ; Cfl))ital isatlos olles, principiar·á
a dar a heneficencia do vinte miln;b.
§ 3. • (Js sncios ben. ·meritos trr;·to n beneficencia de doze
mil réis no primeiro caso,e o duplo no seguntlo, mensalmente.
~ ~-" Os soei os hem f,•itore~ terão :• henelicencia de quinze
mH réis mensae~, 110. pl'iiiii'ÍI'o enso, ,. o duplo no sr.gnntlo.
§ ã." As henetieend:t~ de qu1· trnta111 os§§~.·. 3." e~-" serão
pagas em casa dos :<ocills p11r t)Ltinzmws adiantadas, uma vez
que os mesmos residam t:lnlo~ai' de facil conducção, c nunca
S'6 estenderão nlém de qualn• qui11zenas succe!'sivas.
Art. ~3. Súo considn·ados lofiar.·s dt· facil conducriio :
§ L" Todos us arrabaldes da cidade do Rio de Janeiro até
oítde chegam o,; carrM :1 meric:mos denominados bonds.
§ ~-· As locnlidades por onde pn;;sa n Estrnda de Ferro
D. Pedro li nlé á 5.• t,tnriín.
§ 3." A cidade de NiriiÍeroy.
Art. &:r... Os socios quites, t!Llll por qualquer desastre ou
molestia ficarem impm;,i!Jilitados de tra!Jnlhar por toda a vida,
uma vez que pertençaHI a 'ocie•htde a mais ile ~eis mezes, e
bem as;;irn os valetudinarios que para ella tiverem contribuído
regularmente por mai' tlt• cinco mmos. tl'riio direito a uma
pensão correspondt:nle ú sua c;ttegorill 'oei3l e de aceôrdo
com o art. .\9.
Art. Mi. Aos socio,; enfermos tJlW para so restabelecerem
necessitem sahir da Corte, a!Jo1wr-se-ha pelos cofres socines a
quantia de citl.coenta mil réis para ajuda de sua p~ssagem,
provada a moleslia Ctlll certidiio de 1w•dieo.
Art. M>. Falleeenrlo qualquer ;;ot·io que se ache no gozo de
todos os direit11s e~tipu:. dos no nrt. 'i2, a sociedadP fornecerá
á sua familia a t)uautia de trinta e oito mil réis para ajwln
do enterro ; si o fallel'ido n~o linn· fumilia, se lhe farú o
enterro até onde cheg·nr essa tJuantitl.
Art. ~7. As benefi,~mH:ias de qne trntnm o art. ~2 e seus §§
poderão ser conceditln~ tle uuw vez, llli'Dsalment.e, ao sol'io
que provar ter neet~~sid~de dt· morar distante dos loga•·es de
facil condueção, art. r1:l ~§ L", 2. 0 e 3.o
Art. ~8. u~ socios que f:tlleeerem antrs de decorrido um
anno de sua inscripção na sociedadl', não legam pensão ás
suas famílias.
Art. ~9. Os socios que fallecerem doz•' mezcs depois de in·
•cripto~ legam pensí'1o a suas familias:
§i." De dez mil réis, si fôr contribuinte ou remido.
§ 2.• De doze mil réis, sendo benemerilo.
§ 3. • De quinze mil réis, sendo bemfeitor.
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Arl. 50. Considera-se familia do socio:
§ L • A vi uva que prove ter sido casada com o soei o faitecido, e tel-o acompanhado até it sua morte.
§ 2. • A vi uva honesta mãi de ~ocio !'nltr·ir•:.
§ 3. • Os filhos legítimos ou legitimados.
§ r...• Huvendo viuva e filhos no c~so de receber pensão,
será esta entregue á viuva que tiver os lllho~ a seu c3J'go.
§ ü." O mau comportamento da mãi ou dos til hos não
inhibe ao que bem pmcede de recebet•, :1 pPnsão, r~verlendo
neste caso em favor deste n parte que aquelks toearw.
§ 6.• Quanto aos filhos não le~itimados, depois de reconhcdda a sun idcntidndc por uma COilllllbsão Honteat1a para
tal lim.
Art. iii. A pensão cessa na parte <'OITCsp•iJHlenl.t•: com o
casamento. mau comportamento pmvado, morle do wnsionista ou maioridade deste, e1•mo determina o art. 2."

CAI'lTULO Xll
D.A.S CO~IMISSltES

Art. 52. Haverú duas eomnnssoes: a hospilaleira e a de
syndicnncia, eompostas de tres nwmbro~ cadn uma, e t>leilas
pelo comelho. Alt\m deslas, serit11 t•lt•itas ou noHw;,das ;1s que
especialmente forem ncccs~arias.
Art. 53. A' comrnissi\o hospitaleira colltpeto:
§ 1. • Visitar os socios enfPrmos o dar-lhes as benl'fkencias
quando os achar no caso tlr serem soccorridos.
§ 2.• Continuar a visita l-os dt~ oito rm oit.n <lias, informando
ao conselho do seu nstado, por meio de seus pare•~··res.
§ :l." Dar alta quando julgar que qualrJUt•r n~soeL1do j:í
se aclw em rst:ttlo de não p1·eci>:n· de llt•fllllicnn,~ia.
§ !1.• Nm: casos prPvisto;; pelo :trt. G8, arhitr:11· qual deve
ser a benelicenda ou [ltlllSito de ead'l socio, tendo '''il \ i~ta
que o socio benemerito pr~rct·berá mais 2b0110 do IJlW o
socio contrihninte ou remido, " tJUil ·O .~ocin iJtlmfnilor pt.·rce!Jerà mais 3~000 do <Jue o ~ot'io bt•Hem·~rilo ; isto é, no primeiro caso, porque no segundo ser:'! o duplo, eomn dn!Nrninam
os~~~-·, 3.• e q,,• do art. !>2.
Arl. ü'J,. A' commiss~o de syndic;meia eomJlf~t•~:
§ L• Syndicar com prudeneia e e~crupulosn impardttlidnde
os requisitos exig-idos pelo art. 3." e sw,; par:~~'Taphos, dando
o seu parecer por escripto, e sondo responsavel por qualtJUer
inexactidfio rommetlida por má fé ou negligencia sua.
§ 2.• Informar ao conselho solJre o mau comportamento
que tiverem os associados logo que com cerLeza essa occurrencia chegue ao seu conhecimento.
P.
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Art. õti. A' ro:nmissão de contas (JllO 'crú eleita pela assem·
llléa geral compete :
§ f.o Examinar e dar parecer sulJrc touos os balancetes e
contas da thesouraria, devendo para isso rever toda a
escripturaç5o e documentos concernentes aos mesmos balancetes.
§ 2. 0 Propor ao conselho as mediuas que julgar de interesse
social e economico.
§ 3. 0 Impedir que os dinheiros da sociedade sejam gastos
sem precisão e economia.
CAPITULO XIII
D!SPOS!f;ÕES ECf•NHIIC.\S

Art. ü6. Seja qual fôr o numero das bcnelicencias, nunca
estas poLlerão exceder de dons t1•rçns da receita annual, receita
em que nfío é comprehendido o juro das apolices que a sociedade possuir.
Art. a7. Seja qual for o numero de pensionistas, nunca
as pensões poderão exceder o rendimento do juro das apoiices
que a sociedade possuir.
Art. 58. Caso os pensionistas ou beneficiados sPjam lautos
que se lhes niio possa dar as benelicencüts e pensões estipuladas nos arts. 42 e
c seus paragraphos, será rateiada pelos
mesmos a cifra IJUe fôr orçada por dons terços da receit:J p:1ra
as bcnelicencias, c a cifra a que attingir o rendimento das
apolices para as pensões.
Art. ti!J. As obrigações pecuniarias dos socios são :JS seguinte:;;:
§Lo Os socios contribuintes p:1garão itSOOO mensalmente ;
e no neto da su:J inscripção 2;)000 pelo diploma, e a joia de
JOi,iOOO.
~ 2." Os socios honorarios são isentos tle toda a obrigação
Jlecuninria, emqunuto se conservarem como taes ; quando
JJOrém pas8arem a contribuintes ou remidos, deverão satisfazer todas as joias e contribuições estniJelPcidas p:Jra taes.
§ 3. o üs socios podem remir-se pela seguinte fórma: 1.•
Os (fLW :~ctualmcnte pertencem ú soeied:Jde, sendo hencmeritos, serão relevados da qu:Jntia e!Juivalente ao valor de sua
contribuição até a data da remissão ; 2. • Os soei os inscriptos
na idade de i2 a 2t:i :Jnnos pagarão 130:~. e na idade de 26 a
40 annos 1608; e na de 41 a iit:i 11nnos 2001)000.
§ 4. 0 Para obter a henemcrencia, torna-se ncccssario que a
mesma seja discutida em conselho e sanccionada em a!'st•mhléa gernl, devendo o candidato ter preenehido qualquer
das Ln;s condições seguintes :
i. • Propor trinta socios contribuintes ou remidos, os quaes
sú lhe serão contados depois que tiverem satisfeito as primeiras contribuições.
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2." Prestar serviços ou donativos ú sociedade, cstimad.os
pelo consl'lllo em mais de 20015000.
3.• Servir por tres annos comccuti\·us qualrftier cargo d.a
administração.
§ 5. 0 l'nr::~ obter o titulo d.e hemft~itl)l' deve o socio preencher o dutJlo dos serviços do sodo benemerito, isto é:
:l. o Propor 60 socios contribuintes ou remidos;
2." Prestar serviços ou fazer donativos estimados pelo
conselho em mais de !j,OO~OOO;
3. 0 Servir pur seis annos consecutivos qualquer cargo da
adm inistraçiío.
§ 6. o Taes serviços sâo indrpendentes dos que tiverem
prestado para obter a l:wnenwrenda.
§ 7. o Os ;;o cios henemeritos c bem fc i tores não slío como
tacs reconhecidos ernqu:mto não tiverem seus diplomas,
custando cada um destes 5~000.
~ 8. o O socio que completar fO annos de inscripçiío social
e estivor quite de suas m!msalidadcs rlos mesmos annos,
ou f(HC tenha-se rernirlo, tem direito, !inrln r-ssc tl'llllH>, ao
titulo de henemcrilo, si nunca tiver rcrebidu soccorros da
sociedade.
Art. 60. Seja qual for a classr a que pert<~IH'e, o soei o
bcnelici~do ou pensionista e'tú sujeito :'1 llll'llsalidnde de
1{!t, determinada pelo~ f.u do art. ti!), s:dvo os n•uli1lm;.
Art. 61. Os socios, uma vez eliminados por fnlta tlc pagamento de mensalidades, poderão voltar ao gremio ,ocial,
depois de ouvido o parecer da commissão competente,
devendo satisfazer a joia de W 1~, srja llLWl fúr a épuca em
11ne tornar a entrar.
CAPITULO XIV
DISPOSIÇÕES GEI\AES

Art. 62. O socio que se retirar para r,·n·a do Rio de
Janeiro ou tio Imperio e quizer ficar isento de pngat· mensalidades, participar:'~ por escripto 110 conselho, ficando subentendido que, quando voltar, terá de participar que se acha
do volta, o só tres mezes depois poderá receber IJeneficencia,
tendo antes p~go o trimestre de suas mensalidades.
Art. 63. O titulo de socio benemcrito é priyalivo dos
soei os effec ti vos.
Art. 6~. A sociedade terá uma rscripturar;ão gemi, a cargo
do l. o secretario, c org~mizada de fúrma que conlira com a
do thesoureiro.
Art. G:i. As propostas, indicações c requerimentos serão
feitos por cscripto; e uma vez rejeitados em conselho ou assembléa geral, não poderão ser de novo apresentados ú discussão sem que tenham decorrido seis mezes ; e sendo ainda
rejeitados, não poderão mais ser apresentados.
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Art. 66. As discussões so!Jrr. qualqur.r ohjr.cto principiarão
sem[lre por opposirilo :'1 materia, salvo I]Uan:lo o prilneiro a
f aliar fôr o seu autor para motivai-a.
Art. 67. Ninguem poderá fal1:1r sobre IJUilliJU~r materia
mais do que duas yez1~s, sendo-lhe porém concedida urna
outra para explicações.
Art. 68. No debate entre dons opinantes, terá prioridade
na réplica o que primeiro tiver fallado.
Arl. ti9. Nenhum socio J!Od••rú fallnr ~em IJUe o Jlf'l~sillfmte
lhe conceda a pnlavrn, fic:mdo assim entendido que siío prohibidos os dialogos c aparte~ que perturbem o orrtdor, sen<lo
immediat:11uentL~ eharnadíls :í ordem os infra~:tor,•s.
Art. 70. A soeicdade não poderú snr dis~olvida sem qiw a
isso aumtam dous terços dos !'Ocios •tuites; porém isso s,·, tnr:í
Jogar <ruando ·se rcconh•oça que niio póde !Jre<•ncher os seus
fins, por haver esgotado eo1no rneilrso o seu patrimonio.
Art. 71. Ds l'lllpregatlos 3S'ialaria•los wla '"ciedade não
poderão volar nem ser votados.
Art. 7:2. A sockdadll re~onlwce COJIIO sua lbi os pn•,;entes
est<~tutos, que só poderão ~er rdormados dons :mnos dr,pois de
haverem sido approvados pelo Goremo Imperial. (Segue••I·se
as assignatnnJ~.)

OEGHETO N. 7811 -

DR

:H

DE AnnsTo n~e

1880.

Appro,·.t, com 1110tlinea0úes, os o::;tatnlns da Gompa11hia. Progrc,.....;o .\grir;ola
da Pf(Hiur-b do 1\Jar.~nll;õ:o, e auloriz.l-a a fuur.ciuJLlf.

Attendcndn ao qJJn l\le rr.quPreu a r.ompan!Jia Progre,;so
Agri•:ola da Província do M:1rauh:io, devillmnente rnpresentada, e de conformid:Hle com o parecer da Ser•.:ão dos Neg-ocios do llllperio do. Conselho •I•• Estado, exarado om Consnlla
de ã de Julho •lo conente amw, Hei pur !•em Conreder-Jhe
autorização para funeeionar, ,. Approvar os seus llstnlutos,
com as modiliCai.'ÕilS I(UI' com <'ste haix;~m, a.;si:!;n:lllas por
1\lanod Bnai'IJ!IO de 1\laeetlo, tio MP'I Collsl'lho, ~liui.;tro ·~ Se·
cretario dn E,;tndo fios N••.!!'fll~io>< li:• Agrii'Uitura, Colllllll'l'cio e
Obras l'ublieas, que assim o ton lw entendi1lo e fnça executar.
Palacio do lHo de JanPiro nm :H de Agost·• de H>80, ;;:1." tia
Indepcndencia c do Impcrio.
Com a rubriea til' Sua

l\lage~tade

o Imperador"

llfanod Bua1·que de Jlaado.

:,,:TOS DO PODER EXECUTIVO.

493

1\lndiflcnç(ies n que se 1'4•Cere o Dec1·eto n. ')'81.1
desta data.

No§ L 0 do nrt. :3. 0
quatrocentos e trinta.

:~erescentc-sc

no tlm-t[Uatro mil

11

Acrescente-se tambem ao final tio art. !J,,''-obtcndo prcviamento approvnrão do Governo.
IJI

No paragrapho unico do art. 6. 0 eliminem-se as ultimas
a começar de-pagando-se os divitlendos, etc.

palavra~,

IV

,

Ao final do art. 9." acre~cente-sc- niio se realizando o
caso de que trata o pnragrapho unico do art. 6.•

v
Acrescentem-se tamhrm :w final da~-· parte do art. lO
seguintes palavras-que tenham a gnrantia do Govrrno.

~~~

VI
Ao art. H acrescente-se no IIm ns seguintes palavrassalvando-se sempre a hypothesn do paragr11pho unico do
art. 6. o

VII
Elimine-se o art. !2.

VIII
Ao§ f. o do art. !7 acrescente-se- comtanto que um só
delles possa tomar parte na assembléa geral, como votante,
ficando aos outros directores o mesmo que aos accionistas
sem voto.

IX
Supprima-se o§ 3, do art. 17.
0
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X
No art. 21, em vez do-plllo monos mota1le do capital weid
-diga-se-mais do metade do capital social.
XI
Acrescente-se ao art. !t,2, depois das palavras -\o1las as
vezes que for necessario-o seguinte-comtanlo que o f 1ça
pelo menos uma vez mensalmente.
Palacio do Rio de Janeiro em 31 de Agosto de 1880.-

Manoel Bua1·qne de Macedo.

Projecto de estatutos para n, em preza de engenhos
centeaes tlo Maranhão
TITULO I
DA ORGANIZAÇÃO E OBJECTO DA CO~Il'ANIHA

Art. L• Fica organizada na capital da Província do Maranhão uma companhia sob o nome de- Progrosso Agrícola.
Art. 2.• O fim da companhia é o est:1belocimento de engenhos contrars do systema mais cconomico c mais apropriado ás circnmstancias da província, tendo sempre em vista
a perfeit:ão do trabalho.
Art. :J.o O capital da companhia, dividido em acções de
100 1~ cmla uma c provisoriamente llxarlo em tiOO:O:JI'~, será
gradualmente elevado nté attingir á somma de 2.ii00:000{,1,
isto :i proporrão que o desenvo!vimé'nto da empreza o permittil·.
§ L" Para n ftmtlação da primdra fabrica da companhia
emittir-sc-hão dPsde jú até 5.000 acçiíes, das quaes acham-se
subscriptas ~.lt,30.
§ 2. o As subscqunntes emissões de acçlícs destinadas á
funda~:ão de outras fabricas, sümnnle serão feitas com npprovação da nssemb!tía genil dos :1ccion islas, sob proposln ua
ndminislraçiio da companhia.
Art. lt,.• A séde da administração ger:•l da companhia é na
capital desta província, c a sua dnra~iío será de 30 annos a
contnr da :lata da approvaçiio destes n~1at11tos pelo Govr,mo.
Findo este prazo entran\ em liquida'.'ão, excepto si, n1s termos
determinados por estes estatutos (art. ti:), os accionist~1s resolverem a sua continuação.

Art. 5. 0 Antes da expirnção do prazo mnrenuo p;n·n a duração da companhia poucrá clla ser dissolvida c entrar em
liquidação : L• si nssirn o resolverem tantos dos seus ~lccio
nistas qunntos representem a maioria do capilal socinl; 2. • si
deixnr do preencher os fins para que foi org:mizada; 3.• si
occorrcrern outras circumstancias previstn.s em direito, que
exijam a sua dissolução.
Art. 6. • Si até á definitiva approvação destes estatutos pelo
Governo, não fôr subscripto todo o capital do 500:000/>, do
que trata o art. 3.•, poilerá a administrarão da companhia
contrahir o emprestimo do que faltar a juros razoaveis com
quaesqucr particul~res ou Bancos desta cidade, ou rom estnIJelecimevtos I.Jancarios ou capitalistas estrangeiros.
Paragr(lpho unico. Os emprestimos con!rahidos em virtudo do que dispõe o presente artigo serão solvidos com os
primeiros rendimentos lifJuidos da empreza, pag(llll]o-sr, os
dividendos que tacs rendimentos (IU!orizarem aos accionistas
em coupons conversiveis em acções.
Art. 7. • Instnllnda a ndministração da companhia nos
termos determinmlos por estes estntutos, f:!rá a direrloria a
primeira e ns subst'CftlCntes chmnad~s de capit:.I, ns rJnncs
devoriio ser de 10 "/• cada umn no maximo e feitas com intervallos nunca menores do 30 dins.
§ 1.• Os annuncios parn n chamada de capital serão feitos
nos jomnes de maior circulação da capil:1l com (lntecctlencia
de Hi dias.
§ 2. o Si, depois de rPnliz:1tla a primeira entr:Hla cltl capital
ou de qualquer das subsequentcs, algum aerionisW, por fallccimen to ou outro qualquer motivo, deixar de entrnr com a
quot(l que lhe pertence, serão as suas acrões Yendidas rm
leilão e o llroducto entregue a qncm ele direito fúr, dll,contad:ts ~lS dc>SJWZ<1S ft.•il:JS.
Art. 8. o 0:; fundos disponíveis da companhia ser:lo nrreca·
dados em estabelecimentos bancnrios, vencendo juros em
conta corrente sempre que isto fúr possivel.
Art. 9." No dia ::10 do Junho de cat\(1 mmo, depois que
começar a funceionar a primeira f<tbricn da companliin, ~c
dará balan~·o c os rendimentos lirJuidos, deduzi elas ns porcentagens, de que tratam os artigos seguintes, scrilo distribuidos em dividendos nos aecionistn~ .
.Art. tO. A uma conta especial ehnmada de fundo de r.~scrva,
scrú ct'eclilada annualmentc uma solllllla erJuiv;dentc a 5 ':, c!o
valor do todus 03 immoveis da companhia e que será deduzida
dos Iucros liquid-os verificados nos balanços annunes.
Esta porcentagem com os juros relativos será [tCCumulada
de :mno :1 anuo e empregada em fundos publicos ou em
títulos hypothccarios.
Art. H. No dia 31 de Dezembro de cada anno poderá a
administração da companhia distrihuir nos accionistns, por
eonta do dividendo de Junho seguinte, uma porcentagem
que será regulada pelos rendimentos até áquella data I'ealizados, mas que nunca excederá de~ •;•.
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Art. 12. Emqua1tto a empreza não começa~ a .ter rend!·
mcntos, ser~o abonados scme~tr<llnwnt'J aos accwmstas, a ti·
tulo de indt)lllniza~~~o paio empate rl_? capital de suas entradas, 3 l/2 o/o de juros, os quaes ser:w canegados ao custo
das obras da companhia.
Art. 13. Si o capital da companhia fór desfalcado em virtudo de perdas, não se distribuirão dividendos omq'!anto o
mesmo capit:JI não se ach~r intog~almente.restabelecid_o.
Art. U. As importancws dcstmadas a restauraç:Jo das
machinas e odilicios tia companhia serão carregadas ao
fundo de reserva, sempre que ex:ced,~rem do 2 "lo do valor
total os respectivos immoveis.

TITULO H

DOS ACCIONISTAS

Art. :1.5. Será considerado accionista da companhia o possuidor de uma ou mais :Jcções, seja como primeiro proprietario, seja cumo cessionario, comtanto que neste ultimo caso a transferencia de suas acçõcs seja feita no registro da cnmpanhia em face do titulo das acções transferidas
e sob a assignatura das partes ou seus procuradores.
§ L o Os titulos de acções da companhia serão assignados
pelo presidente e pelo secretario da directoria.
§ 2." As transferencias tle acções, provenientes de heranças,
legados, adjudicações ou outros quaesquer meios judiciaes,
serão feitas em virtude de documentos que provem estes
meios de acquisição, e que ficarão archivados na companhia.
Art. j6. Nenhum accionista poderá retirar da companhia o
seu capital em parte ou no todo, antes de sua dissolução e liquidação.
Art. i 7. Só mente poderão votar em assembléa geral dos
accionistas os possuidores !lo cinco ou mais acções. Aquelle
que tiver cinco ac~ões terá um voto e d'ahi para cima mais
um voto por cada cinco acções ; mas nenhum accionista
terá mais de iO votos, quer por si, quer como representante
de outro. Todo accionista, porém, qualquer que seja o numoro de suas acçõcs, poderá pedir a palavra e discutir em
assembléa geral.
§ L• Ninguem poderá votar como representante de accionista : exceptuam-se os pais por seus filhos menores, os tutores por seus tutelados, os maridos por suas mulheres e os
directores de sociedades anonymas pelos seus consti&uintes.
§ ~-· Nenhum accionista poderá votar em assembléa geral
em virtude de acções que não hajam sido adquiridas sessenta dias pelo menos antes da reunião, podendo toda\'ia
nella discutir e ser votado.
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~ 3." Havendo acciouistas com firmas sociaes , poderão
todos os socios que a representem assistir ás reuniões da
nssembléa geral e nellas discutir, nws súmente um poder:i
votar em virtutlo de ac~õe~ que taes lirmns pflssuir,·m.
Art. f8. Os accionistas sú silo rcsponsaveis para com terceiros pelos compromissos soci:tes, vté ao valor de su~s
aet;ões e cstns poderão ser vendidas, hypotheeadas, empenhadas, doad:~s ou por qt:nlf]ucr t'úrma nlhetlllas, re~peitad,,s
as disposirões do art. 1ti ti estes estntuto,;.

TITULO JII
DA

ASSEllllLÉA

GF.IUL

DOS ACCIO:ii,T.\S

Art. f9. Constitue a assemiJlé~ f:(ernl :1 l'é'lllliiío connw:ttLI,
nn fôrmn prescriptn por e"te~ cslatuto:', de accioni,;tas qtte
representem no todo ou em parte o C;lpilal rl'~lizado da companhia, guardados e respeitados os limite.; fix~dos no art. :H.
Art. 20. A convocação da assembléa geral sor:l feita pela
directoria por meio de annuncios puhlie~dos nns jol'll:H's
com anlocedencin de oito dias .
.Art. 21. Não se reunin<lo. no di:1 c hora m2r~ados nos annnncios, accionist:;s qnc representem um terro pelo menos
do capital realizado da companhi~. farú a dirct:torin nova
convoca~iio, n nesta segunda renniiio ficará constitnitla n :Jssembléa g-cr:;l com os ml'mlJros <JUC se acharem lJI'<'>'Clllcs
uma hora depois da fixada para a mcs111a reuni~o.
Exceptuarn-se os casos em que lwja de tratnr-se da ~Jt .. ra.Jío
destes estatutos, da proroga1;iio, c<t da rli,soluç~o e liiJUi·
daçiio da companhia, na;; qLwes sómente se poderá deliberar
estando presentes, ou legalmente representados, tantos accionistas quantos possuam pelo menos metade do capital ~ocial.
Art. :22. Todas as delibera~.:ões da assemfJI•~a geral scr;io
tomadas por maioria relativa de Yoto,;, excepto parn a cleiç<io
da directoria, em quo st>rú a votaeiiu regulada de ac·.cürllo
com as disposições do art. 30.
Art. 23. A nenhum accionista serú concedida a jl[d;rrra
mais de lluas vezes para· trntar do mrsmo assmrpto. Ex.c,eptn:nn-se os membros dn directoria pnra resvonderent ÜF·
interpellnções que lhes forem feitas.
Art. 2L As reuniões da a~scmbléa geral terão lopr ordinariamente uma vez por anno, nos fms de Julho, e nest;ts
reuniões a director·ia apresentarú um relatorio circumstauciado do estado e da marcha dos negocias da empreza, hem
corno o b;tlanço geral, 11 conta de lucros e perdas e outnts
demonstrativas do custeio e rendinwnlo uo anuo s,1ci.1l, fech'ada em 30 de Junho. Estes documentos cle\-eriio ser pu h! icados em um dos jorn::tes da cnpit~l, oito di<lS pelo IllCil'lS
antes da reunião.
1'.
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Art. 25. As reuniões extraordinariaR terão Jogar quando a
directoria as convocar, ou qunndo lhe fõr requerido por
tantos accionistas quantos representem um ql1intu do capital
realizado da companhia.
Art. 26. Em virturlc de tal requerimento deverá a directo·
ria fazer a convoca(.'iio no prazo de oito diaR; e, caso o não
faça, poderá a assembléa geral ser convocada peln commissão
iiscal ou pelos proprios aerionislas, por meio de annuncios
puhlicos, nos qnnes se as~ignnn rom designa<:ão do numPJ'O
tlc sUtiS :wções, dt•clarando o 11111! ivo da convoc;Jção.
Art. 27. A assembl<\a geral, nmnida na fól'lll:l do artigo antecedente, sú poderá dnlihernr I'Sinnrlo prcsentrs t:1ntos aceionistas quantos repl'<'"<'ntr~m a 11wtndt~ do enpilnl suehl.
Art. 28. A assembl(•a ~reral tPrá nm pre~idPnte, um vieeprrsidente e dous setTf'tarios. f'l,.ítos annunlmente por maioria
rrlativa de votos. sPndo a vot:wi'JJI r,•ita por csnntin;o sncrcto em du:-~s listas. nmn fl:Jl'" o presidente e vi!~e-presi
rknte e a outra parn os ~ecrdario~.
O m11is votarlo~daquell~s sPrit o prPsirlente, e d'cntre os secretarias ser{! o primeiro o que •·btiv"r mnior numero tlt•
votes.
Art. ~9. Os funecion2rins de que trata o nrtigo nntcccrlente
seriio subst.ituidos un~ pelos outros nos seus i111perlirwmtos ;
devendo aquclle que as~umir a direct::io do~ trai•alho~ da assembléa geral convidar alg·<~n nu :llgn11,; dos nccionislas presentes par:1 substituir os rnncdonarios ''ns,•ntes.
Art. :lO. Nas reuniões ordinarias dt~ qut~ trata o art. 2~,
terá Jogar a eleição da diredori:t e dos dit'Pclore~ supplentPs,
Jtor escrutínio secreto c maioria nhso[ntr~ de voto~, em duas
listas separadas, uma para us din•etort·s cfi'edivos e outra
para os directores snpplentPs. Si algum dos \·ot:,dos não
obtiver maioria absolut:1 !],• votos, J'ar-,c-ha nom escrutínio,
em numero duplo, dos direcion•s ou snpplentcs a ch•ger,
considerando-se elcit.os os 111:1is vnt:.11lns nnstc se•.mndo escr·utinio. Em seguida f<Jr-se-h:l a l'!l'içiio da mes:l ela 3SSI'IIlbléa
geral e n dn commissiio lb;c:d> como determinarn os :Hts. 28

e

3~.

Art. 31. Compete ~o presidente rla mesa abrir c encrrrar
as se~sõcs, concerler a pal:1vra, nwntet· a ordem e regularidade nas discussões c communicar as tlecisões da nssembk'n
gcrnl á directorin para esta as r:~zer n:eculnr.
Art. 32. Compete ao I." Sl~r;retarío ler e redigir· as aetas
das sessões e o expocdienl.c e :J(HU':u· com o 2." sc('f'etario o<
votos das eleições a IJ uo se Jlrocc,Jur.
Art. 33. Durante a apuraç:io dos votos tomarão assento
a par dos secretarios dous accionistas, escolhidos pelo prc·
sidente, para com aquelles procederem á mesma apurat;iio.
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TITULO IV
DA COADIISSÃO

FlSC.\L

Art. 3~. Na t'euniito em que fôr eleita a directoria e a mega
da :~~s:•tuhléa g-eral proen•l"r-se-ha, por cserulinio secreto
n nwiol'ia rt'lativa de voto~. ;í elei1'ão 1le uma eomutissão
fiscal pt•rman.,ntn, eomposta· d1' li'•'~ Drei•mi~tas, ú qual eompele ''xarnimu· a eseriptura','''o da eo111panhi:• e lisenlisar ~i
foram fielm,.nte oh~•·rvad.ns e e\eeutados os estatutos c as deci~õl•s dn assf'mbléa geral. parn o qne lhes .'crú franlrur•ado
todo o l'sl:•helceimenlo, n a tlirectoria lhes dar;í as informa.
rões e e,wlnredmentos lJlHI llw fornm oxig·idos.
· Este exame terá Jogar não sú quando a •·ommi:-.s~n j nlgnr
r.onveniente a elle proceder, mas principal·::ente logo que a
direetoria lhe apresentar o lHtlanro e ns cont;ts llnnua1~s.
Do resultndo do seu trahalho rlar:·, a eomntiss~,_. um rdatorio, que serú publicado co1n o da tlirectoria, na fúnna do
art. ::!4..
Paragrapho unico. Na fnlta do ttlguns dos membros da commi~silo liscnl, será clwm:•do para suhstituil-o o accionista
qun tivet· ohtido votos para n l'argo na ultima ~~leição, seguindo-se a ordnm ele \"Otaçãn; e si porvt."nturn ralt:1rem
todos os membros eiTectivos eleitos, a dircetoria convocará
os arcionif;t:Js es[WI'ialnwnte para procederem a urna nova
eleiçiio.

TITULO V
DA

ADMI:"JSTHAÇÃn D.-\

COMI'ANIII.\

Art. 35. Durante a construeçiio e 3<sentamenlo dn pri(abrira ccnlrnl ela companhin. compete n administnu·ãu
geral desta a umn dirertorin de cinco membrn; 'I"'' ser:i
~~lt·ita na prinwira rrmnião da a~semblc':t f(Pral dos aecion idas
que livl'r logar dc~pois de approvndos e leg-alisatlos os presnntes Pstntntos pelo pnrll'r eornpl'tcntf'. Est:~ dir0etorin s<>rvirá grntnitamenle.
Art. 36. Concluída a referida constrn•·c;'ío, ~erú eleita, na
f•írma do art. 30, uma novn direcloria composta de tre;; accionistas, cujo mandato durará um ánno e cujo trabnlho será
remunrrado com 3 ,,,, calcnlados sobre os lucros liquido~ verilirados no halanc;n annna I ela companhia.
Art. 37. Poderá ser eleito para o cargo de director. ou
snpplente de dircetor, qualquer accionista da compnnhia,
m,~ira
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uma VI'Z que, ao entrar em exercício, sr,ia possuidor de cin·
•·oenta ncçõcs, as quacs serão inalicnaveis emquanto durar
o seu manda to.
Art. 38. Haverá na sédc da companhia uma administraçiío central com o pessoal nccc>sario sob as ordens irnme·
dia:as !la directoria, que marcará os vencimentos dos res·
pcctivos funccional'ios.
Art. :m. Para administrar e dirigir o serviço de cada uma
das fabricm; ccntraes da ~ompanhia, haverá um gerente,
n tmear!o pela directoria e a ella subordinado, percebendo
annu1lmente o ordenado que lhe for mnrcado pela mesma
directoria.
Art.~). O 11cssoal <la fabrica scrü 1lc nomcaçiio tio rcspcc:l'o gerente, ma~ o nurnero e os vencimentos dos nmpregado; permarcntes, que forem nccessarios para o bom
andame 1lo do serviço da mesma fabrica, serão fixados pela
director:a, sob proposta do gerente.
Ar. H. Com pnte á directoria:
§ f. o Eleger d'entrc os seus mcmuros um para presidente,
outro p;1ra secretario e outro para thrsourciro.
§ ~.° Fazer a clwnwda de capital na ftirma dclcrminnda no

art. 7 .o
§ 3." Contratar o material e a construcção das fnbricas

centraes; fazer acquisiçiio d~ terras c de tudo o mais qui' for
necessario para o bom exilo da cmfH't·zn, respeitadas a,.; disposj;;ões <lo § 2." do art. 3." destes estatutos.
§ ~-" Escolher os Jogares mais ;1propri~dos para o nssentamcllto das fabricas, devendo suhmetter a sua escol h a á
ap)rOI'!l('ão dos accionistas reunidos em [lsscmblén geral.
~f). o Firmar os contrntos com os Javrndorcs que se p:·opo 1ham n supprir cttnna pnrn o fabrico do assucnr, ouvindo
o gerente da fabril' a a supprir.
§ 6. o 4t'lumoar, liscalisar, f'Uspender, demittir ou substituir os g·ercntes das fabricas e todos os mais funccionarios da
admini.str;~çiío central, bem ro1no nwrcar-Iho os ordenados.
~ 7 ." l\landar vender 1wsta praç;1 un no est1·nngeiro os
pro,Juct'JS da~ fabricns da companhia, fazendo tod;1s as operaç!::s qne para esse fim sejam necessarias, podendo saccar
eoutra o liquido dos productos exportados porcontn da empr lZa. casos em que os saques dcveráo ser assignados pelo
prc~idente c pelo thesoureiro da companhia.
§ 8. o Contrahir os cmprcstimos de que trata o art. 6. o e
as;igllal' os respectivos contrnto~.
§ 9.° Contratar com emprezas particulares ou companhias
o tr1mspor1e dos mat('ri:1es c productos das fahricns centraes.
§ 10. Organizar e fazer executar os regulamentos que
forem ncecssarios para o serviço da,; mesmas fabricas.
§ H. Propô r á assemhléa geral dos accionistas as alterações
que jnlgnr necessarias nos presentes estatutos.
§ f2. Marcar as fianças que devam prestar os empre,!:!"ados
'·
da companhia.
§ 13. Mandar organizar e entregar á commissão fiscal,
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11ara o devitlo exame, os balanços annuaes qne devem ser
Dpt·esentados a nssembléa geral em su:1s reuniões ordin~rins,
fazendo-os pui.Jiicar com o seu rcla to rio, na fúnHa di.;posl<t
no art. 24.
~ a. Convoc~r a assembléa geral nas épocas tle suas reuniões, quando o bem da companhia o exigir ou lhes l'ôr requerido pelos accionistas, na fórma prescripta no ar!. 21i.
§ Ui. Promover por todos os modos a prosperid:u.lc da
companhia, solicitando dos potleres do Estado o 'IIW fúr
mister para o bom exilo da empreza.
Art. 42. A directoriu rcunir-se-ha todas as VI'Zes que for
neces,ario, c as suas dclihcrnções serão tomadns estando presente a maioria de seus membros c Ianr.adas no livro das :teta~
de suas sessões, que serão assignad::s ptÍios ml'mbros presentes.
Art. '!3. Serão chamados supplentes, guardada a ordem
da votação, todas as vezes que houve1· alguma vaga na directoria, ou quando houver impedimento de nwis de :JO dias
de algum dos respectivos membros ell'ectivo~.
Art. M. A dircctoria tcr:i amplos c illimilados poderes,
sem re,;erva alguma para a direc!:ilo e atlministraçüo da companhia , dentro dos limites traçados por estes estatut<JS ; e
bem assim para demandar c ser demandada e representar a
companhia perante os poderes do Estado.
Art. Mí. Compete ao gerente da fnbrica central :
§ :1.. o Nomear e dernittir os crnpregndos c engajar c despedir os trabalhadores que forem ncecssarios pnr:t o serviço
respectivo, sujeitando os srdarios dos me~mo' á appnn·a~.:<lo
da directoria.
§ 2." Administrar e dirigir lodo o tra!Jalho da fa!Jrica c
exeeutar as ordens da t.lireetoria no !fUt) ftir euucemente ao
serviço da companhia, fazendo observar os rcgulumentos !JUC
a mesma directoria organizar para este fim.
§ ::1." Organizar uma cscripturação clara e methodica do
servi~.:o economico da fabrica.
§ 4. o Enviar mensalmente á directoria informações minuciosas da marcha dos trabalhos da fabrica, do comportamento dos respectivos empregados c de todo e qualquer acon·
tecimento notavel que neJla se der.
TITULO VI
DISPOSIÇÃO TRANSITORIA

Art. 46. Fica nomeada uma commissão composta !los accionistas DI'. Augusto Olympio Gomes de Castro, Commendador
Laurindo José Alves de Oliveira e Martinus Iloyer, para
impetrar do Govemo Imperial a approvat;ão destes e~<t:,tutos e
requerer a favor da empreza a isenção de direitos para o ma·
teria! que houver de importar para as suas f~bricas. de conformidade com as disposi<;ões da Lei de 6 de Novembro de f871í,
relativa a engenhos centraes. (Seguem-se as assignaturas.)
oAA:f'\:P~

ACl'hS llO I'O))EB l·::o;CUTTVO.

DECHETU N. i81:!- DI~ :11

IJIC

AllO~TO

DE

i8~0.

Proroga o prazo tJa duração da Compauhia do nave~a~ão a vapor cluti ..
tuida~Io».

AH,. 11 tlen•ln ao q1w 1\'11- r·•·•p••·rr.11 a Colllpanhia de nave·
\:IIHII' • Intimidall•! •, lia Província de S. l'l'dro do
Rio Gr:tndt~ !.lo Sul, devitlanumle II'IJI'PSt:'nt:l(!n, e de ron·
formidade com " pareCI'!' da St>cç~o do~ Negocio~ do I1nperio
do Conselho de Estado ('Xaratlo em Consulta 1le 30 1lo mez
dt• Julho ultim", Jll'i Jl•'r ht•lll Proro~~ar por If) annos n
praz, da s11a 1l11raçfin li\ada .uo :1rt. 'L" dos.sens e;t:1tntos,
approYados pdo Decrelo n. 1-uOl lle 2 de Abnl de 1~70.
Manoel Buarque 1le .\laePdo, dn :Meu C.on..;elho, Ministro
e Secretario de EstiHio dos Nw: ocios da Ag-ricultura, Com·
mercio e 1 'bras .l'uhli•·as! :~>sim o ~enha e1~tenJido e faça
executar. Palac10 d., !110 de Ja1wrro l'ffi 31 de Agosto de
!880, il9." da Independl'nda e do lmperio.

~açúo a

Com a mbrica de Sna Magl'stad'~ o Imp.·rador.
Mnnol'l JJnarque dt! Jfacedo.

nEctu:ro N.

78t3-

DE

:u

DE

AGosro

nE

ttsso.

Approva, eom moditicarõos, os o•tatutos 1la Compa11llia Indnstl"ial Sabarense,
o :ntloriza·a a funreiouar.

Attuntlendo ao que Me I'Cf!IICI'I~U a Companhia Industrial
Sab:Jremfl, de v idaml'nte reprP~ent:tda, e de conformidadP com
a Minh:~ Imperial e Immediata Bm:oluç.lo de :ti do eorrl'nte
mez, tomntla sobre parel!er da S:·cção tios Nt•g-ocios do lmperio
do Conselho de Estndo, exarado em Consulta de 2'i de Julho
proxinw lindo, Hei vor lwnt Concedt.·r·lhe aulorizaç:lo para
funccionar, e Approvar os seus estatutos, cum as modificações
<)Ue com rste ltaixam, as:;ignadns por Mnnoel Buarque de
Macedo, do Meu Con~dhu, Minislru e Secretario de Estado
dos Negocios da Agrkultur:J, Cumref•rrio e ObrM Public:ts,
que assim o tenha entendido e faça execut:;r. Palacio do Rio
de Janeiro em 31 de A!rosto de tK80, 59. • da Independeneia
e do Imperio.
Com a mLrita de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarq11e de Macedo.

A<>Wi !lO l'OJlF.H E'I:EC.rTIYO.

Modlftca~õe•

n que

Me

ti03

ref'ere o Dect•eto n. '>'813

desta dota.

Art. 3. 6 Suppri111am-se do s•~gundo p•lriot!o as pahvl'a;se111 dependeneia da e~•am:ula.
li

Art. i>.• Supprinwm-se as palavra:; lina<lS-IIl1S p:tra a
wrá :1 •·nmrmnhi:t p••r· .ma dir··ct•Jri:t prllfPrenei:t.
tr:m~ferenei:t

111

Ao nrt. 3." :Jereseenl••-s•l n•J li!ll - ,. P"'''iditl:t pnr n:n :••:cioni.;la tlleito pOI' :wt~l·<~n:H;:Io, '' tpt:tl ,•,.,j~uar:i dons slll'I'C·
Wri• s, ~eg·uinrlo·se d<~pois :t vntaçiin p:•r;J .1 mesa dPiiniliv:t.
Nas seg-uintes reuniões presidirá n :t-sembléa g-eral o presidente da reLmi~o anterior.

IV
Ao art. !0, 2.• pnrte, a•-resc•~nlt:· :<<l uo fi11r - uonhum
membro da adminbtl'at;:lo pódll tomar partP nos trali:dhos da
me~a.

v
Ao art. H depois da palavra- pupi!Ios- acrescente-se

- e os curadores por seus cmalelados.
VI
Ao art. 12 aci·escentc-se no fim- ma;; nenhum. :wrionbta
poderá ter mais de iO votGs, qualquer true seja o r'trmwro de
acções que represlntte por si ou por outrem.

Yll
O art. fõ fica substituido pdo segnin!e:
As reuniões onlin:,ria~. não uhst:mle c~tar est.··!JCkeido o
tempo e logar em que se far:lo, assi111 comu as extra11nlinarins,
serão convocadas com 30 dias de anteced('neia por annuucios
publicados na folha official do Governo da pro\'incia, e na
falta em qualquer jornal da capital, expedindo-se, além disto,
aviso aos accionistas assignado pelo secretario da dir••ctoria.
·
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/1.rt. 1C. Supprima-so no principio a pnlavra- relativa ; e
U!ljiOis dn phrasc-.Artigo doze- ~uiJstitU[•·sc a redat·ç:io pela
seguinte- e do mesmo modo se procederá na eleiçiio dos dir<'etores e memhrus do conselho ti:icnl, eliminando-se todo
o resto do artigo. Acrescente-se- No caso de, na Plcição
dos directores ou dos membros da cemmissão fiscal, nenhum
dos candid:ttos obter maioria absoluta !lo votos, proceder-sc-ha
~ segunda votação entro os dous 11 ais votndos, c o que reunir
maior votação será o eleito.
Palacio do IHo de Janeiro em 31 de Agosto de iSSO.- Ma'IIJcl Buarque de .ilfacedo.

Estatutos da Cumpnnl!ia Iwlustrial Sabarensc
CAPITULO J
I'A COMPAl\"li!A

X'Art. L o A Companhia Industrial Sabnrense constitue uma
auonymn, cnjo fim principal é a fabricação mee:micn, com motor hydr:mlico, de teeidos de materias filamentosas do paiz , c venda dos productos manufactn;~ssociação

r:ulo~.

Sua duração scní de 30 annos c potler:í ser prorogacla
dn a~"embléa geral dos ncciunistas, com approvaçiio
do poder competente.
Pantgrapho uni co. Por deliberação da assernhléa ger:1I podcní estnbelerer umn fabrica :mncx:1 de papel para dilforentcs usos, debaixo do mesmo c;,pital c dircrção.
Art. 2. o A companhia se inslallará logo depois tle publicaJa a opprovação de seus estatutos pelo Governo Imperial,
e terá sua séde neste municipio, e no estabelecimento que
se fundará onde mais convier nas immediações desta cidade.
Art. 3. 0 O capital da companhia será de HiO:OOO~ representados por 1.500 acções de iOOI> cada uma.
As entradas das acções ser1io fcit~s em tres prestações sem
dependencia de chamada: a i." de 50 °/o 60 dias depois de
vublicado o decreto de apprOV<lÇÜO dos estatutos, cujo dia
~erá logo communicauo na folha official do Governo da província, e, em sua falta, em qualquer jornal da capital; a 2.•
tle 25 'ó, 90 dias depois da L•, e a 3." de 25%, 90 dias depois
tl:~ 2.•
Art. ~.o Os accionistas são responsaveis pelo valor das acçõe~,
que lhes forem distribuídas; e aqnelles que não fizerem
JIOl" votação
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suas prestnçõcs nas épocas determinadns perderíio em beneficio da companhia o direito its respectivas ncções e valor
das prestações já e!Iectumlas. Ficnri'io, porém, isenhJs desta
11ena, si voluntariamente elfoctuarem a entrada ntó tt·es mezes
depois, pagando a multn de iO o;, so!Jre o valor da prcs-.
tação.
Art. 5. o As acções serão nominativas, trnnsferiveis, por
termo lavrado em livro espeeinl, s1'nnente depois ll1l etfcctuadn,; as tres prestações ; mas p:1ra a tran~fercneia ter;·l a
companhin, por sua directori:1, prel'er~·nrin.
Ari. 6.• As operações d.a companhia começarão logo qne
est!'ja realizado o cnpital necessario para compra e transporte !las machinas, e constnwção do estabelecimcntn.
Art. 7. o Os herdeiros de qualquer :1ccionista fnllecido succederüo no direito :ís respectivas acções, obrig:H;ões e dividendos, e no de concorrerem ás assembléas, comtanto que
por combinação entre si um só os represcn te.
CAPITULO li
DA ASSE~IDI.É.\ GERAI. DOS ACCIO:\ISTAS

Art. 8. o A assemhléa serú constituida pelos posmidorcs
de uma ou mais acções inscriptas nos n·gi~tru~ tla companhia Mi dins nntes da reuni~o pnra quo forem conroeados.
Não serú, poróm, esta r1·stricç:lo npplkavel :'t priuu~ira da
assembléa geral, si esta tiver Jog-ar antes de decorrf'l'elll f1:i
dias da publicação do decreto que approvar os m:ttttutos.
As reuniões terão Jogar no estabelecimento da eomp:mhia,
ou em outra parte que fôr expressamente declarada no
aviso de convocação, emquanto não existir o estabelecimento, ou por algum motivo nelle não puder ser.
Art. 9. 0 A assembléa geral podcr:í funccionar achnndo·sc
representada ao monos metade do capital reali.zndo. Niio se
verificando esta condição, convocar-se-ha outra reunião para
30 dias depois, e nella se poderá deliberar com qualquer
numero de acções representndas.
Quando, porém, se tratar de prorogação da duração ou
dissolução da companhia, reforma ou modilicaçào de qualquer
disposição dos estatutos, não se poderá tomar deliberação
alguma, sem que se ache representada ao menos metade das
acções emittidas.
Art. f.O. Ao accionista que, tendo voto, não puder comparecer, é facultado fazer-se representar por outro accionista,
a.quem por procuração ou por carta confira poderes espccmes.
Esta faculdade. porém, é negada quando se tratar da eleição de director ou directores, e de membro ou membros da
commissão fiscal.
P. ~I. 1880
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Art. 11. N11s eo~.;os ·'til IJIICl ,,. a,fntilk l"t1Jlresenl:u;ão,
tamln:111 :.nra" atltlliltillo.; us tut.,n:s por ~wus pupillos, os marido.' por suas mulht:r.:< o os prnpnslos Jlldas lirmas on eoq)()·
r:u:üp..-: tJUP repres•·nlarem.
_
Arl. 12. Os votos ~er;io eont,,d.,, na razao de um por enda
at·f:;tu .

.\rt. 1:1. \ asst·tnltl;;il ''' retlltil':'t ordinariamente <'111 t5
lle Lkw:ni.Jro tk •·.:nht anttn. !'ara •·lt:gt•r a direetnrill, a eommi•<•o lis!'al " tres "lli'IJient•·s p<tra l'aila um;~, para lt~rnar
em I'Otlsidt•r:u::io o r••latorio da direct.,ria, o bal:uu;o llo att!IO
antt•rior " o par;•et•r da t'OI!lllti.-:'ã" liscal.
:->i u;ossa l'l\llttiú•l nito ptllkt· a :tss;omhl,;a dt•liherar sobre
lotbs a- rnatPrias s11jt:ilas :i •:w l't\S·'Ill·.'<ltJ, a ses,;:ío poderá
>er pror•tgad.1 011 adiada, ··omt:lllt•, que não se esvace por
mais de oito dias.
,\rl. lq,. Extr:ttlrllinariallh;Utt· se rl'unir:í a asscm!Jiéa
quaudo for eonvoe:Hia l'"la tfp·:•l·loria, pl'l<l commissào li~eal,
ou por ae\"ionislas que n·pre~t'lllt·tn um IJUÍnto dil capital
realizado , de,·endo nos dous ultimos l'asos ser c•Jtnmunieado
á tlireetoria o motivn da t11nvocnc~io.
Ne-la~ n·uniii•~~ 11iio St' f.HHI··r;' · dl'lilwr:,r ~ohrr, assumptos
tlivcn;n~ llaqul'llt's qut• <'SJH\t'Íiit·.:d:IIIH'IItt~ forem declarados
t'otuo :11otivo,; d;t \"tlii\'OI':t\,'<Ío dn aviso respertivo .
.\rt. W. As n~uuiÕL'S or·di·,ari:ts itHh·pcndem de roll\'OCtl·
riio,por IPrem tempo e lo:,:·ar determinatl<lS ; as t•xtracrllinarias s•·riio convueadas ~~0111 :10 dias de antct:edencia por :mnuncio publicado na folha otlidal do Govcmo da pi·oviucia,
e na falta em tJIIaliJUer jomal da eaprtal. ,\Jém deste meio
de eirl'ul:u:iio nee1•ss:n·1o ao.; :wdonishs, s·Tilo dirigida~ .:nrtas
de aviso pelo secretario da direct•Jt'ia.
Art. 16. As resoluçues 1h assemiJlüa geral S'jrfio por
m:lioria relativa dos votos dns :tq·ües rnprescntadas nos termos dos arts. iO, U e 12, salvo trat:mdo-sfl 'da eleição de
direetor ou tlirectores, e 1nem!lro ou membros da commissão
fiscal, portJUe • nt3o se exigirá a nwioria dos votos dos
a1·cionista:.; presentes .
.\.rt. 17. As deliberar:õ•·s r:onstari:io de actas circumstan·
rbda~, lançadas n111 livro par:~ i:;so destinado. e a,;sig-nadas
pelos aecioni~tas que houvernm eoncotTidu ú · assembléa.

CAPII'ULO lll

Art. 18. A companhia será dirigida por uma directoria
eleita pela assembléa geral ordinaria, e composta de tres
membros I'esidentes em di:;tancia não maior de legua e meia
de;ta cidade, c po~suidores cada um de dez ou mais acções
imcriplas nos reg-i~tros da companhia.
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As l'nneci,es da direetoria <lurarão regularmente um anno
desde sua t:leição até a suiJstilui~i•o, nas úpoc;JS ue~igun<las
p11lo arti~o i3.
.
.
Ex<'Pptna-1'<' drl'La re:~ra a pt·im,.ira diret~Lorw <JUI', . elctta
em a~semhléa geral extraortlitwrü•, convocada pelos _wcorporailores abaixo :~ssig·nadns, log-o dep~>is dn approvaçao dos
presnuk~ t~sla!nlos, fnnceionarú lll,·· -lij de llr-zmnhro do ;mno
seguinte.
Art. 1\L Não podrr••o ser conjun!'tanlf'nle ditt•elores
aecionistas que forpm >ogrn, genro ou cunhados dnrantl' o
cunhadio on ]wrentPS pot· eunsanguinidnde ai,·· o:!." g:úo OLl
SOl'ÍIIS dt~ lllll3 IIII'Sm:l firma SIJeilll.
Art. :20. No <~n'o dt\ fnlli·l'imento, impP<Iinumto ou resigno~~ão tle nm on mnis dire<·tores, serüo suas vezes pr''''nchidas pelo snpplmtle mais votado.
Art. :!L Incnmhe á dii'I\Clot·ia:
L" Promover por todos o~ meios a seu ;'kauee a prosperidade da companhia ;
2. 0 Nouwar 1l'entrP. ;.;t•us memhrns seu pre-:hlPnte, H·en:tario
c thl':'ouroiru. ,·ompetin1lo ao primeiro ]lí'l.'~idir as reuni(,e~ e
fnzer 1\Xecul.ar as re;,nhw(,es d;' direel~>ri:~; ao se•:,urulo lavrar
n~ aclm; e111 livro propritÍ n lazer o expediente; :10 t,•rceiro
reeeher e pag-at·, para o que ter:í em sua guarda livro de
receit<~ e despe1.a, o outro p:m1 os recibos;
:L o Inspeceionar o Ji;.;cnli~ar :1o tnenos uma vr.z pot' ~~·mana
intBrpo!adatttPnle pelos tres 1lirccton·s os trabalho;.; o;.;pi'l'iaes
d1• 1(11" <lependt:n•m a J'(•gularidnde IJ exito da Ctll(lr<Jz;, ;
~." Nout1•ar um get·,·nle ile su:1 eonlian~:a fJIIIl tome a seu
cargo a direrçiio e expe1litmt·· do servi~.:o du di:, rio. li \llJtdo
provisorinmeute seus veneimentos;
5. 0 Nomear, soh proposta do giH'Pnte, os empreg:ulos quo
forem neees>arios e lixar provisoriamente Si'LlS V~>neimnntos;
6.• ~uspender, impôr mult;~s e drmittir os empr,·gados
que mnl servirem ;
7." Fazer recolher por intermedio dn thf'sont·aria a um
B:mco. caixa eeonomic:t ou casa commercial acre11itnda as
quantias que não tiverem immediata applicaf'íin;
8.• Fechar as cont:ts no fim do anno ~ocial e fazer dividendo dos lucros Iiqui<los ;
9.• Apresentar á a,;sembléa geral o hal:mr;o do anno findo
e o relatorin da marcha e occurrencias do:> nPgocios e interesses sociaes ;
10. Facilitar :í commissão fisenl o Pxnme da Psrripturação
e do archivo, e dnr-lhe todtts as explicações c informações,
que fon•m . exigirias.
Art. 2:.!. o g-erentr- nome:~do por uma directori;1 n~o podení ~er destituitlo por ella, ou pelas directorias que a substituírem ou succed1Jrem, senão a pedido seu, e qut,ndo a
directoria entender que mal desempenha seus deveres, suspendel-o- ha até que a assembléa geral, convocada extraordinariamente, resolva definitivamente, ficando assim
lim.itada a attribuição que confere a ultima parte do n. 6 do
art1go antecedente.
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Art. 23. Incnrn be ao gerente :

L• Dirigir o mvvimcnto interno do estabelecimento, procedendo sempre de :tccôrdo com as ordens o inst.ruct;ões tla
directoria;
2.• Propôr á directori:t o~ emprega rios que forem neccssarios;
3.• Prrstar á rlirectori3 e ú commiss5o fiscal :•s explicações e as informações que forem exig-idas, indicanllo as medidas quo o bom cxito da em preza reclamar;
TI,.• Escripturar ou fnzer escripturar e reg-ular dinrinmcnte
os livros da eompanhia, dn modo que com clareza se possa conhrcer em qu:llquer tempo a rnarch~ e o estado dos negocios ;
ri." Ter em ordem o hoa guarda os livros e documentos
pertencentes á companhia ;
6. 0 Examinar, verificar c suhscrever torlas as contas rlc
compra de uwteria prima e de outros generos, para que
tenha Jogm· o respectivo pngamento pelo thesoureiro :
7.• lkcelwr mensnlnl!'nte do thr.soureiro a quantin neces8aria para pngamento dos empregados, c dar recibo no
livro proprio;
8.• Vcrificnr escrupulosamente a quantidade que contiver
c:td:t per,:t de tecirlu manuf:H·.tur::ulo, fnzendo-sc os devidos carimbos nns extremidades antes de armazcnnr e ex pôr á venda;
9.• D:1r com declaração do numero de matricula, qualidade
e quantidade, uma ~uia dos productos manufacturados a cada
comprador, tomando em livro proprio as res;:Jectivas notas;
iO. Facilitar á commissão fiscal o exame dos livros c documentos, sempre que por elln fôr rctjuisitado é orrlenado
pela rlirectoria.
Art. 24. A directoria poclerú srr reeleita; mas, em enso nenhum, :t reeleição execdorá de tres mmos.
Art. 21>. A directoria, como representante da companhia,
podérá demandar e ser demandada. prefcrinrlo sempre, entret:mto, resolver quaesquer questões pelos meios amigaveis ou por arbitramento.
O presidente quando impedido so:ú substituído pelo mais
votado dos membros dn dirnctoria; e preenchido o numero
pelo respectivo supplonte, que <levcr:i ser convocndo.
Art. :26. Os directores perceberão a gratificação de 6 "lo
repartidamente des lucros líquidos divisíveis.
Art. 27. O gerente vencerá, além do ordenado que lhe fl~r
fixado pela directoria, mais 2 o;. do lucro que se liquidar
annualmente.
CAPITULO IV
DA CO~IMISS.\0 FISCAL

Art.. 28. Na assemblóa geral ordinaria de cada anno se
elegera uma commissão fiscal composta de tres accionistas,
qu~ tenham su!ls pel_o men_os dez acções cada um, e que não
resrdam em drstancm maror de lcgua c meia desta cidade.
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D'entre elles será relator aqt1elle que designa1·cm.
As funcções da commissão fiscal durarão regularmente
um anuo; ma~ a seu respeito dú-se tambem a excepção
do art. 18, ultima parte.
·
Art. 29. Por f<1llecimento, impedimento ou rcsign<Jção de
algum ou alguns dos membros da com missão tlsc:d, s~riiu suas
vezes preenchidas pelos supplentes mais votauus.
Art. 30. Incumbe á commissão fiscnl apresentar ua as~cmhléa geral dos accíonistas um relatorio sobre a ,gestão da
directoria cmittindo, seu parecer a respeito, e sobre quaesquer
negocios concementes á companhia, examinar a escripturaç<lo o documentos com proba to rios dellc•, sem reserva alguma, fazen<lo no relatorio as observa~ões que parecerem
opportunas e de proveito.
Art. 31. Os serviços da commissão fiscal são gratuitos.

CAPITULO V
DOS DIVIDENDOS

Art. 32. Os dividcnuos e sua distrilmiç~o sú se f"rão dos
lucros liquldos das operaçõrs efl'ectivam,•nte cmcluidas no
re:-;peeti\·o senwstre, conforme o :•rt. :1~.
Art. :33. Desde o primeiro nu no de cffecth·o traiJalho do
mnchinismo, se retirará annualmente uma quota de 2 o;, do
!urro liquido, para constituir o fundo de rPserva destinado
exelu~ivamente a fazer parte das perdas do capitnl social ou
substitui!- o.
Dons annos depois de estar funccionnndo n fabrica, colll<'~~<~riio as machinas a ~offrer uma depreciação de 2 o:,, do
custo da seda da companhia, a qual deprecbr:la s•w:í lam~ada
em conta de uespeza. Estes 2% iriio cngro,;sar o fundo de' reserva.
Art. :li. O lucro liquido para o dividendo~será cal~u
lado, depois de dividir-se a imporlancia :
1. o Do custeio da fabricn ;
2. o De quaesquer despczas para reparações c mel h o ,·nmentos
precisos;
3. o Dos 2 o;, para o fundo de rcs ~rva ;
~-o Do3 2 o;, pnra deprecia .•~~o das m·•ehh< s;
5.• Dos 2% para o gerente;
6. o Dos 6 ~' para 03 tres di~ec:ores.
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f:APJTULO VI
DISPOSIÇÕES DTVER~AS

Art. 35. A companhia n:lo venderá quantidade inferior
a uma peça de tecido.
Art. :16. Todas a,; e~>mprns e vendas seriin a diuheiro de
cnntmlo, e nPnhwn dos encarJtJgados da a:lministra,:ão po·
derú contrahir· dividas em nome da companhia, salvo e:~so de
urgencia c por oleliiJPra~~iio da :tssemhf(•a g-eral dos ae·
cionif•las.
Art. :J7. Só poderá exer1•er o car~··1 de g"r,•nle (H'S'oa que,
alén11las lw!Jiliiarõe ..; espt•ciae,; e rwcn~sm·ias a juizo da dire·
ctoria, olfen'CHI' como liannr por si ou por oulrem, tOO act:õns
que ficarão inalienavnis, em•pwnto PslivPr em exercido, cutllprom,,fter-se a residir no e,;tabl'!r.ciruenlu da companhia, e n
não ~:rhir delle :rind:r acddenlalmentt•, sem que o lleix" en·
tregrw a pessoa dn sua conlian\~:t, sob su:1 re,;ponsahilidade,
previanumln approvada pela dirtJctoria.
Art. 38. As contas e balauços da companhia seriio fc·
chados annnalrnnnte no dia 30 de Novmnhro, para sernm
apresentados á ns~emblén geral na reunião ordim1ri:1 de J5
de DezPmbro.
O llllllo social será de f. o de Jarwiro ao ultimo de D:1zem1Jro
seguinte.
Art. :m. O numero e vencimentos dos empreg-ados lixa,Jos
provisoriamente pela direetoria, na f,·Jrllla do art. 21 ns. r~
e 5, dependem da approvaçiio d:1 assembltia r.:eral.
Art. !J,O. Todos os aeeionist:•s em ;~ssorrrhléa poderiio propôr os melhor:Hnento,; que lhes Jl:ll'ccermn ellic<~zt.·s pa1·a u
bom ex ito d:r em preza.
Art. lJ,l. Os incorponHlores da r.o1npanhia lica:n :rutorizallos a fazer pot conta tlell;~, si f•ü· Iovntla '' t'ffeit•1, ou ,;oiJ
l! responsahilidade fJASSo:tl do~ subsiTiptores abnix" :1ssi;..;·
nados, segundo o numero 1l:r~ ac~;ões de cada um, :1s dt•spezas da approvat~iio, impressiio edislrihuir;io destPs e~tatutos,
a impressão dos títulos das acçõns, " o mais qne f•\r ueccs·
sario para a in~tallaç:io tla cour pan lrin.
Art. ~2. A companhia SJ dh•solv•·ní nos rasos prnvistos pelo
Deereto n. 27 I 1 de Hl de Dezemhro de 1860.
O modo pratico da Iiq uid:1riio snd 1lctenninado pel" :tssembléa gcr:d ad l1oc conYocad:•, guard111:as as disposil'ões do
Codigo Commercial.
(Minas Geraes, cidade de Snbnró, H de Janeiro do :1.880.Seguom -se as assignaturas.)
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DECRETO N. 7814,- DE 3t DE AGOSTO DF. 1880.
Coneetlt• :i Companhia -Wo,lol'll anel TI•·azilian Telograph- anl.oi'Í?.açãn para
osto111lcr nm cabo snhm:tdno tio Pará att~ a~ Guyanna..;,

Attendendo ao que 1\fe rerJuereu a Companhia-Weslrrn nnd
Brazilian Telegraph,-Hei pol' bem Con•~erJ,~r-lhe nntoriznr,:ão
par:t estender um cabo submarino do l'•1rá ai é as Gn yannas,
sob as conrli•:ões 11ue com este haix:uu a~sigtwdas por Manoel
Bunrque de Mnceilo, do Mnn Conselho, :Ministro e SecrPtario
de Estado dos Ne[!;ocios da Ag-ricultura. Commercio o Obras
Puhli•~as, que assim o tPnha entendido e faç11 executnr.
Palacio do llio dn Janeiro em 31 de Agosto de :1.880, 59. 0 da
lndcpendencia e do Im pprio.
Com a rulwica de Sua l\fngestnde o Imperador.

JJ!anoel Buarqllf' de Macedo.

Contrato entro o Governo Imperial c a 've-.tcrn
an<l nrazilian Tclograph Cornpany I:.intitn<l•
para construcção c uso do urna linha tnlc•
gru.phica submarina da cidade do Bclern •i
'·Guyailna. Franccza.,. debaixo das s<,gttintcs
condições:

I
O Governo Impet·ial concede á Wnstem :md Brazilian Tolegraph Company Limitcd autorização par:• construi•· e tv;ar
uma linha telegraphica submarinha des1le a ciliado de Belem
no Pará, até os limites desta província com a Guv~mua Fran:
ceza, afim de poder ligar es~a linha com (iualqueJ' da~
Guy:mnas.
11
l~sta linha ligat·-se-lw ao cabo da mesuta comp:mlli•1 lfUC
eommnuica o Pará com as pmvincias do sul, nws duv .. rá
entregar ás linhas do Estado os tulegratuma~ que por ellas
têm de ser transmittidos.

111
Fica livre ao Governo mandar construir linhas tele~----, .. ·---.
terrestres entr~ Belem e a fronteira da Guya.9JJ1?1\q~e~..o 11 A C,1 '!f .
atravessar os rws com cabos.
/ / (\'11\ '-- J
• ' "//
(

~;.\

•

/'f•

\~ " '

'
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IV
O pr:1zo da conccss:ío termin:mí r~om o outorgado pelo
UPercto 11. G:2íll de 25 do Abril tln 187:J, pdo l)nnl se rege a

Westorn and Urnziliun TekgTnph Company. Durante este
)Jrazo nem uma linha suiJmarinha será :mtoriz:tda onlre o
Pará e as Guyannas.

v
Antes (},~ proceder ao lanr;:unt'nto do cabo, a companhia
apresentará ao Governo o plano de sua linha no territorio
iJrazil1.1iro com o ponto d~ immersiio c Jogar onde tiver de
nssrntar :1s snns estneões. Sessontn dias dctlois d•'SS:l nprespntnr;ão Ci,nsidr\rar-sr\-Iia approvarlo esse phmo, si natla tiver
opposto o Governo.
Logo rJne seja terminado o l:lllrnr11rmto do cabo, será
remettido no Governo o mappa da derrot:• com todas as
sond:lf:t'ns e natureza do fundo do mar, estações telegraJlhicas, etc.
A fnlla de cumprimento desta obrigaçiío será sujeita a uma
m nl ta dt\ :t 500.

VI
1h'll tro rk trrs annns da rl:ila ela Jll"c,;enle conccssiio deve
e.<tar funccionmulo a linha telegraphica entre Bolem e qualIJ :ret· dns Guyannas, sob pena do caducar a mesma concessão,
sulvo ca,;o de força maior devidamente justificndo e ouvida a
Soc~·:io rios Negocias do llllperio do Conselho do Estado.

VII
Si a comp:mhia rlcixar do conservar seus cabos do modo
qur; lw.ia intcrrnp(.'iío dr~ 11111 anuo, cadncnrú n presente
I'OIIcessão, salvo caso de for~~~ n1:1ior, julgntlo como un clausula Jl!'cccdcnte.
VIII
Os tcleg-rammas officiaes teriio preferencia n quaesqucr

antros logo que tcnhnm a declarnção de urgencia: terão um
abatimento de iO c;, sohre a tarifa commum.

IX
O Governo rcservn-sc o rlircito rlc fnzer transmittir os
telcgrammas o!Iiciaes por tc!egraphistns seus.
X

A companhia terú a sua estação telegraphica no mesmo
edificio que a do Governo ou contigua, correndo as de~pezas
por sua conta.

AC'I'tlS DO PODER EXECUTIVO,

XI
O (~overno c a co1npauhia acconbrão entre si o mo·lo
J)fatico para a trocn de serviços para facilitar a transmi:'~i\o
<los teh~grammas, e ~obre o ajuste de contas.
XII

A companhia depositaní, dentm do prazo de tres mez,·s,
desta data, como garantia, em um Banco que será deposita rio
de commum accôrdo, ;t 1.000, que serão levantadas si func ..
cionar o cabo no prazo marcado pela clausula VI; rcverter:.í,
porém, essa quantia part~ o Estndo no caso de caducar a
conccs~ão.

XIII
O Governo dará em aforamento á companhia os terrenos tle
marinhas disponíveis, que nos pontos do litoral forem necessnrios para a amarraç:lo dos cabos telegraphicos.
A companhia poderú desapropriar, IH! fúrma da lei, os
terrenos, madeiras o outros materiaes n':cessarios para o
estabelecimento e custeio das linhas, estações e postes destinados aos fios terrestres r1ue forem indispcn'iaHis para ligH'
os cabos submarinhos das mesmas estações.

XIV
O Governa fiscalisará como julgar conveniente todo o ·" rviço da empreza a que se refere esta concessão.
XV
Tur:í além disto o direito de suspender o ,;erviço teleg r:t•
phico nas estações da empreza para toda a correspondencia nu
para certa classe della, por tempo limitado ou indeterminado.
Nesses casos ficará obrigado a pagar ü empreza o preço equivalente no qne ella tiver percebido em igual prazo, anterior
:íquclle durante o qual tiver Jogar a suspensão.
XVI
Terminado o prazo do privilegio, continuará todo o material
da linha bom como as estações e suas dependencins a -~r
propriedade da companhia.
XVII
Todas as <JUestões quo suscitarem-se enti'C o Governo t1 a
oompanhia acerca de seus direitos e obrigar:i:ies serão dcci !idas por arbitros e no Brazil.
P.

JI.
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XVIII
Para a nomeaçiio dos arJJitros observar-sc-ha o ~cguinte:
~ 1. o Si n~o concordarem ns partes em um só nrhitro, nonw:mí cada parte o seu.
~ 2. 0 Havendo divergencia nntrc os dou~, ns partes e>collierão um terceiro fJUe decidi! á sem recurso algum.
~ 3. 0 Si não chegarem a aecúrdo, a companhia nomeará um
1:onsclheiro de E~ lado c este será o terceiro arbitro.
~ ft." Qnendo houver nec~es~idacle de arbitramento
em
cpwlfJIICr hypothese, uma das partes darit aviso á outra, dedarando o nome do respecl.i\'O arbitro. Si dentro de noYrnta dias a outra parte não declarar o do arbitro da sua esC<•lha, entendcr-,;e-lw que aceita o proposto. O mesmo fC
p1 aticará qtwntfJ !i nonwa{';to de terceiro arbitro.
XIX

No caso Lln e;ttlncnr esta concessão, nos termos aqui de elar:!dos, ficarü o Governo Imperial inteiramente li\'re c habilit;ldo a transfcril-a a qualquer cmprezario, sem que a companhia,pMsa rpclmnar eousa alguma a titulo de indemnização,
~:dva n f:~culdac!P <le dispúr do material que lhe pertencer.

XX
O

n~prcsenl~nte f(UC
11. ;;:!70 de

li" Decreto

a •·r•n:panhi:l, ex-vi da clausula XIX
2ü de Abril de 1873, é obrigada a ter

IJ•'~ta Cúrtc, terú tamlwm o> me,; mos poderes cxigi•los na menr:iunada clausula para tratnr u rcsoiver directamentc com o
r;o\'el"llo Imperial as qucstõe:< qne, em referencia a esta con.. ,,s,-ão, SL~ smeitnrem entre este e a companhia, c bem nssim
em juizo ou fúrn delle as diYcrgcneia~ que se originarem de
facto" occorrido~ no Drllzil em re!0ção a indivíduos nelle
!!nmiciliatlos.

XXI
O GoYern" d:•r:'t ú com)Hillhia, ]Jrotecçtlo e nuxilio.

ComC!!"ll.intemente :
Os calíos na.' ag·uas do Braz i I, os fio~ tcrrestrrs e::~,; estnções
tl'iL•grapllicns. Lia companhia :;,·riío ennsitlcra<los como fazendo
p:Tie da Jlropriednde do Estado, mesmo para o effeito de lhe
s:m;;m <~pplirtweis os privilegios qui' no rivcl exclusivamente
Jl<~rtencem :i Fnend3 Nacional,
0s cabos, os J1o;; terrestres p~rn as jnncçõcs c mnlerial tele·
gJ·nphico, os navios empregados uns opernções da sonda"em
" immersilo, s<•riio i,;enlos dos dirPitos de AlfandPgn ~de
CJ u:wsqnrr outros nos portos do llllJICI'io.
Os cubos tell';.;Taphicos ch• que trata a presente concessfio
a;:sim como o seu custeio, nfio serão sujeitos a contribuiçiio
:tl;ruma ou impo;;to especial.
Esta cl:msula Jlca sujeil::t ft approYac:ão do Poder Legi:;lali\'o.
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XXH
O serviço telegraphico da companhia sera feito de accõrdo
com as disposições da convcngão internacional de S. Pctcrsburgo c suas revisões.

XXIII
Caducará a concessão logo que chegue ao conhecimento do
Governo é provar-se a existencia de qualquer ajuste feito, sem
prévia autorização do mesmo Governo, pela companhia com
outm em preza no intuito de prejudicar as mais linhas telegraphicas quer do Estado, quer particulares.
Em fé do que se lavrou o presente contrato, que é assign~do
por S. Ex. o Sr. Conselheiro Manoel Duarquc do Macedo,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da AA"ricultura,
Commercio e Obras Publicas, por Douglns \Vatson, t~omo
representante da companhht, c pel:ts testemunhas abaixo
mencionadas.
Secretaria de Estado dos ?-iegocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 16 de Outubro de 1880.-Manoel
Buarque de Macedo.- D.IU!Jlas lVatson, rc1Jresentantc da
companhia.- Como testemunhas, Canú/liJ Li!Jeralli, Joaquim

Saturnino Duarte Silv!ira.

DECRETO N. 78W-

DE

31

DE AGOST) DE

1880.

!'Jo.oga a actual ses;iio d.\ Assem!Jiéa Gorai Lcgislatira atj ao tlia 20 "''
Sotom!Jro d ll~OLIIO.

Hei p )I' bem Pro rogar a aetual scsslo th AsscmiJ!éa
Geral Legislativa at1 ao dia 20 de Setembro vindouro.
O Barão Homem de MPllo, do Meu Conselho, :\Iini<tro e
Secretario de Estado dos Negocias li o Imperio, assim o tc11 ha
entendido o fae,a executar. Palacio 1lo Hio de J:llwiro Plll 3l
1lc Agosto de f880, 59. 0 d~ Indepenlcncia c du Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\lagcstGd: u Imperador.

BarãJ Homem de i1:ello.
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DECHE'l'O N. 7816- DE 2

DE SETEMBRO DE

1880.

Doe! ara do nlilidado publira a desapropriação do< Jll&llios ns. iH, H6 o H8
•la rua do Cattele, c 23 o 2ri·'•la rua da rtdrcira da Canolclaria.

Attendendo á necessidade de levar a effeito o melhoramento
da abertura de uma rua que communique a da Pedreiro da
Candeia ria com a do Cattcte, conforme prõpoz a Illmu. Camara
Municipal, pelos terrenos df'signados na planta que a mesma
Camnra enviou ao Ministerio dos Negocios do Imperio, abrangendo os predios ns. 23 e 215 da primeira Gas referidas ruas,
e iH, H6 c H8 da segunda, Hei por bem, nos termos do
art. 2. 0 do Decreto n. 353 de 12 de Julho de i84l), Declarar
de utilidade publica, para aquelle fim, n desapropriação dos
mencionados predios, e Ordenur que se proceda de confor·
midade com us demais disposições do mesmo decreto.
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, ussim o tenha
entendido e faça executar. Pulucio do Rio de Janeiro em 2 de
Setembro de !880, 59. o da Independencia e do Imperio.
Com a rubric11 de Sua

M:~gcsla•lc

o Imperador.

Bar(io Homem de Mello.

DECHE'fO N. 7817-

llE

G nE

~BnmnRo DE

1880.

Approva, com mo1lificaçõcs, as ela u:~ulas aprescntatla-; por José Maxwoll
Jonos & C.a para o,' sorviço da rclloqno c snlva-vid1s na barra da

cidade 1!' Rio Grande, Provincia do o;. Poolro tiO Sul.

Attenden<'lo no que Me !'C<i uerCJ\lm .lo;;,~ Maxwell Jones
c. a autoriz:tdos pelo neereto n. 7738 tlc 30 de .Junho do
corrente unno pura organizarem uma cmpreza de rebo11ue o
salva vidus na barra da cidade do Rio Gr:mde, Provinetu de
S. Pedro do Sul, e ::lc conformidade com a Minha Jmmediata
e Imperial Rrsolução do 28 de Ag-osto ultimo. tomada sobre
parecer da Secção dos Negocios do Impcrio do Conselho !}n
Estado, exarado em Consulta de 31 dn Julho proximo lindo,
Hei por bem Approvar as clausulas que apresentaram com
as emendas que com este baixam assignadas por Manoel
&
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Buarque de Macedo, di) Meu Conselho, Ministro e Secretario
de Estado dos Negocios d:~ Agricultura, Commercio e Obras
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. PaIacio do RIO de Janeiro em 6 d1) Sctemhro de 1880, 59. • da
Independencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador.

Manoel BuarqHt! de MacedtJ.
Modificações a que se rerere o Decreto
n. ')'81')' desta data.

I
A clausula L • fica assim redigid:J : • A companhia destinada a manter uma linha de rebocadores a vapor, construidos
pelo systema mais aperfeiçoado, e o serviço de salva-vidas na
barra do porto da cidade do Rio Grande, Província de S.
Pedro, cuja encorporação foi concedida a José Maxwell Jones
& C.• por Decreto n. 7738 de 30de Junho deste anuo, organizar-se-ha segundo as seguintes bases: •
11
Fica eliminada a clausula 2. •
III

Acrescei!Je-se á clausula 3." o seguinte-no logar indicado pela If'9licia do porto.
IV

Eliminemte as clausulas 9." e 6.'

v
Na clausul/'~.· substitua-se a p·1lavra-ampreza- pela
palavra- co~anhia ; e no fim acrescente-se- na conformidade da legp;lação brazileirn.
VI

Na clausula 9.• substituam-se as palavras-Os concessionarios ou a empreza, pelas seguintes-a companhia emprezaria; e no fim em vez de-em preza-diga-se-companhia.
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VIl
A clausula iO.• fica assim redigida: • O Governo Imperial
concederá , si fôr possível, no litoral da barra do porto da
cidade do Rio Grande, terreno devoluta previamente demarcado pelo mesmo Governo, para deposito de carvão destinado
nos vapores da companhia, em quanto esta funccionar regularmente.
VIII
A cl:m::.ula 13." fica substituída pela seguinte- A compa·
nhia é obrigada a con~ervar as balizvs collocadas dentro da
barra, concorrendo a Capitnnia do Pnrto com a parte da
despeza que exige este serviço, que opportunamente fôr
estipulada.
IX

Na elausula 14.• em vez de-lambem serão responsaveis
-diga-se- lambem será responsavel, e em Jogar de- sendo
obrigados- Jê,l· se- sendo obrigada.
X

A' clausula f.5. a acrescente-se no fim- nos termos do
contrato que a companhin celebrar com o Governo Imperial.
XI
Eliminem-se as clausulas 16.• n 18."
XII
A clausula 17. a fica substituída do seguinte modo : • Os
ou vantagens, que são ou forem concedidos á companhia, subsistirão emqu:mto ella funccionar, salvo si no
acto da concessão foi fixado prazo determinado, ficando bem
entendido que entre elles não se inclue o privilegio parn o
serviço de que se trata.
favor.~s

Palacio do Rio de Janeiro em <6 ue SetEmbro de 1880.-

Manael Buarque de Macedo.
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ClatJ!!IU.Iaililaque se ref'ere o Deerelo n.
30 de Junho de 1880.

,-,·:u~

de

:L• O Governo Imperial concede autorização a .J. Maxwell
Jones & C.• para pot' si ou por companhia IJUe organizarem, estabelecer, usar e gozat' uma linha de Yapores dos
mais aperfeiçoados para o serviro de reborJues na barra uo
Rio Grande do Sul, Província de S. Pedro.
2•. 8 Concede igualmente autoriza~ão para aggregar-lhes
salva-vidas, na referida barra.
3. a Os vapores, uns estacionarão na baiTa e outros no porto
da cidade, a fim de fazerem o seniro ue entradas e ~ahidas.
·
4." Os vapores e salva-vidas serão dos systemas mais nperfeiçoados, sendo o seu calado nunca maior de 8 palmos
d'agua.
5.• A construcção dos vapore5 e salra-Yidns rlevcr:í começar dentro do prazo d~ seis mezes e tf'rminar no de d••zoito, contados da data da approvação destas clausulas.
6. • Si dentro dos prazos concedidos não ti H rem comnçado a
fnnccionar os vapores c salva-vid;'ls, on, si d••pois de começado fOr interrompido o servir:o por mais d•: trinta rlias consecutivos, caducará a presente couccssiio; sal ro o ca;;o d"
força maior devidamente provado, perante n fioHrno Imwrial, ouvida a Sec~~ão do Imperio do Con~elhn de Es1<1do.
7 ." A pena de caducidade será impo5la ndministratiYnmente pelo Governo Imperial sem dcpeudcucia de outra
formalidade.
Feita a competente iutimar;iio aos eoncc,;;;innari•l;; on ú C\11preza, ao Governo Imperial ficará o d!reito rlc fazer nova
concessão a quem julgar conveniente, não podendo os conce~
sionarios ou a empreza reclamar indemnizar:iio por qualquer
titulo que seja.
8.• A empreza podení ser incol'porada dentro ou fúra do
paiz, tendo porém a sua sé(le na capital do llllperio, onde
~erão tratadas e resolvidas todas as questões que ~e suscitarem entre a empreza e o Governo ou entre particulares.
9. • A utes de começarem os trabalhos r! c ronstruc('ão, o,;
conees~ionarios ou a cmpreza mhmctlcr~o ú :lpprov:ir;.iio do
1\linisterio da Agricultura os planos dos Y3JJOrc:; c salnvidas.
Si esta<; plantas no prazo de trinta dias n~o liyerem soffrido
por parte do Governo objecção alguma ;:erão consideradas
como approvadas e a emprcza poderá com<'r,:ar immcdiatamente as obras.
lO. • O Governo conceder:'\ si fúr possiyel na barra do Rio
Grande um Jogar que esteja devolnto par:~ servir tle deposito
de carvão para os vapores da empreza.
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H. • Os precos dos rebor1ues sPrão regulados por uma ta·
bella approva·da pelo Governo Imperial , a qual depois de
approvada não será alterada sem e consentimento do mesmo
G0verno, e não vigorará sem que tenha sido publicada com
trinta dias de antecedencia.
i2. • Terão reboque g-ratuito todos os navi•JS do Estado que
df'l!e carecerem.
i3.• Os coneessionarios são obrigados a conservar as ba·
Iizas de dentro do porto. I'IIIICOrrendo lambem para esse fim a
Capitania do Porto.
14. • Tambem serão responsaveis pelas balizas e boias que
arrancarem dos seus Jogares, sendo obrigndos a repol-as á sua
custa, reparando as que fnn·m destruídas pelos seus vapores
c substituindo-as por nov:1s ~i forem completamente inutili~adas.

:lã.• Sempre que os vaport>s e 'alva-vidus precisarem !imfiar-se, o cstaLolecimenfo de pr:1tic1gem dn barra anxilinrá a
cmpreza, afim de evitar interrupçüo no servi•:o.
16.• Fiscalisará n cmpraza o Governo Imperial por sou immcdiato dele~tarlo esla··ionado no estabelecimento de pratit:1gcn1.

i7 .• A concessão dur.;rá pelo esp:1co de dez annos contados
d:J dnta de sua inaugurar:iío.
·
i8.• Por falta de cumprimento de qualquer das clausul3s da
prasente concessão a que ni'ío tenha sido imposta a pena de
r,~ducidade, poderli o Governo impflr a multa de dez a cem
mil réis, conforme a gravidade do caso.
Hio, 21 de .Julho de :1.880.-Jos/ llfnxwel Jones & Comp.

DECRETO N. 7818 -

DE

t:l

llE SETE\IllflO DE

i88 o.

ft: rro•a eoni mo~ificagcos ~ o<tM.utos tia Companhi:l flahiana do naTegação
a Tapo r.

Attendendo ao que l\le requereu a Companhia Bahiana de
navegação a vapor, devidamente representada, e dA conformidade com a Minha Imperial e lmmediata Reso!ul'ão de 21
do mez ultimo, tomada sobre parecer de Consulta da Secção
dos Negocios do Irnptwio do Conselho de Estado de 22 do dito
mez, Hei por bem Approvar, com as modificaçõe3 annexas,
SI:'US estatutos, que não terão vigor até que a mesma companhia prove achar-se dissolvida, de conformidade com as
leis inglezas, a • Bahia Steam Navigation Company Lirnitcd • ~
eujos compromissos assume.
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Manoel Buarque de Macedo, do l\leu. Conselho, Ministro ()
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça oxecutar.
Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Setembro de 1880, 59. o
da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Mageslade o Imperador.

Manoel Btvwque de Macedo.
Clausulas a que se ret"ere o Decret.o n. ,.8J8
dest.a dat.a.

I

No art. 5. 0 parte final snpprima-sc a palana- propi'lr.

11
No art. 6. 0 supprimam-sc as palanns finae;;- onde reside
a sua direcção.
111
No final do art. 7. o ncresrentem-se-e de nlterior approvaç.ão
do Governo Imperial.
As novas acções serão tambem do valor nominal de 1008
cada uma. A realização deste valor far-se-ha por entradas
nunca excedentes de 20 ''/o com intervallos, pelo menos de 30
dias, devendo pt·eceder annuncios tres vezes repetidas nas
gazetas d& maior circulação da capital da província, com
antecedencia de Hi dias.

IV
O art. 8.o fica substituído pelo seguinte- As acções da
companhia serão nominntivas, c sua transfercncin feita por
averbação nos livros da mesma companhia, mediante assignntura das partes contratantes e de um director ou gerente na
falta daquelle, excepto quando se effectuar por força de lei ou
de sentença judiciaria, ainda que sejam dellas possuidores
mais de um mdividuo, sociedade ou corporação. Os accionistas
são responsaveis pelo valor das acções que lhes forem distribuídas.

v
No art. H supprimam-se no primeiro período as palavrassi a direcção não entender conveniente convocai-as antes.
O mais como está.
P. 11.

!880

66

.-\CfOS DO PODER EXECUTIVO,

VI
No art. i8 supprimam-se as palavras- embora niío se
reuna numero legal. O mais como está.

VII
No art. !9 in fine acrescentem-se-Para a eleição da directo·
ria e membros do conselho lisral não se admittem votos por
procuração.

VIII
O art. 2:1. fica substitui do pelo seguinte-Não podem fazer
parte da directoria ou do conselho fiscal as pessoas juridicamente impedidas de commerciar.
IX
O art. 22 substitua-se pelo seguinte-A assembléa geral
na sua primeira reunião será presidida pelo maior accionista
que se achu )lresente, o qual, tomando assento 113 mesa,
convidar:í dons accionist11s Jlara secretarias. Constituída a
mesa pro v isori11, proceder-se· h a ú eleição da que deve servir
até á seguinte reunião l•iennal, \'Otnndo cada accionista em
duas cedulas dislinctas, uma par:l presidente e outra para
secretarias. Para coadjuvar os membros da mesa o presidente
convidarú a mais dous accionistas que servir.ão de escrutadores.
Feita a apmação, os novos eleitos tomarão seu logat· na mesa,
a qual servirá até á seguinte eleição. Não podem ser eleitos
para fazer parte da mesa da assembléa geral pessoas estranhas
á companhia, embora representantes de accionistas ausentes,
nem tão pouco os empregados da mesma companhia.

X
Ao art. 23 in fine-acrescentem-se-Mas nenhum accio·
nista poderá ter mais de to votos, qualquer que seja o numero
do acções que represente por si ou )lo r outrem.
XI
No art. 29 supprimam-sc as palavras-que poderá ser, etc.,
até ao fim.

XII
Ao art. 3~ § 5. 0 diga-se-Nomenr o gerentr e marcar os
respectivos deveres, nttribuições e remunernções; bem como
ao~ mais empregados, e os casos em que podem ser demittidos.
~ 6. o Convocar as assemblévs gentes.
§ 7. o Instaurar, dirigir, proseguir ou abandonar as acções
legaes pró ou contra a companhia.
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XIII
No art. 37 em vez das palavras-a direcc;ão chamariJ-digasc--os membros rcst:mtes chamnriío; -e sub~tituam -se as
palavras linaes-do respectivo biennio-pelas seguintes ·- a
reuniiio primeira da assembléa ordinaria ou cxtraordinaria.

XIV
Ao art. r,o in fine acrescentem-se - o gerente prestará fiança
que será arbitrada pela dirccção.

XV
No final do art. 4,2 acrescentem-se -o fundo de reserva
é exclusivamente destinado a fnzer face ás perdas do capital
social ou para substituil-o.

XVI

"'3

No -2. o pêriodo do art.
supprima-se a pnlavra-tamhem
- e no final acrescentem-se- o fundo de reserva ~er:'t !'OUvertido em apolices da divida publica g-eral ou provineitd, que
tenham garantia do Estado, em bilhetes do Thesouro ou em
letras hypothecarias de estabelecimentos de credito real, que
t~nham a mesma garantia, c bem assim os reslwetivo:< .i nros.

XVII
Ao final do art. r,7 acrescentem-se- Nenhumn rr.formn
destes estatutos será executada sem pn;vio ns<cntinwnto 1lo
Governo Imperial.
Palaeio do Rio de Janeiro em 13 de Sctemhro de 1880.llfanuel Bum·que de ./}[acedo.

Estatutos !la Companhia Bahiana de
tt vapor

navega~ão

CAPITULO I
DA CmiPAN!IIA

E SEUS

FINS, DURAÇÃO

E SUA SEDE

Art. L o A Companhia ingleza -Bahia Steam Navigation.
Company, Iimited-, fica convertida em sociedade brnzileira
anonym~, o denominar-se-ha Companhia J3altiana de nave·
gação a vapor.
_ ~ -·-~-.
Art. 2." O objecto e fim principal da c
lííW~ c!'.tol\,ii) 1~,
nuar o serviço marítimo costeiro e fluvial:/:e6\~ivf\l~os 'ciifi-u' >;

>' _'·

-~,~}-

;..

•'..)

).

• !.
, • -::_,s .//

..
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tratos a que se ncha ligadn c quaesquer outr_os 9ue venha ~
celehrar com os Governos Imtwrial on Provmc1acs. Podera
além disso a companhia empregar seu material em serviço
publico ou particular, e explorar outras linhas de navegação
que venha a adquirir por accôrdo ou cessão dos respectivos
concessionarios, comtanto que não seja prejudicado seu fim
principal.
Art. 3.• Para conseguir seus fins c objecto applieará a
companhia tudo quanto hoje constitue propriedade exclusivamente sua, Isto é, todos os bens, haveres, vantagens,
direitos, acções, regalias e privilegias de qualquer natureza
que sejam e que pertenciam á companhia quando ingleza.
Art. ~.o A duração da companhia será de 20 annos, a con·
tarda data da approvação dos presentes estatutos pelo Governo
Imperial; este prazo scrú, porém, prorogado, si assim resolver
a assembléa geral dos accionistas, sujeita esta prorogação á
approvação do Governo.
Art. 5. 0 A companhia tambem poder:í entrar em lilfllida~:iio
e ser dissolvida antes dn findo o prazo estalJClecido no artigo
anlt'rior, ou porque se haja111 realizado prejuizos de tal ordem
que o fnndo de reserva n:lo ~~lieguc pnrn fazer-lhes face, ou
porque, por outro qualquer motivo, não possa attingir ao
fim para que foi creadn, isto com proveito para ~i e para o
publico. Só uma assembléa gnral composta por accionistas
que representem dous terços do ca(Jitdl, pelo menos, pódc
propô r e votar uma tal medida.
Art. 6. o A séde da companhia é na cidade de S. Salvndor,
capital da Bahia, onde reside n sun direcção.
CAPITULO H
DO FUNDO SOCIAL

Art. 7. 0 O capital da companhia que, quando ingleza, era
de ;t !60.000, das quacs foram distribuidas ;t :1.4.928 em acções
de ;t iO, passará a ser depois da approvação destes estatutos
de 2.000:000~000, dividido em acções de toonooo.
Este capital poderá ser elevado ao duplo, quando assim o
exija o desenvolvimento da companhia, e os accionistns existentes terão preferencia ás novas ncçõcs na proporção do
valor daqucllas que jú possnirem. O augmento de capital de
que se trata neste artigo depende de resolução de assemb\éa
geral constituida, quanto ao capital representado nclla, na
fórma estabelecida no art. a. •
Art. 8. o As acções da companhia serão nominativas. A
transferencia dellas será feita por averbação nos livros da
companhia com a assignatura das partes contratantes e de
um director ou do gerente, na falta daquelle, excepto nas
que se operarem por força de lei ou sentença judiciaria.
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Cada acção é, com relação á companhia, consi1lernda uma
e iJHlivisivel, e n:ío póde, portnntn, st·r avPrh:ula no~ livros
dt\ mesma companhia em nome de m:ds tl" um individuo,
sociedade ou corporação. Na eonformidatle do art. 238 do
Codigo Commerdal nenhum accionista é rcspon,;nvel JlOr
mais do valor de suas acções.
Art. 9. o 1\Palizada a emissüo de nov:1s ae~ões, a ralta de
pagamento de qualquer prestaç:lo por parte dos re~pectivo;
subscriptores faz reverter em beneficio da companhia as prestações que anteriormente houverem effectuado, salvo casos de
força maior, ou circumstancias attendiveis, provadas ante a
direcção, nas quaes os possuidores Jlagariío o juro da móra
c a multa de i O"/o sobre a somma retardada.
Art. f O. Em quanto não se achar realizado todo o capital
nominal das novas acções, não poderão estas ser transferidas
sem quo os respectiros cessionarios sejam approvados pela
direcção.
CAPITULO III
DA ASSEMBLJÜ GEUAL

Art. il. As assombléas geraes ordinarias, que devem
tomar conhecimento 'das contas tendL•ntes nos semestres fechados em Junho o Dezembro de cada anno, t<Tiio Jogar nos
mozes de Abril e Outubro, si a directorin niio entender conveniente convocai-as antes. Reunir· se-hão no escript(lrio da
companhia ne dia e hora desig-nados nos nnnundns, os qunos
deveriio ser feitos com oito tlias tle anteceilenci~l.
Art. U. A dirccção poderú eon\·ocar extraordin:1ri:uw~nte
e em qualquer tempo uma reunião da :ISSPm!Jiéa geral. Em
taes reuniões, cujo objucto ser:í annunei.1•Jo, nüo ,,. flOd<'r5
deliberar sobr.~ outro assumvto.
Art. i3. Sempre quo houver requbi~iio cscripta o as~.ignada por accionislas repre;;entantes pelo menos de uma
decima parte das ac~ões cmittidas dn companhia, com a declnr~~~..·ão do lim de uma reunião, a direcção serú oiJrigada a
convocar uma ussem!Jléa geral extraurdinaria e nos ~·.nnun
cios motivara raz~o pnr que o fnz.
Art. i6,. Si ncontec•·r que n dirnc•:ão, tlecurrido.s 1:; dias
depois do recebimrnto tia pdiçiio, n5o tenha convoendo a assembléa geral, os peticionarias o poderão fazer directamente.
Art. !5. Dez accionistas formarão o numero necessario
para umn nssembléa geral poder funccionar, uma vez que
representem uma qunrta pnrte das acções emittidas ; e nenhum
negocio se poderá discutir nem votar emquanto não estiver
ella assim legalizadn.
Art. !6. Todos os nccionistas podem tomnr parte nos trabalhos das assembléas gerues, quer ordinarias, quc•r extraor-
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dinarins, propondo e disCLltintlo qualquer mcdidn. Sú podem votar, porém, os qnc possuírem dez ou mais ac<:ões, na
conformidnlle do qne se aeharú <'statuitlo no :1rt. 2:1, !Jom
como seus proctua<lore:; quo tlü\'t.Orão set' acciou istns, <lpresontanrlo prot:urnção especial e seus representantes, qn:mdo
se trate de firmas eomnwrciaes ou corport~çõe.~ de <tnnlquer
genero, aos quaes IJasta e-;tarcm munidos do titulo de
mandato geral.
· Art. 17 .· ~i tlenlro tle uma hora dr,pois da nwrcnda nos
annundos para n reuniüo, não iiver apparecido numero legal
de accionistas, a reunião serú adiada para o dia sPguinte
no mesmo logar e hora, o <ltHJ a tlirect;ão farú :mnuncia;· com
promplidão.
Art. 18. Si em alguma nssemhl~a gcrnl as:;im ntlin1la,
o numnro legnl nüo eotllparect~r Llentro tle uma hora depois
tla dt·:'ignnda, serú db:'uliida a rcunilío, S[I)Vo si no annuncio
<la eonvueaçiio n direcçiio d•!ci;Jral' qut', qualrtuer qtw seja
o numero de accionistas presentes, a asscmbléa gernl ndiadn
poderú tratar do negocio que a motivou, c nesse easn, t·mbora
ntio se rennn nutncro leg-al, prose;;uirá a as:;embléa consider:ula com petcnlc para tratai' do negocio 0111 fJLll'~liio, como
si cstiv•~sse prnsenle o numnro Llctcrminado no art. lii.
Arl. i\J. Na assemhlt;<l geral tJrtlilwrb de OttluiJro, de
tlous em dons annos, tcr:'1 lugar a eleição dos rnemllros da
<lircc~·i'ío e rla cornmissão fiscal e de supplentes dnrJnellcs em
numero igunl. A eleição sl'r[J por escrutínio secrl'lo, e por
maioria absoluta de votos. Si no primeil'<l eserutinio niio hou·
ver maioria absoluta, JH'occder-~~·-lw n ~egumlo entre os
candidatos mais votados, <~"' numero duplo dos que liveretu
de ser eleitos. No segundo rstTuliniu 11 nwioria rclnliva d•~
votos ou a sorte, em caso de empate, designnriio os Pleitos.
Art. 20. N~o podem exPrcer conjnnctamente ns funcr:.r•cs
tle tlircl'lon•s ott tle IIWIIlhros da l'ollllllb;~~o li,eal. ~ogrn u
genro, cunhado.-; <lnrante o cunlwdio, lWI'OillL's por eon.<allgninitlade dentro do sc;::nndo !:Túo, e sodos da nwsma lil'llta
social ; dC\'entlo Sl'l' consi<leratla nnlln a eleição <lr• menos
votado, on niio tlc:;ignatln pPia wrl<~ ctn c;1so Llc empale, c
fll'Ol~t•tlt•Jl(]O-Sl~ l'lll su:~·uid;l (t IIOnl l'l1•if.:iio.
Art. !:'!1. ~;lo iHt'lt•gi\'Pis, tJI!l't' para a tlinwt~~o. fJUCI' Jl:ll\1
a conunissilo liscal, os indivitluos que intervierem nas <JSStHllbléas gerar~s eomo procnt':J<lores de algum aedonista, sr~n
do-~ tambcm para n direc~ão :1s pcs:-oa:; juritlicamentc imJWdulns dr romnwrriar.
Art. 22. A ;Jsst•mldt'·n geral SPI'Ú prt•sitli1la por um ael'i•mi~la
possuidor de tiOU ou mnis at'f,'ÕC:;, ou na falta dt:'IC, por algum
dos que possuam maior llillllero de ar('Õt•s, nomeado pela
mesma a;;sembléa geral em cada renniiio. Emquanto não fiir
nomeado o presidente, os trnbalhos preliminares ser~o dirigidos pelo presidente da direcção. O presidente eleito da assembléa geral nomear:'! os respccti\-os srerl'tarios c cscrutadores.
Art. 23. Todas ns questões seriio decidid~s á pluralidade
de votos, tendo cada nceionista presente, ou retJresentado
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por procuração, um voto por cnua grupo uc 10 neçõ~s qnc
possuir.
Art. 2L Qunnuo a rcuniiio tiver por olijceto a rPfonnn dos
estntulos, o augmonto do capilal, prorug:J~_;;~o tia llura~·iio da
companllin, sua dissolução e alit:nar.iio dt~ bens, a assem!Jit;;J
geral sú poderá funccionar estando reproscntall:ts duas tcrç;;s
partes do capital social, pelo menos, e a deliberação st'• scrú
vúlida o!Jtcndo dous terços dos votos dos aecionislas ]Jrc,t•ntes.
Art. 25. Compete ú llSSGmlllén g-cr:il :
~ L o Eleger os membros ua llirecriio e da commissiio liseal
P os supplcntcs daquella.
§ 2. 0 Julgar as contas semestraes em vista do rclntorio da
uirccção e do parecer da commissiio llscal.
§ 3. o Hesolvcr acerca da clcva('ão do capital, reforma llr
Pstntnto,;, dur<Jç:io c dissolurão da companhia c :1lien;1~·ão llt·
seus lwns.
CAPITHO IV

liA

nmEcg.\o

Art. 2G. A companhia sPrú arlministraua \l''r Ires llirct:ltJ·
cujas funcçõc:; tlurar:to por dons anno~. t' 'Jllt' porle~~o ser
reeleitos, c por um geront0 de nowenç:-tn dclli'~.
Art. 27. Pódc ser eleito tlir<:rtor to,Jo <H'!~inui~la, sl'ja qual
Jôr o uunwro !lo aeções que po,;sua, t'<llnt:JJJ!o IJill' lt:n!ia1n
sido a\·criJndas UO dias nnLPs IIIIS linth da t'tllllpanh!:l.
Parn ontrnr, porém, em exeroit:in ó m•ces,;ari::~ :1 ll'h''fl li v re n
de8omlmrarmla de 200 aeçõ,:s, th~ IJLL•: n~o poller:'t dispúr senão depois de approvatlas as contas do semestre 'eguinlt:
ao de sua retirada. Antes disso scr~o as refnril!a;; acr·õcs de,;tinadas a responder por fJUalqucr dmnno que tonh·~ eam:a.
do á companhia.
Arl. 28. A dirccção uevorú ronnir-so onlinnriamcntc
todas as qnartas·foiras dn enda Sl'IH'IIW, c cx.!ra•Jnlirwriamcnln tJnantlo t~ll tt'lltler JII!I'Cssario,
1\rt. 2\J. A direrç.!o nomear:'1 d'cnlru si o vn·,;itlent,; e
um secretario, qne poucrá 5cr o gerente, o qual por e:<la
:1rrumnl<Jçiio de trabalho terú uma grlltilil'nçiío a11nual que
Ih L' ser{! pela me>'mn direct;íiD llrhitrada.
Art. 30. As resoluções tia !lift)criio ~eriío tom;ulas por
maioria tio voto,;, P ~U;ls nclns rcgistrlldas em liHo e~pccinl,
Hrnwdas pela clircct;i.io c esr,riptas ou subscriptas pcl•J sccre·
ta rio d<J dirocção.
Art. 3L Nenhum dircctor poderá, exercendo o cargo, ter
dirccla ou indirectamcnte contrato ou tr<Jnsacç~o alguura com
a companhia, s<Jlvo como emprestador tle fundos, de que <J
mesma precise.
re~,
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Art. 32. A primeira directoria, encarregada da reorganização da companhia, durará por "~paço de dons annos, e
será eomposta dos actuaes cinco directores: Viscomle de Pereira .Marinho, Commcndador Manoel José Llastos, Manoel
Gonçalves da Costa, Dr. John Lidgcrtwood Paterson c James
Pellew Wilson, sendo válidas todas as resoluções até que de
accôrdo com estes estatutos tenha Jogar a primeira eleição.
Art. 33. Os membros da direcção serão responsaveis para
com a companhia por perdas e damnos causados por fraude, dólo, malicia ou negligencia culposa.
Art. 3~. A' direcção compele:
I. o Promover o desenvolvimento da companhia, já por
si, jü por seLl preposto, com 11oucres Cl'peciaes, fnzenLlo novos contratos com os Governos geral e provineiaes e com
pnrticulares e modi!icando o~ existentes, caso assim convonha;
2." Celebrar contrntos parn construcçiio ou compra de
lwrcos a vapor ou outras emharc:u:õet", a compra de terrenos, supprimento de materiaes, mão ue obra, e tudo que
f,)r preciso e entender vantíf,ioso aos interes3es da companhia;
3. 0 Vender e dispor de quaOSIIUer terrenos, navios, e outros objectos que considerar inuleis para a companhia, de
accôrdo com o art. 21S § 3.•;
4. o Contraltir os emprestimos necessarios, nunca, porém,
além de um terço do capital realizado ;
ts.• A nomeação do gerente e a indicação dos respectivos
deveres, attribuições e remuneração, bem como a fixação
dos vencimentos e fianças dos demais empregados, c a demissão deste ou dnquelle;
6." A convocação das assembléas geraes;
7. o A instnuração, direcção, prosegnimento e abandono de
aeções leQ"aes pró ou contra a companhia;
~." Segurar, qnnndo julgar conveniente, g material da
eornpanhia contra perda ou damno do fogo e risco marítimo, ou IJUaesqner outros;
!J." l';~ssm· f) dar rccihoR, IJ ni la1:í'w~, procurarf,os c fazer
Luúo fJnantu for do interesse get·:ll ti~ companhia.
Art. 35. A remuneração da direeç:io ser:'t de ti "lo do lucro
lirJnido, dividido igualmente por todos.

CAPITULO V
OA COMMI~~ÂU

FIECAI.

.\rt. 36. A commissão fiscal será composta de tres memhros, srndo permittida a reoleirão súmente de um dellcs
em cadn bicnnio.
"
Art. 37. No caso de vaga ou impedimento permanente
uc qualquer dos liscaes, a dirccção chamará seu immediato
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em voto~ e; na falta, um d&s maiores accionistas, para preenchimento da vaga até o fim do I'Pspectivo biennio.
Art. 38. Compete á com missão fiscttl:
i. o Assistir, querendo, ás sessões ordinarias da direcção,
ou quundo esta o reclamar, caso em que terá voto con'sultivo e assignará a acta ;
2.• Examinar os livros, escripta e documentos quando lhe
aprouver, examinar os inventarias e contas semestraes que a
direcção tiver de apresentar á assembléa geral, formulando
parecer sobre a sua regularidade e exactidão, bem como as
observaç~s que lhe snggerir a marclw geral dos nr,gor:ios da
companhia.
Art. 39. O parecer de 11ue lr:tla ou. 2." do artigo antucedente, dever:í ser entregue :"i direcção com anteccdencia
de iO dias, pelo menos, ao designndo para a reunião da assembléa geral, afim de ~er impresso o :mnexo no relatorio
da mesma direcção.

CAPITULO \"!
DO GEIIENT&

Art. 6,0. O gen·nte é o chefe rll' tiJdo o funccionali~mo da
compnnhia, e como l:tl sómcutc snhordinallo :i llin.-c~.:fw, que
repre~cnta eu1 ,;ua auscneia, ;;egmHio ao; ordens que dclJa
haja recebido. Ao gerente, a cujo r:nrgo licn não só a direeção de todo o expediente da secretaria da companhia e da
secção de contabilidade, m~s a fiscalisar,:to de todos os tr8lwlhos quer de mar, quer das offidnns, compete pedir ú lli·
recção os empregados de que necessite, julgar d~ ttptidiío ou
inaptidão dos que se aehem ou entrem [JO serviço da companhia, afim de que a mesma dirn~~·ão resolva comi) enlend,~r a re~peito.
Art. U. O gerente, apto para tratur com :1s autorid:Jues
ou os particulare~ de qualquer negocio tendente ú companhia, não poderá todavia llrmar documento algum de responsabilidade plll'a esta, senão depois dr lPgalmentc :tutorizado a isto pela direcr.ii•l.

CAPITULO YII
DWI LOC'ROS, Fl!NDO Dli Rli:~lllWA, FWNDO ADDI<:IONA L g DIVIO!j:NileS

Art. 4:!. Dos lucros líquidos de cada semestre dc:duzirse-ha 10 "/• para fundo de reserva, destinado a fazer fnce a
•rualqucr perda de eapitiil, seja qu~l f<'•r a origem l]l)sla, e
p. li. 1880
67

:;:m
5°/o para fundo addicional, o qual serú applicado· a compensar a det>reciação progressiva, pelo nso, do material da
companhia. O resto se dividirá pelos accionistas, na proporção das acções de cada um.
Art. ~3. Nada mais se tirará dos lucros liquidos de cada
semestre para fundo de reserva e fundo :~ddieional, quando
o primeiro alLingil· a 20 "/o c o seg·undo a 2:i "/o do e~pital
social, e não venha a solfrer nova diminui~ão por qualquer das circumstancias indicadas no artigo precedente.
1'ambem não so fará, porém, dividendo rmquanto o capital
social, desfalcado por perd:~s que se hajnm realizado, não
se ache de novo restabelecido.

CAPITULO VIII

Art. M. A liquidação da companhia, quando tenha de ser
feita, regular-se- ha pelas disposições do Codigo Commcn:ial.
Art. '15. Fica á direcção o julgar da convenienda de segurar ou não em quacsquer companhins nacionaes ou estrangeiras todo o sell material ou parte dcllc. As perdas do
11ue não houver segurado serão rep:uadas pelo fundo de rcservtl como fica estabelecido no art. !12.

CAPITULO IX

Art. 4,6. Terminado o mandato da pi'imeirn direrrão procedcr-sc-ha, em sessão da assembléa geral subsequente ao
prazo terminnl, á nomea~·iio da direcriio,de conformidnde com
os arts. 26 e 27.
Art. !17. Approva!\os pelo Governo Imperial o,: presentes
estatutos , será convocada umn assemblén gernl extraordinaria, afim de Jlroceder·sc ú eleir:iio dn commissi1o lisc:tl, c
t~mar-se qualquer outra tleliber11çiío que elln julgar couvemente.
Art. 48. A direcçiio actnal ficn autorizada a impetrar do
Governo Imperial a upprovação dos presentes estatutos, bem
<:o mo n aceitar . quaesquer modificações que pelo mesmo
boverno forem Impostng. (Seguem-se ns m'signatnrag,)
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DECRETO N. 7819-

D),;

l3

DB SETE~!Bl\0 DE

1880.

Approva a innovação do contrato cclcbrallo com a Companhia <lo navegação
Bnhiana,

Hei por bem Atlprovar o contrato celebrado entre o Director Gm·al dos Correios e o gerente da Companhia lle navegação Bahiana pura o serviço da navegnçào costeira a cargo
dn mesma companhia.
Mnnoel Bunrqne de Macedo, do 1\ren Conselho, Ministro o
Secretario de E'tailo dos Negocios da Agricultnrn, Cnmmrrcio
o Obras Pnhlir~s, a,;sim o tenha entendido e faça exr.rutar.
Palacio do Hio de Janeiro rm U de Setembro de 1880, 59. 0 da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica do Sua Magestade o Imperador.
lllanoel Buarque de lllacedo.

Contt•at;o que o Dlrect;or Geral tios Cor•r•elo"'•
aut;orlzado pelo A viso n. 37' • de I:J: do corr•ente
mez. celebra cotn a Cnanpanhia Dnhinn. re(lt•e.
sentada pelo seu gerente .Jo"'é I.opcs I•er•elra
de Carvalho. para o serviço da nn,·cgnçióo
cost;elra a vapor.

A Companhia Bahiana obriga-se a continuar o serviço de
navegação costeira a vapor, a seu cargo, na conformidade
das clausulas do presente contrato.
II
Na linha do norte haverá trcs viagens mens:1es, sendo: a
primeira, nos tli11s 5 de cada rnoz, da Bahia para a Estancia,
Espírito Santo, S. Christovão, Aracajú, Villa Nora o l'enL"tlo;
a segunda, nos dias iõ para n Estancia, Espirito Santo, Aracajú, Penedo e Maceió ; e a terceira nos tlias 25, para a Estancia, Espírito Sauto, Araeaj ú, Villa Nova e Penedo.
Na linha do sul hnverá flua> viagens mensaes, sendo : uma
nos dias iO de cada mez, si as maré;; o permittirem, para
os portos de Ilhéos, Canavieiras, Porto Srguro, Caravellas,
Viçosa e S. José do Peruipo; e a segunda nos dias 2ã, si
tambem as marés o permittirem, para os mesmos portos.
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111
~ 1'1111'11'1,.1 1'•'"•'1'.1 i>llipl'q~;ll lli> S<'l'll~'ll l'llllii';II;Hl<l llS \'a·
pon·s tpw at·tunlutt·utt• possuiJ; mas os tliW s11 i_uu.tilizarem
stlJ';~O locro, sob pena de t•atluear o contrato, :m1Jst1tU1dos por
outros rí'ue preencham as ~eguintes condições: lotação de 500
toneladas, accommodações para !10 passageiros de ré e 60 de
prõa debaixo de coberta, cttpaddade para receberem 200 to·
neladas de carga e mnrcha nunca inferior a nove milhas
por hora. Estas condições serão verificadas por uma com·
missão nomeada pelo Governo Imperial.

IV
Os vapores serão nacionalizados !Jrazileiros, ficando isenta
a sua acquisição de qualquer imposto por transfe•·encia de
propriedade ou matricultt; gozarão de to1las as isenções e
privilegias de paquetes, e a respeito de suas tripolações se
prnticará o mesmo que se pratica com os navios de guerra
nacionaes, o que porém não os isentará dos regulams .. tos poIiciaes e da Alfandega.

v
Os vapores deverão ter a bordo os sobre,alentes, aprestos,
materiaes, oLjectos de serviço dos pnssageiros e numero de
officiaes, machini~tas, foguistas e indivíduos de equipagem
que forem necessarios, a juizo do Governo, que poderá fiscalisar esse servir:o c tomar ns providencias indispensavcis
para que as suas prescripções sejam observadas.

VI
O prazo de cnda viagem redonda não excederá de 30 dias,
tanto na linha do norte como na do sul. A demora nos portos
da escnla não poderá se1· inl'el'ior a 2í horas uteis, si houver
affiuencia de carga.

VII
A tarif<t das passngens e fretes será organizada de aceõrdo e com approvação do Governo, ficando desde já estabelecido que as passagens e ft·etes por conta do Estado gozat·ão
de um abatimento de i5 •/o nos preços fixados na dita tarifa.
O abatimento será de 30 •1. quando estas passagens forem
dadas a immigrantes.

VIII
A empreza fará transportar gratuitamente as mulas do
Correio, obrigando-se a fazel-as conduzir de terra para bordo
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e vice-versa,

ou a entregai-as aos agentes do Correio devidamente autorizados para recebei-as. Os commandantes passarão
e exigirão recibos das malas que entreg-arem ou receberem.
O Governo Imperial terá direito de embarcar nos vaJ!ores da
11mprrza, livre das despezas de passagens e comedorias, um
Jogar distinrto com as precisas accommudações, um empregado do Correio que incumbir-se-ha das respectivas
malas. Em tal caso os commandantes fornecerão escalcr para
o embarque e desembarque d:1s malas, mas não serão por
ellas responsaveis.
IX

Os dinheiros do Estado seriw transportados gratuitamente,
observadas as lnstrucções do Thesouro de 6. de Setembro
de i865.
X

As malas do Correio serão entregues dentro da ultima hora
da estadia dos vapores.
XI

A empreza fica sujeita ás seguintes multas :
§ i. o De quantia igual á subvenção respectiva, si não
effectuar nlguma das viag-ens estipuladas.
§ 2." De 1:0006 a ~:0001), além da perda da subvenção respectiva, si a viagem depois de encetada for interrompida;
sendo a interrupção por força maior, não teril Jogar a multa,
e a em preza r••ceberá a quota da subvenção correspondente ao
numero de milhas que o vapor houver percorrido.
§ 3. o De 2506 de cada prazo de i2 horas que exceder ao
marcado, tanto para a partida como para a chegada dos vapores no porto da Bahia.
§ 4.• De 1001) a 500/$ pela demora que houver na entrega e
recebimento das malas no Correio, no extravio ou m:ío acondicionamento a bordo, ou peb facto de incumbir-se o commandante ou qualquer empregado de bordo do transporte da
correspondencia fóra das ditas malas e sem estar devidamente franqueada.
XII
Quando a demora de que trata o§ 3.• da clausula antecedente
fôr motivada por ordem do Governo, pagará este á em preza a
respectiva multa.
Ficarão isentos da multa : o Governo, si a demora por
elle determinada (a qual sempre por ordem escripta), fôr
causada por sediçao, rebellião ou qualquer perturbação da
ordem publica ; e a em preza, si a demora fôr causada por força
maior.
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A autoridade que demornr o vapor além dn sua estadia,fóra
dos casos em que o Governo tem a faculdade de o demorar, será
passiva da multa mencionada no referido § 3. • da dita
clausula.
XIII
No caso de declaração de guerra entre o Brazil e qualquer
potencia, durante o prazo do contrato, o Governo se obriga a
indemnizar a empreza do premio do seguro dos seus vnpores
pelo risco de guerra sómente, ficando a cargo da empreza o
seguro pelo risco marítimo.

XIV
No caso de innaveg-abilidnde de nlgum dos vapores da empreza, poderá ella, mediante prévia licença do Presidente da
província, fretar outro vapor nns condições exigidas, e em
caso de falta absoluta, nas que mais se lhes approximarem,
para substituir provisoriamente áquelle.

XV
A interrupção do serviço contratado, por mais de um mez
em toda a linha ou em parte della, sem ser por effeilo de
força maior, sujeitará a emprcza ú indemnização de todas as
despezas que o Governo Hzer p2ra a contim~<•ç<io do referido
serviço durante o tempo de interrupção, e uwis á multn de
õu •;. das mesmas despezas. No caso de abandono, além da
caduciuade do contrato, a empreza pagará a multa de 50 "/o
da subvenção annnal, entendendo-se por abandono a interrupção do serviço por mais de Ires mezes, salvo caso de
força maior.

XYI
O Governo Imperial pod~rá l~nçar mão dos vapores da
empreza, parn o serviço do Estado, em circumstancias imperiosas e imprevistas, medinnte prévio nccôrdo, quanto ao
preço, quer do fretamento, quer da compra ; cumprindo,
porém, que ella, no ultimo caso, os substitua por outros
nas conúições exigidas e dentro do prazo de doze (12) mezes.

XVII
A em preza receber;í, em retdlmirão dos serviços declnrndos,
a subvenção annual de 120:000 1~, que será paga na Thesouraria de Fazenda da Provincin d;} Bahia, onde tambem receberá a empreza a importancia das passagens e frete~ que
lhe forem devidos, por conta do Governo geral.

ACTC~
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XVIII
As AHanuegas !lo~ portos onde o~ Ynpores tem de tocar
expedirão 011 t1e~pachos nnccs~arifJs pnra se proredm· no desembarque e cmbnrque da carga ou das encommcnda~ ctue elles
tiver<>m de transportar, com f!referencia a descarga ou
carga de qunlquer embarca('ãO, e sem embargo de ser domingo, dia sautifiea<lo ou feriado; ndmiltindo por conscguin1c
a despachos anteripados a carga e as encommendas que porventura tenham de ser transportndas pelos vapores da empreza. Os Presidentes das 11rovincias, dentro das suas facn.J·
dades, lhes vrestarão a protecção e 6 auxilio de que por
qualquer motivo necessitarem para a continuação de sua
viagem, .dentro do devido tempo, e em cumprimento do .pre·
sente contrato, correndo por conta da companhia as despezas
que d'ahi resultarem.
XIX
Os casos de força maior serão justificados perante o Presidente tla província, que julgará de sua procedencia á vista das
provas exhibidas, ouvido o inspector fiscal da navegnção
subvencionuda.
Da decisão do Presidente poderá a companhia interpôr
recurso para o Governo Imperial, si não se conformar com
ella.
XX
As questões que suscitarem-se entre o Governo e a em preza,
inclusive as que se derem sobre os preços do fretamento ou
compra dos vapores, nos termos da clausula i6.•, serão resolvidas por arbitros.
Si as partes contratantes não accordarem em um mesmo
arbitro, cada uma nomeará o seu, e estes começarão o seu
trab:1lho por designar um terceiro, cujo voto será definitivo.
Si não houver accôrdo sobre o terceiro, cada arbitro escolherá um Conselheiro de Estado c entre estes decidirá a sorte.
XXI
Da subvenção mensal será deduzida n quota de 1/2 "/..
para ser 3pplicada ao pagamento de um inspector fiscal.
XXII

O presente contrato vigorará até 30 de Junho de 1882.
Poderá, porém, ser prorogado por um ou mais exercícios,
si o Pc~der Legislativo consignar fundos para esta despeza,
c o Governo julgar conveniente a prorogação.
No caso de rescisão, esta será notificada a companhia com
a anticipação de seis mezes.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO,

XXIII
fi Ficam sem effeito os contratos celebrados em 5 de Outubro
de t87l e 7 de Dezembro de 1877.
-

XXIV
O presente

contrato sú terá vigor depois· de approvado

pelo Governo Imperial.

Directoria Geral dos Correios em U. de Agosto de 1880.IlJão Wilkens de Mattos .-Pela Companhin Bahiana, José Lopes
Pereira de Carvalho, g-erente.-N. 6.-1081$000 .-Pagou cento
e·oito mil réis de sollo.- Hecchedoria em t4 de_tAgosto
de-1880.-Pereira de Castro.-Lemos.

DECRETO N. 7820 -

DE

13

DE 5ETE~IB!IO DE

i880.

' - d a autorização á Companhia Sehweizeriseh~n Lloyd RiiekTersieho·
rungs Gosollsehaft para fnnedonar no lmpcrio.

Attendendo ao que Me requereu a Companhia Schweizerischen Lloyd Rückvcreicherungs Gcsellschart, devidamente
representada, e de conformidade com a Minha Imperial e
Immediata Resolução de J r., de Agosto ultimo, tomada sobre
parecer da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de
Estado, exarado em Consulta de 3 de Julho proximo llndo,
Hei por bem Conceder-lhe autorização para estabelecer duas
agencias, uma nesta Côrte e outra na capital da Província de
S. Paulo, e para funccionH no Jmperio, mediante as clausulas
que com este baixam, assignadas por Mànoel 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 i3 de Setembro de i880, 59.• da Indepenüncia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Mmwel Buarque de Macedo.
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ciausulas a que se reCere o Decretou. ,.8~0
de11ta data.

Os actos praticados pelas agencias que a comp:mhia e~tabe
Jecer ficam sujeitos á legislação do Imperio, sendo decididas
pelos Tribunaes do Brazil as questões que se susc~tarem entre
ella e os particulares residentes no mesmo Imper10.

11
Nenhuma das o~oncias poderá f1mccionar emquanto a (:om ·
panhia não depositar no Thesouro Nacional ou em qualquei:
estabelecimento bancario do Imperio a quantia de iO:OOO~
para cada uma, afim de garantir as transacções que se fizerem.
A companhia não poderá levantar essa quantia emquanto
não provar que se acham liquidados os seguros cffectuado~
pelas mesmas agencias.
III

Os depositos, de que trata a clausula anterior, serão feitos
pela companhia, com declaração do fim a que são destinados
e de que não poderão ser levantados senão por ordem do
Presidente da Junta Commercial do districto a que pertencer a
agencia.
IV
A companhia cumprirá as disposições da legislação bnzileira, no que lhe forem applicaveis, ficando sujeita :í respectiva penalidade, no caso de inobservancia ou trnnsgressão.

v
As alterações feitas nos estatutos serão communicadas llO
Governo Imperial, sob pena de multa de 2006 " 2:0006 e
de lhe ser cassada esta concessão.
Palacio do Rio de Janeiro em i3 de Setembro de f.880.-

Manoel Buarque de Macedo.

Eu abaixo assignado Johannes Jochim C:hristian Voigt,
traductor publico j urainentado e interprete commercial
matriculado no meritissimo Tribunal do Commercio desta
praça, para as linguas allemã, franceza, ingleza, sueca,
dmamarqueza, hollandeza e hespanhola (escriporio: rua da
P. n. 1880
68
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Alfandega n. i, sohra•lo), cPrtifico pela pre~ente em como
me foi apresentado um folheto de estatutos, imlHessos na
língua allem:1, alim de o tt·:~duzir litteralmcnte para a língua
vernacula, o que assim cumpri em razão do meu olficio, e
litteralr.Jente verliJo diz o seguiu te:

(TI\.\DUCÇÃO)

Estatutos 1la Schweizcrische L1oy1l Rilckversichel'llngs Gescllschaft
E>T.UCTOS DA COMPANIIIA DE sEr.UROS E~TAIIELECIDA El\1 WIN·
TERTHUR (SUISSA) DEBAIXO DA FIIIMA < sr.HWEIZEIU5CIII' LLOYD
RÜCKVEI\SICIIERllNr.S t;ESELT.SCIIAFT,

Os presentes estatutos revistos são o resullado dos primitivos estatutos de 27 de Agosto de 1874,, com as emendas e
ampliaç.ões em confvrmidade com as decisões das assembléas
geraes dos accionistas de 31 de Outubro de 1876 e de 30 de
Outubro de 1879.
A assembléa geral dos accionistns da Schweizerische Lloyd
flückvcrsichernngs Gescllschaft f n. Winterthur deu em 30
de Outuhro de :1.879 ao e'<istentf1 § 2." dos estatutos de 31
do Outubro de 1876 a seguinte redacção, ampliada em
consequencia da admissão dos re-seguros c participação em
seguros contra os damnos por fogo:
• § 2. o O fim da soeiedade é : tomar rc-segUI'os e participaçiio em seguros contra os tbmnos e perdas que possam
soll"rer:
• a. Mercadorir•s c cmharca<;ür:s no transporte em alto mar,
nos rios ou lagos interiores c mercadorias em terra.
' b. 13tms de rah c bens moveis llelo fogo, raio ou explosão.
' A exploração de qualqnet· outro ramo de seguro só póde
ter lognr rom a :~pprovação da assombJ,;a gernl. •
A sociedarle requer<·u então em 4 de Novembro de i879 a
approvaç;io desta em.!nda.
O conselho do go,·crno, depoig de ter tomado conhecimento
de uma pi'Oposta da direeção do interior, resolve :
• I. Qw~ seja approvndo o§ 2. 0 emendado dos estatutos da
Schweizerische Lloyd Hücl\versichernngs Gesellschaft, em
Winterthur, no sentido do § 22 do codigo de • Privatrecht•.
• II. Que seja nnnex<ido o theor litteral do§ 2. o aos estatutos cscriptos em dous exemplares em papel sellado e munidos das assignatlll'as em original, dos quaes um será guardado no archivo da direcção do interior e o outro entregue
:i dita sociedade.
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• lii. Que a presente resolução ~eja annexada a to~ as as
cópias ou impre,sões dos estatutos Junto com o theor htteral
do~ 2. 0 e :11nbos publicadu3 nu jornal olficial:í custa da sociedade.
• IV. Que seja comm LlllÍf~:ulo :í SchwcJizeJ·isehe Lloyd Hückversidwrungs Gr~~ell~chaft, em Winterthur.
• Zutit'h, aos 8 de Novembru de t8i9.
• l'ernule o conselho do governo. O escriviio do Estado
(flruwdu)-Stü<se. •
O conselho do governo, dcpoi,; de ter tomado conhecimento
d~ uuw ptu!J(!St<t tia tlireeçilo do interior, resolve que :
• l. :·;,.jam approv:H]o:; os artuars estatuto~ revi;;tos da
SchwcizorisdJC Lloyd lliiekversielwrun~s Ge,cllsehaft, em
Winterthur, no seu tido do§ 22 do codigo tle • 1'1 ivatrecht •.
• Il. Dos estatutos emendados sejam expedidas duas cópias
em pa[lcl selhtJ,, e muuid;ts das <J:isignaturas originaes, uma
flas qa:1ns sct•:í gu:•r!l:Hht uo archivo da rlirer·çiío do interior
noutra cntn~guc :i sockda•le.
• Ill. A vres,~nf,J n~solaçúo deverá ser ~juntaola a todas as
cópias 011 irnpresgÕL!s dos estntutos e publicada junto com um
extractu d•·stos ultimos no jornal oflicinl.
• Zurich nos 18 de Novem!Jro de 1876. Perante o conselho
elo governo.- O escriviio do Estado (firmado)- 11. Stüsse.•
I

NOME, FINS, S~;oE E DUR.\ÇÃO 0.\ SOr.IED_\DE

§ •. • Sob a flrma • Schweizerische Llo\ d !Hickversiche·
rung, "esellschaft• fundou a sociedade dé seguros de transporte, e~.. Winterthur, •Schwei.zerische Lloyd· uma sociedade
em acções.
§ 2." O fim da sociedade é rc-seguros e participação em
seguros, principalmente contra os damnos c perdas que
pos~am sofft·m· mercadorias ou embarcações no transporte em
alto mar, nus rios e la!!OS interiores e mercadorias em terra.
A exploração de qualquer outro ramo de negocio de seguro
só 11óde ter logar com a npprovnção tl:t assembléa l!"eral.
§ 3.' A sociedade não é obrigada a declarar as razoes de
uma recusa de um re-seguro offerecido.
§ ~.· A séde e administrnção acham-se em Winterthur.
Tanto quanto não contenham desviações nos presentes estatutos, applicar-sc- hão as disposições da legislarão de Zurich,
}J:trticularmente arluellas sobre sociedades eni acções e contratos de seguros.
§ 5. • A duração da sociednde é estipulada ser de quarenta
annos, a contar do dia da approvaçiio pelo altíssimo conselho
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do governo, prescripta pela legislação de Zurich. Dons nnnos
antes do termo deste prazo, a assemblén geralterá a decidir
sobre a continuação ou terminação.
§ 6. o A sociedade compõe·se dos accionistas inscriptos no
r11gistro das acções, em conformidade com o § 8."

11
CAPITAL DA SOCIEDADE, ACI./ÕES E ACCIONJSTA:.:

§ 7. o O cnpital da sociedade é de cinco milhões de francos,
dividido em cinco mil ac~~ões de mil fr:mcus cada unw.
A sociedade é constituída e ptíde come~iar a sua actividade
social log-o que se achem subscriptos 3/5 das nerões e logo
que os pagamentos sejam efrectuados, segundo o § 111 dos cs·
tatu tos.
A assembléa geral póde augmentar o capital da sociedade
sob propm:ta do conselho ndministralivo pela ulterior emissão
de acções. Neste caso os proprietarios de acções naquella
época serão privilegiados e poderão tomar nunca menos da
metade das acções novamente a emittir, n'um prno peremptorio, que será fixado pelo· conselho administrativo, mas
sempre na proporção das acções que já possuam, e sempre
nas condit;ões estipuladag no § 13 destes estatutos. Esta ope ·
raç<io rar-se·ha sob proposta do conselho administrativo pelo
preço da emissão estipulada pela ass,•mbléa geral, mns nunra
menoA que ao par.
O conselho administrativo disporá da parte que os antigos
accionista~ não aceitarem, no melhor dos interesses da sociedade, com a condição de que a co\locaçiio a novos acrionistas
não se devnrá ell"t)ctuar por um preço menor da emissão que
o estipulado pela assernbléa geral.
§ 8. 0 As net;ões não são ao portndor, mas ex:clusivnmente
pessoaes. Elias serão feitas sob nu meros seguidos, sob o nome
do proprietario, assignadas pelo presidente e mais um
membro do conselho administrativo e pelo directol' especial,
e registradas no registro das acções especialmente aberto
para esse fim. A's act;ões serão annexados coupons annuaes
para juros e dividendos pelo espaço de 20 annos, com orespectivo talão.
§ 9. o A propriedade de um titulo de acção abrange o reco.
nlwcimento dos estatutos.
§ fO. As acções são indivisíveis e a sociedade só reconhece
um proprietario para cada acção. Por acções possuídas por
firmas sociaes com mais de um socio, todos elles respondem
solidariamente, mas só um dos socios tem voto nas assembléas.
§ H. Todo o accionista tem a obrigação de declarar á directoria o Jogar exacto de sua residencia e morada , tanto na
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assigna1:ão das primeiras acçõcs, como depois, si adquirir
mais. ou mudar de domicilio, senüo tem a constituir um
procurador em Winterthur para todas as suas relações e
transnc1~õrs com a sociedade, o qLutl ficará Jegnlmenll' ,., sponsavel e com direito de tratar por elle. No cnso que Hão se
cumpra esta prescripção, em Jogar das communicações por
escripto ao nccionista, como determinam nos estatutos os
~§ 17 e 25, sobrevirá a puhlicar:ão pelos orgiíos da publicidade
escol h idos pela sociedade (§ 4,6).
§ 12. Nenhum accioni~ta é responsavel por mais que o importe nominal de suas acções.
~ 13. Nenhum accionista póde possuir mais d<' cem acções,
sem approvação do ~~onselho administrativo. Traspassando
este numero, o conselho admiuistrnlivo tem n faculdade de
reconhPcer o excesso deste numero ou recn~nl-o. sem ser
obrigado :1 dar ns razões da recusa, on exig-ir do all<!llirente
uma caução pessoal ou real pelo excesso do numero. Sendo
este caso com corporações ou institutos bancarios, o conselho
administrativo tem o direito, (mas não a obriga1:ão) de abster-se da cxigencia de tal caução, mesmo que o numero das
acçõcs seja ainda maior.
§ i'1. Assignando ou adquirindo de qunlquer outra fôrma
uma acçiio, o aceionista responde pessoalmente ;í sociedade
pelo importe total della.
Serão pagos to 0 /o do valor nominal de cada ;lc~·i'1o, em
dinheiro á vista, e isto no prazo determinado pelo conselho
administra ti vo.
Pelos restantes 90 "/o, que por ora não srr~o pag-os, cada
accionista deverá passar uma obrigação por cada acr;lo. E5tas
obrigações serijo depositadas com a adminiotração. c a sociellade não p1'1de vendei-as a terceiros, nem nlit•Jwl-as de
qualquer outra fórma.
§ 15. Contra o pagamento de lO •/o a o deposito da obrigaçJo sohre os restantes 90 "/o far-se-ha a entrega do tituliJ da
acç:to, qun serve assim ao mesmo tempo de recibo.
§ 16. Si\ por nma rt$oluçiio especial da asscmbléa geral,
na qual o conselho administrativo dover;í jw:tifkar a sua
necessidnde, podem ser exigidos ulteriores paganwntos além
dos lO 0 /o estipulados por arção.
Fica entretanto estipulado que não se pt'•dc fazer chamadas
de uwis de fO ~ó do capital de acção, dentro do prazo de
dons mezes.
O importe de taes pagamentos além dos primeiros lO "/o
será deduzido nas competentes obrigações depositadas o inscriptas no titulo da ncção.
~ :1.7. Todas estas chamadas para pagilmentos devem ser
feitas por escripto aos accioni~tas. O pagamento deverá ser
failo dentro do prazo de U dias depois da chamada (ou publicação no caso do § H). Si não fõr feito o pagamento neste
prazo, o conselho administrativo tem o direito, ou de intimar
o arcionista para o pagamento, pelos meios lcg~es, ou declarar as competentes acções cabidas em commisso e emittir em
log~r dellas e por conta da sociedade novos titulas de ncções.
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Admittido o caso que seja menor o producto, como tambem
por quaesquer despezas e custas judiciaes que lwja pelo processo, lic11 o precedente accionista responsavelpara com a
sociedade, mesmo depois de terem siuo declaradas as acções
cabidas em commisso, semlo t,HJ.avia restituído qualquer
excesso que hnja.
§ i~. Nos pagamentos atra7.auo~ serão ealculadus j urus de
mora a rnzão dcl ti •/., e mais uma multa convencional de a
francos por acção.
§ t9. A transl'erencin c\tiS acçõcs ficn sujeita á appmv:~ção
do conselho administrativo, IJ.Ue não está obrigado a uar as
razões, no caso de recusa.
Não serão entreg-ues as obrigações passatlns pnlo transfc·
rente, pela parte não paga das a1'1;ÜI'I' (~ H), senão depois da
app1·ovaçiío e do 1lcposilo de obri[.pu;ões da J1al·tn 1lo transferido.
Todos os direitos e 1le\·m·es do tramferente, como nccionista
da sociedade, re;;sarão no tlia em que se tizcr a transfenmcin
de acção ao novo proprietario.
A transferencin 'erá inscripta pcln direetoria, tanto no
registro colHO no proprio titulo de ncr,iío, e scrlio pngos como
emolumrntos dou:; fr:mcos por eada m:('iio, por cujo pagumento é o transferrnte re~ponsavel para com n socied:~Lle.
§ 20. Si o accionisla cessar os seus pagamentos, ou si
entrar em falleneia, ou si obtiver um:t concordatu extrajudicial com seus crt~dores, o conselho nllministrativo terú o
direito de exigir delle ou dn respectiva m:tssn falli1la, marcando um prazo detcrminmlo, ou rtne ~'' lhe dPsiguo um novo
proprietario npprovllflo pelo eon~elho arlministrntivo (§ 19),
ou que !'e dêm garantias pesso:w,; oLt rra1'!' sutlidcntcs, segundo o § U. do~ estatutos, pelas ohrigações dtqtositadas.
No ca~o quo não se obtenha, durante o prazo designado,
nem uma nem outra cousa, serão as acçüe,; do restJectivo
accionistn ronsiderarlas como eahidas em commisso c em
Jogar drllns emittitios novos titnlos. O pr'ldncto drstrs títulos
substitutos, assim como ns obl'il!:tr,ões do aecionista, servirão
em primeiro logar para atnortiznr a:; llc;;p,·zas havidas e pn1·a
restituir qualquer prej uizo no caso de Ullla venda fortuita por
menos do par.
O resto do producto e ns obriga~ões serão remeltidas ao
a('cinnista ou a SPUS sncccssorps e111 direito, contra a entrega
do titulo das accões.
§ 2i. No ens~ de morte de um a•:f:ionista. snu,.; herlleiros ou
successores em direito, devem rommnnical-a ao conselho
administrativo e dl'sig-narão, dentro lle fJIWtro mezes. :t tontar
do dia da rnortr, algnem, cuja approva,"·iio dflpcnrlerá igualmente 1lo rono;clho tldmini,lrativo (>:e,!!'llndo o~ l9'.
Nilo 8endo desig-nado novo proprietario neste prazo estipulado, ou si o dt'Sign,do niío ft'tr upprovallo pelo r:onsclho
a.dministrntivo, ter;i log·nr 11 YPHda da :tcçiío ,;em mais formahdadlls, em ca~o de ue1:essidtllle mesmo com n annullação
do titulo competente e cmisslio de um novo em logar deste
(§ 20).
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O producto do mesmo será cmpre~ado, em primeiro lo~.rar,
na amortização das despezas occorrida,, o resto caberá aos
herdeiros do accionista falleeido.
No caso que sobre a surccssiio tlo aceioni~ta falleciclo St'
decl:1re a fnllencia, ou si fôr feito qnaltJ uer contrato •lu unWo
extra-jutlicial com os seus credores, entrarão em yigor as
disposic;Dcs do § ~O.
§ 22. A amortiz.u;iio de acções, coupon>, latões, nte., perdidos ou extraviados de .quaiiJlH~I' fôrma, far-~e- ha :·t custa ''"
requerente, em conformidade com as preserip~ões da legislação geral da Confederação Suissa e especial do Cantão de
Zürich.

Ili
our.,\os

DA SOCIEDADE

§ 23. Orl(ãos da sociedade são:
(a) A assembléa geral.

(b) O conselho administrativo.
(c) A directoria.

§ 2&. J, assembléa geral •los accionistas representa u
sociednde.
As su~s resolu(·ões, de conformidade com os estatutos,
obrigam le~almcnte todos os accionistas.
A asscmbléa geral onlinaria terá logar uma vez por anuo,
em Winterthm·, c no mez do Abril.
Uma assemblé<l geral exlraordin:.tria ter:\ Jogar, on por
decisão particular do conselho adminislrntivo ou :\ requisição por escripto de 50 uccioni~tas pelo menos, representando
juntos 750 acções pelo menos. Nc:;tc ultimo caso o conselho
administrativo devet·á convocar n assembléa grral dentro em
seis semanas, á contar do dia da entrega do requerimento.
§ 25. As ehamauas ou convites para a assembléa geral
devem ser feitos por escripto pelo conselho administrativo,
e ao m:~is tarda!' 1'1, dias ante~ da ro~semhll-:1 gernl, dPsign:1ndo
os negocios do que se vai tratar. Ficam exelnitlas ::s tlisposiçijes do § H sobre publicação.
§ 2li. Aquellcs 0111 cujos nomes se acharem rer,-istradas
as acções nos registros da sociedade oito dias :1ntes do dia da
reunião d:1 asscmbléa scriío os que terão <lirdto a yotai' na
referida asseml1lén.
§ 27. O direito de votar serú rxercitlo por um accionista,
pessoalmente ou pela transferencia de um outro votante,
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mas neste caso este ultimo deverá legitimar o seu mandato,
por nm:1 procuração por Pscripto, qun tlever:í ser entregue no
escriplorio tl:1 assnmhléa geral.
Firmas sociaes podem ser representadas por seus procuradores ; com munas e corporações e outras instituições publicas
por seus representantes ltl!!·acs ou de conformidade com os
respectivos estatutos; tutelado,; por seus tutores, mesmo que
estes n5o tenham o direito de votar, segundo o precedente § 26.
§ 28. Nas as:;embléas geraes dão o direito :
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e por cada 25 ac('Õl's mais, mais nm voto, sem tomar em
consilleração, si o direito de vot11r _ \:Prcido por conta propria ou por acções representadas. Mas nenhum accionista
pt'•de juntar sobre si 111ais Lle H:i votos.
§ 29. A assembléa geral, para ser legalmente constituida,
afim de tomar resoluções, exige ao menos a presença de 20
accionistas, representando :w menos 500 acções.
No caso que tal assemhléa geral não se possa effectuar
deverá ser convocatla uma nova asseml.Jléa geral, dentro em
quatro semanas, sendo deel:~rada esta mesma razão; e esta nova
as,embléa não será nwis obrigada estns restrirc:ões c t.omará
legalmente ns rcwluçües com simples mnioria dos votos
representados.
§ 30. Todas a resoluções e eleições serão feitas por maioria
absoluta de votos, tantos quanto os presentes estatutos não
encerrem disposição contraria.
No cnso de empate de votos decidirá o presidente.
§ 31. No caso de se trntnr:
L o De nlteracões dos est:1 tu tos.
2.• Da disso!Üção da soeietlade; é então necessario, pnra
podPrcm ser tomadns resoluções mn assem hléa geral:
Ad. L o A representação de 1.500 acçõcs pelo íuenos.
Ad. 2. o A reprcsentnçiio de dons terços pelo menos das
acções emittidas.
§ 32. O presidente, e no caso de impedimento, um dos vicepresidentes do conselho :~drninistr3tivo, presidirá n assembléa
geral.
O secretario será da escolha do conselho administrativo.
A assembléa elege os escrutinadores n'um numero que
ella designar, entre as pessoas presentes, por maioria de
miios levantadas.
§ 33. Compete á assembléa gr-ral :
f. o Exnminar e approvar os relatorios dos negocios do
conselho administrativo, assim como da conta annual·
! . • Eleição de tres revisores das contas e tres supplentes
destes, por maioria absoluta, que devem ser nomeados todos

n
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os annos d'entrc o numero dos accionistas, com o encarg-o
tle verilicar a conta do anuo tJroximo passado Jlara referir
n'um relatorio por escripto á assembléa g·eral, apresentado
em propo~ta ;
3. o Estipulação do dividendo;
~- 0 Eleil;ão dos membros do conselho administrativo;.
5. 0 Deliberação e resolução a respeito de propostas do conselho administrativo ou de alguns dos aecionistas;
6. • Alterações dos estatutos ;
7. o Dissolução e respectiva continuação da sociedade.

(§§ 5 e 39.)
· § :V1. Tod:•s as eleições, excepto as dos cscrutinadores,

revisores de contas c seus supplentes (~~ 32 e 33) serão fdtas
por escrutínio; nas votnr;ões a nssembléa mesmo decidirá
por maioria de votos, si d.everão ser ellas feitas por escrutínio
ou por maioria de mãos levantadns.
~ 35. Oito dias pelo menos antes d.o dia fixndo para a assemblea gend devem ser entregLtes ao comelho :Hiministrativo
para exame as propostns dos aceionista;;.as <Jllal's scrüu depois
apresentadas á assembléa, com o parecer do refertdo conselho.
As propostas como acima indicadas, feitas durante a
assemblúa geral, c que não tiverem relação com J ordem d.o
dia anteriormente publicad.a, podnm ser objecto de discus.;;iio,
mns em caso nenhum podem ser postns a yoto senão na
proxima futura assembléa.
§ 36. Os protocollos da assembléa geral serão assignados
pelo presidente, pelo secretario c us escrutinad.ores.

(b) Conselho administmtiro

§ 37. A direcção superior e a representação da socied.ad.o
serão entregues a um conselho administrativo de nove membros e isto 1ielos primeiros tres annos sociaes aos respectivos
nove membros do comelho administrath·o do •Schweizerische
Lloyd•, sociedade de seguros de transporte em \Vinthertltur,
eleitos 11ela asscmbléa geral, que nome:m1 d.'entre si por um
anno um presid.ente e dous vice- presidente~.
~ 38. A dm·aç~o ordinaria tio emprego dos nteiuhros do
conselho fiscal é de quatro armos.
Depois de deconidos os trcs primeiros ~nnos ,ociaes, ~e
gundo o turno, qne existe no •Schweizerisdw Lloyd' serão
~uhstitnidos, qnatro nwmhros. doliS :lllllns dcl•oi~ os ontriJs
quatro membros restantes e o president.e •! tlepois d.este
tempo, sempre de dous em dous annos, sa lwm r1natro ou
cinco membros do conselho administratiro.
Os que sabem são sempre elegíveis.
Devem ser sempre eleitos pelo meno;; ;:ois membros uo
numero dos membros d.o conselho :tdmmistrativo do •Schweizerische Lloyd, • como fundadores e principnes alimentadores
da sociedade, sempre na supposiçiío de que Piles silo nccionistns e que aceitam a eleiç~o.
P. 11.
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§ 39. Não poderão ser simultanramente membros do conselho administrativo parentes em linha ascendente e descendente, irmãos e socios da mesma firma social.
§ r..o. Cada membro do conselho administrativo tem a
depositar na caixa da sociedade quinze aeções da sociedade
inscriptas em seu nome pPssoal durante o tempo que durar
o seu encargo, as quaes elle não púde alienar nem hypothecar
durante este tempo.
§ 4.i. O conselho administrativo terá sessão em rer~ra todos
os dons mezes, sendo convocada por seu presidente; extraordinariamento, porém, tantas quantas vezes os negocios o
exigirem, e igualmente si pelo menos tros membros ou a ·
direcção o requererem.
Para que se possa tomar re,;oluções válidas é necessari& a
presenr,a do presidente ou dn um vice-presidente c mais
quatro membros polo mono,.;.
Nas resolu~:ões e elciçi)es deeifl,~ a maioria absoluta àos
membros prestes.
As eleições se farão por Pscrntinio secreto.
O presidente do conselho atlmini,;trativo vota junto e separado c decide em caso de empate de ,·o tos.
§ 6,2. O conselho administrativo delibera e decide dentro
das premissas dos estatutos indepc·ndentemente, sobre todos
os negocios da sociedade, tanto qu<mto não forem da cornpetcncia da asscmbléa geral.
Ao conselho administrativo competem especialmente os
seguintes direitos e deveres:
L• Elege e despede os empregados da sociedade sob proposta do director especial ;
2. • Elege do seio do conselho ndministrativo o membro
verificador da direcção e designa tnmhem pnra este nm
supplente, ambos por um anno ;
3.• Elege um secretario d'cntre elles ou de fóra;
&..• Estipula todos os salarios, a duração elo emprego c as
cauções do director, dos empregados e todas as mais pessoas
occupadas no serviço da sociedade :
5.• Determina os princípios (JilC regem o emprego dos
fundos disponíveis ;
6.• Fixa (lefinitivamcntP o qnnntum dos seguros que se
possam tomar por conta c risco da sociedade sobre um risco;
A quantia maxima que a socie(hHle poderá g-unrdar por
sua propria conta n'um risro em seguro deve ordinnriamente
nunca importar ern mais de 3 •;.. do capital da sociedade.
7.• Fixa as condições gcracs que servem de hase para
concluir re-scguros c contratos de re-cessões;
8. • Decide sobre o estabelecimento e dissolução de agencias
de re-seguros e eleger os competentes representantes ;
9.• Farü os balanços, apresentará á assembléa as contas
annuaes e os relator ios dos negocios e exhibe á mesma a sua
proposta e parecar a respeito do quantum do dividendo,
eventualmente a dotação do fundo de reserva ;
iO. Publica todos os regulamentos necessarios para si, para
a direcção, os representantes e quanto necessario para alguns
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empregados da sociedade e trata da exacta execução das
disposições dos presentes estatutos;
H. Sob revê a gerencia da direcção ;
i2. Decide da acquisição ou aluguel dos locaes necessarios
para a sociedade.
§ 4-3. Em geral o conselho administrativo está autorizado
a concluir ajustes e contratos sobre tudo o que diz respeito
aos interesses da sociedade, a representai-a no estrangeiro
e per:mte :ts autoridades, assim como a outorgar a um ou
mais membros seus ou ao director especial ou tamlwm a
terceiras pessoas procurações geraes e esveciaes para negocias
determinados, com todos os poderes necessarios e que lhe
parecerem convenientes.
§ M. O conselho administrativo é o orgão executivo para
todas as decisões da assem!Jléa geral.
§ Mi. De tudo o que se tratar no conselho administrativo
será lavrado um protocollo, cuja exactidão será certificada
pelo presidente e o secretario.
Todas as expedições feitns em nome do conselho administrativo deverão ser assignadas pelo presidente ou um vicepresidente, pelo secretario e pelo director especial (respectivo
substituto deste).
§ 4-6. Corno orgãos de publicidade da sociedade designa-se
por ora os seguintes:
i. o Todos os jornaes dia rios existentes em Winterthur.
2. o A • Neue Zurcher Zeitung. •
3. o A • Schweizerische Handelszeitung .•
lJ,. 0 O • Bund. >
5. o As • Basler Nnchrichten. •
6. o A • Schweizer Grenzport. •
7. o O • Industrial Alsacien. •
E o conselho administrativo reserva-se urna al!ernção ou
augmPn to destes orgiios de publicidade.
§ 4-.7. A direcção consiste do presidente do conselho
administrativo, no impedimento dest~ de um dos Yice-presidentes, mais um membro do conselho admini~trnth-o, o
re;;pectivo supplente deste(~ 4:2) e do director especial on
seu respectiYo supplente.
A actnal direcção da sociedade de seguros de transpor!•'
em Winterthur, o < Schweizerische Lloyd • forma t<~mLem
a direc\ão da sociedade.
~ '18. A direcção cuida e trata de todos o,; n••goeio~
coh·entes e execuLt as resolnrões do conselho admini..:trativo. Em cada sessão ordinaria fará um esboeo ,.:uLrl' a
marcha do negocio, aprompta os balanços e cont~s '-' propõe
ao conselho administrativo o que julgar conveniente sobre a
organização do andamento do negocio e dos empregados
necessarios para e li e. Os empret.rados da sociedade são
imrnedilltamente subordinados á dirêcção.
Os deveres, cornpetencias e cauções da direcção e seus membros especiaes, etc., serão estipulados por meio de ~egwa-:.:mentos ou resoluções particulares do conselho ad~i~~\~~o''· ~. ,, '
/~~ f,,· \

r:. 1•

.' ·'>
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O director especial (ou seu respectivo substituto) assiste ás
sessões do conselho administrativo com voz deliberativa.
§ 49. Todos os documentos, corrcspondencias e rscripturas
que emanam dn direcção ou da firma da sociedade devem
ser a~signados pelo director cspl'Cial (ou seu respectivo
substituto); sômente ajustes ou autos pelos quacs a sociedade
tem sobre si responsabilidades extraordinarias, assim como
todos os documentos que dizem respeito ao negocio dos
fundos, devem ser contra-assignados além disf'o pelo presidente, um dos vice-presidentes ou o membro verificador
da direcção (~ !12).
As obrigações dos accionistas e todos os outros tilulos de
valot· que em certos casos serão depositados em caução,
assim como todos os papeis de valor e documentos, serão fechados em um dPposito com duas chaves, das quaes uma
ficará em poder do presidente, de um dos vice-presidentes
ou de um outro membro do conselho administrativo, ficando
a outra chave em mãos de um dos membros da directoria.

IV
DALANÇOS, LUCRO, FUNDO DE RE>ERVA

§ 50. Os balanvos serão encerrados annualmente a 3l de
Dezembro, o primeiro em 3t de De~embro uc 1875.
As contas e balanços deverão ser approvados annualmente
pelo conselho administrativo, :~1é meiados de Abril, o mais
tardar, e estarão sempre á disposição dos revisores de contas,
para revel-os e examinai-os.
No encerramento do bal:mço annual deverão ser :
(a) Considerados como não ganhos todos os prcmios sobre
os quacs corra ainda risco, e não podem ser incluídos no
activo existente da socieunde ;
(IJ) Mettidas em conta entre o passivo da sociedade todas
as reclnma!;ues de dmnnos não reguladas em 3l de Dezembro
e respectivamente todas ~s perdas canheci<las pelo seu importo total ou suas avaliaçues bastante avultadas.
As despezas da organizaç-ão e da primeira installação
deverão ser incluídas no primeiro balanço, por inteiro,
como despezas geraes.
~ 1íl.. O lucro liquido da sociedade é formado pelo excesso
do activo depois de deduzido o passivo. Deste lucro liquido
pagar-se- ha em primeiro logar aos accionistas os juros de
4 •;. sobre o importe com que etrectivamente entraram.
O resto que então ficar deverá ser distribuído como segue :
20 "lo incorporados ao fundo de reserva até que este attinja
a importancia do capital das acções pagas, e, no caso que este
capital tenha sotrrido algum desfalque, até ser então elevado
a esta mesma altura.
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20 o;. tocam ao conselho administrativo e á direcção como

tantieme.
60 °/o aos accionistas como dividendo.

Nos L•• de Maio pagar-se-ha sempre aos aecionistas juros
e dividendos.
§ 52. O fundo de reserva deverá ser emprcp;ado de modo
a vencer juros, da mesma fórma que as entradas pagas : o
que for produzido entrará para as receitas geraes. Em primeiro Jogar este fundo de reserva é destinado a cobrir prejuízos que não possam ser pagos pelos premios c mais receitas
ordinnrias.
Si o fundo de reserva tiver attingido a importancia do
capital de neções paga:,, a assembléa geral decidirá então, sob
proposta do conselho fiscal, si deve ainda o dito fundo
receber mais e as quantias ulteriores.

v
DISSOLUÇÃO

E

LIQUIDAÇÃO

DA SOCIEDADE

§ ã3. A assembléa gero! dos accionistas 11dde resolver n
dissolução da sociedade e sua liquidação.
D;'verá, porém, ter log:Jr a dissoluçüo e liquid:Jção da sociedade, si pelo balanço das contns se Yerilic:Jr a perda do
fundo de reserva e ~O% do capital em acções assignadas.
§ M. Depois de findo o prazo da dur:Jção da sociedade,
segundo o§ 5.• e nos casos de dissolução da sociedade, segundo o§ 53, a assembléa geral eleget·á uma commissão liquidante de tres membros pelo menos e fixará sua tarefa,
suas procurações e remunerações ; estn commissão, dentro
em oito dias depois de constituída, deverá dar parte aos accionistas da proxima dissolução da sociedade.
§ 55. A commissão liquidnnte deverá abster-se de contrahir
novas transacções. Deve retroceder, quanto possivel, de todos
os riscos ainda correntes, e sómtJnte depois de acabados
todos os riscos e de embolsvdo todo o passivo deverá distribuir o resto do activo que então ficnr, em partes iguaes,
solJrc cada acção, e entregai-o aos acciouistas. Ao mesmo
tempo se devolverá tambem aos proprietarios as obrigações
depositadas ou quaesqucr outras cauções prestadas em seu
Ioga r.

VI
DECISÃO SOBRE DIVERGENCIAS

§ 56. Todas as divergencias que se suscitarem entre a
sociedade em acções como tal, ou entre accionistas particulares e o conselho admini~trativo, assim como entre a
sociedade e accionistas particulares, OLl entre membros do
conselho administrativo e o director especial, concernentes
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ou á interpretação destes estatutos ou a outras transacções e
negocios da sociedade, seriio decididos IJelo tribunal do com·
mercio do Cantão de Zurich, e, si este não existir mais,
então pelas ordinarias jurisdicções do Estado.
Winterthur,3i de Agogto de 1876.- Schweizerische Lloyd
Rückversicherungs Gesellschaft.
Em nome do con3elho administrativo. -O presidente,
S. Volkart .-O secretario, Dr. H. Naef'.-0 director especial,

E. Lengstor(.
CONSELHO ADMINISTRATIVO

i. o O Sr. S. Volkart, presidente em Winterthur.
2. o O Sr. Dr. H. Naef, 1. 0 vice-presidente em Winterthur.
a. o O Sr. Ziegler-Bühler, 2." vice-presidente em Winterthur, da ca~a Rieter, Ziegler & Comp., em Zurich.
lJ,.o O Sr. Cons. Keller, em Wiuterthur, director de banco
em Winterthur.
5. o O Sr. J. Keller-Blum, em Winterthur.
6. o O Sr. Rieter Fenner, em Winterthur, da casa J. J.
Rieter & Comp.
7. o O Sr. Spoerry·Mantz, em Mülhausen, da casa Ed.
& Verchau Comp.
8. 0 O Sr. J. U. Zellweger-Waetfer,em Winterthur.
9. 0 O Sr. E. Ziegler-Egg, em Winterthur, da cnsa Egg.
Ziegler, Grenter & Comp., em Frauenfeld.
DIIIECTOI\IA

Lo O Sr. S. Volkart, presidente.
2. o O Sr. H. Naef, membro contrassignante.
a. o Lengstorf, director eSIJeci:•l.
lJ,,o O Sr. A. Bus1:h, substituto do din~ctor.
O abaixo assignado, tabellião publi~o da cidade de Winterthur, pela presente certifica que o precedente impresso de
estatutos confere exactrunente com os estatutos orig·inaes
da Schweizerisclte Lloyd Rückversicltenmgs Gessl'lscha{'t, em
Winterthur, approvados pelo altissimo conselho do governo
do Cantiio de Zurich em i8 de ~ovembro de t876 e 8 de No·
vembro de 1879, n deposil:ldos no archiro da dita sociedade.
Winterthur, aos 31 de Dezembro de 1879.-0 tahellião
publico da cidade de Winterthur, J. M. Denzler. Sello do
tabellião, Jegalisando as 23 p~ginas do impresso.
Para authenticidade dn precedente aRsignatura e do sello.
Zurich aos 2 de Janeiro de 1880.-A chancellaria do Estado.
O escrivão do Estado (firmado)-Stüssi. Sello do escrivão.
N. Hi8. Visto para legalisação.
Berne, 6 de Janeiro de 1880.- Chancellaria federal suissa
rmado)-Schiess. Sello da clwncellaria.
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Certifico que a assignatura supra é a verdadeira do
Sr. Schiess, chanceller federal suisso. E para constar, passo
o presente certificado, assignado por mim e selladG eom o sello
do meu vice-consulado.
Berne, 7 de Janéiro de 1880.- O Vice-Consul do Brazil,
Aug. Beclieraz. Sello do Vice-Consulado.
Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. Aug. Becheraz,
Vice·Gonsul do Brazil em Bcrne.- Ministerio dos Negocios
Estrangeiros. Rio de Janeiro, 18 de Março de 1880.- O Direetor Geral, Barão de Cabo Frio.
Uma estampilha de 6SOOO inutilisada pela Hecehedoria.
Era o que continha o dito impresso, qun fielrnentll verti do
original allemão, ao IJUI!i me reporto, c que depois de conferido com esta tornei a entreg·ar a quem me o apresentou.
Em fé do que passei a presente que assignei e sellei com o
sello particular do meu officio nesta cidade do Rio de Janeiro
aos 19 de Mar~o de !880.- Jo/,anut•s Jochim Christian Voiyt,
traductor publico juramentado.

DECRETO N. 782!- DE 13

DE SETEMBflO DE

!880.

Appron, com altoraçGos, os estatutos úa Companhia úo seguros -

Alliança.

Attendendo ao que Me mquereu a Companhia de segurosAlliança, devidamente representada, e de conformidade com
a Minha Immediata e Imperial Resolução de~ do corrente
mez, tomnda sobre parecer da Secrão dos Negocios do Jmperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 7 de
Agosto proximo findo, Hei por bnm Approvar seus estatutos
e Autorizai-a a funccionar ml'diante as alterações IJUI:l com
este baixam, assignadas pr·r 1\lanoel Bnarque de !tlacedo, do
Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o
tenha entendido e faça executar. Palncio do 1\io de .hmeiro em
13 de Setembro de 1880, 59. 0 da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l'lfagestade o Imperador.

Jllanoel Buarque de lllacedo.

.,,.~
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ModlOcações a que se rerere o Decreto desta
data.

I

O art. 5. • ficou substituitlo pelo seguinte :
A liquidação da companhia far-se-ha de accôrdo com o
que dispõe o Codigo Commercial.
li
Ao§~-· do art. 6.• acrescente-sc·-observando-se entretanto o disposto no art. 8. 0

III
A La parte do art. 7. 0 fica assim :
A companhia julgar-se- ha constitui da para todos os effeitos
legues e poder:í funccionar desde que tiYer realizado lO "lo do
capital emittido. O mais como cstit.

IV
Ao art. i8 paragrapho uni co em vez das palavrns finaes.até que a directori:~ seja notifir:~da dr. haverem aquelles poderes
sido cas~ados-diga-se- ~alvo o dirPito qnr. rompPte á dire·
ctoria de verilicar si os poderes foram ou nii.o cassauos.

v
Ao art. ~~ acrescente-se- e não forem approvadas
contas da sua gerenria.

a:~

VI
Ao art. 22 em vez das palavras- poderá chamar- diga-se
-chamará.
VII
Ao art. 24. § 3.• acrescente-se -os quaes ficarão sujeitos á
approvação da assembléa geral.
~ 4..• addite-se- sujeitando-os it approvação· da assembléa
geral.

VIU
Ao art. 3.• acrescente-se ao paragrapho unico- e bem
assim os empregados da companhia e seus agentes.
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IX
No art. 36 supprima-se a palavra-rclatorio.
X

Ao art. 37 § 5, 0 acrescente-se -devendo para este :JCto
achar-se a assembléa composta da maioria de accionistas.

XI
No art. 39 em vez de-um quarto-diga-se-um decimo.

XII
Ao art. ~2 acrescente-se- o fundo de reserva será convertido em apolices da divida publica geral ou provincial gar:mtidas pelo Estado, em bilhetes do Thesouro ou em letras hypothecaria3 de estabelecimentos de credito real que tenham a
mesma garantia, a juizo da directoria.
Os respectivos juros terão a mesma applicação.
Palacio do Rio de J:meiro em 13 de Setembro de 1880.--,

Manoel Buarque de Macedo.

Estatutos da Companhia de scg:uros-Allianca
CAPITULO I
DA

COMPANHIA,

SÉDE, FINS, DURAÇÃO E DISSOLUÇÃO

Art. I. o A Companhia denominada ALLIANÇA, é uma sociedade anonyma com a séde no Rio de Jpneiro, podendo cstltbelecer agencias dentro e fóra do Imperio.
Art. 2. 0 O fim da companhia é realizar, sob as clausulas
estabeleddas nas apolices re~peclivas, operações de seguros
sobre riscos marítimos o fluviaes, c~mbio marítimo e bem
assim sobre riscos de inundação e de incendio produzido pelo
fogo, pelo raio ou explosão de gaz e pelo darnno originado
dos meios preyentivos empregados com o fim de impedir ou
atalhar os progressos dos incendios.
Art. 3. 0 Os riscos em cada navio ou predio não poderão
exceder a tres por cento do capital emittido, e só com acquiescencia do conselho fiscal poderã a dircctoria elevai-os a
cinco por cento.
p, IJ,

1880
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§ L• Exceptuam-se do limite fixado as Alfandegas e trapiches alfandegados ou não, nos quaes o maximo dos riscos
poderá ser de seis por cento do capital emittido e. de nove
por cento, precedendo, quanto ao ultimo limite, assentimento
do conselho fiscaL
§ 2. • No edificio principal da Alfandega da Côrte, e nos
armazens da dóca de D. Pedro li podrmí a directoria, obtida
a approvação do conselho fiscal, tomar riscos nnquelle até
quinze por cento do capital emittido e nestes até dez por
cento desde que os valores em que recahir o seguro estiverem di:lpositados em differentes armazens que não se achem
immediatamente pwximos uns dos outros, não podendo comtudo o seguro exceder a cem contos de réis ou cento e vinte
si fõr ea fé ensacado, em cada armazem.
Art. 4." U prazo de duração dn companhia será de trinta
annos contados dn data do derreto l]ue approvar os presentes
estatutos, podendo ser prorogado ~i n assembléa geral, é'Xpressamente convocnda para est111im, assim o resolver e fõr approvado pelo Governo Imperial. Antes, porém, da época referida
considerar-se-ha a companhia dissolvida e entrará em immediata liquidação desde que soffrer prejuízos que absorvam
o fundo dfl reserva e metade do capital social; bem como poderá ser dissolvida :
L" Verilicando-se alguma das hypotheses especificadas no
art. 295 do Codigo do Commercio;
2.• Resolvendo-o a assembléa geral dos accionistas por mais
de metade das arções emittidas e sendo expressamente convocada para esse fim com anticipaç:io nunca menor de 30
dias.
Art. 5. 0 Quando a companhia tiver de liquidar, a assembléa geral determinará o modo por que a liquidação se ha de
effectuar.
CAPITULO H

DO CAPITAL SOCIAL

Art. 6. o O capital da companhia será de quatro mil contos
dividido em duas series de dous mil contos cada uma, sendo
cada seria representada por dez mil acções do valor nominal
de 2008 cada uma.
§.L o As acções da L • serie, desde que estiverem subsenptas nos presentes estatutos, considerar·se-hão emittidas.
§ 2.• As acções da 2.• serie só poderão ser emitlidas quando. e pelo modo que fõr determinado pela assembléa geral.
§ 3: o O capit~1l poderá ser augmentado si a assembléa geral,
constttuida por dous terços das acções emittidas, assim o resolver e o Governo approvar.

555

ACTOS DO PODER EXECUTIVO.

Art. 7." A companhia julgar-se-ha constituída e poderá
funccionnr p11ra todos os effeitos legaes desde que tiver realizado dez por cento do capital emillido.
Paragrapho unico. Si este fundo fôr desfalcado em virtude de
prejuízos que já tenham ubsorvido os lucros annuaes e o fundo
de reserva, será reconstituído com novas chamadas.
Art. 8.• As entradas de capit.. l serão feitas por chamadas
nunca excedentes a dez por cento com intervallo de uma :í outra, pelo menos de :!O dias e precedendo aviso de oito dias.
Paragrapho unico. O aviso a que se refere este artigo, será
feito p~r annuncios em duas das folhas diarias desta capital.
CAPITULO JII
DAS ACÇÕES E DOS ACCIONISTAS

Art. 9." As acções ou cautelas serão nominativas, assignadas por dous directores e em cada uma de lias se fará expressa
menção do valor nominal que representar, bem como da imporlancia das prestações pagas.
Art. lO. A transfereneia das acções s1·1 poderú etrecluar-se
no livro competente da companhia, precedendo approvação
da directoria, e por termo assignado pelo cedente e cessionario ou procuradores com poderes especiaes para o a c to e por
um dos dircctores.
Paragrapho unico. Não são transferíveis as acções que n&o
tiverem dez por cento do seu valor nominal realizado.
Art. H. Só poderá ser accionista da comp:mhia pessoa
idonea de reconhecido credito e previamente approvada pela
directnria, que poderá ouvir o conselho fiscal.
Art. 12. Nenhum accionista poderá possuir mais de cem
acções.
Parngrapho uni co. Exceptuam -se desta regra gg accionistas
primitivos que poderão subscrever ou possuir qualquer numero de acções.
Art. t.3. Os accionistas da companhia são solidariamente
responsaveis pelo valor das entradns de capit<~l não realizndas,
das acções que possuírem por distribuição primitira ou transferencia.
Art. i!,. O accionista que não effectuar as entradas a que se
refere o art. 8.• nas épocas annunciadas, perderá em beneficio da companhia o direito ás acções cujas entradns não realizar, bem como a quaesquer prestações que sobre ell:ls tenha
anteriormente feito.
§ L • Exceptuam-se os casos em que occorrercm eircumstancias extraordinarias devidamente justificadas era , ..._,_.......-directoria, dentro do prazo de 60 dias, contados
. lM D~ f' .1 t/
annunciado para se realizarem as entradas, e s · t~~\#' " -' 1 '·
justificante a uma multa de 5 % do valor das !Knt'das que
dever.
f., ;::~ '
\\ '~
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§ 2. o As ttrções cahidas em commisso serão de novo
emittidas, salvo resolução em contrario tomada pela assembléa
geral dos accionistas.
§ :L" A pena de commbso imposta ne>'te ~rtigo nunca
podera isentar o accionista impontual da responsabilidade
que lhe tocar para com os credores da companhin.
Art. 15. No caso de morte ou fallencia de all!um accionista poderá a dircctoria, ouvido o conselho fiscal, vender
em leilão ou JlOr intcrmedio de corretor, as acções respecti\·as, ficando o producto depositado na companhia para ser
entregue a quem de direito.
Art. Hi. u accionbl<l que se ausentar da praça do Rio
de Janeiro sem dPixar aqui valores conhecidos que se prestem
a garantir o cumprimento llu o!Jrigal}iio imposta no nrt. 8.",
ou que niio far;n parte de al.!.wma firma commerci:ll, será
ohrig:1do a deixnr quem o re1•rescnte e assuma, por termo,
toda n responsa!Jilidrode do accionista ausente.
§ i. o Os representantes a que se refere co; te artigo deverão
ter ns condiçõe;; exigidas pelo art. H.
§ 2. o Ansent:mdo-se al::tum aecinnista srm preencher as
formalidades aqui preceituadas pouerá a directoria proceder
conforme ~c acha estatuído no art. Hi.
Art. 17. Os recibos pass:u.los pelos accionist:1s, pelos seus
procuradores ou representantes leg-:H}S, de quah1uer dividendo
ou outrn somma que lhes seja alfcrentc, crjuivalerú para a
companhia a plena quitação.
Art. i8. Qualquer pcs8oa nacional ou estrangeira ou
associação, nchando-se nos casos constantes do art. H,
puderá ser ac.:ionista operando-st~ o dircilo de representação
pda se~ uiutu fúrma :
i. o As firmas sociaes por um dos soei os ;
2. 0 As mulheres casadas por seus maridos_:
3. o As vi uvas e solteiras, sui j uri.ç, pol' procurador;
~-o Os interdictos por seus curadores;
5.o As sociedades ou corporn~·õcs por um dircctor, gerente ou preposto.
Paragrapho uni co. Os documentos comprob:otivos desta
reprrsentação vigorariio nas assem!Jiéas geraes, bem como
pnra qualquer outro em~ito, nté que a direcloria seja
notificada de hnverem nquclles polleres sido cussudos.
CAPITULO IV

DA A D:lll!'iiSTRAÇÃO

Art. i9. A administração dos negocios da companhin
pertencerá a uma direr,toJ'i~ eomposta de tres membros.
Paragrapho unico. A eleição da d!rectoria será feita em
llSsemiJiéa geral dos accionistas, annualmente, á maioria
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relntiva de votos, po" escrutínio secreto, contendo as cedulas
a declaração exterhr dos votos que o :~ccionista possuir,
e decidindo a sorte no caso de empate.
Art. ~0. Os membros da directoria pmleriío ser reeleitos,
e quando não o sejam, servirão até que os novos eleitos se
aprespntem para tomar posse.
§ L o Não podcr5o exercer conjunctamcnte o cargo de
director :
L o Ptli e filho ;
2. o Sogro c genro;
3. o Irmãos e cunhados dur:mtc o cunlwdio;
r~. o 0:. soei os de uma mesma !ir ma.
Art. 21. Po<lerá ser eleito dirrctot· o accionista que
possuir qualquet• numero de acções livres c <le~emhar:u;:.adas
de qualquer onus ou penhor, comtanto qtw no tleto de
tomar po~sc do cargo possua cincoenta acções, das <JU:II!S não
poderá dispôr emquanto durar a respectiva gestão.
Art. 2~. No impedimento por mais de :\0 dias, renuncia,
verillcunl]o-sc a hypothcse contida na 1. • parte do art. Hi,
ou falta de qualquer membro da directoria, esta, de
accôrdo com o conselho fiscal, poderá chamar um acci•mista
<JUe exerceril 8S funcç.ões de director até :í prirneira reunião
da assembléa gcrnl, na qual a vaga Ecrú definitivamente
provida.
Para:.!rapho unico. Nos casos a qnc se refere estl' artigo
~erúobservado o que se aeha di-:posto no artigo anterior.
Art. 23. Os directores perceberão como honorario a quantia
de 3:600:5 por anno cada um e a gratificação que :t aswmblt\a
geral detcrrninar sob propo:;ta uo conselho fiscal.
Art.. 2~. São tlttrilmições da directoria:
§ i." Aclmini;;trar todos os neg-odos da companhin n represental·a em Juizo ou fúrn delle, para o que lhe silo concedidos pleno,; poderes.
§ 2. o Fixar , ouvindo o conselho fisca 1, a época das cntradas qnc os nccionistas tiverem de realizar.
§ 3.• Nomear, 1lemittir todos os cmpreg;:dos da companhia e marcar-lhes os vencimentos.
§ 4. o Nomear e demittir, de aecôrdo com o conselho fiscal,
os agentes da companhia e fixar-lhes a porcentagem ou vencimentos a que terão dirtito.
~ 5. o Hesolvcr sohre o commisso das acçõcs, nos termos
d.o art. i~.
§ li." Hesolvnr 'nbre a idoneidnde dos noyos acdonistas
em conformidade com o art. ll.
§ 7. o Autorizar dos lucros li'fuidados os dividendos semestraes, precedendo approvação do conselho fiscal.
§ 8. 0 Apresentar á assembléa geral ordinaria que se verificar de Julho a Agosto, um relatorio circumst:mciado das
opertlções da companhill, o qual será acompan\Jado tlo balanço
geral, da demongtração da conta de lucros e perdas e bem
assim do parecer do conselho fiseal acerca do mesmo relatorio e contas.
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~ 9. 0 Escolher, de accôrdo com o conselho fiscal, o estabelecimento bancario a que deverão ser recolhidos os dinheiros da companhia, os quaes em parte poderão ser
convertidos em titulos dn divida publica geral e provincial.
§ tO. Nomear, ouvido o mesmo conselho e nos termos do
art. 22, o accionista rtue tiver de substituir o director
impedido por falta ou renuncia.
§ H. Tomar em commum e por maior-ia de votos, as deliberações necessnrias ao bom andamento dos negocios da
companhia, do que será lavrada acta em livro especial.
§ 12. Ouvir o conselho fiscal nos casos expressos nos
presentes Pstatutos, sempre qne se tratar de objecto importante
ou quando o mesmo conselho entender conveniente.
§ i3. Or!!anizar os regulamentos que forem precisos, e bem
assim as tabellas dos premi os de todos os seguros.
§ H. Prover :1 bem da companhia em todos os casos urgentes e n~n previstos, otlvitlo o conselho fiscal.
Art. 25. Para deli!Jernr b<tsta n prcs:·nça de dons directorcs
si os seus pareceres forem concordGs, aliás será necessaria a
presença dos tres.
Paragntpho unico. Todos os actos da directoria serão
sempre ~tnthentieados com a assignatura de dons directores.

CAPITULO V
DO

CONSELHO

FI'CAL

Art. 26. A fiscalisação dos ncgocios da companhia será
confiada a um conselho fiscal composto de cinco membros
eleitos pela assembléu geral, annualmente, d'entre os accionistas possuidores pelo menos de 10 acções, das quaes os
llloitos n~o poderão displ1r ernquunto se conservarem no
exercício do cargo.
Paragrapho unico. Na primeira n•união que celebrnr o
conselho fiscal elegerú o seu presidente e o secretario.
Art. 27. No caso de renuncia, morte, fallencia ou ausencia
por mais de dons mezes, os membros restantes chamarão
para preencher a vaga um accionista com as condições
requeridas para os eleitos, e este servirá até á primeira
assembléa, em que a vaga serri delinitivamente provid:t.
Art. 28. Ao conselho fiscal compete :
§ t.o Examinar e fiscalisar a escripturação e administração
da companhia, velando pela stricta execução dos estatutos e
da resolução da assembléa geral.
§ 2. o Convocar a directoria á conferencia sempre que o
julgar de interesse para a companhia.
§ 3.0 Dar o seu parecer sobre o relatorio e contas annuaes que
lhe apresentar a directoria, e bem assim sobre os assumptos
em que fôr por ella consultada, tanta nos casos expressos nos
presentes estatutos, como nos que aqui fossem omittidos.
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CAPITULO VI
DA ASSEJIIBLÉA GERAL

Art. 29. A assemblt'a geral serú composta dos arcionistas
cujas acções se acharem averbadas no re~i~tro da companhia
30 dias antes da dnta em que n assembléa se verificar.
At·t. 30. A mesa da assemhléa será sempre composta de
um presidente e dous secretario5, sendo aquelle eleito por
acclarnaçiio ou por escrutínio sPt:reto, si assim fôr reclamado,
c e~te~ nomeados pelo presidente com approva<_:iio da assembléa.
Paragrapho unico. Os membros da directoria não poderiio
fazer parte da mesa.
Art. 31. A assembléa geral só poderá constituir-se com
accionistas que representem, pelo mengs, a quarta parte das
acções emittidas e com este numero re,;olverá sobre qualquer
assumpto, salvo augmcnto de capital, reforma de estatutos e
dissolução da companhia, em que serú mister acharem-se
representadas mais de mntade das acções emittidas.
Art. 32. A as,;embléa geral representa a totalitlade dos
accionistas, e suas deliberações, conforme as disposições
destes estatutos, obrignrn a todos, quer 11resentes, quer
ausentes ou dissidentes.
Art. 3:l. Todos os accionistas podem fazer parte da assemhléa geral, quer possuam as suas acçõcs livres c desembaraçndas, quer as tenham dado em penhor mercantil.
Art. 34. Não se reunindo numer·o sufficientc de nccionistas
nu primeira convocação da assembléa geral até uma hora
depois de mmunciada, far-se-hn nova convocação para d'uhi a
oito dias, e nesta se deliberará com o numero que estiver
presente, inserindo-se cstn disposição no annuncio respectivo.
§ l. • Nesta segunda reunião só se poderá tratar do objccto
que tiver motivado a primeira convocaçã0.
§ 2.• Nos casos exceptuados no art. 3!, quando liver de
verificar-se segunda assembléa nos termos deste artigo, s<í
se poderá deliberar achando-se rcpresentndo pelo menos um
terço das acrões emittidas.
§ 3.• A ord'lm da votação serú de um voto por eada dez
acções.
Art. 35. Os accionistas que possuírem de urna ali'' nove
acções poderão assistir ás assemhléas genros, prop,)•· o que
lhes parecer conveniente aos fins sociacs, e tomar parte nas
discussões, mas não terão voto.
Art. 36. A votação das questões sujeitas a discussão será
por maioria relativa de votos per capita c far-se-ha por
Mções desd9 que o reclame nm accionista.
;
Art. 37. Compete á assembléa geral:
§ i. • Resolver acerca de todos os ncgocios que não esti·
verem expressamente eommettidos á directoria.
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§ 2. o Reformnr os j)rcsentes estatutos achando-se ·constituida nos termos do nrt. 3L.
§ 3." Eleg-er a directorin e o conselho fiscal n11s épocas
m11rcndas.
§ lJ,.o Deliberar sobre o rolatorio e contns da dircctoria e
parecer do conselho !isca!.
§ ã.o Destituir, por maioria absoluta de votos prese:1tes, a
directoria e conselho fiscal antes dn épocn da eleição, havendo
para isso motivos muito poderosos e justificados.
§ 6. o Deliberar acerca do augmento do capital da compnnhia, dissolução ou prorogação della, nos termos fixados nos
})resentes estatutos.
§ 7." Deliberar acerca de qualquer proposta iniciada por
nlgum dos seus membros, pela direetoria Oll pelo conselho
tiscal.
'
Art. 38. Haverá uma sessão tio nssembléa g\lrnl ordina·
ria, em cada anuo, nos nwzes ()e Julho e Agosto, parn tratar dos assumptos que lhe são commcttidos pelos presentes
estatutos c bem assim mais dos objeclas que forem propostos e
apresentados para discussão.
Paragrapho uni co. Esta se~~ão poderá, em caso de necessidade, durar mais de um dia, adiando-se os trabalhos
de uns para outros com determinação de hora certa.
Art. 39. Haverá tantas reuniões da assembléa geral extraordinaria quantas forem j ttlgadas necessarias pela directorin,
requeridas pelo conselho fiscal ou por accionistas que representem, pelo menos, um qtwrto das acções emittidas.
Paragrapho unico. Nestas assembléas só poderá tratar-se
do assumtllo que tiver motivndo a sua convocação.
Art. 'lO. A approvação das contas apresentadas pela di·
rectoria, em assembléa geral e sob o parecer do respectivo
conselho fiscal, importa plena c geral qLLitação para a mesma
directoria.
:Art. 4i. As nssembléas geraes, quer ordinarias, quer
extl'aordinarias, serão convocadas pelo presidente do conselho fiscal ou pela directoria da companhia por annuncios
publicado;; em duas folhas diarias e com uma anticip<1ção
de oito dias pelo menos.

CAPITULO VII
DO FUNDO DE UESEIWA E DOS DIVIDENDOS

. Art. lJ,2. O fundo de reserva será formado de dez por cento
tirados <los lucros Iiquirlos de cada semestre.
§ i. o Emquanto o fundo de reset·va não attingir ú som ma
de cem contos de réis poderá a directoria, de accôrdo com 0
conselho fiscal, augmentar a porcentagem fixada neste artio-o.
§. 2. o Este fundo é destinado a fazer face ás perdas "do
cupttal social ou para subslituil-o.
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§ 3. o O maximo do fundo de reserva ser:í igual ã som ma
tnt11l qnn os arciOiustn~ tiverem realizado, e uma vt-z
prnenchitlo cessará a tlcduc•:ão imposta no presente artigo.
Art. !13. Os lucros liquido-; provenientes das opera~;õeg
efl'ectivamente conclnirlas dentro do respectivo semestre, e
depois de feita a deducção a que se refere o art. ~2, serão distrilmidos aos accionistas em dividendos pagos nos mezcs de
Janeiro a Fevereiro e de Julho a Agosto.
Art. qf,, Nilo se f:mí distribuição de rlividendos em
quanto o capital social, desfaleado em virtude de perdas, não
fàr integralmente restaurndo.
CAPITULO Vlll
DISPOSIÇÕES C:ER.\ES

Art. ~a. Si a assemhléa gm·al o resolver, soh proposta Lla
directoria, de accôrrlo com o cons:'lho n~c~l podorú a companhia estnbelecer scg·uros de vida e IJcm a>sirn contra
accidentes corporaes.
Paragrapho unico. No caso de vcrilicar-se a hypolhese a
que ~e refere este artigo, ns alterações concementr~s e as respectivas tabeHas dos premios destes dons ramos dü seguros,
serão organizadas [Jda directorin, de accôrdo com o conselho
llscal, e submettidm•, nntes de serem postns em vigor, á appron11;iio do Governo Im 1wrüd.

C.\PITULO IX
DISrOsH;Õr.S TrtAX>ITOniAS

Art. !,6. Logo que os presentes esta tu tos forem approvados pelo Governo Imperial reunir-se-ha" assembléa ~era!
para declnrar dellni tivamente constituída n companhia 1•
Jlrocedei' it elcit;ão da directoria c conselho fiscal.
Art. t,i. A companhia poderá julgnr-se con,;tituirla estnndo
sub8criptns 5.000 acçõcs da primeira seric a IJlli' ~c refere"
art. 6. o
Art. 48. Os ncciunislas em seguida inscripto~ oJJri~am-;;r
pelo nnmer·o de :~c1:õPs quo snbc;er,•vem. npproDm o,; prf•senres estatutos e concedem á cOJillllissãu IJil" para cslt~ tim
nomeam, composta tios Srs. Visconde dlJ Fi•nwir.·rln, Francisco de Pnuln fllayrink, João José dos Heis Junior, .José Antonio Gonçalves Santos t; Henrique da Silva Souza Lihcrnl,
os mcessarios poderes não só para impetrnr do lioV\'rno Imperilll :1 npprovação dos mesmos estntulo.~, como tamhem parn
aceitnr qualquer· alteraçiio IJUl' o mesmo t:oyemo entenda
dever fazer. (Seguern-~c as nssignntnrns.)
P. !L

1880
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DECRETO N. 78!!-

DE

13

DE SETEMBRO DE

1880.

Appron, eom modlfleaçõos, os estatutos da Companhia Industrial de Oleos,
e autoriza·a a funecionar.

Attendendo ao que Me requereu a Companhia Industrial de
Oleos, devidamente representada, e de conformidade com a
Minha Imperial e Immediata Resolução de fl do corrente,
tomada sobre parecer da Secção dos Negocios do lmperio do
Conselho de Estado, exarado em Consulta de 6 de Agosto
ultimo, Hei por bem Conceder-lhe autorização para funccionar e Approvar os seus estatutos, com as modificações 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
13 de Setembro de !880, 59. o da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarque de Macedo.
Modificações a que se ref'ere o Decret;o n.
dest;a dat;a.

,.8~~

I

O art. 5. • fica substituído pelo seguinte: O capital:, da
companhia será de cento e dez contos de réis em acções· do
valor nominal de duzentos mil réis cada uma, as quaes substituem os quinhões de igual valor ora existentes, como capital da mencionada sociedade em commandita com todos os
direitos e privilegios que á mesma pertencem.
Este capital poderá ser elevado a quinhentos contos} de
réis, sendo trezentos e noventa em debentures emittidas
opportunamente, mediante deliberação da assembléa geral.
II

O art. 8.• fica assim redigido: Os accionistas são responsaveis pelas q_uantias que subscreverem, ou seja em acções ou
em obrigaçoes (debentures).
III

Ao art. !O acrescente-se: não serão admittidos votos por
procuração para a eleição dos membros da administração.
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IV

o 3.• período do art. H fica substituído pelo. seguinte:
nomear e demittir empregados e marcar seus vencimentos, os
quaes ficarão dependentes da approvação da1assembléa geral.

v
Ao final do art. t3 acrescente·se:- até!seremlapprovadas
as contas.

VI
Ao art. t8 acrescente-se:- o fundo de reserva é exclusivamente destinado a fazer face ás perdas do capital social ou
para substituil-o.
Não se farão dividendos emquanto o capital social, desfalcado em virtude de perdas, não fôr integralmente restabelecido.
VII
No art. 20 depois das palavras- Jornal do .. Commercio,
acrescente-se- e outros de maior circulação.
VIII
No art. U substitua-se as palavras-um terço, por-um
quinto.
IX

Ao art. 29 addite-se: -nem o presidente da directoria,
nem qualquer membro da administração ou empregado da
companhia, poderão fazer parte da mesa da assembléa geral.
Palacio do Rio de Janeiro em t3 de Setembro de t880.-

Manoel Buarque de Macedo.

Estatutos da Companhia Industrial de Oleos
Fica creada nesta Côrte uma companhia anonyma denominada <Industrial de Oleos,• para o fim de continuar a explorar
por sua conta o negocio ora existente da sociedade em commandita, successora da antiga Companhia Gossipiana Brazileira,
estabelecida á rua de S. Christovão n. tU, da qual são socios
solidariosJ. B. Bonino e José Estanislau de Arocensão Junior,
sob a firma de Bonino & Ascensão.
Art. L• A companhia que ora se estabelece tem por
fim adquirir o referido negocio e estendel·o. tratando, não
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súmente de extrahir o oleo da semente do nlgodão e ou1r<1S
oleaginosas, mas tamhem de Jlreparar para con~nmn quao.squcr
cereaes.
Art. 2. 0 A companhia podcr:í mnis tnrtle, si julgar con·
veniente, estabeiP-cer outras fabricas nas províncias em que
a mat~>ria prima fõr ahnndnntc, si para esse fim obtiver o
assentimento pelo menos de tres quartas 1nrtes dos votos
dos accionistas reunidos em assembléa geral, de;JOis de cxpres·
samente convocados pelo Jornctl do Commenio, pelo menos
cinco vezes, com intervallos tlc trcs dias.
Art. 3.• A duraçfie da companhia será de 20 ::mnos; si,
poróm, o nrgocio niío sn tornar lucr:Jtivo, poderá ser dissolvitln: primeiro-em virtude do que di~võc o art. 291) do
Codigo Commercial ; segundo-em qunlquer éj)oca por votos
de tr·es qnnrt:1s pnrtes do capital nominal emittido, SC'ja em
arções, sc.i:1 em dl'lientures.
Art.
o A convocação da nsscmlliéa g-er~l Cllle tiver de
resolver sohre a liquidação da compan hi:1, :mnunciar- se· ha
JlPio mrnoR einro vrzes no Jornal do Comm"rcio e dons outros
jornve~ <I e maior cirmlnç:io,com in tervallos ti e lres dias.
Art. 5." O cnpit::l !ln comp:mhia ~er:í de riOO:OOO~ consti·
tuitlo da maneira seguinte, a saber: H0:0007~ em acçi)es do
valor nominal de 200 1~ cnda umn, as quars ~ubstituern os qui·
nhõcs de ignnl valor ora existent~s, como capital da meneio·
nada sociPdndc em eommantlita com todo,; os direitPs c
privilegios que á mesma pertencem; 3\JO: 000;) em dcbeut1wes
que ~erão emittitlos em époc:1s convenientes, segundo resolu!;'ão tom:1!la em nssPmbléa ger~l.
Art. G." Os delJenturcs seriio cmiltitlos pt'lo prazo !la duraçiio
dn companhin, e no caso de ser votada a di~solnção da mrsma
compnnhia segundo o art. 3. 0 destes estatuto~. tcrminnrá na
mesma ocr:1siiio o pnzo dos debent!tl'es.
Art. 7. o Os possuidores dos debent11res terão os mesmos
direitos e privilegios que tiverem os possuidores de acções
da companhia-valor por valor.
Art. 8. o A rc,;ponsnhilidadc dos nccionist:1s dn compnnhin
é limitnda ao capital que nclln ClllJH't•garcm-ou srjn em
acções ou em de/Jrntures.
Art. 9.• A compan!1ia jnlgar·sc-h:~ constiluidn, parn prin·
cipiar a funccionnr, com a aJJprovnçiio dos prcsenH·s est:1tutos.
Art. 10. A companhia será ntlmiui~tratla por ama directoria
composta de tre~ membros, eleitos annualmente nos mezcs de
Janeiro ou Fevereiro. Oi" dirrctores escolht•riio ll'cntrc si o
seu presidente, secretario c thcsourciro: porlentlo ser rcclci·
tos em pnrte ou no to elo.
Art. H. Compete á tlirectorin:
Solicitar do Gov'lrno Imperial a :1pprova~ão dos presentes
êstatutos;
Dirigir os negocios dn compnnhia ou seja directameule ou
·por meio de um gerente ou superintendente ;
NomC'ar e dcmittir empregados e marcar os seus venci·
mentos;
Assignar documentos de credito ;
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Orgamzar c fazer cL.'~lprir o regulamento interno do estabelecimento.
Art. 12. A (]ireetoria crear:"1 um livro de actas, no qual
serão lançauas pelo seu secretario todas :1s deliberações por
ella tomadas em suas sessões, qno serão obrigatnrü1s pelo
menos uma vez cada mez, e válidas as deliberações tomadas
pel:J maioria dos \'Oins dos direetores pre,;enl•~s á St'ssão da
dirr1ctoria, uma vez que todos os directoros tenham oitlo
convocados para ella.
Art. U. Para exercer o ear:m de (lircet•w é nere.;;snrio
possuir pelo menos dez c,mto.; de n'is no ('apitnl da rompnnhia, on sr-ja em acçõPs ou ';em dl'beutures, fieando nus c
outros ti tu los intr~nsforivnis c llnposilailos nos cofres •la companhia, como cançiio durante o te111po em que o 'lirector
exercer seu cargo.
Art. l'i. O direetor que faltar ás rrmniõf's dnr:mtc Ires
mezes comecutivos, St'lll Iiecw:u prévia, sc•r{l considerndo
rcsignntario de ~cu cargo, salvo caso de rorra mnior, e os
doLb diret'lores 1k\·erão ch:111Dr •!'entre ns :ll'cionistas um
na~ condições legao,; p:1ra preencher o log-nr uaqnelle, até
completar seu tempo e verilicnr-:::e a sua eltdç:10. A nenhum
dircdor poder{! ser concc·dida licr•nç~ por mais de sr'is
mezes, devendo os collegns dnqnellc q uc a obtiver, chamar
outro accionistu nas condi~õc,; lcgaes pr1ra sniJstituil-o. Administrarãtl a comp:mhia, como seus tlircctores, dnrante o primeiro anuo de 1880, os Srs. Stanley Yonle, Antonio Jonquim
Vieira de Cal'valho e Francisco Joa(Jnim Gomes.
Art. W. A dir•·ctoria prestará Sf'llS S''rvi~:os grntuitnmente,
atú fJ!ll' os ncg11r·io~ da co:npanhh p•wlnz:om intrrf'~ocs romnneradores do seu capital, e desde ent:lo, a assembléa g•~ral
votará em suas renuiõl's onlinarias " rcmunerar.·iio que deva
perceber a mesma directoria.
Art. 1ü. llavcrú dons fiscaes gratuitos doi tos pnla assembléa geral em snas reuniões ordinarias annuaes, par11 examinar
as contas da companhia, apresentadas pela directoria, c dar
sobre e! las seu parece1·, na mesma sessão em que a dircctoria
as apresenlar em assembléa geral.
Art. 17. Os fiscaes po1lerão-ser eleitos d'en!Je os capitalistas
da eumpanhia 011 os negociantes matri(•ulados desta prar-a,
devendo ter lo[.iar a suu prirlH~ira pfoiç~o na occasião da
primeira rcuni:lo dos i nleressados por acçõcs ou deiJeutares,
durante o mmo de 1880, para dar parrct'l' sobre :1s contns (]O
pritueiro anno da companhia, podendo ser, nssim como a directorin, reeleitos.
Art. 18. Dos lucros líquidos da companhia deduzir-se-ha semeslralluente a remunera~ão que fúr vnlatl~ para a dire(•toria.
Pagar-se-hão os juros sobre us clebmt(l.res da companhiu
até ü 0 / " ao anno de seu valor nominal.
Do restante deduzir-se-hão 20% para fundo de reserva.
Do remanercnte se fará dividnndo sohre o ca · • ~- __ --..
companhia, sendo a porcentagem a mesma, tanto
~~~'h~
A t.· ·como debentures.
..?'.:i/.<; '~''
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Art. 19. Haverá uma assembléa geral ordinaria nos mezes
de Janeiro ou Fevereiro, convocada pela directoria, para apre·
sentaçiio das contas do anno anterior e eleição da directoria
e fiscaes.
Art. 20. As convocações das assembléas geraes ordinarias
dos accionistas seri10 feitas tres vezes durante a semana precedente á época marcada pnra as ditas assemhléas, por annuncios no Jornal ào t:ommcrcio designando o dia, hora e Jogar
da reunião.
Art. 21. Haverá assembléas geraes extraordinarias, sempre
que a directoria resolva convocai-as ou quando para um fim
designado lhe fôr requerida essa convocação por accionistas
represrntando um terço do capital emiltido.
Art. 12. Nas assembléas ordinarias poderão os nccionistas
apresentar quaesqucr assumptos de interesse para a compa·
nhia, discutir e votar sobre os mesmos.
Art. 23. Nas assembléas extraordinarins n discussão e
votação será restricta ao assumpto annnnciado para a reunião.
Art. 24. Terão direito a discutir e votar nas assembléas
ordinarias e cxtraordinarias tão sómcnte os que pos~uirem,
com sessenta dk1s do llntccll<h-ncia c ml'dinnte transfcrencia
nos livros da companhia, acçües ou deiJeuturea da mesnw no
valor nominal de 1:000#000.
Art. 25. Julgar-se-ha constituída a a~sembléa quando pre·
sentes accionistas representante8, por si ou por procurações,
de uma terça parte do capital emittido.
Art. 26. Os accionistas ausentes ou impedidos poderão fazer-se representar por procuradores, estes, porém, nãe terão
voto nem tomarão parte na discussão, salvo si forém tamhem
accionistas.
Art. 27. Si no dia marcado não se rounir numero que
represente ca)1ital suficiente (art. 25), será convocada outra
reunião, com as mesmas formalidades, declarando-se entretanto nos annuncios de convocaçiio que será considerada constitui da a assemLiéa com todos os poderes, seja qual filr o
capital representado.
Art. 2~. A votaç3o nas assemhléas, quer ordinarias, quer
extraordmarias, será tomada por maioria do capital representado.
Art. 29. As assembléas geraes serão presididas pelo presidente da directori!l, sen<lo o secretario escolhido pela assembléa geral d'entre os arcionistas da companhia presentes á
sessão e por meio de votação. Não comparecendo, porém, o
presidente da directoria, a nssembléa elegerá quem tiver
de substituil-o, sendo então o secretario escolhido pelo presi·
dente eleito .
. Art. 30. _Os capitaes da companhia serão recolhidos pelo
director-caixa no Banco do Brazil, em conta corrente.
Art. 31. A directoria franqueará, quando o exigirem, aos
fiscaes os livros da companhia e lhes ministrará todas as
informações que elles lhe exigirem, afim de habilitai-os a
dar seu parecer, na época conveniente.
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Art. 32. No caso de dar-se a liquidação (arl. 3."), est~ será
feita por uma commissão especial, eleita pela assemblea com
os poderes necessarios.
Nós abaixo assignados, unicos socios solidarios e comman·
dilarios da sociedade em commandita Donino & Ascensão,
autorizamos os socios Srs. Stanley Youle, Antonio Joaquim
Vieira de Carvalho e Francisco Joaquim Gomes a solicitarem
do Governo Imperial a approvação dos presentes estntutos,
bem como a aceitarem as mo<lificações que o mesmo Govcmo
entenda conveniente fnzer nos presentes estatutos, que
approvamos.
. ;;;i\;
Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 1880. (Seguem-se as
assignaturas.)

DECHETO N. i8:la -

DE

13

oE sETE~mno DE

1880.

Concedo permissão a Joal(uim Emygtlio Vonancio tla Roza, Manoel Josuino
Netto e Francisco da Fonseca Leal Arnaut para explot·arcm carvão de potlra
e outros minoraos na Proviueia Uo Rio do Janeiro.

Attcn<lendo ao que Me requerera111 Joaquim. Emygdio
Vennncio da Roza, Manoel Jesuíno Netto e Francisco da
Fonseca Leal Arnaut, Hei por bem Conceder-lhes permissão
para explorarem carvão de pedra e outros mineraes no muni·
cipio de Cabo Frio, da Provincia do Rio de Janeiro, mediante
as clausulas que com este baixam, assignadas por Manoel
Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario
de Estado dos Negocios da AgriCLL!tura, Commercio e Obras
Publicas, que assim o tenha entendido c faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em 13 de Setembro llc 1880, 59. 0 da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Manoel Buarqne de 1llacedo.
Clau•ul- a. que se reCere o Decreto n.

,.8~:~

desta data.

I

E' concedido a Joaquim Emygdio Vcnnncio da Roza, l\lanoel
Jesnino Netto e Francisco da Fonseca Leal Arnaut o prazo
de dous annos, contados desta data, para explorarem jazidas
de ferro, carvão de pedra, cobre, antimonio e outros mineraes no arraial de Cabo Frio, ilha do Pharol, Provincia do
Rio de Janeiro.
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ll
Esta concessão fica sujeita, quanto ao mais, ás disposições
das clausulns 2.a a 9.• das que bnixaram com o Decreto
n. G962 de 6 de Julho de 1878.
Sutis feilns ns clrtusulas de~tf' tlerrelo se~ -I hrs-Iw concedida
autorização para lavrnrem ns minas que descobrirem nos
logares por clles design<~tlo~. si prcvarem ter as fnculllades
precisa~ para por si ou por meio de comp:mhia, que incorporarem, m:m terem os trabalhos tle H; inera~~fío no est:ulo e xigitlo
peln presença das minas.
Na hypothcse de niio s:'r-lhes concetlitla a lavra das minas,
como tlt•;;cullritlores tlesla:>, teriio direito a um premio lixado
pelo Governo segundo a illiJIOrlancin th1s minas; e !Jlll.l lhes
serú pago vor aquelles n IJUL'lll foreu1 ellas eoncetlitlas.
No acto da eouress~o da l:wra Sl~r~u esta!Jelccidas as condições qur. o Governo entemler conveniente no intere,se, tjUCl'
da miueraçiio em geral, quer do Estado e dos particulares.
Palacio !lu Rio de Janeiro em 13 de SetemiJro de 1830.-

Ma.noel Buarque de

llfa~edo.

DECRETO N. 7821-

DE

13

IJE sETE~mno DE

1880.

· Coneedo permissão a Bonoolicto do Almeida Torres, José ola Silva Matlo•
c Januario t!e Barros para explorarem ouro o outro:; mineracs na }lro·

vincia do Mi:oas Geraes.

At:endendo ao que 1\lc requereram Benetlicto de Almeida
Torres, José da Silva 1\latlos c Janunrio de J~arros, Hei vor
bem Concetler-lhes permissão para explorarem ouro e outros
minrracs no muuieipin da Campanha, na Província !le Minas
Ger:tes, mediante as elausulas que com este baixam, assignadas JlOI' .Manoel lluar(jUC dn ~f.~cr!lo, do M<'U Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da A~-ricultura, Commercio o Obras Publicas, que assim o tenha entendido e
fnça executar. Palacio do Hio d(\ Janeiro em 13 de Setembro de 1880, 59." da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Su:~ Magcstado o Imperador.

llfanoel Buarque de Macedo.
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Clausulas n que se ref"ea•e n laeca·eto n.
destn dnt;n.

7'8~~

E' conr.:ldido o prazo de dons annos, cnntnilos tlf'~ta dn!a,
ao 1\Jajor Benedicto de Almeida Torres, José lia Silva l\lnttus
c Januario de Barros para explorarem ouro e onlros mineraes
no município da CHmpanha, na zona, qLw, á partir ~los Tres
Cora1:ões do Rio Vl'rtle, é limitada de um lado pelo no Vertlc
até st·u encontro rorn o riu Stlpllt~alry, do outro por esse
mesmo rio, c é rcehado peltl serra da-; Ag;uas Virtno,;as.

11

São applict~veis nesta concessão ns clausulas 2.a a 9." das
que baixaram com o Dccrrto n. U962 de G de Julho de 1878.
IIl

Satisfeitas as clausulas deste decreto, ser-lhrs- ha concedida autorização para lanar as minos tplc t.Ie,;cobrircnr nos
Jogares por elles designados, si proYarcrn ter as racul!l:ldes
precisas para por si ou por meio 1lc companhia, que incorporareur, m::mterem os traltalhos de minerar:ãD no estado
exigiu o pela possanç:a tla~ 11riitn,;.
Na hypothese t.le não ser-lhes conceditla a lnvra tias minas
como descobridores tlcslns, tcriín tlh•ito " lllll pn•rnio fix11do
pelo Governo segundo a 1mportancia t.las minas, e que lhes
sení pago por aquelle a qnl'rn forcrn nll::s conl'nditlns.
No acto da cuncessi.io da lavra seriio t•staiJelccitbs as condi·
çi!e~ que o Governo entender convenientes no intcre;:sr·, quer
da mineração em geral, quer do Estado e t.los particulares.
Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Setembro de J880.lllanoel Buctrque de Macedo.

DECHETO N. 7821i-

DE

13

nE

SETniBno

DE

11'80.

Coneede permis;ão a Franeiseo }'erreira Mauricio de Lima pan explorar our'l
o outro3 minoraos na Provinc-ia do Paraná.

Attendendo ao que Me requereu Francisco Ferreira l\lauri·
cio de Lima, Hei por hem Conceder-lho pcrmissiio para explorar jazidas de ouro e outi'OS mineraes no m nn ici pio de Votuverava, Província do Paraná, mediante as clausulas que com
este baixam assignadas por Manoel Buarque de Macedo, do
1'. 11.

1880

72
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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 t3 de Setembro de 1880, 59. • da Independencia e do
Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
~fanoel

Buarque de Macedo.

Clausulas a que se reCere o Decreto n.
desta datn.

')'8~3

E' concedido o prazo de dous annos, contados desta data,
a Francisco Ferreira Mauricio de Lima para explorar ouro e
outros mineraes no município de Votuverava, Província do
Paraná.
11

São appli!laveis a esta concessão as clausulas 2.• a 9.• das
que baixaram com o Decreto n. 6962 de 6 de Julho de 1878.
III

Satisfeitas as clausulas deste decreto, ser·lhe-ha concedida
autorização para lavrar as minas que descobrir nos Jogares
por elle designados, ~i provar ter as faculdades precisas para
por si ou por meio de companhia que incorporar, manter os
trabalhos de mineraçilo 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 condições
que o Governo entender conveniente no interesse, quer da
mineração em geral, quer do Estado e do_s particulares.
Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Setembro de 1880.-

Manoel Buarque de Macedo.
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DECRETO N. 7826

-DE

15 DE SETEMBUO

DE

!880.

Determina que os ·exames theorieos na Escola Militar comecem logo depois
do encerramento das aula~, soguindo-se·lhos os cxereieios geraos.

Usando da autorização conferida pelo art. 255 do Regulamento approvado pelo Decreto n. 5529 de 17 de Janeiro
de 187ll,, Hei por bem Determinar, de accôrdo com o que propôz
a Congregação dos Lentes da Escola Militar, que os exames
theoricos na mesma Escola cemecem logo depois do encerramento das aulas, e que os exercícios geraes se elfectuem
depois daquelles e terminem no lim do mcz de Janeiro,
ficando assim revogado o art. 3.• do Decreto n. 7494 de 13
de Setembro de l879.
O Tenente General Visconde de Pelotas, do Meu Conselho,
Conselheiro de Guerra, Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Guerra, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em
HS de Setembro de 1880, 59." da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Visconde de Pelotas.

DECRETO N. 7827-

DE

H>

DE SETEMDIIO DE

!880.

Proroga novamente a aetual sessão da Assemblóa Gora! Legislativa ató o
dia 3 de Outubro vindouro.

Hei por bem Prorogar novamente a actual sessão da Assembléa Geral Legislativa até o dia 3 de Outubro vindouro.
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 15
de Setembro de 1880, 59.• da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Barão Homem de Mello.
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DECH.ETO N. 7828-

DE

20

DE SETE~IBI\0 DE

i880.

Elova á catogoda do lbatalhiío a socção do batalhão da reserva n. 12 da
Guarda l'iadonal da comarca do Pelotas, na Provinda 1\0 S. Pedro do !Uo
Grando do Sul.

Attendenuo ao qLHl representou o Pre~idenle da Província
do Hio Grande do Sul, Hei por bem Decretar o seg·uinte:
Art. L o Fica elevada á rate~~~~·ia de batalhão, f"Om oito
companhias c a designaç5o de decimo !JUinto, a secç;io de
hatn!!Jiío !ln rc~erva n. i:2 da Guarda N:wional da comtlrra
de Pelotas, na Província de S. Pedro elo l\io Graucle do Sul.
Art. 2." E' revogado, nesta parte, o JJecrc'lo n. 7:.!\J~ de
30 de Julho de i87\J.
Manoel Pinto de Souza Dantas, Consl'lheiro de Estado,
Senador do Impcrio, Mini~tro e Secretario de E>tarlo dos
Negocias tb Justiça, assim o tnnha entendido e fara cxecut:1r.
Ptilario do 1\io de .Janeiro em 20 de Self'mhr·o de 1880, 59. o
da 1nrL-pcn'lencin e do Imp:Jrio.
Com a rubrica de Sua Magestado o Imperndor .
.lllllnml J>in!n de Sow::a DnnlctL

DECBETO N. 782!)- DE 21

DE SETEMlli\0 DE

1880.

Concedo garantia de juro de 7°/o ao anno sobro o capital do :íO~:OOO,) ã companhia quo Na1·ciso da Costa Pinto oqpnizar p,ua o ostalwlcd mcnto do um
engenho central destinado ao fahriro do as>ucar do canna, onlro a vi \la 110
lta.pomirim c a do S. Pedro Ul1 Ca.chodro, na Provineb llO E:;pirito Sa.nto.

Attcndendo a.o 11ue Me rC•!UCi'I)U ~areiso da Cost.1 Pinto,
Hei por bem, nos termos do :•rt. 2." da L"i u. 2687 deU de
Novembro de 1875, Conceder ú companhia quf} organizar a garantia do juros de 7 °/o ao ann1 sobre o capital de líOO:OOllt$,
elfectivamente applicados á con~trucção de um engenho central
c mais dependencius para o raiJrico de a,;suc.w de ranna entre
a v illa de Itapemirim c a de S. Pe,lro do Caehociro, na Província do Espírito Santo, mediante o emprego de apparelltos c
processos mais ap<!rfeiçoatlos, ob,;ervada,; fiS clau,;ulas f}Ue
com este hnixflm, a,;sigrwdas por Jlil:moel Bual'!JllC !le Macc!lo,
do Meu Conselho, :Ministro e Secretario de ~statlo tios Negociog
da Agricu!Lura, Commercio e Obrfls Pilblicas, que assim o
tenha entendido e faça executar. Pfllacio do Rio de Janeiro em
21 de Setembro de 1880, 59." da Intlependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Mflgeslade o Imperador.

Manoel Bua1·que de Macedo.
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Clau~;mlf!l!l n

que se ret"ere o Del"reto n. ')'8~9
destadntn.

I
Fica concedida á companhia que Narciso da Costa Pinto
organiznr, para o estabelecimento do um engenho central,
de~ ti nado ao f:~brico de assucar de c:mn:•, mediante o rmprego
de appnrelhos c processos modanos os m:-~is aperfeiçoados,
entre a villa d1l Itapemirim e a de S. PL•dro ri•• Cachoeiro, na
Província do Espírito Santo, garantia de juro de 7 •;, ao anuo
sobre o capital tle 500:000 1~. rffectivamente empregado na
construcção dos edifidos apropriados para a fabdca o depcn·
dencias dcstn, tramway, seu matr·rial lixo e rodante, animaes
e accessorios indispensaveis ao serviço fabril.
Paragr:•pho umco. Do capital garantido, pelo menos a
quantia de !80:0008 será empregada no assent::~mento de vias
ferreas destina,lns ao transpot'le das cannns dos centros agri·
colas no engenho.

li
A eompanhia po!lerú sr,r organiz:ula llentro ou f•íra do
lllllll'rio, snndo, no primeiro caso, prcferitJ,,g para aeciouistas
em i~twltl.Hle de condiçõüs, os proprietnrios agricolns doB
referidos municípios.

III
Tentlo a comp:mhia sua séde no extnior, nomenrú um representante com todos os poderes para tratar e resolver no
Impcrio, directamente com o Governo Imperial, :Js questões
que provierem do contrato, que fôr celebrado em virtude
dns presentes clausulas.

IV
A rc,pomahilirlnde do Estndo pela garantia de juro, só
ser :i ell'!'ctiva depois que a cmnpnn h ia pro\·:11' qnc o eng-cn h o
,·enlrt~l estú em contlir;ões de funccionnr, I) tlurar:í pqr esp:1r;o
de vinte :-~nno,, ronl.ntlos da d;1t:1 do contrnro. O rc'P'!<)tivo
pngnmento será feito JWI' semestres veneido~, t•m tH'esPnça
dos balanços de liquidaçfio da receita e dcspezn, cxhibidos
pela companhia e devidamente examin:Jdos c :mthcntieados
pelo agente 11seal do Govcmo, fazendo·Sl', no acto llm que a
emprcza cstive1· prompta c em estado de começar suns ope·
rações, a conta tlo juro até fontão vencido, correspondente ao
tempo c it som ma do cnpitnl effeetivamente cmprsJ;;.a.dQ Bfl . -..
conslrucçiio, para ser pngo conjunctnmcnte ~·o;í~li.O do CA , •
primeiro semestre posterior á inauguração. . (aoo~ r., ,1\ \I~ 1 .'1/:/ ;f/) ,
. \\\ \"
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Regulará o cambio de !7 dinheiros por i8, 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 segumtes faTores:
L 0 Isenção de direitos de importação sobre as machinas,
instrumentos, trilhos e mais objectos destinados ao serviço
da fabrica.
Esta isenção não se fará effectiva, emquanto a companhia
não apresentar, no Thesouro Nacional, a relação dos sobreditos objectos, especificando a quantidade e qualidade, que
aquellas Repartições fixarão annualmente, conforme as ins·
trucções do Ministerio da Fazenda.
Cessaní 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,
Commercío 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 direitos.
i.• Preferencia para acquisição dos terrenos devolutos
existentes no município, effectuendo-se pelos preços mínimos
da Lei n. 601 de 18 de Setembro de !850, 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 qull fôr autorizado
pelo Governo.

VI
A companhia deverá estar organizada dentro do prazo de
seis mezes, contados da data do contrato, sendo dentro do
mesmo prazo submettidos á approvação do Governo os respec·
tivos estatutos, si o capital fôr levantado no Imperio, ou
solicitada a necessaria autorização para que a companhia
fnnccione no Brazil, si o fundo social fôr subscripto no
exterior.

VII
A companhia submetterá á approvação do Governo dentro
de seis mezes da approvação dos estatutos o plano e orçamento de todas as obras projectadas, os desenhos, os ap·
parelhos, a descripção dos processos empregados no fabrieo
do assucar e os contratos celebrados com os proprietarios
agrícolas, plantadores e fornecedores de cannas, afim de que
o Governo possa ajuizar do systema e preço das obras e da
quantidade da canna que poderá ser fornecida ao engenho
central nos termos da condição X.
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A companhia é obrigada a aceitar as modificações que
forem indicadas pelo Governo nos trabalhos preliminares de
que trata o período anterior, caducando a concessão no caso
de não representarem os contratos celebrados com•os proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores, a quantidade
minima de cannat especificada na citada clausula X, para a
moagem de cem aias em cada anno.

vm
A companhia começará as obras dentro de tres mezes contados da data da approvação do plano e orçamento, e as concluirá doze mezes depois.
IX

Si a companhia deixar de organizar-se ou, depois de organizada, não se habilitar, de accõrdo com a Lei n. 1083 de 2~
de Agosto de 1860, para exercer as suas operações dentro
dos prazos fixados, e as respectivas obras não começarem ou,
depois de começadas, não forem concluídas nos prazos e~tipu
Iados, o Governo poderá declarar nulla a concessão, salvo o
caso de força maior, devidamente comprovado, em que será
concedido novo prazo para a realização do serviço que~não
tiver sido opportunamente executado, ficando de nenhum
effeito a concessão, si, esgotado o prazo concedido, não~es
tiver concluído o serviço.
X

O engenho central que a companhia estabelecer terá capacidade para moer pelo menos diariamente, ~6.0.000 kilogrammas de cannas e fabricar annualmente 900.000 kilogrammas
de assucar no mínimo.
A' medida que fõr augmentando a producção da canna no
municipio, será elevada a potencia dos machinismos, de
modo a obter, pelo menos, uma quantidade de assucar na
mesma proporção acima estabelecida.
XI
A companhia, de accôrdo com o Governo, introduzirá em
seu estabelecimento os melhoramentos que no futuro forem
descobertos e interessarem especialmente ao fabrico do assuear.
XII

A companhia ligará, por . meio de linhas ferreas com a
de um metro, o engenho central com as propriedades
agricolas do município, estabelecendo paradas, onde possam

bi~la

ACTi)S DO PODER EXF.C.TJTIVO.

ser entregues pelos cnllivadore~ as cunnas destin:ulas :í fabrica, c empregando tracção animada nu a vnpm· pnra condnc~·ão da canna e exportaçi:ío do assucat· em wa.'Jol!s a propriados a este serviço.

XIII
Nos contratos cclchrados com n companhia é livre aos
proprictarios ngrieolas, plattlarl<lrcs c fnrneceúorc~ tle canna
cstahelcccr as condições do fornedml'lllo c sua indemnisação; podendo esta ser :J.iustada em dinheiro pelo peso e
lJUalidalle da canna ou em certa proporção e qualidade do
a~sucar.

XIV
Do r.~pitnl garantido pelo Estad'l destinar:'~ a companhia o
valor do lO "/n para constituir um fundo esprcial, qtw, soh
sua rcspousabililladc, emprestará a prazos convenciorwdos e
juros até 8 °/o ao anuo, aos plantadores c fornecedores de
cnnnn, como adinntamento pnrn auxilio dos gastos de producção.
A importancia do cmprcstimo não podc·rá r.xccdcr dll dom;
tnrços do valor presumível da safra. Na fal!n 1lü accflrdo, o
v3lor presumível dn safra será lixado por nrllitrns, tendo a
comp:mhia 1wr fiança :10 reembolso, não só os frnct<l~ pendente~, como tnm!Jcm C<!rta c determinada colheita futun1,
instrumentos de lavoura e qunlqucr outro ohjccto isento de
onu,, todos os qunes deverão ser eswc.ilicados no contrato de
emprestimo, em que se exprcssariio o modo de pagamento c
a prohiiJi~ão de serem 1·etirndos do podnr do devcdot·, durante o prllzo do ernprcslimo, os objcctos d3dos em finnçn.

XV
O cnpital garantido polo Estado compor- sc-lw das som mas
nos estudos e obras especificados nas clnusnlns
I e VII, isto é, plano c órçamenlo das ohr:1s, desenho das machinns e 1lesl'ripç~o dos IH·ocessos, con,;trncção dos edillcios
aproprind?s p~ra a f~1hrica c (~qwndencias desta, trmnway,
sen mnterwl ltxo c rodante, ammae,;, terrenos c nrcessorios
indispensaveis ao scn'iço da me~ma í'ahriea, o bem nssim de
o,utra~ despezas feitas bonn {ide, que iorcm :~pprovndas pelo
<.overno.
empre~adas

XVI
Nas despezas de cnstdo do engenho ccnlrnl serão comprehendidas s~mentc as que se fize~:em com a compra dns cannas
e do materwl de consumo annual da fabrico trafe«o administracão, reparos ordinarios e occurrentes.'
" '
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XVII

A substituição geral ou parcial do material empregado no
engenho central, as obras novas, inclusive 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
iO •;., começará a indemnizar o Estado de qualquer auxilio
pecuniario que delle tenha recebido,com o juro de 7 "lo sobre
a importane1a do mesmo auxilio.
XIX

Realizada que seja a indemniza~ão feita ao Estado do
auxilio recebido, a companhia dividirá o exctldente da renda
de tO •;. em tres partes iguaes: uma applicada a constituir o
fundo de amortização, a outra a augmentar o de reserva, que
será representado, no mínimo, por um terço do capital, e a
addir á quota dos dividendos.
XX

A comp:mhia obriga-se a prestar os esclarecimentos quo
forem exigidos pelo Governo, pela Presidencia da província e
pelo agente fiscal, a não empregar escravos, a entregar
semestralmente ao agente fiscal um relatorie circumstanciado
dos trabalhos e operações, e a contratar pessoal idoneo para
os diversos misteres dn fabrica, sendo essa idoneidade comprovada por titulos, documentgs c attestados de pessoas pron~sionaes o competentes.
XXI

O Governo nomeará pessoa idonca para fiscalisar as opera~
da companhia, a execução dos contratos com ella celebrados e o cumprimento dos ajustes feitos com os proprietarios
agrícolas, e plantadores de canna.

çõe~

XXII
O Governo reserva-se a faculdade de suspender o pagamento do juro garantido:
i. • Si, por culpa da companhia, durante tres annos consecutivos, o engenho central não produzir o mínimo do
nssucar que a companhia se propoz fo'lbricar;
P.

n. 1880
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2. o Si, por igual motivo, o engenho central deixal' de
funrcionar por espaço de um anuo.
Exceptuam-se os casos de força maior, devidamente comprovados.
XXIII
A's infracções do contrato a que não estiver comminada
pena especial, imporá o Governo administrativamente a multa
de l:OOO!) a 5:0005, e a do dobro na reincidencia, proce·
dendo-se á cobrança executivamente.
XXlV
Os casos de força maior ser:ío justificados perante o Governo 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 e
entre 1·sta e !particulares, serão decididas, quando da competencia do Poder Judiciario, pelos Juizes e Tribunaes do lm·
perio, de accôrdo com a legislação brazileira.
XXVI
As questões que se derivarem do contrato celebrado entre
o Governo e a companhia serão resolvidas por dons nrhitros,
nompando cada parte o seu. No caso de empate, não havendo
accflrdo sobre o terceiro arbitro, cada parte designará um
Conselheiro de Estndo, decidindo entre os llous a sorte.
XXVII
Incorrendo a comp:mhia em qualquer caso de dissolução,
proceder-se- h a á liquidação, de con l'ormidade com as leis em
vigor, sendo vendido em hasta publica o engenho centrnl e
seus pertences, para reembolsar provorcionalmente o Estado
e os accionistas das quantins que th·erem forneddo á empreza. Não havendo licitante, o Governo arrendará, de accôrdo
com a companhia, o estabelecimento pnra o fim acima indicndo,
e depois o devolverá aos nccionistns da companhia.
XXVIII
Do exame c njnste de contas da rcceitn e de~peza, para o
pagamento do juro garantido, será incumbida uma commissão composta do agente fiscal, de um agente da com·
panhia e de mnis um empregado, designado pelo Governo ou
peln Presidencia da provincin.
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A despcza quP- se fizer com a flscalisaçiío do contrato correrá por conta do Estado dtmmte o prazo da:coneessão da
garantia.
XXIX
O contrato, que fôr ~elobr:~ilo em virtude destas clnusulns,
su:l revisto de cinco em cinco annos, podendo ser modific 1do nos pontos que a experiencia reputar defeituosos, mediante 11ccôrdo entre os contratnntes.

XXX

Si o Govemo Imperial entender conveniente expedir regulamento para a boa execução do :~rt. ~. • da Lei n. ~687, de
6 de Novembro de 18iti, obriga-se o concossionario a cumprir
e fa?.et· cumprir o mesmo regulamento no que lho for applicavel e não alterar o presente contrato.
XXXI

O contrato que tem de ser lavrndo em virtude destas
clausulas será assignado dentro do prazo de 60 dias, contados
desta data, sob pena de caducidade da concessão.
- Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Setembro lle !880.-

Manoel Buarque de Macedo.

DECRETO N. 7830-DE 21 DE SETEMDRO DE {880.
Concedo garantia de juros de 7 °/0 sobre o capital do 490:000!) á companhia
quo Po·lro Botim Paes Lemo, Antonio Dias Paes Leme, José Ahos Paes
Lemo c Fernão Paos Lomo organizarem para o eslaholceimon!o do um engenho eenlr.tl, doslinado ao fabrico do assnear do canno, no munieipio do
Vas<ouras, Provineia do Rio de Janeiro.

Attendendo ao que Me requeroram Pedro Betim Paes
Leme, Antonio Dias Paes· Leme, José Alves Paes Leme e
Fernão Plles Leme, Hei por bem, nos termos do art. 2." da Lei
n. 2687 de 6 de Novembro de !875, Conceder ú companhia que organizarem a garantia de juros de 7 °/ 0 :~o anno
sobre o capital de !100:000B, effectivamente applicados á constrnc1;1io de um engenho central e mais tlepcndencias para o
fabrico dll assucar de canna, na fazenda de Sant'Anna,
município de Vassouras, Província do Rio de Janeiro, mediante o emprego de npparelhos e processos modernos os
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mais aperfeiçoadof:, observadas as clausulas que com este
baixllrn, assignadas por Manoel lluarque de l\l~cedo, do
Meu Conselho, Ministro e Secretario do Estndo dos Negocios da Agricultnn, Commcrcio e Obn1s Pu!Jlicas, <JUe assim
o tmha entendido c faça executar. Pai: cio do lHo de Janeiro em 21 de Setrmbro do 1880, 59. o da Indcpendcncia
e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarqne de .ltlacedo.
Clausulos a que se ret"ere o Decreto n. ')'830
destn dato.

Fica concedida á companhia que Pedro Betim Paes Leme,
José Alves Paes Leme, Antonio Dias Paes Leme e Fernão Paes
Leme organizarem, para o estabelecimento de um engenho
central, destinado ao fabrico de assucar de canna, mediante
o emprego de apparelhos e procesws modernos os mais aperfeiçoados, na fazenda denominada Sant' AniHl, no município
de Vassouras, Província do ltio de Janeiro, garantia de juro
de 7 'll ao anno sobro o capital de 400:000J, elfectivamen!e
empregado na construcção dos edilicios apropriados para a
fabrica e dependcncias desta, trarmvay, seu material fixo
e rodante, animaes c acccssorios intlispensaveis ao serviço
da mrsma fabrica.
Paragrapho uni co. Do capital garnntido, pelo menos a quantia de 100:000!5 será cmprcgacla no nssPntnmcnto de vias
ferrrns rlestinndas ao tr:lll~f'orlc tlaB r:mnas dos cl•ntros
agricolas ao l'ngenllo.
Jl

A companhia po~rrá srr f·r;;aniz:llla tlcntro ou fóra do
Imperio, sendo, no primeiro cnso, preferidos para accionistas
em igualdade de colllli~:õcs, ns proprietarios ngricolas do rcfe:
rido municipio.

III
'fendo a companhia sua sétlc no exterior, nomeará um representante com todos os poderes para tn1tar c re~olver no
I~perio, directamente com o Governo, as questões que proVIerem do contrato que fór celebrado em virtude das presentes clausulas.
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IV
A responsabilidade do Estado pela garantia de juro só
será effecliva depois que a companhia provar •tue o engenho
central está em condições de funeeionar, e durarú por espaço
de vinte annos, contados da data do contrato. O respectivo
pagamento será feito por semestre~ vencitlos;, em presença
dos bal>mços de liquidação da receita e despeza, exhibidos
pela companhia e devidamente examinados e authenticados
pelo agente fiscal do Governo, fazendo-se, no acto em que a
empreza estiver prompta e em estado de começar suas operações, a conta do juro até cn tão vencido, correspondente ao
tempo e á somma do capil:;J effectivamente empregado na
construcção, para ser pago conjnnctamcnte com o juro do
primeiro ~eme,;tre po~ll'rior :i inang-uraçàtl tb fahrie:t.
Regulará o cambio de :li" dinheiros por v~. para toda,; as
operações, si a companhia for organizada fúra tio Imprrio ou
alli levantado o capital.

v
Além da garantia do juro ficam concedidos á companhia
os seguintes favores:
i. o Isenção dé direitos de importação sobre as machinas,
instrumentos, trilhos e mai:; objectos de;:tina<l•Js ao scn·iço
da fabrica.
E,;ta isenção não se far:í effcctiva, emqu~nto a companhia
l)ão apresentar, no Thcsouro Nacional,a ref:•çilo d<Js solm~ditos
objectos, e<prcificrmdo a quantidade e qualirladtJ, que fHfUella
Rep<~rtição fixará annualmente, eonf•1rme n:; instru~•:ii'J' do
l\linisterio da Fazenda.
Cessará o favor, ficando a companhia sujeiln :i restituição
dos direitos que terill de pagar c á multa du doiJro desse,; direitos, imposta pelo Ministerio dos Negocios da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas ou pelo d11 Fazenda, no caso de
que se prove ter alienado, por qualquer titulo, objecto importado, sem preceder licença daquelles l\linisterios ou da
Presidencia da província e pagamento dos respectivos direitos.
2. o Prcferencia para acquisiçào dos terrenos deyolutos
existentes no município, effectuando-se pelos preços mínimos
da Lei n. 60f. de i8 de Setembro de !850, si a companhia distribuil-os por immigrantes que importar e estaiJelecer, não
podendo, porém, vendei-os a estes, devidamente medidos e
demarcados, por preço excedente 110 que fõr autorizado pelo
Governo.

VI
A companhia deverá e~ tar organizada dentro do prazo de
seis mezes, contados da data do contrato, sendo dentro do
mesmo prazo submettidos á approvação do Governo os res-
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pertivos estatutos, si o capital fõr Jovant:do no Impc.rio, ou
solicilada a necessarínautorização para rt ne a com pa nh1a func.cione no Brttzil, si o fundo social fur subscripto no ex·
terior.
VIl
A companhia subrnetterá á approvnção do Governo, dentro
de seis mezrs 1.b approvação dos estatutos. o pll"mo c orçamento
de to1las ns obras projectadlls, os desenhos, os npparclhos, a
dcscripçiío dos proccs;:os cmprega1los no fabrico do nssncar e
os contratos celebrados com os proprietnrios agrícolas, phmtadores c fornecedores de canna, afim de que o Governo possa
ajuizar do systrma r prrc::o tbs obras e da quantidade da cnnna
que poderá ser fornecida ao en~enho centraI nos termos da
condiç~o X.
A l'Ompanhitl é obrigada a aceitar n" moi! ifi,:açõe:; qtH~ forem
indiratbs prlo G••vrwno no~ tndwlhos prt•li!llinare~ dP. IJne
trat:1 o período anterior, caducnnllo a conccs,ão no caso de
não representarem os conu·atos celebrados com os proprietarios ng-ricolas, plantadores c forneeedores, a quantidade
mínima tle canna, especificada na cil:Hla clausuln X, para a
moagem de cem dias em cada anno.

vm
A companhia começará as o!Jras dentm de trcs mezes contados da data da approvação do plt~no e orçamento, e as
concluirá doze mezes depois.

IX
Si a cornpnnhin deixar de orgnnizar-sc ou, depois de org::mizada, não se lwltilitnr, dt' aerúrdo rum a Lei n. 1083 de
22 de Agosto do 181i!l, 1wra exPrCtT ~na-; opl'ra\Ões tlentro
do~ prazos fixatlM, e n~ r•~spPctivas obra-; 11ão couwr:1rrm ou,
dPpois de começatln~, niio forem conelnidas nos prazos e"tipullldos, o Governo poderá lll'darnr unlla u concessão, salvo o
ca~o de força maior, devidamente comprov:Hlo, em que !'erá
c.oncedi!lo novo prazo para a realiz:,r~u do serviço lfUe não
tlver ~1do orporlunnmcntll exrcutntlo, licnndo de nenhum
elfeito n toncessilo, si, ecgotado o pr:l7.o concedido, 11ào estiver
concluído o serviço.
X

O engenho central Qlle n comp::mhia estnbelrcer terii capacidade para 11:oer pelo menos, diariamente, 2~0.000 kilogrammas de c.anna e fvbricar annualmente 900.000 kilogr:Jmmas de assucar no mínimo.
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A' medida que fór augmcntando a producção da canna no
município, será elevada a potencia dos machinismos, de modo
aobter, pelo menos, uma quantidade de assucar na mesma
proporção acima estabelecidu.
XI
A companhia, de accôrdo com o Governo, introduzirá em
seu estubelecimento os melhoramentos que no futuro forem
descobertos c intcrPssarcm especialmente ao fubrico do
assuc~1·.

XII
A eomp:mhia ligarú, por meio de linhas ferreas co:n a
hitola de um metro, o engenho central com as propriedades
agricolus do município, estabelecendo par!ldas, onde possmn
ser entregues pelos cultivadores as cannus destinadas ã
fabrica, e empregando a traq~ão unimatla ou a vapor puru
conducção du canna em wa.qons apropriudos a este serviço.
XIII
Nos contratos celebrados com a companhia é livre aos proprieturios agrícolas, plantadores c fornecedores de canna estabeleecr as condieões do fornecimento e sua indcmnização;
podendo esta ser ujustada em dinheiro pelo peso e IJUalidade
da canna ou em certa proporçfio e qualidade do assucar.
XIV
Do capital gar:mtido pelo Estauo destinará a companhia o
valor de iO •;. pura constituir um fundo especial, que, sob sua
rcspomabilidadc, cmprestnní a prazos convencionn1los e j nros
até 8 •;. ao anuo, aos plantadores c fornecedores de cunna,
como adiantamento pura auxilio dos gastos de producção.
A importnncia do cmprestimo não po1lcrá cxce,Jcr de dons
terços do valor presumível du safra. Nn falta de acrf•rdo, o
valor presumível da safru ser:l fixado por aruitros, tendo a
compnnhia por fiança do reembolso, niío s6 os fructos penuentos, como tambcm certa e determintula collwita Futura,
instrumentos uo lavoura c qualquer outrn o!Jj,·cto i~r.nto 1le
onn~. todo.; os qtwes deverão srr especilic11rloo: no contrnlo de
emprcstimo, em que se expressariio o modo de pa~~amcnto c
a prohibição ue serem retirados do poder do dt)Verlor, uuranl':J
o prazo do emprestimo, os o!Jjectos dados em fiança.
XV
O capitul garantido pelo Estado compor-se-Ita das sommns
empregadas nos estudos e obrus especificadas nas cluusulas I
e VII, isto é, plano e orçamento das obras, desenho d.aS: ma=----·--'ê~ _ ....·\ 1. Í'I~.' I•' .
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chinas e descripção dos processos, construcção dos edificios
apropriados para a fabrica e dependencia desta, ttamway,
seu material fixo e rodante, animaes, terrenos e accessorios
indispensaveis ao serviço da mesma f:l.brica, e bem assim de
outms despezas feitas bana {ide, que forem approvadas pelo
Governo.
:S. VI

Nas despezas de custeio do cna-enho central serão com·
prehendidas sómente ns qne se tizcrem com a compra das
cannas e do material de consumo ann ual da fabrica, trafega,
administração, reparos ordin~rios e occurrentes.
XVII

A substituição geral ou pareiill do material empregado no
engenho central, as obras novas, inclusive o augmento dos
contratos, correrão llor conta do fundo de reserva, que a
companhia constituíra por meio de uma quota deduzida dos
lucros líquidos da fabrica.
XVIII

Logo que a companhia distribuir dividendos superiores a
!O •;., começará a indemnizar o Estado de qualquer auxilio

pecuniario que delle tenha recebido, com o juro de 7 %
sobre a importancia do mesmo auxilio.
XIX

Realizada que seja a indemnização feita ao Estada do au·
xilio recebido, a comp:mhia 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 re·
serva, que será representado, no mínimo, por um terço do
capital, e a terceira a addir á quota dos dividendos.

lXX
A companhia obriga-se a prestar os esclarecimento~ que
forem exigidos pelo Governo, pela 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 fabrica, sendo e~sa idoneidade
comprovada por títulos, documentos e attestados de pessoas
profissionaes e competentes.
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XXI
O Go\Terno nomeará pessoa idonea para fiscalisar as ope·
rações da companhia, n execução dos contratos com ella celebrados e o cumprimento dos ajustes feitos com os proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores dl~ canna.

XXII
O Governo reserva-se a facnldade de suspender o pagamento do juro garantido :
i.• Si, por culpa da companhia, durante tres annos consecutivos, o engenho central não produzir o mínimo do assucar
que a companhia se propoz fabricar ;
~.· Si, por igual mot1vo, o engenho central deixar de
funccionar por espaço de um anno.
Exccptuam-se os casos de força maior, devidamente comprovados.

XXIII
A's infracções do contrato a que não estiver comminada
pena especial, imporá o Governo administrativamente a
multa de l:OOO{j a 5:0008, e n do dobro na reincidencia, procedendo-se á cobrança executivamente.

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

XXV
As qu~stões entre o Governo Imperial c a companhia e
entre esta e particulares, serão decididas, quando da competencia do Poder Judiciario, pelos Juizes e Tribunaes do Imperio,
de accôrdo com a legislação brazileira.

XXVI
As questões que se derivarem do contrato celebrado
entre o Governo Imperial e a companhia serão resolvidas por
dous arbitros, nomeando cada parte o seu. No caso de em•
pate, não havendo accôrdo sobre o terceiro arbitro, cada parte
aesignará um Conselheiro de Estado, decidindo entre os dous
a sorte.
P.
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XXVIl
Incorrendo a companhia em qualquer caso de dissolução,
proceder-se- ha ú liquiúação, de conlormidude cum as luis em
vigor, sendo vendidos em hasta publica o engenho central e
suas pertenças, para reembolsar proporcionalmente o Estado
e os accionistas das quantias que tiverem fornecido á em preza.
Não haventlo licitante, o Governo arrcndad, de 11ccôrdo
com a cumpanhia, o estabelecimento para o fim acima in dicado, e depois o devolverá aos accionistas da companhia.
XXVIll

Do exame e ajuste de contas da receita e despeza, para o
pagamento do juro gar:mtido, será incumbida uma commissão, composta do ngentc liscal, de um agente da companhia c tle mais um empregado, designado pelo Governo
ou {leia Presideucia da província.
.
A despeza que se fizer com a liscalisação do contrato correrá por conta do Estado durante o prazo da concessão da
garantia.
XXIX
O contrato que fôr cclebrauo em virtude destas clausulas
será revisto de cinco em cinco anno~. podendo ser modificado
nos pontos que a experiencia reputar defeituosos, mediante
accôrdo entre os contratantes.
XXX

Si o Governo Imperial entender conveniente expedir regnbmento para bon execução do nrt. 2. o da L ri n. 2687, de 6
de Novembro de i875, obrigam-se os concessionarios a cumprir e fazer cumprir o mesmo regulamento no que lhe fôr
applicavel e não alterar o pr<.Jsentc contrato.
XXXI
O contrato que tem de ser lavrado em virtude de:;tas clausulas será assignado dentro do prazo de üO dias, contados
desta data, sob pena de caducidade da concessão.
Palacio do l\io de Janeiro em 2i de Setembro de J880.Jfanoel Buarque de llfacedo.
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EXEr.t1 T:Ht.

25

DE SETEllDUO

DE

1880.

Cone colo pcrmis.ião a Manoel Uodriguos Tocha para cxplor:tr ehumho o outros
miueraes, na com:.u·c<l t.lo Lagc3: em Sau~a r.athariua.

Altendendo ao que Me requereu Manoel Rodrigues Tocha,
Hei por lJem Conceder-lhe permissão para e\plorar jazidas
de chumbo e outros mineraes, na comarca do Lages, llrovincia de Santa Catha1·ina, medi:mtc as clausulas que com este
baixam, assignadas por Manoel lluarque de Macedo, do Meu
ComPlho, .Mini~tro c Secretario de Estado dos N(•gocios da
Agrieultnrn, Commcrrio c O!Jras Puhlicas, (jll" assim o tenha
entendido c faça exeeutal'. Palucio do 1\io de Jnneim l'IU 25
de Setembro de 1880, 59." dn lnd0pendcncia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua .Magestade o Imperador.

Jlanoel B!la!'que de !facedo.
Clausulas a que se ref'ere o Decreto n.
desta data.

,.83~

I
)<;' c0nêcdido o prazo de dous annos, contados desta data, a
:Manoel Rodrigues Tocha para, sem prejuizo dos direilos de
ter·ceiro, explorar jazidas de chumbo e outros mineraes na
comarca de Lages, Província de s~•nta Catharina.

11
São applicaveis a esta concessão as clausulas 2. • a 9. • das
que baixaram com o Dr.creto n. 6962 de 6 de Julho de 1878.

lli
Satisfeitas as clausulas deste decreto, ~er-lhc-ha concedida
autoriznção para lavrar as minas que dc!'cobrir no~ Jogares
por elle designados, si provar ter as faculdades precisas para
por si ou por meio de companhia que incorporar, manter os
trabalhos de mineração no cst:;;jo exigido pela possança das
IDill3S.

'

Com o n, 7831. não bouvo ac!o.
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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 condições que o Governo entender convenientes no interesse, quer
da mineração em geral, quer do Estado e dos particulares.
Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Setembro de 1880.-

Manoel Buarque de Macedo.

DECRETO N. 7833-DE 25 DE SETEMDRO DE 1880.
Approva algumas alterações eompetentemenle feitas nos estatutos do • Banco
Commercial o Hypotheeario de Campos .•

Attenden<lo ao que Me requereu a Directoria do • Banco
Commercial e Hypothecario de Campos • e Tendo ouvido a
Secção de Fazenda do Conselho de Estado, Hei por bem, de
conformidude com a Minha Imperial Resolução de 18 do
corrente mez, Approvar as alterações feitas pela assembléa
geral dos accionistas do mesmo Banco nos arts. 27, 28 e 33 dos
respectivos estatutos, ficando, portanto, os ditos artigos assim
redigidos:
·
Art. 27. O Banco será administrado por uma directoria
composta de tres membros, d'entre os quaes serão por ella
eleitos o presidente e o secretario da directoria. Na falta
ou impedimento do presidente fará suas vezes o secretario.
Art. 28. Os directores Mrão eleitos pela assembléa geral
d'entre os accionistas que possui rem pelo menos vinte e cinco
acções por escrutínio secreto, á pluralidade dos votos dos
accionistas presentes. Os directores serão substituídos animal·
mente pela terça parte, e não poderão ser reeleitos dentro do
primeiro anno, emquanto a lei não permittir a reeleição.
A substituição será regulada pela antiguidade e em caso de
igualdade desta, a sorte decidirá.
Paragrapho unico. Para execução do presente artigo se dei·
xará de proceder, durante dous annos, á eleição de directores,
salvo no caso de retirada espontanea ou fallecimento de algum
dos directores actuaes, em que se completará o numero de
tres antes dos referidos dous annos.
Art. 33. Haverá sempre de serviço no Banco um director,
ao qual como delegado immediato da directoria, pertence o
governo economico e administrativo do Banco, de conformidade com o disposto nos estatutos e no regimento interno, e
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com auaesquer deliberações da directoria, assignando todo
expediente, e assumindo a responsabilidade de seus actos,
referentes ás transacções do estabelecimento c de accôrdo
com o art. 35.
José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Senador do Imperio,
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario
de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Setembro de
1880, õ9.• da Independencia e do Imperio.
Cllm a rubrica de Sun Magestade o Imperador.

José Antonio Sarliv11.

DECRETO N.

783g,-

DE

27

DE SETEMBRO DE

f.88U.

Doelara do utilidade publica a desapropriação dos prcdios ne. U6 c 98 da
rua da Gloria.

AI tendendo á necessidade de levar a elfeilo o melhoramento
da abertura de uma rua que prolongará a de Santa Iz:,bd até
a da Gloria, conforme a planta organizada pela Inspectoria
Geral das úbras Publicas dn Corte, c obstando aquelle melhornmcnto os predios ns. 96 e 98 dn dita rua da Gloria : !lei por
bem, nos termos do art. 2.• do Decreto n. :Jtn de U de Julho
de l8íf:i, Deci<Jrtlr de utilidade publica, para aquclle fim, a
desapropriação dos mencionados predios e ordenar rJUC se
proceda dt.J conformidade com as disposições do mesmo
decreto.
Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultui·a, Corumorclo
e Obras Publicas, a5sim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 27 de SdemiJm dn 1880,
59. • da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua .'.Iagesladc o lmp•:rador.

Manoel Btwrque de Macedo.
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DECRETO N. 7835 -DE 28

DE SETEMIJRO DE

1880.

Approvn, com alloraçõos, a reforma dos eoto.tnlo> da Companhia da o;trada
do forro do Pirapotinga.

Attendendo ao que M11 reqnerflu n Companhia da estrada
de ferro de Pirapetinga, devidmnente representada, e de
conformidade com a Minha Immediata e Imperial Resolução
de 18 do corrente mez tomada sobre pnrecer da Secção dos
Negocios do Impcrio do Conselho dll Estado, exarado em
Consulta de 27 de Julho ultimo: Hei por uem Approvar a
reforma de seus estatutos, com as alteracões que com este
baixam assignadas por Manoel Buarque de Macedo, do Meu
Conselho, Ministro e Secretnrio de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio c Obras Publicas, que assim o tenha
entendido e fnça executar. Palncio do Hio de Janeiro em 28
de Setembro de 1880, 59. dn Independencin e do Imperio.
0

Com a rubrica de Sua Mngcstnde o Imperador.

Mrworl l11ta1·qne de Macedo.
Altero{'ões a que se ret"ere o Deet•eto n.
desta dato.

,.~3S

No fim da emenda proposta ao art. 35 ~ 2. • em vez
de- capi.tal da companhia -leia· se- cnpital realizado da
companhia.

H
O ~ 6.• do mesmo artigo fica substituído pelo seguinte:
Autorizar a directoria a contrahir emprestimo que nunca
excederá á metade do capital da companhia.
Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Setembro de 1880.-

Manoel Buarque de Macedo.
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DECRETO N. 7836- DE 28

DE SETE~WRO DE

1880.

Approva os estatutos Jo Instituto tlo; Aho~:ulos Hrazilciros.

Attendendo ao que Me requereu o Instituto dos Advogados
Drazileiros, devidamente representado, e Conformando- me por
Immediata Uesolução de 18 !leste wez com o part~cer da Secção
de Justiça do Conselho de Estado, Hei por bem Approvnr os
novos estatutos <lo mesmo Instituto.
Manoel Pinto de Souzn D:mtas, Const•lhciro de Estado,
Sen:ulor do Impcrio, Ministro e Secrt'lario de Estndo dos
Neg·ocios da Justiçn, assim o tenhn entendido e faça executar.
Palaeio do Rio de Janeiro em 28 de Setembro de 1880, 59. •
da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magcstade o Impcradot·.
llfanoel Pinto de Souza Dantas.

Estatutos do Instituto dos Advogados
Brazileiros
CAPITULO I
DA ORGANIZAÇÃO E l'nl DO INSTITUTO

Art. L• O Instituto dos Advogados da capital do Imperio ó
a associação de cidadãos braziiPiros, grnduados em direito
pelas faculdades, academias e universidades nacionaes ou
estrangeiras.
§ :1.." O fim do Instituto é organizar :1 ordem dos advogados
c o estudo do direito c jurisprudencia em geral.
§ 2. • E' illimitado o numero de seus memi.Jros elfectivos.
Ninguem pôde ter o ti talo de membro honorario; mas os
que llCttwlmcnte já o têm o conservarão cmquanto pertencerem ao grcmio do Instituto.
Art. 2. • A matricula do advogmlo no quadro do Instituto
depende da sua admissão e po~se.
§ 1. 0 Para ser admittido no Instituto deve o candidato ter
bons costumes, provar com docur~entos que tem praticado
no fôro por tres annos consecutivos, e escrever e apresentar
memoria ou monographia sobre qualquer ponto de jurisprudencia , comprehendido no programma para tal fim previamente organizado pela commissiio de jurisprudcncia, e
approvado pelo conselho disciplim1r.
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§ 2." A posse consiste na dcclara~.:ão, em se:; são, de fielmente
cumprir· com os estatutos.
Estn declnração póde ser feitn por procuração especial conferida a um dos membros effectivos.
§ 3." A proposta de admissão, com_ a men}oria ot;~ monog~a
J!hia e com os documentos que a mstrmrem, e remettrda
a respectiva commissão de direito, pa_ra qar parecer. s~bre o
merecimento do trabalho e a convemencw da admrssao do
candidato, sendo o parecer votado na sessão da assembléa
ger:1! immediatamente seguinte á sua apresentação.
§ r... o Approvada a admissão, é logo communicada ao
membro eleito, o qual é ao mesmo tempo convidado para
pagar a joia, afim de vir sem demora tomar posse.

CAPITULO 11

DO GOVERNO DO INSTITUTO

Art. 3. 0 O poder deliberativo reside na assembléa geral;
o executivo no conselho disciplinnr.

Secçi'io I
Da asscmbiL'a geral

r... o Todos os negocias são tratados em assembléa
e resolvido5 por pluralidade de votos dos membros
presentes, com excepção daqnrlles ol>jrctos commettidos ao
con,el ho disciplinar.
l'<tragrapho unico. Compete-lhe:
l. o Promover por todos os meios, já pelas discussões ornes,
já pela imprensa, o estudo da jurisprudencia e direito em
gcrnl.
2. o Nomear o con,r,lho di~civlinar l' qnae8qner com missões
de ('.;tnJeter espeeia I.
Nenhum memi.Jro póde escusar-se de servir o Jogar ou
commissão para que é nomeado, salvo por justa causa approvada pela assembléa ou no caso de reeleição.
3.• Votar annualmente, no mez de Novembro, o orçamento
da receita e despeza para o anno seguinte, de Janeiro a Dezembro.
4.• Tomar conta da gestão economica do conselho disciplinar.
5.• Julgar como tribunal de L• e 2.• instancin.
Art.

~eral,
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Seq:ào li
llo conselho disciplinar
Art. 5. o O conselho disciplinar compõe· se : de um prcsi·
dente, um secretario, um thesourciro e 12 vo~aes.
§ 1. 0 Os vogaes constituem quatro commissões :
A f. a do jurisprudencia ou direito em geral.
A 2.• (e estatutos.
A 3. a de disciplina.
A !1." de fundos.
~ 2. 0 O eonselho disciplinar é eleito !Jicnnalmentc.
~ 3." ColllJH\k·lhc :
L" Ex.crcet· a v igilancia que a honra e os interesses do
Instituto reclamarem, representando e pedindo aos poderes
competentes as providencias e metl.idas q uc forem conveniente~ ou ncccs~arias.
2." Fol'lltnr cttlpa como juizo pt•cparatorio !\ julgar como
tribunal de 1." instaneia, nus t:asus e JlClu mudo que estes estatutu:; prescreverem.
:t" Arrecadar c applicar a renda ou receita do Instituto.
~·. 0 Organizar :lltntwlmentc o quadto do Instituto.
ti." Organizar hicumdmentc o programma tios pontos de
jurisprutlnncia para a mcuwria on monographia dos can<lidatos á admi,siio ao gremio do Instituto.
6." 1\Iatricular, em livro especial rubricado pelo presidente,
todos os membros logo que tomem posse.
7." lísar do sello symiJOiico.
H." Exeentar todas as deliberaçõe.~ tia n;;scmbléa gcrnl.
!J. 0 Ollicinr nos assumptos relativos :is respccti\·as com·
missõe~-

Art. 6. 0 O presidente do couselho <lisciplinar é lambem tln
asscmbléa geral c <lo Instituto.
~ 1." Compete-lhe :
1. 0 Bepresentar o Instituto todas as YCz,•s !jllC tenha de
un n n eiar-sr: collccli nmenle.
:l." Co11vo<·ar· sessões cxtraor<linarias da assemlJié;l g1~1':1l
ou do comelho disciplirwr, qnun<lo julgar connniente ou
quando nove memiJr·os o rciJUcíram.
:;.o Marcar os dias e horas das sessões, prcsidil-as c di rigil-a:;.
4." D1)signar a ordem do <lia.
i.i." 1\ssignar a acta.
li. 0 Nomear quem substitua o frnccionario ou membro <le
COIIIJHiss:Jv nos irnpedimeutos teu JlOrnrios.
7. o N.:ímear os empregados.
H." llnhricar os livros rio Instituto.
~ ::!." Nos seus impedimentos o presidente{: suhslituido pelo
ad\·ogado mais antigo d'cntrc os membros presentes, segundo
a ordem da matricula.
p. 11.
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Art. 7. • O secretario do conselho o é tambem da assembléa
geral e do Instituto.
§ t.. o Compete-lhe:
t.. • Fazer a acta, a correspondoneia e o registro dos papeis.
2.• Ler a acta e o expediente, e dar-lhe destino.
3. o Apontar as faltas dos que faltarem, declarando si com
causa motivada.
~.o Communicar por escripto ao conselho o numero das
faltas consecutivas, sempre que do seu numero possa provir
responsabilidade.
5. 0 Escripturar todos os livros tio Instituto.
§ 2. • Nos seus impedimentos o secretario é substituído pelo
membro presente mais moderno, segundo a ordem da matricula.
·
Neste caso, compete a este fazer a acta e dar destino ao
expediente, até que cesse o imp1~dimento do secretnrio com
o seu comparecimento :í sessão.
~ 3. o Sempre que o secretario, on quem o substituir,
não comparecer á sessão, deve enviar a neta e o expediente.
Art. 8. o Ao thesoureiro compete:
i. o Ter a seu cuidado o cofre do Instituto, procedendo á
arrecadação da receita votada e ás despezas cgmpetentemente
autorizadas.
2. 0 Ter sob sua guarda a bibliotheca e os moveis do Instituto
devidamente inventariados.
3. 0 Apresentar annualmente á assembléa geral, na i.• sessão
de Outubro, o balanço da receita e despeza, acompanhado de
todos os esclarecimentos, em fórma de relatorio.
~-" Communicar por escripto ao conselho disciplinar o numero de mensalidades não pagas, sempre que possa provir
responsabilidade.
CAPITULO Ili
DAS

SESSÕES

Art. 9. o As sessões são de assembléa geral e de conselho disciplinar; aquellas têm logar uma vez n& semana, estas umn
vez no mez ; umas e outras podem ser extraordinarias.
Paragrapho unico. A assembléa geral e o conselho disciplinar funccionam com qualquer numero; mas não podem encerrar a discussão si houver algum inscripto para fallar, nem
votar, seja qual fôr o objecto, sem estarem presentes nove
membros, pelo menos, na assembléa geral e cinco no conselho disciplinar.
Art. i O. Ha um livro de presença em que assignam os que
comparecem, haja ou não sessão. Este livro será rubricado
pelo presidente, o secretario lança neste livro a data da occasião, e a declaração de ter ou não havido sessão.
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N:1 ansencia do secretario fará estas declarações o memhro
presente mais moderno.
Art. H. Nenhuma questão scientifica póde &er proposta
sem que o autor a acompanhe da exposição de motivos, indicando :1s di!Iiculdades, lembrando os casos julgados e pro.
pondo a solução que melhor lhe pareça.
§ I. o Lida a proposta co:n a exposiçüo motivada, é remcttilia á resJJectiva commis~iio de direito, a •1nnl deve dar parecer fundam•mta•lo, especificando totlas ns opiniões, refnrinuo
o direito patrio, mbsidiario, e a lição dos doutos, f) concluindo com proposições ela ras e precisas, para ~ervirem de base
ú votação.
~ 2. o Aprc·sentado e lido em sessão, o relato rio da commissão vai n imprimir com a propostn molivnd:1, ~l'ndo dl'pois
distrilmido Jlelos mcml.Jro:. do Instituto, n ll:1do para ordem
do dia.
~ :1. • Discutida c votada a materia, volta ú respectiva commissão, para redigir o voto do Instituto, citando os argumentos capitaes e desenvolvendo os que fundam•·ntarn a deds:-10.
~ L" Approvada esta decisão, é impressa e distribuida
pelos magistrndos.
Art. 12. E' prohibido ao Instituto responder a consultas,
excepto ás do Governo; e bem assim discutir c votar tjuestõcs
pendentes dos tribunaes.
CAPITULO IV
DOS DIREITOS E OJJRIGA1;ÕES

Secrão I
Dos direitos
Art. 13. Os direitos dos memhros do Instituto são :
i. o Discutir e votar em todos os assumptos sujPitos á assembléa geral ; nos do conselho disciplinar nquelles qne ddle
lizerem parte.
2·. o Ser votado :
Para vogal do conselho disciplinar, depois de dons annos
de elfectivo exerciCJo no Instituto.
Para th~.soureiro, depois de um biennio de elrectivo exerdeio no c<ínselho disciplinar.
Parn seeretario, depois de dons JJiennios de effectivo excrcicio no dito conselho.
Para presidente, depois de tres bienuios lle ell'cctivo eXL'rcicio no dito conselho.
·
----------3.0 Propor candidatos.
~\\\q~' Pt. CI'! --..,"'/ \\\l
.
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~. • Apresentar duvidas ou questões de direito, ou praxe,
na fúrma anteriormente prescripta.
5. 0 Ler qualqu<·r m<,moria, monogr~phia, ou obra de jurispmdencia que tenh(t escriplo.
6. o Queixar.se ao conselho disciplinar, de qualquer olfensa,
no exercício da profissão ou niio, praticada por algum collega.
7. o Defender-se livremente de qualquer accu~ação.
8. 0 Usar de vestimenta ta lar nas t"estivid11des nacionnes c
no exercicio do seu minislerio, quer nos auditorias, qtwr nos
tribunacs.

SI'CfàO

li

Das obrigat;ões
Art. U. Ao memhro do instituto cumpre :
1. • Exercer a profissão de advogado com honra, civilidade
e aptidão.
2. • Cultivar o estudo da j nrisprudenda c direito em
geral.
3. 0 Não referir actos da vida privada nos articulados c
quaesquer arrazoados, salvo si o exi~rir a defesa da cama,
depois de prévia informação escripta da parte.
~.o Obedecer ás deliberações da asscmbléa geral e ~s or·
dens do conselho disciplinar.
5." Observar fielmente estes estatutos.
6.• Satisfazer a joia de vinte mil r(·is antes da posse, assim
como a mensalidade de dons mil réis desde que cutre om
oxercicio.

CAPITULO V
D.lS l'ENAS I> 'DO

PROCESSO

Das penns
Art. 15. Os membros do Instituto suo sujeitosi_ás seguintes
penas:
t.a Multa.
2. a Advertencia.
3. a Suspen~ão por dons mezcs.
4.a Cancellamento.
§ i.• A multa não póde exceder de vinte mil réis.
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O multado, porém, tem sempre o direito de preferir olfertnr
á livrarin do Instituto uma obra ue jurisprudenci:~ que
nella não exista, á sua escolha; ou compor uma memoria
sobre a questão jnridica que o come lho disciplinnr determinar.
§ 2." A advertcnei;l consiste na demonstração da falta com:uettidn, ncompanhmla de admoc>taçiio l'rn termos urbanos.
~ 3.• A suspeusiio é a privação da p:ilavra c do voto durante o t~mpo tla senten~.a.
§ 4." O cancellamento consiste em ser riscado da matricula
o nome do condemnado.
Art. 16. Incorre em multa:
1." Quem faltar a tres sessões consecutivas sem causa
motivada.
2." Quem deixar de pagar as mensalidades por espaço de
tres mezcs.
3."' Quem infringir qnlllqucr disposiçiio destes estatutos.
Art. i 7. Incorre em advertencia :
I. • Quem faltar a seis sessões consecutivas sem causa motivada, tenha embora sido multado na fúrma do n. i do
art. :lü.
2. 0 Quem deixar de pagar as mensalidades por espaço de
seis mezes, embora :mteriormente multado.
3." Quem injuriar a qunlquer membro do Instituto.
Art. i8. Incorre em susrH·nsão :
f. o Quem faltnr n nove sessões consecutiva,, sem c::msa
mollvalla, embora anteriormente multado e advertido.
2. o Quení deixar de pagnr as mens;1lidade;; por espaço de
nove mezPs. emhora anteriormente multado e :1dvertido.
As mensalidades são devidas dur:mte o tempo da suspensiio.
3.• Quem pratic11r alguma violencia contra membro do
lnstitnto.
Art. i9. Incorre em canccllnmento :
1." Quem falt11r a rloze sc~sões consceulivas, sem cama motivarla, embora anteriormentll mullado, adver:ido e suspenso.
2. o (Jueiii dei x:1r de pngar as mensal idades por espaço
de doze mezes, emborn anteriormente multado, advertido c
suspenso.
:J. o Quem reincidir nas infracr:ões de injuria c vioiPncia.
!L o Quem comprometter, seja l"l.llllO fúr, a dignidade da
profissão.
ij," Quem ni'1o desempenhar honestamente os deveres do
seu ministerio.
Secr./o li

Do procpsso e julgamento
Art. 20. O processo é iniciado :
i." Por communicaçí.io do secretario, sempre que qualquer

membro faltar, sem causa motivada, a trcs, sei,;, nove ou
rlO?:I' srssõrs ronsr.cntiva~.
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A justificação aceita i!Íide a responsabilidade de todas as
faltas anteriores.
2. • Por communicação do thesoureiro, sempre que qualquer membro deixar de pagar as mensalidades por tres,
seis, nove e doze meze!::.
3. o Por queixa do offendido.
!1. o Por denuncia de qualquer membro do conselho dis·
ciplinnr.
Art. 2L Apresentnda a communicação do secretario ou do
thesoureiro, a queixa ou denuncia, ao conselho disciplinar,
é immediatamente remettida, sem discussão algumn, a commis~ão de direito criminal, a qual, no maximo prazo de Hi
<lias, relntaní o farto com totlns as suas circumstancias, tl
finnlisar:l com a~ sc~uintes l'onelusões:
-Qual a infl·ac~ão?
- Procede a accusação ?
-Qual a pena a applicar?
Art. 22. Discutido o parecei' no conselho disciplinar, 1:om
prrívio t·onvite por escripto ao nccusado para apresentar sua
defesa, é votado por escrutínio secreto, cada conclusão pnr
su:1 vez, lavrando immedüttamente o secretario a sentença,
que é assignada por todos os memlJros que votaram.
Art. 23. Si o cnso é de multa, a sentcn~·a do conselho disciplinnr não tem recurso algum e r executaria.
Art. ifJ.. Si o caso é de advertencia, cabe appellnção voluntaria para a assembléa gernl, no effeito devolutivo sómente.
Art. 25. Si o caso é de suspensão, cnhe appellação ex-otlicio com effeito suspensivo.
Art. 26. Si o caso é de cancellamento, a decisão do conselho disciplinar tem o Pffeito de simples pronuncia, ralJendo
o julgamento á asscmblt'a geral.
Art. 27. Nos casos dos arts. 2ft. e 25, reunida a assembléa
geral,{: ma rendo no accusado o prazo improrogavel de i5 dias
para eserever sua defesa ; esgotndo o prazo, vota-se, sem
discmsão, por escrutínio secreto, n confirmação ou reforma
dn sentença appellada.
Art. 28. No caso do art. 2fi, designndo o dia para o julgamento, !Hlra o qual é prcvianwntn convidado por escripto o
accusado, procede-se it leitura rio processo, são ouvidas as
partes, e vota-se por escrutínio secreto.
A sentenea é immediatamente lavrada pelo secretario c
nssignada pelo presidente do Instituto.
CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 29. O Instituto celebra, todos os nnnos, no dia 7 de
Setembro, a sessão solemne commemorativa da sua installação.
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Paragrapho unico. Nesta sessão fará o elogio dos membros fallecidos durante o anno quem pelo presidente fôr
nomeado.
Art. 30. Constando o fallecimento dê algum membro do
Instituto, declara-se em acta que a noticia é recebida com
pezar.
Art. 3i. O membro do Instituto que aceitar cargo judiciario ou administrativo de qualquer natureza, será considerado membro extraordinario.
No caso de renuncia, só novamente proposto póde ser readmittido.
Art. 32. Não ha sessão desde Ui de Dezembro até Hi
de Fevereiro, e nem nas férias da Paschoa e do Espírito
Santo.
Art. 33. O Instituto publicará uma revista mensal. Em instrucções especiaes marcará o programm:t de sua publicação
e os encargos da commissão incumbida de sua redacção.
Art. 3~. Ficam revogadas as disposições em contrario.
Hio de Janeiro, 6 de Março de 1877 .-Joa.quim Saldanha Marinlw, presidente.-Dr. José da Silva Costa, secretario.

DECRETO N. 7837-

DE

i.•

DE OUTUBRO DE

1880.

Pro roga novamente a aclual sessão da Asso mbléa Geral Logislatin alé o dia 9
do corrente mez.

Hei por bem Prorogar novamente a nctual sessão da Assembléa Geral !_,a~islativa até o dia 9 do corrente mez.
O Barão Homem de l\lello, do Meu Conselho, Ministro e
Serretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha
entendido e faca executar. Palacio do Rio de Janeiro em i. •
de Outubro de.l880, n9.• da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Ma gesta de o Imperador.

Barão Homem de Mello.
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DECRETO N. 7838

-DE ft, DE

ourunno

DE

i8'l0.

Coneotlc privilegio por 50 annos a Dcnedieto Antonio da Sill·a c aos Engonhciro3 AÚÕipho Augusto Pinlo o Luiz Angn!;to Pjnto, para a tonslnJr-ção,

uso e gozo do uma estrada do forro cnt•·o as citlatlos tio S . .Jo:io do llio
Claro o S. Carlos do Pinhal, na Provinda de S. Paulo.

Attendendo á proposta apresentada em concurreneia publica por Benedicto Antonio da Silva e os Eng-enlwiros
Adolpho Augusto Pinto e Luiz Auftusto Pintr•, llei por bem
Conceder-lhes privilegio por 50 annos para a construcção,
uso e gozo de uma estr:tda de ferro fJUr, partindo do ponto
terminal da estrada de f•)rro Paulista, na cidade de S. .João
do Hio Claro, Provincia de S. Paulo, lt'l"minc na cidr11le 1le
S. Carlos do PinlwL sob as L"lausnlas que com este hnixnm,
assi{.owdas por Manoel Uuarquc de Macedo, do l\IPu Conselho,
Ministro e Seeretario de Estado dos Neg·ocios ua AgTicultura,
Commercio e Obras Pui.Jlicas, que assim o tenh:J entendido c
fnça executar. Palacio do Rio de Janeiro em ft, de Outuhro
de 1880,59, 0 da Independenci:J e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o

Imper:~dor.

Jfanoel Bua~·qne de .ilfacedo,

Clausulas n que se ref"ere o Decreto n, ')'838
(lestn dntn..

E' concedido aos Engenheiros Adolpho Augusto Pinto e
Luiz Augusto Pinto e a Benedicto .Antonio da Silva privilugio
por 50 _annos, a contar desta data, para por si ou por uma einpreza que organizarem, construirem, usnrem e gozm·em uma
estrada de ferro de bitola de um metro entre trilhos que, começando do ponto terminnl da estraLia de ferro Paulistn, na
cidade de S. João do Hio Claro, l'rovinci:J de S. Pnulo, termine na cidade de S. Carlos do Pinhal, podendo prolongai-a
até á vil la de Araraquara, e construirem ramaes para Brotas,
Dous Corregos e Jahú.
Paragrapho unico. A construc~ão da linha principal, quer
na parte ora contratada, quer qmmto ao seu prolongamento,
deverá s~r feita de conformidade com o tr:H'ado mencionado
nos estudos realizados por ordem do Governo, pelo Engenheiro Francisco Antonio Pimenta Bueno. O preço de taes
estudos, c:•so delles se utilise o concessionario, será indemnizado ao Governo, mediante itjuste prévio.
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H

Sob pena de caducar a presente concessão c salvo os
casos de forc;n maior, j ustilieados perante o Governo e por
elle julgados, não serão excedidos os scguint(JS prazos :
L" De tt·es mezes, contados desta d•ttn, para a incorporação
da empreza ;
2. • De doze mezes, depois dcstn incorporaçiío, parn a apresentação dos planos definitivos dtt linha ató S. Carlos do
Pinhal, e de 32 mezes 11arn os do prolong:uuento e rauwes,
na fót·ma prest~ripta pelo art. 21 § 1." tio Bn;.:ulmnento que
baixou com o Decreto n. ti56l de 2iJ, de Fevereiro de 1874;
:1. 0 Depois de approvados pulo Governo os planos ou considerados taes, por terem permanecido mais de sessonta dias
em seu poder, sem ~erem rejeitados nem sujeitos a modillcação alguma, a construcção comcçarú dentro de quatro
mezcs, e todas as obras terminarão no prazo de tres annos
tia data em que as mesmas obra~ começarem.
JJI

A construcçào do prolongamento att~ ú villa tio Araraqu:.tra
e dos ram:1es para Brotas, Dous Corrego;; e Jahú far-se-ha
dentro do pt·nzo de tres annos, a contar da eonclus;io da
linha até S. Carlos do PinhaL O Governo poderá fixat• prazos
parciaes para a construcção de cada um tios referidos trechos
da estr;tda.
IV

Durnnto a constrttcção poderá a emp1·eza fazer nos mesmos
planos as alterações que Julg-ar cenveniontes, submottondo-ns,
porr\rn, previamente ;\ :Jtlprovnç~o rlo Governo.

v
A ompreza terá preferenei;1, em ign:tltlntle de coudi~õt~s, :10
prolong-amento da estrada e dn seus ramaes além dos pontos
terrninaes, ·mencionados na prcseutn roiH:I'-s:,o, lwm como
pllra a conslrucção de novos ramaes.

VI
Emqu:.tnto vigorar o privilegio, o (;ovcrno niio w·rmittirü a
construeçiio do outras linhas ferreas na mesma direcdio e
dentro da zona de 30 kilomelt·os para cada lado tio eixo da
estrad!l e dos ramaes, salvo as excepções constantes tio
art. 9:1 § i." do ciuttlo Begulamento de 28 de Fevereiro
de J87~.'
I'- 11.
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í6

60~

ACTOS DO FODRR RXF.C.UTIVO.

VII
Durante o mesmo prazo do privilegio e com as reslricções
mencionadas no§ 5. o do mencionado art. 9.", gozará a empreza isenção de direitos de importação sobre os trilhos e
accessorios, trem rodante, combustível e mais materiaes
necossarios á construcção, conservação e custeio da linha e
ramaes.

VIII
A empreza terá direito :

§ L • De dcsaproprinr, na fórma do Decreto n. 816 de i O
de Junho de 1855, os terrenos o hemfeitorias de domínio
particular que forem necessarios para a construcção ou melhoramento da linha, de seus ramaes e suas dependencias.
Na avaliação dos terrenos e bemfeitorias que forem desapropriados, o augmen\o do valor proveniente dos effeitos
desta concessão não será levado em conta.
§ 2. • Para assentar trilhos nas estradas e caminhos actuaes,
com tanto que não interrompam o tr:msito publico, e obtenh:~
para isso a necessaria permissão das autoridades provinciaes
ou municipaes. Só neste caso se fará effectivo este favor.
§ 3. o A preferencia em igualdade de circumstancias, para
lavrar minas na zona privilegiada, sendo expresso em contrato
especial o numero de datas que o Governo julgue conveniente conceder, bem como as condições a que tem de ficar
sujeita a empreza.
§ 4. 0 Ao uso das madeiras e outros materiaes existentes nos
terrenos devolutas ou nacionaes indispensaveis :í conslrucção
da estrada e seus ramaes.
IX

A tarifa dos preços de transporte de passageiros e cargas
de qualquer espacie será organizada pela empreza e approvada pelo Governo, de cinco em cinco annos.
Em caso algum essa tarifa excederá a dos m ~ios de
transportes ao tempo da approvação.
Quando por ocrasião da revisão das tarifas se verificar que
a receita liquida exeede n i2 % do capital despendido, o
excedente. deduzida a fracção destinnda ao fundo de amortização, dividir-se- ha em duas partes iguaes, sendo uma
applieada á reducçiio das tarifas, e outra em beneficio da
em preza.

X
Os transportes de materiaes, pass3geiros e bagagem por
conta do Estado ou da Provincia de S. Paulo, effectuarse-hão conforme as condições mencionadas no art. n do
regulamento supracitado.
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XI
Observar-se- hão nesta estrada de ferro e seus ramaes, no
que lhes fôr npplicavel, ns disposi~·ões regulamentares vi·
gentes, relativas a fiscalisação, construcção, conservação e
policia das linhas e outras quaesquer que parn o futuro
forem decretadas, comtanto que não contrariem nenhuma
das clausulas da pre~ente concessão.

XH
O Governo fiscalisará, como julgar conveniente, n execução das obras, o serviço do trafego e o cumprimento de
todas as clausulas desta •;oncessão.
XIII
Qualquer que seja a séde dn emprezn que fôr organizada
para a comtrucção das ohras, lerá a mesma cm1Jreza um
representante nesta Côrte para tratar com o Govemo, sendo,
porém, da competencia exclusivn dos Tribunaes do paiz as
questões suscitadas entre a emprezn e os particulnres.

XIV
Fica entendido que esta concessão em nenhum de Sflus
elfeitos prejudicará emtras anteriormente outorgadas ou
quaesquer direitos adquiridos, nem po•lcrá ser transferida,
salvo á companhia que fúr incorporada 11:1ra execução do
• presente contrato.

XV
Em caso de desaccôrdo entre o Governo e a empreza sobre
direitos e obrigações dfl ambos será a questão resolvida P'Jr
meio de arbitramento.
Cada uma das partes nomeará um arbitro, e o terceiro que,
no caso de empate, decidirá definitivamente, será escolhido
por """ôrdo de ambas, antes de procederem a qual!juer exnmc
ou discussão dos documentos relativos á questão.
Na falta de accôrdo decidirá a Secção do Imperio do Conselho de Estado.
O seu laudo será definitivo e sem recurso algum.

XVI
Em qualquer época, decorridos os quinze primeir.9.S.~
depois de aberta toda a linha ao trafego, po _ · -q_ Q~vern,l\
resgatar a presente concessão. O pre~· , IQ--ç~Sg\1"~ Qb.-~á.<L~,· '/)
fixado por Jou~ .arbitros, um nomeado
~~~\'eh\o, e outro
1>

.

...._<:>.,'
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pela empreza, os quaes tomarão em consideração, não sú a
importancia das obras, no estado em que estiverem, sem
attenderem ao custo primitivo, como tambem a renda l!quida
ua estrada nos cinco primeiros annos nn teriores.
Em nenhum caso, porém, poderá o preço do resgate que
resultar do arbitramento, exceder n uma somma cuja renda
annual de 6 "/, seja equivalente á renda liquida média dos
cinco anuos anteriores.
Si os arhitros não concordarem, unrú cada um seu parecer e
a que~tão será resolvida definitivamente pela Secçiio dos Ne·
gocios do Impcrio do Conselho de Estado.

xvn
Pela inohservancin de qunlqncr uas clausulas dn presente
concessão, incorrerá a em preza na multa de 20H,~ a 5: 000;),
segundo a gravidade uo caso.
·

XVIII
Para garantia da rxer.nçiio do contmto c pagamento tias
multas, n emprezn prcstnní, uo Thesouro NaciomoL antes
da assignatura do mesmo contrato, uma caução de tl'inta
contos de réis (30:000~) em dinheiro ou apolices da divida ,
p:~.blica, que será preenchida sempre que, por desconto de
multas, for desfalcada.
Esta caução, sendo em dinheiro, não vencerá juros.
XIX
Os pra~os mnrcados nn presente concessão só poderão ser
prorog;,dos, verifir·::ulo o r.n~o de forç.a mnior, pag-ando a
emprr.zn por cad.1 mcz da prorogação a multa de i>OOl', não
podendo, porém, a prorogaç1'ío ou pro rog-ações exceder de metade do prazo lixado na mesmn concessão, sob pena de
c11dncidnde e pcnl:l da eanç:io.

XX
Terminado o prnzo (lo privilegio e não verificando-se a
hypothese da clausula Hi.•, eontmllará a emprez:t na po;;se
c gozo da estrada, ramaes e suns dependencias, pagando
desde então ao Governo o que por este mr lixado pelo aforamento dos terrenos devolutos e nncionncs oceupados pela
empreza.
Pnlacio do Rio de Janeiro em 4, de Outubro de 1880.Manoel JJttm·que de AI acedo.
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DECHETO N. 7839-

DE

6

DE OUTUBRO DE

!880.

Con•·c<io permissão a Henrique hi<loro Xavio•· tio lldLo pam cxplomr mina•
de ferro o outros n·clacs na comarea de Xiririca, na Prodneia de S. Paulo.

Atlendendo ao que Me requereu Henrique Isidoro Xavier
de Br·ito, Hei por bem Conceder-lhe permissão para explorar
mims de ferro e outros metacs no logar denommado - Sa •
patú- da comarca de Xir·irica, na Província de S. Paulo,
mediante as clausulas que t~om este baixam, assi~nadas por
l\lanoel Buarque de JUacedo,d0 Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ne~ocios da AgTicultura, Commereio
e Obras Puhlieas, que as~im o tenha entnndido c fa~;a exe·
cu ta r·. Palncio do Hio de Janeiro em 6 de Outubro de 1880,
59. o da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l'tlagcstade o Imperador.

11/anol'l

BIWIIJIIC

de lllacedo.

Clausulas a que se a·et"ere o !acc•·eto u. 7'83D
·
desta data.

E' concedido o prazo de dous annos, contados desta data, a
Henrique Isidoro Xavier de Brito, para, sem prejnizo dos direitos de terceiro, explorar minas de ferro e outros mineraes
no logar denominado- Sapatú- da comarca de Xiriricn,
da Província de S. Paulo.

11
São applicaveis a esta concessão as clausulas 2. a a 9. a das
que baixaram com o Decreto n. 6962 de 6 de Julho de 1878.
III
Satisfeitas as clausulas deste decreto, ~er-lhe-ha •:onccdida
:tulorizaçiio para lavrar as minas nos Jogare;; por elle designados, si provar ter as faculdades precisas para, por si ou por
meio de companhia que incorporar, m:mter os trabalhos de
mineração no estado exigido pela possança das minas.
Na hypothese de não ser· lhe r.oncedida a lavra das minns
como descobridor destas terá direito a um premio fixado pelo
Governo, segundo a importancia das minus, e que lhe será
pago por aquelle a quem forem ellas concedidas.
No acto da eoncessiíl) da lavra serão estabelt•cidas as condicções que o Governo entender conHnicnte no interesse, quer
da mineração em geral, quer do Est:Hio c dos 1mrticnlarcs.
Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Outnbr\) de 1880. ll!anoel Bum·que de ,Yacedo.
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DECRETO N.

78~0

-

DE

6

DE OUTUBRO DE

1880.

Concede privilegio a Annlbal Vospa Giglio pa1·a as latrinas dosinfcctautu<,
<lo sua invenção.

Attendendo ao que Me requereu Annihal Vespa Giglio,
e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania
e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe patente, por
dez annos, para <ts latrinas desinfectantes, que diz ter invonta do, e cujas explicações e desenhos depositou no Arch ivo
Publico, com a clausula de que sem o exame do seu invento
e do reconhecimento da innocuidade deste, veril1cada pela
Junta de Hygiene Publica, não terá vig-or a mesma patente,
que será nulla o sem elfeito nos casos previstos no arl. lO
da Lei de 28 de Agosto de i830.
Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocies da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Outubro de 1880,
59. • da lndependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarque de Macedo.

DECRETO N. 78U- IJE 6

DE QUTUBRO DE

1880.

Autoriza a omissão do bilhctos postaos nos limitos do corroio urbano.

Convindo tornar extensivo aos limites do correio urbano o
uso dos bilhetes postaM estabelecidos pelo Decreto n. 7G!l:i
de 28 de Abril do corrente anno, Hei por bem Autoriznr a
emis<>ão daquelles bilhetes nos indicados limites, com a faculdade concedida na alteração primeira das que baixaram com
o citado decreto, e o mesmo porte, lix:1!1o no art. 12 do Regulamento annexo ao Decreto n. 3~!,3 de 12 ds Abril de
1865, para as cartas a que se reftJrem os ~§ i. o e 4. o do mencionado artigo.
Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministl'o
e Secretnrio de Estado dos Negocies da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em G de Outubro de 1880,
59." da Independencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua ?!lagestade o Imperador .

.lllanoel Buarque de Macedo.
d'VJ'd'I:F~
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DECRETO N. 7M2 -

DE

7

DE OUTUBRO DE

1880.

COI•YOca extraort!inariamonto a Assomhlóa !;oral L~gülativa par" o •lia !I do
corrcnto mcz de Outuhro.

Tendo ouvido o Meu Conselho de Estado, Hei por bem Convocar extraordinariamente a Assembléa Geral Legislativa
para reunir-se no dia 9 do corrente, por assim o pedir o bem
do Imperio.
O ll~rão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negor.ios do Imperio, assim o tenha
entendido e faç:~ executar. Palacio do Rio de J:~neiro em 7 de
Outubro de 1880, 59. c da Indepcndencia e do Jrnpcrig.
Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador.

Bm·üo Homem de Ml!llo.

DECRETO N.

78~3- DE

9

DE OUTUBRO DE

f.880.

ApproTa os novos estatutos da Associação de soccorros mutuos D. Luiz I.

Attcndendo ao que requereu a directoria da Àssociação
Dramatica e de soccorros mutuos D. Luiz I, c Conformando-me com o parecer da Secção dos Negocios do Jmperio do
Conselho de Estado exarado em Consulta de !8 de Junho ultimo: Hei por bem Approvar os novos estatutos da mesma Associação.
Quaesquer alterações que se fizerem nos ditos estatutos
não poderão ser postas em execução sem prévia approvação
do Govemo Imperial.
O Darão Homem de 1\lello, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocias do Irnperio, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 9 de
Outubro de 1880, 59.• da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Barão Homem de Mello.
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Estatutos da Associação de
D. Luiz I

soc<~orrol::\ mntuo~

CAPITHO
DA

OUGANIZAÇ,\v

1•: FINS

DA ASSOCIAÇ,\0

Art. I."A Associacfí,') !lramatica e do soccorro!:l mntuos
D. Luiz I ~npprirne de 'cus estatutos, tudo o tJUC diz !Ira·
matico, e passa n denominar-se • Associação de ~o::corros
mutuos • instituída no Hio ()r, Janeiro, mule tem sua séde, cuja
flur:11:iio é indclcrrninati.-1 e da qual é protector S. M. F. o
Sr. D. Luiz I.
Arl. 2. o A associaçiio eompiic ·se tln soei os c soei<~s, sem
distincçiitJ tlc nacion:llidadc, uma vez fJUC a ella queirnm
pertencer c I'Stcj:nn llliS eolllliçõps para isso <~>tabclecidas,
sendo seu numero illimitado; c tem por fim soccorrer todos
os associados CJUando enfermos; as ramilias dos mesmos depois do seu fallecimcnto; bem assim concorrer não sú para o
transporte daquelles !JUC provarem ter necessidade de retirar· se dr~ Côrte ou do Imperio, corno para auxilio do funeral
dos que fallecercm.

CAPITULO li
DOS

AS.'OCIAUO~

Art. 3. 0 Peso<oa nlgurna ser:·l nJmiltida n razcr parto da

~ucir~ção, Sl'lll

r~s

que SCj1l prcviamentfl proposta por SOCÍO el!·ectÍVO, rom a declaraç.iio tlo nome, idade, nacionnlidade, prollssiio e residencia do propo~tu e sem que nella ~e verifique
os seguintes rcquisi tus:
L" Achar-se no estado do perfeita saude e sem defeito
nlgum physico que possa no futuro servir para allcgar molestia ou impossibilidade de trabalhar.
2. 0 · Ser de condição livre e de comportamento irreprehensivcl. ·
3. o Ter meios honestos de Y ida c niio snr menor de 1~
annos, nem maior de tiO; devnn<lo as vrnJlOStas dos menores
ser acomp:mlwdas de consentimento por cscripto !los pr~is,
tutores o curadores, os qnnes >:e obrigariio a cumprir os
onus pecuniarios, que os ditos menores contrahem com 11 associação.
~. Não estar envolvido em processo erime.
0
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Art. !J,," Para as assoeiauas exige-se, além das condições
do artigo antecedente, que srjam propostas por seus mt~ridos,
irmãos, pais ou filhos, uma vez que façam pt~rle do gremio
social e que vivmn debt~ixo do mesmo tecto, sem economia
separada.
Art. 5. o As propostas pnra admiss:1o de associndos, logo quo
B•·.jam recebidas, serão rcmcttidas pelo 1. 0 ~ecretario á commissão de syndicnncia o por esta devolvidas ao mesmo soerctario, com o respectivo parecer, dentro do prnzo de i5
dias, o mais tardar, afim do ser o mesmo lido c resolvido na
primeira sessão do conselho.
Arl. 6. 0 Logo que a pessoa proposta para associado for
:~pprovndu, o i." secretario dar-lhc-ha disso ~dnucia por
cscriiJLo, para «JUO dentro de 30 di:;s, con\auos da data da
llllprovnção, satisfaça o p3gamcnto da respcctivJ joia c diploma,
sob pena do Hcar sem effoito a approvação.

CAPITULO

DA CLASSIFICAÇÃO

lil

DOS ASSOCI.\D(IS

Art. 7." A assoc1açao compõe-se das seguintes classes:
rontrihuinles ou remidos, honorarios, bcnomoritos c bemfeitores.
§ 1. o São contribuintes todos os associados approvados c
que tenham pago a rospeclivá joia e diploma c contribuam
com a mensalidade de que !rala o§ 2." do art. 8. 0
§ 2. o São remidos os benemoritos até á promulgação destes
rstntutos ; os que já gozam deste direito ; c os quo se remirem de suas mensalidades, do confonnidado com os
nrts. 9. 0 c 10.
§ 3. 0 São honorarios todos os que, n:to fJtiCrendo fazer
varto da associação como associados, contl'ihuintes ou remidos, se distinguirem por actos que mereçam se lhos conHra este titulo.
§ ~-" São benemeritos os que já gozarem deste titulo; os
11ue propuzerem 40 associados, que tenham satisfeito as respectivns joias e diplomas ; os que servirem no conselho por
espaço do tres :mnos, não faltando a mais de qmlro sessões rm
rada nnno; r os quo llr.en•m ;í a'snriariio t!onntiyns llUJH'a
inferiores a 250,)000.
~ G." S1io licmft~ilon·s th associatltl~ IJlH\ Liron~m ohlirlo
ou obtiverem o titulo de bonemerilus por mais de uma vez,
sondo o respectivo titulo concedido velo conselho n sanecionndo pela assemblén geral.
r. n. 1sso
n
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CAPITULO IV

DAS lOJAS, MENS.II.LlDADES E REMISSÕES

Art. 8. o Para os :tssocintlos serem soccorridos, seg-undo o
disposto no art. 2.•, siio obrigados:
§ l. o A contribuir com a join de 51$, si não fór maior de
35 annos, P. com a de iOI'$, si tiver mais de 36 até 50 annos :
concorrendo em todo o caso com J/j pelo respectivo diploma.
§ 2. 0 A pagar (seja qual fôr a sua idilde) l/) mensaes em
trimestre ou trimestres ndiantados. á vontade do associado.
Art. 9. o A pessoa proposta para nssociado que, no acto
de sua entrada para a nssociação, quizer remir-se das suas
mensalidades, o poderá f:•zer, pagando a quantia de 120/> tendo
até n idade de 35 annos, de HiOi'$ si tiver de 36 até a de 50
annos ; si a remissão, porém, fôr requerida por quem já fôr
socio, pagará na mesma fórrnn levando-se-lhe em conta 50 "/o
das mensalidades que tiver pago.
Art. iO. O ass'lciado que, antes da promulgação destes
estatutos, tiver entrado para a associação, poderá remir-se
da mesma fórma d,o artigo nntecedente, com a quantia de
100/J si não fôr maior de 35 annos, e com a de 120/j si tiver
de 36 a 50 annos; não podendo tanto estes corno aquelles
gozar deste favor si tiverem recebido beneficencia.

CAPITULO V

DOS DEVERES

DOS ASSOCIADOS

Art. H. E' dever de todo o associado, além do que lhes
prescreve o art. 8." e seus paragrapbos:
§ f. o Cumprir e fazer cumprir os presentes estatutos.
~ 2. o Ser pontunl no pa:.ramento de suas rnensnlidadcs e
aceitar os cargos para que fõr eleito ou nomeado, não p0 •
dendo a elles esquivar-se sem ser por motivo attendivel a
juizo de quem eleg-eu ou nomeou.
'
§ 3. • Concorrer com todos os meios ao seu nlc:mce para
tudo quanto fôr a bem da associaçilo.
§ 4,. o Comparecer :ís ~e;;sões dn assemblé~ geral.
§ 5.• Participar por cscriplo no ~." secretario qu:mdo
mudar de residencill.

ACT"S DO P00EH gxECUTIVO.

6H

CAPITULO VI
DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS

Art. 12. Todos os a~sociados, excepto os honorarios, têm
direito :
§ t. o Aos soccorros garantidos nestes estatutos, uma vez
que se a1~hem quites com a associação, tanto de mensalidades
como 1e quaesquer outras obrigações.
§ 2. 0 A remir-se de suas mens;~lidt~des. quando lhes aprouver, de conformid\lde com os arts. 9. o e tO.
§ 3. o A propor por escripto, ao conselho administrativo,
as medidas que julgarem convenientes 11 bem dos interesses
sociaes e dirigir-lhe qut~liJUer queixa ou representação a bem
de seus direitos.
§ 4. 0 A requerer a convocação da aRsembléa ger:tl extraordinaria quando julgarem indispr•nsavcl a bem dos seus
direitos ou interesses sociaes ; devt'ndo o requerimento ser
apoiado por dez socios quites e ter a declaração Cios motivos
da convocação, não podendo o presidente da assembléa geral,
a quem será dirigido, negar a convornção nem espaçai-a
por mais de dez dias.
§ 5." A deixnr de satisFazer suas mensnlidades quando
ausentarem-se para Jogares onde não po,~nm ser soceorridos
peln associaçiio, comt11nlo que tenham frito a de\·ida participa~lio ao L o secret11rio. Ni10 terão neste caso direito a soccorros ~enão tres mczes depois da parlicip!IÇão do seu regresso, nem tão pouco poderão le;wr pen.oão si fallecerem
ausentes ou dentro do primeiro trimestre, contndo da dnta
desta participação. Niio serão considerados ausentes, embora o estejam, os que forem remidos e os que estiverem
contribuindo com as mensalidades.
§ 6. o A votar e ser vot11dos nos casos estabelecidos nestes
estatutos, exceptu:mdo-se :
t. o Os que estiverem recebendo beneficencia da as~ociação.
2. o (1 ~ que não estiverem no gozo de seus direitos civis e
sociaes.
3. o Os menores de 18 annos e os associados em geral.
4 ... Os empregados estipendiados pela associação.
5. 0 Os que não souberem ler nem escrever (que só poderão votar).
CAPITULO VII

Art. t:L O 11ssociado que ab:mdonar. sem c:msa reconhecida ou justificad11, o Jogar para quo tiv1~r sido eleito, ou
que participando ause11da nflo a effeetue e nflo <lr.ír disso
sciondn á nssoci:,wão, lir'ar::í privado do:< direito~ qur Ih"

6i2
confere o art. i2 §§ 1.", t>.o c 6.•, pot' tempo tle st>is mczc~,
salvo, na primeira hypothese, si n nsscmbléa gernl relevar a
falta ; e, na segunda, ~i o associD do p;l~Ull' todas as nwn,;alitladt·~ de sua verdadeira ou supposta ausoneia.
Art. il1. O associado que se dei:-.ar tllrnnr em m:lis tle
seis mezes de suas mensalill:,des, se n~pntarú l<~r reuutw!atlo
ao direito de associallo; mas si !Juizer saldar seu dehilo, u:1o
excedendo a um anno, poderü fazel-o si convencer ü ~dmi
nistraçíio, por meio da eommiss5o de syndieancia, que foi forçado llür motivos contra a ma vontnllt•, niío tendo, porém, direit.J aos soccorros da a;;soci:u:iio st·n~o seis mczcs llepois lle
quitar-se.
Art. it>. Prrdem os dirt•itos de nssor.i~tlos o júmnis potkri"io fazt·r partn da as,ot:ial:ão :
~ L" ll,; tjue exlravi:li'L'IIl qualtpll'l' ljtlilnlin ou ubjol'ln da
;,ssocitl\.'~0, qnu lhe tenha sido eon!iado, t) qw) parn os haver
lút• tH'et•ssario recorrer a juizo.
13 2.• (),; que r,or infurmnt;õe-: itwx:,etns fnret:t :ulmittid''' no
gremio ;.:ocial fúra tbs conllil.,'i)e:; do,; I.", 2.", :1." e~." requisitos do arl. 3."
Para os que se reconhecer lwvcrt'm cntratlo fúrn do L •
rettnisilo do art. 3.• sómentc se lhes poderú npplirar n pc1w,
si isto se verificar dentro do primeiro anno de as,;ociado.
§ 3. o Os que forem definitivamente eonllcmn:ulos por crime
contra a honra ou contra a propriedade.
Art. iG. Os associados que espont~•wnmente se lleslignrcm
ou forem desli~ados da assodação, não lerão direito a hwer
qualljucr quantia com que para elln tcnlwm cntrnllo.
C I PITULO \'111
DOS PODERE,; D.\

.\i'SOCIA!;,\o

Art. i7. São poderes tla :t"'O!'ÜIÇ~o. rJtwntlo legalmente
eonstituidos:
i. o A assombléa geral ;
2. o O conselho administrati\ o.
CAI'li'ULO IX

Art. ~8. A n;:somhléa g·cralt') a rr'illllllll !lt~ todo-; M ns'"'·
eiatlus dfeetivns qw~ se acharem !flLilt•,; no :1elo !I" s('l' t~OH
voc.alla, o q)l<l terá Jogar o_rdinarian~etlle sempre que o ~Jem
soewl o exiJa, ou quando for requcnlla por llcz soeios qu1te,;,
r·,•nlorme mumh1 n ~ ft." t.lo <111 11.
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Art. :I.!J. As reuniões ortlinarius da assembléa geral deverão
cffectunr-se :
§ :1.. • Na s••gnntla domingn de Janeiro de cada anno, de·
vendo nesta reunião ter lo~ar u npres.~ntaçiio do relatorio e
hnlnnço do anno findo, e proceder-se ú eleição da mesn d:~
assembléa geral, que se comporá de um presidente, um L•
e um 2." secretario, não podendo sC'r c lei tos para estes eargos
os membros da ndrninisti·ação, da commissão de exame de
contas c do novo conselho administrativo.
§ 2." A segunda terá log:11· logo qt:.e a commis>i'ío de
exame de cont[ls e rclatorio der por concluidos os seus trabalhos,qnc niio poderão se espuçar por mais d.c 20 dias, c
nella será discutido c votado o parecer dn mesma commissiio,
o lratar-sc-ha do mais que f!lr submettido ú sua d.ecisão.
§ :l." A terceira serú para dar posse aos novos eleitos, n
qual terú Jogm· com qualrJuor· numero de ~ssoeiados, logo IJUC
se achem pre:<ontes pnlo m,mos ll consPllwiros.
Art. 20. N<lo ser;í ,·onsid.er;llla assemuléa geral lcgahncnte
constituida :1 reunião menor de 40 associados, nas ei•·cumstaneias d.eclaradas no art. 18, assim como n quo não for
convocada do conformidade eom aslli,;posiçõcs destes estatutos o tmnunciadas pelo menos com tres di:1s de antcccdencin, nas folhas do maior circula~ão d.csta Curte.
Art. 21. Si no dia c hora marcados para a rcuniiío d.a
assecnbléa geral não se reunir numero suffieientc do associados, será clla novamente convocada pt~ra oito dias depois,
o mais tardar, funcciommdo então com qualquer numero do
associndos.
Art. 22. Compete :í nssombléa geral :
§ f." Ouvir a leitura dn aeta da sua ultima sessão, approvar
ou emendar a sua rcdacçiío, eomtanlo quo as emendas que
fizer e,;tejam em perfeita harmonia com aquillo que se tiver
pnssado c d.isser respeito ; devendo ser mencionadas tacs
cnwndas na a c ta da sessão em que se fizerem a~ alterações.
§ 2." Ouvir as queixas ou representações dos associados
quo para clla recorrerem, discutil-as c decidil-ns como for do
justiça.
§ 3." Approvar, alterar ou rejeitar as propostas apresentadas por qualquer associado.
§ 4." Determinar a respeito da venda de apolic(Js da associnr;ão e de sua liquidarão.
§ ti." Eleger a mesa da assembléa gemi, a commissiio de
exame de e011tas e o conselho administrativo c suspender
ou dcmittir livremente a rjualquer !los eleitos on a todos
o!los.
§ 6." Heformar ou alterar estes estatutos, suiJmcttcndo a reforma ou alteração ú approvação do Governo Imperial.
§ 7. ~ Providcncinr em todos os casos em que _!'gltm·_ com----pctcncw no conselho.
~-~,
n,·
Art. 23. Nas nsscmbléas gerncs convoYII'fiAA-f)~tdOPdltful; ·: ;1·;· 1
riamentc, >Ó se tratará do oiJjeeto que lii'Of'àl'otivado a sua
' '
convocação.
/ --::'~"
t c:..)
\~
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CAPITULO X

DO CJNSELHO

ADMINISTRATIVO

Art. 24. O conselho administrativo será composto de U
membros eleitos annualmente pela assembléa geral, e solidariamente responsavel por todos os seus actos.
Na direcção e execução dos negocios da associação compete-lhe :
§ L o Reunir-se em sessão preparntoria para eleger a directoria composta de um presidente, um vice-presidente, L •
e 2. 0 Recretarios, um thesoureiro e um procurador e as respectivas commissões permanentes de que trata o art. 33.
~ 2. 0 Reunir-se ordinariamente duas vezes por mez e extrllordinariamente sempre que seja convocada pelo presid':lnte
por intermedio do i. o secretario, ni'io podendo haver sessão
sem estarem presentes pelo menos H dos seus membros, perdendo os respectivos Jogares os que faltarem a tres sessões
seguidas sem ser por motivos de molestia ou ausencia participada.
§ 3. o Executar e fazer executar, cumprir e fazer cumprir
os presentes estatutos ; não consentir que sejam demorados
os soccorros aos associados, sejam elles de que natureza
forem, uma vez que estejam quites e em estado de enfermidade; suspender a continuação dos mesmos logo que tenha
conhecimento oe que estão sendo prestados indevidamente.
§ 4. o Ouvir as queixas dos associados e deferil-as como
fõr de justiça.
§ 5. o Autorizar todas as despezas sociaes que lhe pareçam
justas, as quaes serão pagas pPio thesoureiro rlepois d.e despachadas pelo presidente.
§ 6. o Tomar contns ao thesoureiro no fim de cada trimestre ou em outra qualquer occasião, que o conselho julgar
conveniente; approval-ns ou rejeital-as segundo o parecer da
commissão de contas.
§ 7. o Observar que o mesmo tbesoureiro não conserve em
seu poder quantia maior de i: 000$, ordenando- lhe que seja
recolhida 11 um B11nco que mais credito mereça, em conta corrente da associação.
§ 8. o Tomar conhecimento dos serviços prestados á associação conforme o que dispõe o art. 7.o e seus paragrapbos,
e mandar passar os respectivos diplomas aos associados que
se acharem comprebendidos nas mesmas disposições.
§ 9. o Suspender qualquer membro que não cumpra com
zelo e dignidade as attribuições a seu cargo.
§ 10. Requisitar ao presidente da assembléa geral a convocação desta extraordinariament~>, sempre qu'3 o bem socia I
assim o exigir.
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§ H. Organizar, approvar e submetter á approvação da
assembléa geral um projecto de regimento interno, para regular as sessões do conselho; bem como para discriminar os
deveres da directoria e das respectivas comrnissões.
§ n. Accusar o thesoureiro e a todo e qualquer associado perante a justiça do paiz, quando defraude o cofre
ou os f'lndos sociaes.
§ i3. Requisitar á assembléa geral qualquer providencia
que não seja de sua competencia.
Art. 25. Serão supplentes dos conselheiros todos os associados immediatos em votos, os quaes serão chamados na
ordem da sua votação para tomarem assento nos seguintes
casos:
§ i. o Por falta de comparecimento do proprietario a tres
reuniões seguidas, não sendo motivadas por molestia ou ausencia participada.
§ :! . o Por despedida ou fallecimento.
§ 3. o Por atrazo de mensalidades.

CAPITULO XI

D05 DEVERES DA DIRECTORIA

Art. 26. A directoria será competente para dar cumprimento ás deliberações do conselho, bem como para passar
procurações, autorizações ou quaesquer petições que tenham
de subir aos poderes do Estado.
Art. 27. São nttribuições do presidAnte:
§ i. o Presidir as sessões do conselho, dirigir a ordem dos
trabalhos, na fórma determinada nestes estatutos e no regimento interno; dar destino ao expediente; estabelecer a
maneira das discussões e votações.
§ 2. o Manter a ordem em todas as sessões do conselho e
suspendel-as quando ellas se acharem alteradas e não forem
attendidas as suas observações a tal respeito.
§ 3. 0 Rubricar os livros da associaÇão depois de competentemente numerados, abertos e encerrados por meio de termos
assignados pelo L o seéretario.
§ ~.o Examinar o estado dos ·trabalhos da secretaria e
thesouraria e providenciar sobre as faltas e irregularidades
que encontrar de accôrdo com os respectivos chefes.
§ 5. o Autorizar, independente da intervenção do conselho,
todas as despezas que forem urgentes e não excederem a
quantia de !006000.
§ 6.• Mandar passar as certidões requeridas pelos associados e dar-lhes sciencia das deliberações do conselho que
disserem respeito a qualquer requerimento, proposta ou representação por elles feitas.

~ 7. o Despaehar todos os p:1peis que não th•pcndcrom da
deliberação do conselho. ruiJrieantlo o tlatamlo os sono; despachos.
§ 8. 0 Ordenar a entrega das bcne~cc~lcins logo f!llC !fUalquer associado a reclamo e tenha tln·e1to do recebei-a.
§ 9. o Organizar c apresentar á assombléa geral, na sua
primeira reunião onlinnria, um relatorio circumst:mciado do
todos os trabalhos c cccurroneias do anuo social, acompanhando o halaneetc geral c mapras Lliscriminalivos de todos
os movimentos da associaçi\o durante o anuo.
§ i O. Nomear commissües para representar a :~ssociação
quando for convidada para assistir a qualquer acto solem no.
Art. 28. Ao vice- prcsidcnlc compete substituir o presidente em lodos os seus impedimentos, aindn mPsmo momentaneamente, excepto nos caso~ ilc dcmi:osão ou fallccimenlo, que deverá ser preenchida :1 vaga por nova eleição,
assumindo durante o tempo da substituição, qualquer que cllc
seja, todas as atlrilmições e responsabilidade.
Art. 29. Ao 1. 0 secretario compete:
§ f. o Substituir o presidente na falta do vice- prosillenlo,
nssumindo todas as suns attrilmi<:ües e rcspomabilidade, uomenndo quem substitua o 2. o secretario, rtue passaril a i."
§ 2. o Fazer a Icilura das nctns c do expediente, redigir e
assig-nar toda a eorrespondencia do conselho.
§ 3." Matriculnr os nssociados sem tl islinc<,>iio do ~~·xo pela
ordem chronologica de suas entradas, rtuc lhe serão fol'llecidas mcn~almentc pr·lo thcsonrciro, <lovwdo constar do
livro das matriculns, com clareza, o nome, idnde, estado, IW·
turalidade, occupação, rcsidencia c o nome do proponente.
§ r1. o Registrar o nome do~ nssociados quo rnquererem hcnelicencia, dcclarmHlo a époc~ em <JUO comc<;ou c lindon
n mesma beneficeneia, e regi:;trnr t:Hnhcm um um livro
especial o nome dt·s a.:;;11ciatlo:; que tJrcscitulirmn ua henclicom~ia quando enfermos.
§ ii. o Conservar na melhor ordem o archivo lia associação,
pelo qual é rcsponsnvcl, e ter sempre em dia ll cscripturaçiio a seu cargo.
~ G. o Annunciar em nome do presidente e fazer pel:l
mesma fórma constar po1· meio de nvisos aos montúros do
conselho os dias, lognr o hora das sessões.
§ 7." Fazer os pcllidos de livros o de todo o neccssario
pnra a escriptur:tçiio c O"!JCdicntc ; lavrar ns ordens para
entrega de dinlwiro~, !lu <:onformillalle eom o <tue o conselho
ou o presidente orucnar.
§ 8. 0 Inventariar em li..-ro especial os moveis, apolices e
tudo o ~1ais que pertencer :'l nssocia~·ão e !JUC constitua o
sou captlnl.
§ 9. 0 Expedir com a promptitlão possível, j)or intermedio
dos agentes <la lhl·sonrnrin, os :wisos, otlieios, diplomas,
circulares e mais pap<•is concernentes ú associa<;iio.
§ 10. Passa1· certidões que forem requeridus pelos associados, precedendo despacho do presidente, eobrnnuo
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de cada uma, que entregar:'! ao thesourciro, qm· a cscripturarú como receita.
Art. 30. Ao 2." secretario compele:
~ i. o Hcdigir c registrar as acta.<, nas quacs deve constar
em resumo e com clareza tulln tJUC se tiver pass:1do nas
sessõrs a que dias disserem rnspeilo.
~ 2.° Coadjuvar o i. o secretario no que r,·H. preciso;
subslituil·o nos seus impedimentos temporarios , menos
quanto ::ís funcçõcs dll presidente c vice-presidente.
Art. 31. Ao thcsoureiro compete:
§ L o A rcsponsahilidadc por todos os dinheiros o lilnlos
qno pcrtrnçam á nssoriar:to c que estejam ou dc\·am estar
sob sua guarda.
§ 2. o Hecebcr e despender os dinheiros tla sociodatle, de
:1ccôrdo com estes cst:ttutos, sendo rcsponsavcl pot' si c pot'
stms prepostos.
~ 3." Hecolhcr a um Banco, npprovado pelo Governo lmpPrinl, c designado pelo conselho em conta corrente com nassociação, todas ns quantias que fôr recebendo, e empreg-ar t\lll
apolices tia divida pulilien, mediante a eompetcntu autoriz:t~;iio
do consnlho, todas as tjtlilntias que pnra tnl lim possam ser
applicadas sem prej nizo das dcspezas da :Js~ociaçiio, para as
CJuacs reservará sem pro em caixa i: 000;)000.
~ 4. 0 Proceder ou mand:1;· Jll'OCt:d,;r ú eobran~.:a d:1s JOtas,
diplomas, mnnsalit!atlt:s, n•missÕi\S n proer•tlnr direet:11nonte it
cohran(;a <lo ..; juros das :1po!kes com a eor!ipCtentr: auturizaç:Jo.
~ ti. o Propor, sob sua responsabilidade, um ou mais agentes
para fnzcrem a cobrança da a;;sociaçúo, nos tjuar•s potlerú
pagar uma pot·cenl::tgcm mmra maio1· tl<' 8":., sondo os
mesmo.s obrigndos a entregar o expediente da secretaria c tlicsourarw_
§ G. 0 Entregar a quem competir as quantias precisas para
!Jencfircncias, enterros c mais Llespczns, uma vez que cllas
sejam legnlmente rcquisitadns. c fazer dircctamcntc nn secretaria da associnçi\o, do dia 1 ao dia 6 de cadn mcz, o pagnmcnto aos pensionista,; da associaçiio, peln frírma detcnninada nos arts. !J,O, Mi, 47 e !18.
§ 7." Apresentar no conselho, no fim de cada trimestre,
um balancete documentndo de toda a sua rcceitn e dcspr·za c
no H~n do anuo o IJal:mt.:o geral tJUe deve acomp:1nhar u rclatorw.
~ tJ.o Dar veriJalmenle ou pot· esaipto torl~s as informnçõcs
IJlW o conselho exigir relntivas ú tlw:oouraria.
§ !J." Nilo poderú P<lgar quantia superior a 1001:;4, sem sm·
autorir-a!lo pelo conselho o lnvra1la ~ autoriza(io Jlclo i. o seercl:mo e com o- cumpra-se- do prcsitlente.
___ , ·-·
§ i O. T<•r um liVI'o onde ennste com ela reza o nofli,D-_tl1:ís'rrs~1
soci;~do_s e o par,ameuto das joias, diplomas,~}; sáJil,lstõé)~ó ', ' 1, . .!
rermssocs ; e outro para o lançamento da r rl{l(\l\ ~l'l:lS[H'.za
da associação, os qu~e:;: 'erfío rulJt•icados pol ~'iãcntc.
p.
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Art. 3!. Compete ao procurador :
§ i. • Tratar do funeral dos associados que fallecerem,
quando forem elles feitos directamente pela associação.
§ 2. o Desempenhar com zelo todas as com missões para
que fôr nomeado pelo presidente ou eleito pelo conselho.
§ 3. 0 Representar a associação em juizo quando para isso fôr
autorizado.
CAPITULO XII
DAS

COMMISSÕES

Art. 33. Além da commissão de contas de que trata o
§ L• do art. 19, a qual tem por fim examinar com toda a
attenção o rclatorio e contas que lhe furem relativas, para
dar sobre um e outras parecer consciencioso e circumstanciado para ser apre!'entado impreterivelmente á assembléa
geral, na sua segunda reunião ordinaria, haverá mais tres
com caracter permanente, sendo a 1. • de beneficencia, a 2. •
de syndicancia e a 3. a de finanças.
Art. 3(1.. A commissão de beneficencia será composta de
seis membros e terá a seu cargo:
§ i. • A distribuição de beneficencias aos associados que as
reclamarem quando morarem dentro dos limites especificados no art. 38.
§ 2. o Informar sobre as queixas ou representações que os
enfermos fizerem em relação á falta das mesmas beneficencias.
§ 3. 0 Requisitar que sejam os mesmos enfermos examinados pelo medico da nssociação, quando julgar necessario.
§ 4. • Propor ao conselho a su~pen!'ão das beneficencias
que, com fundamento, julg.1r estão sendo indevidamente
dadas.
Art. 3il. A commissão de syndicancia será tambem composta de seis membros e competll-lhe:
§ i.• VerificH com prudencia e zelo si as pessoas propostas para associados ti\m os requisitos exigidos nos arts. 3. •
e 4.• e dar parecer a tal respeito por escripto.
§ 2. • Arbitrar a idade do~ propostos quando não se conformar com a que se acha na proposta, e não fôr ella provada com certidão ou justificação legal.
Art. 36. A com missão de finanças será composta de 1" tres
membros e compete-lhe:
~ i." Examinar os bahmcetes trimensaes do thesonreiro,
d:~r parecer sobre elle~, tendo em vista o § 3.• do art. 3t,
si elle tem sido lielnwute eumprido, para no caso contrario
chamar a atten~ão do conselho.
§ 2. o Dar parecer sobre todas as propostas, queixas, representações e requerimentos que forem apresentados ao
conselho.
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§ 3. o Propor todas as medidas que julgar convenientes,
tanto para melhor economia e fiscalisação dos dinheiros da
associação, como para augmento do seu capital.

CAPITULO XIII
DAS BENEFICENCIAS

Art. 37. ·rodo o associado seis mezes depois de ter realizado
o pagamento de sua joia de admissão c estando quite, tem di·
reito a ser beneficindo com a quantia de 20/$ mensaes, em
duns prestações adiantadas quando estiver enfermo e impossibilitado de trabalhar, a qual lhe será contada da data em
que o respectivo pedido fõr entregue na secretaria, e cessará logo que o associado se restabeleça ; si o associado fôr
benemerito, a beneliccncia será de 251;, n sen<lo bemfeitor
30b000.
Art. 38. A beneficencia de que trata o art. 37 será levada
á rcsidencia do associado, si elle residir dentro dos limites
percorridos pelos actuaes carros urbanos denominadosbonds- que partirem do centro da Côrte e de Nictheroy.
Art. 39. Para ser beneficiado é necessario requerer ao
presidente do conselho, designando o sodo na petição a rua
e numero da casa de sua residencia ou estadia e juntando
o recibo de quitação.
Art. 4,0. A todo o associado que por moles tia ou avançada
idade ficar impossibilitado de trabalhar por toda a vida e
não puder haver os meios de subsistencin, ou como tal fôr
julgado pelo conselho, será dada uma pensão de 151$ mensaes,
paga depois de vencida. Si o associado fôr benemerito,
a pensão será de 20~, e sendo bem feitor 251$, cessando ella
logo que cesse o motivo da pensão.
Art. 4,1. A beneficencia marcada no art. 37 poderá ser
dada por uma só vez aos associados que provarem ter necessidade de retirarem-se para fóra dos limites especificados
no art. 38.
Art. 6,2. O associado que por gravidade de molestia justificar com attestado medico a necessidade de retirar-se
para fóra do Rio de Janeiro ou do Imperio, se lhe adiantará dous e meio mezes de bcneficencia, á dsta do documento que justifique a passagem, não tendo direito a nenhum dos soccorros garantidos por estes estatutos senão quatro mezes depois de seu regresso.
Art. 43. Fallecendo qunlqucr associado quite, a associação
fornecerá á ~ua famili3 ou a qualquer iriteressndo, uma vez
que seja requerida emqu:1tro dia>:, a contar do fallecimento,
a quantia de 501'1, como auxilio para enterro; ~i o a;;sociado,
porém, não ti~er_famili~t nem pes;;oa lJUe por elle se interesse,
ou SI a assoc13çao não achar competente a pessoa que se
apresentar, terá a associação de fazer-lhe o enterro não dl's·
pendendo mais do que aquella quantia.
'
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Art. l1'L Como fica ex pendido, nenhum Dssoeiado tem dircito aos soccorros espeeilicados neslt:s estatutos, senno sois
mezes llepois de terem re:1lizado o png:mwnto da rt·spectiva
joia c que esteja quite com a ns~ocinr:io, sentlo con~itle
nulo wmo tal o que dever menos de ~!l dias.
Art. M.i. Todo o socio fJtW fallcc<·r 12 mezcs depois dr, realizar o pn~amento dt: ~na joia c fJHC n~o tenha recebido
80ccor:,os pceuni:trios, lc:~ar:í unta pnn;;ão, nunea menor tlc
lO~, ú sua viuva e lilltos ; St'IHlo o :1s~oeiado bcnl'merito, a
pensão será do Hi;), ~~ scn<lo bcmfeitor, de 2015.
Estns JWnsues só se rc:1lizariio fJtwndo :1 :Jssoci:Jçiío possuir
:1 qnanti:1 tlc 100:000~, IJUI) S<'l:Í levad:J :1 C:Jpital tlns mesmns
pcnslll';;, p:1r:1 dos n~'lH:<'Iivos .iTJrns se t•fl'edU:JI' o 11agmnento.
No t'aso dos juros dcs,e <':tpitnl nãn eltrgal'<'lll par:1 p:tgnmcnto integral da:; pr~mõt•s eslnbeleci<lns, Pilas soll'rorão .rateio segundo as snus j<·rurchia~, sendo <·sso capitrtl aurrmcntndo
annni11mcntn com a metmlc dos ~aldos da receita.
Art. !1G. A vinva tcr:í direito ú pcmão npres~'ntan<lo ccrtitl;!o tlc c:Js~tmento c provando que sempre vivon em harmonia
com sou mnrido até a morte <lPIIc.
,\ pcns~o crs«:1rú, porém, ~i cll:1 pns,ar :1 outras nupcias
ou si v•·riHear->c fJUP tt·m mnn c;,mportamento.
Art. 1J,7. Na fulla da viUV[l, terão direito á pensão repartid:llncntc o·; filho~:, cnHJUantn não :1ttingircm ú illa<lc de iü
mmos; pttra ü:Eo é nceessario tn·ov:•rem !JtlC silo legilimos ou
legitimados.
Art. /18. As nssociadas l<'gtl111 pensão unicamente aos seus
li! hos si cliPs for0m orphãns <!e p:li.
Arl. 11'.). S:ln docum<'Htlls jnstiticativu,; pnra lHH'Cl'JI~·ão 1la
11ens;io as res1Jectivas ccrthliie~ rlc obitos, cnsnmcnto o haptis·
mo c os documentos cm11probati1·os de lc'gitimar,5o tlos~lilho~,
rJnantlo forem na tnr:1es.
A' vista deqes documrntr•s não podcrú por principio algum
st.'r nl'gttda ou demorall:1 a Jll'miio, snll·o o cuso previsto 11:1
nllima pnrtn do art. !1(j.
,\rl. iiO. As pcn:-:ues l'cssam si o pcn,;ionist<~ nfto tiver
I'Dmilia; si, porérn, f•Jrcm orphflos ll mais de urn, estn sorú
repartida por elles, l'C\'Cl'tendll em favor tlns que existirem a
parte do que falloeer até pcrfnerem a idade mnrcadn no
art. 117.
CAPITULO XIV
fiO

CAPITAL

DA

ASSOC:L\ÇÃO

Art. ~il. O capital da associaçiío será formMlo de metade
tlas apoliccs que possue o das que para o futuro puder
n<1fruirir; llos moveis IJUO guarnecerem n sun scci·ct:Jri:J o
Lhcsouraria: t' tlivillo-sc em disponível e permanente.

~ i." O fundo permanente scrú fornwuo dos s~ldos vcrilicados cnln! a rccoita o n despcz:•, alé pcrfncr a imporlnneia
de 100:000/1 Pm apoliecs, c seus rendimentos log-o qn•• flttinj~llll ú dil:1 qmmlin ser~10 nxclusivan!l'nln Dl'Pii•·ndo;: no p:Jgamcnto da~ pensões mareadns no :11·!. ftii.
~ 2." O fundo disponil'<·l scr:i l'ornwtlo dos 'aldos verificados depois de complctndo o fundo pcrnwneuto cspccilicndo
no§ l. o e dos bens moveis ou d,, rniz que n socicdml•J possun,
devendo a outra metntle ser nddicionnda ao fnndo pt·rnwuente.
Art. 52. A receita da :1ssocinrão scrú composta d:•s joins,
remissõe~, diplomas, mt•nsalidadcs, juros das apolicns ou lhJ
qualquer quantia recolhida n algum Banco; de donativo~,
certidões n hrmcllcios fJtHJ furem ngenci~dos. Estas ver h as
stTão cxeln;ivamenlc npplicftll:•s ;\s su:::s dcspeza~, sendo todos
os 'aldo;; que se Jloss~m ohtcr OIHJlrngadtJ~ 1~111 :q1olil'.es da
di vida pu !Jiica, do an:únlo rt>lll us ~~ i." o 2." do :u·t. 51 ;
tiS qn:ws não I'Odcriio ser vcndidns seniio !Wf:-1 o fim dn soecorrer os nssociadus enfermos ~~ fH'nsioni~lns. Isto, pon;m, ~ú
'c n•aliz:;r~í como o ultimo dos rccnr;;os do IJil<' n ~s:-:oci:11:iio
tenlw dt~ lançar mfío; e depois !lo sl'r autr.rizallo o eomclho
pela asscmbléa gcrnl, quo para scmelhantn lim serú especialmente eonvocada, funccionando pelo menos com um torro
dos nssociados quites.

CAPITULO XV
DU

l'HOCESSO

ELlllTOHAL

Art. rn. Para a clcirfío da IUt~Sa da assemiJiéa geral (]lia
eommis>'iiO do exame de contas •J relatorio c do conselho, se
obscrvt•rú o seguinte :
§ L" Logo que findnrem os traimlhos dn f.a assembll~a
geral, o respectivo presidente a converterá em collegio eleitoral c organizará em seguida a respectiva JJJc~a, que será
composta do mesmo presidente c dos I." c 2." secretario> da assemlJiéa 1~crnl c de dous cscrulndurcs nomeados na occnsiiio.
(~ proecd•~rú em aeto eontinno ao rcl~ciJiulünto da:; ecdulns,
a~ fjllat'." devem ser em m:muscripto e llopot<ilall<ls na urna
pdos Jlloprios rolantes, ú proporriio <jue JI<II'H ic:<o !'orem
scnllo elwnwdos pelo I. o secretario.
~ 2. 0 ll;n"crá I.•, 2." c 3.a chmnndns, eli't'Ctuadas pdo livro du
prcsenç:•s c na ordem em que estiverem a~signr11lo.; os associados.
§ 3." Quatro serão as rcdulas flllC o~ volanl•'~ dt>YI'fll depositar nn Hrna: nma contendo um ~~í nome pnra l'l'l'<itlrntr tln
nsscmhi•'•;J gPral, outra eonlrntln tlnns nonlr~., w:rn J ." ~~ 2."
socret:~rios da mesma asscmlJié:I, Llcvcnclo ~~~r consi<lcrad:l
J ." o mnis votado, outrn contendo Ire~ ll'llllCs para n eomnti:,:;üo d•· t:oul;J:.;,. a nutra f'l>Hlcnllo 21 par,• row;eflwirn:.
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~ /í. o Concluída a ultim:t chamada dar-se- ha prinmp10 ao
apnrnmento das cedulas recebidas, com•Jç:mrlo-se ~empre
pdns que se referem ao presidente c secretarios tla assembléa geral, e depois as da commissão de contas n conselho,
tendo-se sempre em vbta a confrontação do numero geral das
cedulas com o dos votantes.
~ 5. o Não serão contado:; a favor de candidato algum os
votos dados a nomns tJUc nn.; cedulas se acharem incompletos, trocados, orr:ulo,; on ris1:ndos.
§ 6. o Sendo encontr:,d;~s nn urna para mais ou para menos
de tres cedul:~s, não ser:í is~o motivo para que sejam annulladas as eleições, nma voz que cllas niio inflnnm no resnltndo.
~ 7. o Si niío fi\r po~sivol coneluir-se no::mesrno dia as
apur:,ções. lav!'nr-se-lw disw o l'lllllJH.llP!Ite 11'1'1110 com tn1Jas
11s dc•:lnrnções necessarias ; '·' qual ,:er(t assi~na1lo pilr toda
a mesa e com as eedulas qut. ficarem por apurar, e as notas
da apuração guardndas em unw urna que deverá ser fechnda
e lacrada, rubricando o respectivo rotuln toda n mrsa. As
chaves ficarão com o presidente e e3crutlldores :~t1i ao dia seguinte em que devem continuar as rcspectivns apurações,
procedendo-se de igunl f,·,nn:l nos sub~equentes, si dias não
se concluírem.
§ 8. 0 Terminadas as apurações e rcconhucido o resultado
da cleição,seriío proch11nados os ell'ilos pelo presidente e Iavrado o comprtente termo no resr.cctivo livro, com os protestos e contra-protestos que porventura ~e apresentem.
~ 9. o Nfto são válidos os protestos contra a eleiç'io quando
nfio estej:~m assignados por 10 associados.
§ iO. O t.o secretario d:~ assembléa geral, em acto continuo, officiará á commissão de contas eleita, declnrando nos
officios qual o mais votudo, que será o relator. Esta communieaç:io, porém, niio ~e far:í, si se apresentar protestt>
com ag formalidnde~ de qm· traia o para~r11pho :mtt\cedeute ;
devendo nesto c2so convoc:1r-se a ;,.;semblt;;, geral para decidir.
§ H. Fin1Jos os trabnlho' da 2." assembléa g-eral ordinaria,
em que 1!Pve sr~r julg:11la a ,•Jeição, o respectivo L" secretario rcmetterá a cnd:1 um •los el~itos um officio declarando
com t{Uantos votos foi e!f,itn, e bem assim o dia, hora e
Jogar em que se d('Vem reunir, p:1ra celebrar a sessão prcparatoria, sllrvindo de rliploma o nwsmo officio.

CAPITULO XVI
DISPOSIÇÕES

GERAES

Art. f)IJ,, A nssoeia•;ão niío poder:í contrnhir 1livida nlguma, nem fazer junc~;:io eom •Jualqner outr11, uma v1~z
que !(lnha de perder seu nome ; e mesmo conserv~mdo-o, só
o podtmí fnzer por dl'lilH'rarão da assmnbh1n gorai constituída com dous ter,;os do, associados quites.
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Art. 5ã. Sendo 11 associação composta de pessoas de ambos
os sexos, fica estabelecido que as do sexo feminino não terão
voto em materia alguma, podendo, porém, a administração
aproveitai-as para commissões proprias de senhoras.
Art. üG. Os nomes e os serviços dos associados titulares
serão registrados em livro especial.
Art. ã7. As sessões do conselho serão na secretaria da associaçfio e serão publicas para os associados que a ellas quizerem assistir, comtanto que so conservem eom a devida eleeencia n como simplos espectaelores.
Art. ã8. Os escriptos de qualquer natureza e os anonymos
que forem dirigidos á nssoeiação em termos injuriosos st•rão
completamente desattendidos.
Art. ü9. Os honor:trios qne qnizcrcm ter a ~arantia de nssnciados elfectivos, o podcr:io fazer pawmdo :1 mnnsalielade
de 1/$, semlo-lhes dispensael:~ a joia c o diploma.
Art. 60. Os associados que durante iO annos sem interrupção tiverem pngo as suas mensalidades e não houverem recebido soccorros, terão direito "" diploma dn hene·
meritos.
Art. 61. As attribuições do conselho cessam com a posse
do novo conselho, que se realizará dentr·o dos primeiros lã
dias q ne succederem-se ao da assomblén geral ordinaria.
DP,pois de empossado o novo conselho se far:í :10 novo tlwsoureiro a entrega dos títulos e dinlwiros f!U<~ existirem. do
que S«' lavrará o competente termo, que serú assig-rwdo por
todos os membros do conselho que Bstiverem presentes
quer os que deixam, quer os que entram para a :Jdministração:
servindo este termo de quitação ao thesoureiro que prestou
contas c de carga ao novo eleito.
Art. 62. A associação não poderá ser dissolvida, salvo
os cnsos previstos nos arts. 3ã e 36 do Decreto n. 27H, de
19 de Dezembro de 1860, sem que a isso :mnnam dous terços
dos .associados quites reunidos em 11ssembléa geral, que para
esse fim deve ser convocada, sendo nnnunciada w1s folhas
mais lidas da Côrte cum antecedencia de lã dias.
Art. 1}3. Decretada a dissolução da associação serão seus
bens vendidos e pagas as dividas que houver; e o saldo que
ficar será dividido em JWrtcs ig-uaes pelos associados quites,
na proporção que ti verem entrado para dia, uma vez que
não tenham recebido heneficios superiores a quantia qull
tenham de receber; si, porém, ella fõr inferior, llw será tomada em conta.
Art. 64,. As penas estabelecidas nos arts. 1:3 e seguintes
destes estatutos serão impostas pelo conselho, com recurso
para a assembléa geral, sem prejuízo de outros recursos legM~s de~ que se queira vnlcr o assoeiado rm qurrn rrr:.nhir a
pena.
Art. 65. A cessação da pensão, no caso previsto na ultima
parte d.o art. 46, tambem será decretada pelo conselho, si
a vi uva no prazo de 15 dias que lhe será nssignado, não apresentar prova legal de que vive honestamente<

Art. 66. Os presentes \:;f;lalnlos nfío poderfío _ser rnfl)l'·
mudos senão trcs annos depoi;; dL' sna ~P!JfO\':J!:.ao }leio Go·
Vt'l'llO Impc.rial.
Art. Gi. Ficam rcvoi!aul)s os rsi<1Lnlos :qlJH'O\'ados pelo
Decreto n. t:í27i de i() tlu ·Ahril de ltli~lt; lo< las ns tli:;pusi·
~·ões em contrario.

DECUETO N. 73!11 ·-

DE

12

llE OUTUBl\0 DE

1880.

U;.:an<lu llu altrihlli\'tlO qne J\le confDf<' o art. Hl2, ~ 12 da
Constituiçuo, llei por bem, tlc aeeúrdo com a lm[Jeri~l He·
solução tlc 2 do em-rente solJr,; consultn da Sec<:ão de Justiça
llo Conselho de Estado, Dccrctlr o seguinte :
Art. i." O termo ou mnnicipio que fôr de novo crendo,
licarú ipso {llt:to reunido ao lermo on município, de r1ne foi
desannexado o seu tcnitorio, si tanto o novo como o antigo termo pertencerem ú mrsma comarca.
Art. 2." 8i, porém, o novo termo p~sgar, pela lei do sua
crcação, a pertencer a comarca diversa, ou si eonstar de
porções de terrítorio dcsannexado de mais do um município,
serú reunido a um termo qne 1wrtcnça á mesma comarca,
em que haja .luiz Mnnicip~l (art. 21 do Ueg-uh1mento n. 120
un 31 de Janeiro de 1812), gnard::Hla a raz~o de contiguidade
e maior facilitladc de communie:1ção.
Art. 3. o A creação do fôro civil, no caso do art. :H da Lei
do 3 de Dezembro do i8H, nfío poderá ser elfcctu~lln, nem
serão nomeados os supplcnles do Juiz Municipal (Decreto
n. 276 do2~ d.ol\Jarço de 18~3, art. :3. 0 ) , seniio depois !JUO
se achar inslallada a n·spertiva Camara l\Iunicipnl.
Art. r1." Compele :10 l'rcsi1lcntc dn provincin dewrminar a
reunifío dos tt>rmos c crcação do f<'lro civil nos c:~sos c do
modo prescripto nos artigos prcec<lcntes; dnrá, porém, immediatmnentc conta circumst:~nciacla ao Govemo para prover
como for ncccs,;ario, de con formidado com o estabelecido
neste decreto.
Art. 5. o Fica111 revogadas as disposições em contrario.
Manoel Pinto do Sonza Dnntas, Conscll10iro de Estado Scn::ulor do Impcrio, Ministro c Secretario d:) Estatlo do; Negocios da .lnslir,a. assim o tenha cntcn!lido c faça executar.
l'alacio do Ui o (1'; .l:m<;iru 1.'111 i 2 rle OnlnlJI'O <k 1flRO. ij~.·· d~
Jn•lrp<·nfl<·JH'ic r: !lo lmp,rio.
·

jlfmwe! Pinto de Sou_ccl Dantas.
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DECHETO N. 78MiProro~a

DE

i3

DE OUTURRO DE

i880.

o

pr.t7.0 tlo l'l'hrilcgio Ct>llCClli tlo a rrancisc.o llal'Ía de Souza
mclhoramonLo IJIIO inLrot!nziu no fabdco de vela' do slcariua.

}IUI'U

o

Atlendendo ao que Me requereu Francisco :Maria de Souza,
c Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Coroa, Soberanin c Fazenda N~cional, !If.:i por hem PrOI"ogar, por cinco
anno~, o prar.o de igual t)mpo tlo privilegio que lhe foi conceditlo pelo Decreto n. 7i~3 de :J de Junho de 1880, pam os
nwlhorarncntos tpw declara ter introduzido no processo para
f<IIJI·icarãn de velas ele stearina de .lllr. l\Iill y.
Manoel Buarquc tle l\lacedo, do Meu Conselho, Ministro c
SL'cretario ele Estn!lo dos Negocios da Agt•icultura, Commereio e OIJr:1s Puhlicas, assim o tenha entendido c faça executar.
P:dacio do nio de Janeiro em 13 de Outubro de 1880, a!)."
da lndependencia c do Imperio.
Com a rubrica ue Sua Mageslaue o Impcrauur.
Jllanoel fluarque de Jlacedo.

DECHETO N. 78q6-

DE

13

DE OUTUBRO DE

1880.

Concctlu prhilcgio a :Manoel tlos Santos Villaç;L para a fahricarãn tio
hiiJIICS tlo~linallos ú Jistillação tio alrohol.

alam~

Attenucndo ao que Me requereu Manoel dos Santos Villnra,
c Tendo ouvido o Conselheiro P1 ocurador ua Corôa, Sohernnia e Fazenda Nacional, Hei pu!' IJem ConccLler-lhe privilegio, por cinco ~nnos, para fabricar e vender os alarnbitjues
do sua inven~·:io, segundo a descrip:·lio e desenho que uepositou no Arehivo Publico, com a clausula de que sem o
e'iame tlo3 ditos alambiques não ser;i e(J"ertivo o privilegio,
cessando a patente nos caso;; pro vi> tos no art. lU da Lei de
28 de Agosto de 1830.
l\Ianoel Buan]uc de 1\Iacedo, do l\Ien Conselho, l\linislro e
Secretario de Estado do-; Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e fat:a cie<"Ut~lr. Pnlacio do Hio de Janeiro em 1:J rio Outubro do 18SO,
ti!J." !la Independencia e !lo lmperio.
Com :1 rnhril'a de Sua Magpstatlc o Impcratlor.
Jlla11ol'l
P. 11.

t8HO

Buar~ue

de M11cedo.
79
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DECRETO N. 7847-

DE

t3

DE OUTUBRO DE

1880.

Concodc pdvilogio a João Francisco dos Santos Maia para a • Can·oça
Agrícola. Gram-Pará •, de sna invenção.

Attcndendo ao que Me requereu João Francisco dos Santos
Maia, e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania e Fazentla Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio por cinco annos para o apparelbo de sua invenção,
destinado a arnr, a11lainar e regar de estrume os campos, por
elle denominado • Carroça Agrícola Gram-Pará •, cuja descripção e desenho depositou no Arehivo Publico, eom a
clausula do que sem o exame prévio do dito apparelbo não
será elfectivo o privilegio, cessando a patente nos casos previstos no art. 10 da Lei de :28 de Agosto de 1830.
Manoel Buarque de ?tlacedo, do ?tleu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios rla Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Hio de Janeiro em 13 de Outubro de 1880, 59."
da lndependencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Mageslade o Imperador.

Manoel Buarque de Macedo.

DECHETO N. 7848- DE 13

DE OUTUBRO DE

1880.

Contcdc prhilcgio a José Scrapião dos Santos Silva para fabrirar timonto
por um protcsso de sua invcncão.
·

Allendendo ao que Me requereu José Scrapião dos Santos
Silva, e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio por dez annos para fabricar e vender cimento por um
processo de sua invenção, cuja descripçào e amostra depositou
no Archivo Publico, com a clausula de que sem o exame
prévio do dito cimento não será effectivo o privilegio, cessando
a patente nos cnsüs previstos no art. 10 da Lei de !8 de Agosto
de i830.
Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro
e Secretario de Estndo dos Negocios da Agricult.ur:~, Commercio e Obras Pni.Jiicas, assim o tenha entendido e faça exerutnr. Palacio do Rio de Janeiro em :13 de Outuhro de t880,
M-1," dn lndependencia o do Imperio.
Com n mbrica de Sua Magestade o Impenulor.

Manoel Buarque de Macedo.
~.:Af'\:AI"
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DECRETO N. 784.9- DE i3

DE OliTUDUO DE

1880.

Contotlc prh·ilcgio a. Fl'a.ueisco Mal'ttHos To i xcira para u pror,os~o tlc sua in·
vcnção, destinado a melhorar o r.afé.

Atlendendo ao que Me requereu Francisco Marques Teixeira, e Tenllo ouvido o Conselheiro Procurador d:~ Corfla,
Soberania e Fazenda Nncion:d, llt•i por bem Coneellcr-lhc
privilegio, por cinco annos, para o prütcsso de sua invenção,
destinado a melhorar o cafú, segundo a descripção que depositou no Archivo Publico, com a clausula de que sem o exame prévio do dito pr.Jcesso não será elfectivo o privile~io,
er:s~;HJdo n patente nos taso,; previstos no art. tO 1la Lei de
':!8 de Agosto de 1830.
Manoel Buarque de Macedo, do Ml'u Conselho, Ministro c
Secretario de Estado dos Negocios d:1 Agl"ieulturn, Commcrl'io e Obras l'uhlicas, assim o tenha entendido c faça nxecutnr.
Pal:1cio do llio de Jnnciro em t:3 de Outuhro do !880, ü9.•
da hlllcpcndencin e do Impcrio.
Com a ruhrka de Sua Magestade o Imperador.
llfanoel

DECHETO N. 781i0

-DE

13

Bum·q11e de Jfncedo.

DE OUTUlliiO DK

1880.

Gontedo privilegio a Lcon Joly, Lobrc ,\Irmão o Gaspar Paillc para um systcma
do torneiras Jo sua

iuven~,ãu.

Allendendo ao que l\le requeréram Leon Joly, Lebre l\.Irmão
e llaspar Paille, e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da
Corfla, Soberania e F:~zenda Nacion:~l, Hei por hem Conceder-lhes privilegio por cinco annos para fabricnr e vender
torneirns de ~ua invenção; segundo a descripção e desenho
que depositaram no Archivo Publico, com a clausula de que
sem o exame prévio das dita~ torneiras não será elfectivo o
privilegio, cessando a patente nos casos previstos no art. iO
da Lei de 28 de Agosto de t830.
Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, assim o tenha entendido o faça executar.
Palacio do Rio dn J:meiro em 1:1 de Outubro de 1880, !".i9." dn
lndrpendrncia e do lmpcrio.
Com a rubrica de S na Magestade o Imperador.
Manoel Buarqne de MaculiJ.

<AAA:P.J\:f'I:J"d'

628

AGTOS DO PODEI\ EX.ECiiTIYO.

DECRE'fO N. 78151 -

DE

13

DE OUTUB\\0 DE

1880.

Coneodo privilegio a llonri~luo José Aranha para o proecsío llc sua inlonção
dos ti nado a IJOuolieia•· tabaco em folha.

Attenden<lo ao que l\Ic r~rJncrcu Henrique Jo,;l) Aranha, c
Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Sohcr:mia
c Fazenda N:tcional, Hei 110r lwm Conccilcr·lhe Jlrivilcg-io por
dez annos para o processo de sua invenção, destinado a lwneficiar todas as qnnlidn<les de tnbaco em follw, segundo a
dcscripção f(UC depositou no Archivo PLti.Jiico, com a clnusula
de fJUe sem o exame prévio rlo refcl'irlo processo não set·á e ffectivo o privilegio, ce:;sanllo a patente nos cnso~ previstos
no :Jft. :lO da Lei de 28 de Agosto de !830.
Manoel Bunrque de Macrdo, do i\ftm Con~elho, Ministro c
Secretario de Estado dos Negocies da Agricultura, Commercio
e Obras }Jublicas, assim o tenha entendido c faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Outubro de 1880, 5\l.•
da Independencia c do Imperio.
Com a rubrica lle Sua .Magcstadc o Imperador.

Jllanoel Buarque de lllacedo.

DECRETO N. 785'2 -

DE

i3

DE OUTUBRO DE

1880.

Concoclc privilogio aAnlouio de llarcollo; o Antonio Joarplim Forreira Junio1·,
1;ára um apparclho de sua innmrão dcnomi na.Jo-ll:ll'cullus.

Altcndendo ao que i\Ie rccjucreram Antonio de Barcellos e
Antonio .Jonquim Fcneirn Junior, c de conformidmle com o
parecer do Conselheiro Procurador dn Corôa, Soberania c
Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhes privilegio por
dez annos para o apparelho de sua invenção, destinado a
trabalhos pharmaceutico~, tlcnominado-Uat·cellos-, seg-undo
a descripção e modelo que apresentaram com ~ua petição
de 6 de Julho proximo findo, que fica archivada.
Munoel Buarque de 1\lacedo, do Meu Conselho, Ministro c
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, assim o tenha entendido c faca executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Outubro de !880, 59.'
d:~ Jndrpr.ndenci:~ e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Impct'ador.
Jf(tnoel Buarque de 1llac~do.
<f"·P.:P·.:f.'~'>~'
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DECRETO N. 78ii3- DE t:l

DE Ol!Timno DE

!880.

f:oncotlo pormis;ão a João Daplista Yieira do Carralho c Yasconr.cllos, lln;·
lavo Augusto do Almeida Gama o Franri<to r.outn tia Silra pao·a cxploo·ao·om

ferro o outros

mirHH'a03

na Producia tlo :\Jato

f~ro~so.

Attendcndo ao que Me requereram João Baptist1 Vieira de
Cat·valho o Vasconcellos, Guslavo Augusto de Almeida Gama
c Francisco Couto ua Silvn, Hei por bem Conceder-lhes permissão para cxplor,:orem ferro e outros mineraes á mnrgcm
esrJucrda do rio Parnguay, na eomnrcu de CommiJ:í, da Prov incin de 1\l:tto Grosso, sob as clausulas 11ue com este baixam,
n~signad:os por :ManoelllnnrfJne de l\laredo, do l\leu Conselho,
Ministro tl Secretario de Estnl!o dos Negocios 11,1 Agricultura,
Cummercio e Ohra,; l'nhlicas, que assim o tenha entendido e
faca executar. Palaeio do Hio de .Janeiro em t:l de Outubro
de· !880, 59." da Independmwin r: do Imperio.
r:om n rubrira de Sua 1\lagrqade o Impcrndor.
llfanoel Buarque de Jfacedo.

Clntu~ulus

n ~J'U' se ref"et•e o Decreto n. 7'8U3

destn dntn.

I
E' concedido o prazo de dons unnos, contados desta data, a
João Baptista Vieim de Carvalho e Vasconcellos, Gustavo
Augusto de Almeida G:una e Francisco Couto da Silva para,
sem prt-juizo dos direitos de terceiro, explorarem jazidas de
ft~no c outros miner3es á margem esquerda do rio Par:Jguay,
na comt~rca de Corumh:í, da Provincia de Mato Grosso.

11
São applicaveis a esta concessão ns clamulas 2.• a !J." das
que haix:mm1 com o Decreto n. 6962 de G ue Julho de 1878.
III

Satisfeitas as clausulas deste decreto, se1·-Jhes·ha concedida
autorização para lavrarem as minas nos Jogarrs por cllcs designados, si provarem ter as faculdades precisas parti, por si
ou por meio de compnn hi:1 que incorporarem, n~:.mterem os
trabalhos de minerar,:iio no esl:ldo I''> igido pela possanr:n tln~
minas.

ACTOS TIO PODF.R F.XF.Ctlfl\ll.

Na hypothe~e !le não ser-lho~ c01~cmlilla a l:~yra d:~s I~in:ts,
como descohndores destas terao d1retto a um [ll'!)JUIO hxado
pelo Gnvemo, sug-un<lo a im[lortanri~ da:; mina~, e qne lhes
:;crú pago por aquelle ~ qumn forem ellas concl'!llllas.
No actll da concessão da lavra senio t•slabelecillas as con ·
!lições 11110 o Governo entl'n!ll-r convenientes no interesse,
quer da miner~1:iío <'111 g1•rnl, qw·r t]ll Esta1lo e !los p:•r·
ticulares.
Palacio do Hio 1ln Janni ro Plll t:l ,],. Ontnhrn 1ln lRHO.Manoel JJwtt·qw· de Jlacerl".

DECHETO N. 78t5'l -

DE

t:.l

Cnnrotln pt•rmís."'.:lo :i C:ompanhb Agdcola
OlllJII't!Siimo 110

DE OUTUBBO DE
1lc

valor ''''

Campos p:•ra.

i880.
roHII'ahÍI'

nm

~011:000~0,11).

J\lten!lendn ao que :\!e rt•qneren a Companhia Agrieol~ 1ln
Cam[ios, Llcvidamentn reprcsnnta<la, ~~ tl•· •~unforrni!l:11ln eo111
a Minha lmmeLliatn c Imperial He:<olnçã" tln2 do corrnnte mnz,
tomada sobre par•~ecr da Secçiiu Llos Nrgocios do lmperio do
Conselho de Estado, exarado om Consulta de 1fJ, do mez [)roximo lindo, Hei por bem Coneeder·lhe pcrmi~•do pura cmittir :.100:000,5 l'lll ohrig·:,çõ ·s q1w n~o vençam premio annunl
superior a 9 olo.
Manoel l.lnnrqnc de l\l:wcdo, do !!leu t:onselho, Ministro t'.
Secretario do EstaLlo dos ~egocins tia Agricullma, Comm••rcio e Obras l'nblicas, as;;im o Lenha entendido c faça nxecutar. Palado •1ü Hio tlt~ Janeiro etn 1:1 1l() Outubro dt~ 11:{80,
ti!l." da lntlepend"neia ,. tlo lmperin.
Com a rubrica de Sn:1 Mngcstadc o Jmpera<lnr.

llECTIETO N. 78:iti-nE l't, DE OllTunno llR lRKO.
Manda adoptar para os halalhõc~ tio infanl:nia de n~. i a ~H, o para a:; rompanhias de guar11irão •1:-~ mc~ma ar111a, o uuifonnc m:urado para os l•alallujos ns. l a 6.

Sendo conveniente que o uniforme dos corpos de infantaria
um e nnico para todos, como se dá nas outrns armas,
llet por hem J\lnn•lnr atlOJllar p:u·:1 os hatalhões de ns. 7 a 21

sej~

G3l
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n par:~ :~s ('.ompnnhins dn guarnição o uniforme mnrc:~do para
os b:t talhões de ns. 1 a G pelas Instrucçõcs que baixar·am com
u Decroto n. :!620 de 20 de Fevereiro de l8G6, c outros
:~ctos.

O Tenente-General Visconde de Pelotas, do Meu Conselho,
Conselheiro de Guerra, Senador do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Hio (le Janeiro em H
de Outubro de 1880, 59. 0 da lndependcnr,ia o do Imperio.
Com

:1

rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador.

Visconde de

DECRETO No 7856 -

DE

ill

Pelnta.~.

DE OllTllllllO DE

18RO.

Hcstahclm".o o eorroamo hraneo p:ua os r.orpo~ de ravallaria do Exerrilo o as
pastas no~ talins do~ Onid:ws tlaqtwllos eorpos e tios Olliri:H'S mont:ulos
•In:-; ("Ofpos do art.ilhari~t c infautal'ia.

Hei por bem Determinar que os corpos de cavallaria do
Exercito continuem a usar de correame branco, e que sejam
restaiJelecidas as pastas nos talins dos Otliciaes daquelles
corpos c dos Olliciaes montados (los corpos de artilharia e
infantaria, licando assim alterado o Decreto n. 6939 de l5 de
Junho de 1878.
O Tenente-General Visconde de Pelotas, do Meu Conselho,
Conselheiro de Guerra, Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Guerra, assim o tenha entendido e fnca executar. Palacio do Rio de Janeiro em H de
Outuhro de "t880, 59. 0 d11 Independencia P do Jruperio.
Com a ruhrien dP Sun Magestadc o Jrnpcnulor.

Visconde

d1?

Pelotas.

G32

ACTOS DO PODF.R EXF.CUTIVO,

DECHETO N. 78157- n~o: 1r;

DE

ouTunno

DE

1880.

Promulga o aec<irtlo cclcbrnrlo entre o Br.uil c a Bolivia Jlara a cxcenção
tlo c-artas rogato1 ias.

Tendo-se concluido e assignadõ na cidade de La Paz, aos 22
dias do mez de Dezembro do anno proximo passado, entre o
Jlrazil e a Bolivia, um accôrdo rcgul.1ndo a reciproca execução
de rartas rogntorias, Hei por bem que es~e nccilrdo sejn ob~cr
vado e cumprido t3o inteir:>mente como nclle se cont,;m.
Pedro Luiz Pereira de Souza, 1lo Mru Conselho, Mini~lro c
Secretario de Estmlo dos Ncgocios Estrangeiros, assim o t•,nha
entendido c faça executar, expedindo os despachos ncccssarios. P<1lacio 1lo Rio de Janeiro em Hi de Outubro de 1880,
ii~l." da Independeneir~ c do llllJHT io.
Com a rubriea de Sua Mo gesta de o Imprra•lor.
Pedro L11iz l'm·eira de Souza.
A~~cürdo

Leonel l\lartiniono de Alencar, Ministro Residente de Sua
Magestade o Imperador do Braz i I, e Scrapio Rcyes Ortiz, Ministro de nelarões Extrriores e Presidente do Conselho de Ministros, encarrrgado do poder executivo da nepublica de
Bolivia, reunidos em conferencia, e devidnmcnte autorizados
pelos Governos de seus respectivos paizes para regular, por
meio de u~ accõrdo, a reciproca execução das cartas rogatorias, convieram nas seguintes di,posições:
Art. i. • As competentes autoridades judiciaes de cnda um
dos dons paizes cumprirão a solicitação das cartas rogntorias,
que lhes forem dirigidas pelas do outro, em materia tanto
criminal como civel.
Art. 2.• As cartas rogatorias em materia criminal serão
limitadas á cita~:iio, jurninento, interrog-ntorio, inquirição de
testemunlws, busca, exame, cópia ou tra~laclo, verilicat;ão,
remessa de documentos, e fJIWcsquer diligencias que im ·
portem e~clnrccimentos parn a formação da culp:1.
Art. :1. o As cart:1s rogntorins em ma teria civel poderão
comprchender, além do que fi<"n espedt1cado no nrtigo :m·
lt·rior, a avnliar;ão, vistori;,, exhibiçf10 e exame de livros, o
tnd:1s :1s diligencias que importam a dccis:io das cnusns.
Art. ~." Todas as cartas rogatorias serão concehidns em
tPrmos deprecativos, c conterão, sempre que fàr possível, a
indicação do domicilio das pessoas que tenham de ser citadas.
Art. 5." Na execução das cnrtas rogatorias os embnrgos
oppostos pelas partes serão sempre admittidos, processados e
remettidos ao juiz da causa para serem julgados como fôr de
direito.

Af:TO~
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Art. íl." Os p:ll'ticnlares, interessado~ no cumprimento dn~
cnrtas rogntorias em mntcria cível, deverão constituir procurador lwst:mte que promova o respectivo a nrlamen to.
Art. 7. o As rlcspezas occasionndns pelas cartas rogalorias
que versarem sobre ma teria eivel serão pag:ts pelo interessado pnrlicular, c pelo governo do pniz rl'onrle foram expNlidns, si versarem sobre objecto criminnl rle ofiicio, excepto,
ne;:tn segundo caso, qunndo se tratar de inquirição de lnstnmunhas, porque enHio corrcriio por conta rlo govPrno c•m cujo
paiz as cartas tiverem de ser cxccutarlns.
,\rt. R.'' l'nra que ns cat·tos rog-atorins c outros rlocnmcntos que as ncom[lnuhcm prorlnznm seus ell'eilos, n sua
nulhcnlicidnde scril cotnprovarla pelo funccioMrio dipl01naliro
ou eonsular resirlenle uo paiz de onrle forem cxpedirlns, flll
ronfor111e :ís lei~ c pratica de catla paiz, relativas :'r legalização.
Arl. \J " As cartas rogatorins só porlnrão ser executarias,
IJlta!ltlo niio forem ineomp:1tirl'is com :1 r:onstitnir;iio Pnliticn
c as leis de cada paiz.
Em testemunho do que os abaixo assignndos Jirm&m c
sellnm em duplicata o presente Accôrtlo em La Paz, nos
22 dias do mcz de Dezembro de 18i9.
(L. S.) Leonel Martiniano de Alrucar.
(L. S.) Sempio Reyes 01·tiz.

DECRETO N. 78ti8- DE 19 rm
Approva, l'nm

Oti1Tnno DE

1880.

!IIOIIifiraçtic~,

a reforma tios rsl.alutn:-; da t:n1npauhia tb o.4·
tnula de fonn tlc Caraugola.

Allcndcndo ao que Me requereu a Companhia da c,stmtla
de ferro de Carangola, devidamente representada, c de conformidade com a Minha Immcdiata c Irnperi:d Hesolnção rle
~W de Setembro ultimo, tomada sobro parecer da Secção dos
Negocios do lmpcrio do Conselho de E-tndo, exarado em
Consulta de 25 de Julho proximo passatlo, Hei pot· Jwm
Approvar a reforma de seus cstntutos, com as morlillcarões
IJUC com este baixam, assig-narlns pot· !\lanoel Bunrquc de
Macedo, rlo Meu Conselho, Ministro c Secretario dn Estado
dos Ncgocios da Agricultura, Commereio e OIJr:,s Pnhlicas,
fJUC assim o tenha entendido c faça executar. Pnlacio rlo Rio
de .Jancim em 19 de Outubro de Hl80, !'J9.o d:t Indrpcndcneia
c do I mper i o.
Com ::t rnlH'ka de Sua M:1geslarlt• o Imperador.

Manoel Bual'que de Macrdo.
p, 11.
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Modificações a •1ue se refere o Decrct.o
n. 7'8H8 dest.a dat.a.

No final <lo art. 4.• dos estatutos reformados acrescente-se
-devendo ser as bases para o ernprestimo apresentadas :í
assembléa geral dos socios e por ella approvadas.
I[

No art. 28 substituam-se as palavras-durante o exercício
da directoria por estas - até que sejam approvadas as contn~
da directoria, pertencentes a torlo o tempo da sua ge~tiio.
III

O art. 32 fica assim redigido : A directoria se reunirá ordinariamente todos os mezes, e extraordinariamente quando
rt!r preciso por convocação do presidente, podendo a reuniiío
órtl.inaria cOincidir com o dia que fôr llxado pnra o exame <lo
balanço, livros, etc., de que trata o art. 37.

IV
Ao § 5.• do art. 37 acrescente-se no fim- e bem
os outros empreg~dos.

as~im

v
No § 19 do mesmo artigo substituam-se as palavrasresolver a convocação extraordinaria da a'sembléa geral pelas
<>e~nint('s-Convocn•· extrno!'Jinnriamente a assembléa gnral.

VI
No art. 39 supprimarn-se as palavras-ou por r·ontagrms.

VII
Fica eliminado o art. M.

VIII
Ao art. 56 acrescente-se - ficando vetl.ado aos accionistas
o direito de fazerem-se representar nas assembléas gernes
por pessoa estranha :í companhia, não podendo porém esta
medida ter execução, emquanto não fôr approvada pela
assembléa ~oral dos accionistas.
Palacio do l\io de Janeiro em i9 de Outubro de 1880.Manocl Buarque

dt~

Maredo.

li3ã
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E:-;tatutm; tla Comva~thia fla estenda d~ l'm't'o tlo
Carangola, redigidos segundo a rcLOI'lllít approvada em reunião tla assembléa gct•al dos
aecionistas, ctfectuada a 22 de Janeiro de 1880.
CAPITULO I

FINS, DURAÇÃO E CAPITAL DA COMPANHIA

Art. L o Fica creada uma sociedade anonyma sob a denominação de Companhia da estrada de ferro de Campos ao
Carangola para construcção da estrada de ferro do Carangola
e ramaes, conforme a Lei pr(Jvincial n. H!76 de G de Junho dn
!873 e contratos de !2 de Abril tle t8i2 e de 26 de Feveroiro
de !874., celebrados com a Administr:1ção Provincial do Hio
de Janeiro.
Art. 2. o O prazo de duração da companhia ser:í do \lO
anll<'s (Decreto n. 1i822 de t2 do Dezcmhro de i87lJ,).
Art. 3. o O capital social será de 6.000:000/$ (Decreto
n. 6H8 de 9 de Fevereiro de !876), mas poderá ser elevado a
8.000:0001$, por deliberação da assembléa g-eral dos accionistas.
Art. 6:.• Pnra complctnr o capital soeial poderá a eompanhia
contrahir emprestirnos dentro ou fúra do lmperio, eulittindil
acr:ões de preferencia (debentnres) ou títulos de obrigação,
por intermedio da dircctoria, qnc dever:'! apresentnr á assembléa geral dos accionistas as bases do emprestimo entahoh1do,
devendo obter previamente do Governo Imperial a cxpres>a
declaração de que ao capital assim levantado se tornariio
extensivos os favores e garantias concedidas ao capital da
companhia pelos Decretos ns. 5822 de 12 de Dezembro de
!874. e 6H8 de 9 de Fevereiro de 1876.
Art. 5. • O capilal social será dividido em acções de
2006 cada uma e indivisíveis em relação á colllpanhia.
Art. 6.• Os accionistas são responsaveis pelo valor das
acções que houverem sui.Jscripto, on que possuírem, os quaes
serão realizados em prestações nunca excedentes de 10 ~:, do
seu valor nominal, devendo as chamadas ser feitas segundo
as necessidades da companhia e em prazos nunca menorrs de
dous mezes e annunciados nos jornaes com antecedencia de
30 dias, pelo menos.
Art. 7. 0 A primeira entrada, que será de 5o;. do valor
nominal de cada acção, poderá ter Jogar no prazQ~·OO'tt1ãs-~- ,
depois da approvação e pnblicncào dos esta.f,Rtos ,.J\0 p,iqt:ff!,' ~ 1
Oflicialdolmperio.
·
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Art. 8.• O nccionista que não realizar qualquer entralla no
twazo marcado, perder:'! em lwnelieio da companhia as pres·
taçõcs :mteriormentc pagns. Si, porém, até üO dias dqJOis de
cxpir:~!lo o pt·azo, :~lleg:~r motivos que o justifiquem e sejam
tlltendidos pela directoria, sor:i admittitlo a razor as entrntl:~s
dornoradas, pagando pela múra um dt•cimo do valor das preswções a realizar.
Art. 9. o A <lin•cloria trrú n tlireito <le <leelarar em commisso as acçõcs cujas prestações não forem pag:ts no rospeetivo
pr:,zo, fie:mdo estas nullas e Sl'lll valor, e orden:~ni a t~llli~s:·to
de outra,; para suhstituil-a,:.
Art. :10. A~ac~ões .oerão no portatlot·, lançando-se, porém,
no VI'I'SO de lias o nome do possniilot·.
Art. tl. Nenhum:~ acçilo pnderú ser trausrerida por qunlqucr
motlo válido em direito senão tlopois tio l'ealizatlo um qu:1rto
do seu valor e pol' endosso stímenlt! depois que cstivPr realizado
o seu valor integral.
AI'l. i2. No caso de penla ou extravio de qualrtuer ~cção
a dircctoria ordenará a snbstituiçfio do titnlo perdido ou
nxtravindo pot· outro, tlepois de mandar fazer os nrccssarios
nnnuncios ou declarat;Õl'~. ~~ de havor tomado as providencias
convenientes para inutilizar eompldamente o titulo perrlillo
ou extravintlo.
Art. 13. Os credores ou herdeiros do accionista n:io podrriio arrestar, ~ob pretexto algum, .1 propriedade de quaesquer
objrctos que sejam da com)lanhin, s:~lvos os direitos que lhe
compitam sobre os títulos ou nct_:ões que pertcn~mn aos seus
tlevcdorr·~.
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Art. H. llur:mtn a cnnstrurriio da e''trnda ser{l dislribnida
scmestrahncnto aos accionistns (, intport:JJleia do juro de 7 "/o
paga pela Administração l'rovinri:>l na rlÍrma do contrato de
28 de Fevereiro de 18H, contlições 2.", i~.a, 1:1." e par:~
grapho unico.
Art. Hi. Depois de construiria t<ula a linha <lU parte della,
o divi<lentlo será eonstituirlo pPia rendn liquida <1110· houver,
multas pcrcebidns lll'la comp:mhin c nwis a importanr:ia paga
pela provincia para 11crrnzer Pjuro de 7 "lo pJr ella garantitln
sobre o capital realizado c empregado na fürma da comliçiio
2." ou 13.• da novação do I'Olllrato.
Art. iü. Con~litue renda liquida para dividendo, ou para
ser di,trihuida pelos accionistas, f'lll vista do disposto no
art. 42 do llt•creto n. 2711 de l \l de Dezembro de -1860 n
condição 12.• da novação do contrato de 28 de Fevereiro
de 18H, o rendimento dn estrada <le ferro, que houver, depois

de dcdusidas ns dcspet.as do custeamento, ~s multas pot· ventura impostas :\ companhia c a importancin nceessaria pnra
P.mpregar-sc annualmentc na formação de um fundo d•l
res1•rva at,\ que este ;~ttinja a í/10 ";.,do e<t)lilal.
Art. i7. Nenhum dividcmlo poderá exceder a 8 "/o do
capital realizado, seni\o depois de inrlemnizada n l'mvineia
do Hio de Janeiro das rJunntins por ella dcscmlwlsadas como
gar;mtia de juros.
Art. Hl. Si a companhia renunciar ú garantin tle juros da
Província do 1\io de Janeiro, o dividendo sprá constituído
srímrnte pela renda liquida e multas pereeiJidas pela compunltia.
Art. l!l. Em nenhum cnso ser:"! distrahida qualquer qunnlia
do capital 011 do fnndo de resenn pura dividendo.
Art. 20. O fun1lo dll reserva ser;i constituído na fónna da
COJIIlil'iio H." da novarão f)O contrato de 28 de Fevereiro
de 187~. pela aecumulilção annual de 1/10 °/ 0 do capital
realizado, deduzindo da importancia do rendimento da estrada,
ex1~erlente das dcspezas Jo cnste;111wnto, n pelas prrst;H_;ües
das nc~·ües que reverterem embeuelil'io da ClllllJ.Hinhia, conforme o art. 8. 0 do~ estatutos, até rJue o dito fundo attinja
com os respccli\'Osjuros, 3 7/10 o;., tio cnpilal.
Art. 21. O fundo de reserva é exclusivamente destinado a
fner face ás perdas do capital de conformidade com o~ 17 do
art. 5." do Decreto n .. 2711 de l!J lle Dezembro llc 18ti0.

CAPITULO III

DISSOLUÇÃO E LIQUID.\Ç.i.O DA CO~li'ANIII.\

Art. 22. A companhia será llissolvüla:
i." Si no fim llo prazo de sua dura~ão a assemLil>a geral
dos :1ceionistas niio resolvl'r o contrario;
2.'' Pela vrnda, resgate ou cessão 1la estrada;
a. o Pela perda de dons terços do seu c:tpital ;
!J,.o Si niio puder preencher os ~eus Iins ;
f).o Por lodos os outros moli\'os r. na~ outras eondirile.-; em
direito eslahl'leciilas.
·
Art. 23. A comp:mhia ser:\ liqnid:ttla por unw commissilo
de tres membros aecionislas, eleitos peln ;~ssemblea geral.
Art. 21,. Concluid<t a liquitla~·ão a eommissão dará conta
della á nssemhléa ij·r.ral dos ar~rionistns, apn·scntando-lho
l:nnhc111 nma proposta dn partilhns P :tpprnvari:H Psla~ n••nhnn1
nreionist~ poderú mais reclamar.
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CAPITULO IV
DIRECÇÃO E ADMINISTllAÇÀO DA COMPANIIIA

JJa directoria
Art. 25. A súde e direceão geral da companhia serão na
eidade de Campos, Província do Hio de Janeiro.
Art. 26. A direcç:io e administração dn companhia serão
exercidas pot· uma directoria composta de treg membros
accionistas, sendo um lleiJeg presidente, outro secretario o o
terceiro thesoureiro.
Art. 27. A directoria >erá eleita hiennalmente em assembléa
gral, por maioria relati I' a dos accionistas presentes, votando
cada um em um accionista para presidente, em outro para
secretario e em outro para thesoureiro, em uma só cedula.
Na mesma occasião e pela mesma fôrma serão eleitos um
substituto do presidente, outro do secretario e outro do
thesoureiro.
Art. 28. Não poderá ser eleito director ou substituto do
director senão o accionista que possuir pelo menos trinta
acções, subscriptas ou adquiridas e registradas tres mczes
antes da eleição, as quaes se tornarão inalienaveis e serão
depositadas na caixa social durante o exercício da directoria.
Art. 29. Não poderá ser director o accionista que exercer
no tempo da eleição ou depois della emprego remunerado da
companhia ou tiver contrato com ella, pendente de execução.
Art. 30. Não poderão exercer conjunctamente o cargo
de director os accionistas que forem sog-ro e genro, cunhados
durante o cunhadio, parentes pur consanguinidadc até o
l. • grão e socios da mesma li r ma soc.i:•l.
Art. :li. Todos os directores poderão ser eleitos umn ou mnis
vezes.
Art. 32. A directoria se reunirá por convocação do presidente e com a frequencia que exigirem o bom andamento o
<I regularidade da ndministração 3 seu cnrgo.
Art. 33. No caso 1le falleci mento, perdn do cargo, renumia
ou impedimento de algum dos membros da dircctoria, serú
chamado para completar a mesmn o respectivo substituto,
voltando o proprietario a occupar o Jogar, cessado o impedi·
mento.
Art. 34.. As netas das reuniões da directoria serão lavradas
pPIO secretario e assignadas por todos os directores presentes.
Art.. 35. Todas m; relações e communicações da dircrtoria
ou com el\a se farão por intermedio do presidente.
Art. 36. A' directoria no exercício de suas attribuições são
confiados plenos poderes, incluindo os em causa propria,
podendo estn delegai-os no todo ou em parte em algum de seus
membros para lim ou acto especial.
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Art. 37. A' directoria compete:
i. o Hegnlar todos os ne gocios da companhia, deliberando
sobre tudo o que exceder as attribuições privativtiS de cada
um de seus membros ou que não fôr da competencia da
assembléa geral dos accioni stas ;
2. • Executar e fazer cumprir as deliberações e resoluções
da assembléa geral ;
3.° Confeccionar e expedi r regulamentos marcando as attri·
buições c obrigações dos empregados da companhia, organi·
zando todos os serviços e tudo quanto for concernente á
construcção c custeamento da estrada ;
~.o Fixar o numero, categorh1s e ordenados dos empregados;
5.• Nomear e demittir o engenheiro chefe da estrada e o
guarda-livros ;
6.• Estabelecer o methodo de escripturação da companhia;
7.• Organizar o balanço e contas que devem ser submettidas
annualmente á assembléa geral e approvar o relatorio elabo·
rado pelo presidente, historiando todos os negocias da companhia, construcção e custeamento da estrada, para ser
apresentado aos accionistas no fim do anuo social.
Cabe-lhe igualmente fazer imprimir e distribuir pelos
accionistas, vinte dias antes do fixado para a assembléa geral,
o balanço e contas e publicar semestralmente os balancetes;
8." Receber as contas semanaes do thesoureiro e fazer
recolher a um Banco o rendimento desse período de tempo ;
9. o Approvar as informações, tabellas e trabalhos technicos,
que tenham de ser apresentados ao Governo provincial e
geral, assim como os planos dos trabalhos e das obras de
arte ;
10. Celebrar quaesquer contratos co~ o Governo geral
ou provincial, dando procuração vo presidente ou, no impedimento deste, a um de seus membros, para representai-a
em taes actos ;
H. Resolver si a execução das obras deve sm· por administração ou por empreitada, quer geraes, quer parciaes, com
tabellas de preços, precedendo ou não hasta publica ;
12. Approvar e assignar os contratos de empreitada po1·
ella autorizados e celebrados pelo presidente, quando u
serviço respectivo estiver orçado em mais de i: 0006000 ;
13. Abrir credito para acquisição dos bens moveis ou
immoveis e de tudo quanto fôr necessario á empreza, e autorizar a alienação dos que se tornarem desnecessarios ;
fl1. Emittir os títulos ou cautelas das acções ;
!5. Resolver as chamadas de fundos depois de justificado.
o emprego das anteriores perante a Administração Provincial
do Rio de J:meiro, em virtude dn condição 2. a, da novação
do contrato;
i6. Mandar recolher a um Banco os fundos da companhia
e autorizar o thesoureiro a saccar sobre elle;
17. Propôr á assembléa geral os dividendos que devem
ser distribuídos no fim do semestre ;
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18. l'ropôr á assemhléa geral o methodo de servit;o que
convenha adoptar na linha, depois de concluída 11 estrada
o tt parte de !la ;
19. Besolver a convocar,ão extraordin~ria da asscmbléa
geral sempre que houver • neeessirlade de 8tut reunião otl
quando fór pedida por qualquer membro da 1\irectorill, ou
pGr accionislas qne reprc~cntem pelo menos uma decima parte
do capital;
20. Hepresentur a companhia em juizo ou rôra dcllc;
2l. Propflr ú assemblt'·a g-ern: a diswlução e liquid:u;iio da
companhia nos casos dos ~~ 2, 3 e ~do art. 35 do Hegul.
n. 27H de Hl de Dezembro de 1860 c dos arts. 2"2 c tiO,
~ 7." dr~tes estatutos;
2~. Fica
ig-ualmente wrtnncentlo ú directoria 11 attrilmiçüo d1J tlesignar uru dia em todos os mew><, nu qual os
acciouistas pos,am examinar pes:;oalnlCnle o lwlanço, livros
e IJ tHlesquer papeis o documentos tia comtlanhia.
Art. :18. Os dircctores ser~10 remunerados, perechendo
cada um delles, quer durante n eonstrucçüo d01 estrnua, 11 ucr
depois de concluída esta, 5: 000? annualmcnto.
Art. :J!J. Nenhum dos directorcs tl'rá direito a subsidio ou
ajuda de custo além de set1 ordenado Oll porcentagem, para
viagem ou scrvi~o que tenha de fazer.

Do presidente
Art. ~O. Ao presidente da dircctoria compele a immediata
<lirecçào c a:lministra~:iio dos negocios da companhia c de
todos os trabalhos c serviços da mesma. Além disso incumbc-lhc especialmente:
L" Convoear a llSsembléa geral dos accionist11s c a rcuniiio
da directoria, conforme o disposto ne>los estatutos;
2.• Presidir os trabalhos da dircelorüi;
3.• Exeeutm· c fazer cumprir as dPiibcraçõcs da :1sscmbléa
ger:tl c da dirrelorin ;
!1." Hepresentar a dircctoria na rúmw de,;tes osl:tlnlos ·
5." Abrir, cncetT<ll' e rubriG<11' os livros para a csl'riptui·;u:ito
da companhia ;
6.• Determinar e orclenar a.; dCSJH'Zas autorizadus c paga·
mentos ;
7.• F;tzer com o secretario as chamadas de funllos competentemente resolvidas.
At·t. 41. Todos o" t'llllH'egatlu~ da companhia s;Ju snb•Jl'·
di na tios <Í· dircetoria.

Do

SCCI'eta I'i O

AI't. 411. O secretario dirigirá especialmente o set·viço de
e:;criptut·ação da companhia e compete-lhe além dbsu :
L• Executar as delibera~;ões da directorin;
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2.• Confeccionar com os dados fornecidos pelo the.soureiro
e outros, o balanço e as contas semestral e annualmente, e
os balancetes e estatísticas diarias e semanaes da renda e
movimento da estrada e da companhia ;
·
3.• Expedir os titulos ou cautelas das acções assignadas
pela directoria ;
~.· Processar todas as contas de rece!ta e despeza;
5.• Assignar todas as contas do despezas processadas para
sorem pagas ;
6.• Redigir de harmonia com a directoria a correspondencia,
as actas da directoria e da companhia, as actas das reuniões
da directoria e todos os outros documentos, communicações,
declarações, avisos, annuncios e assignal-os.

Do tltesoureiro
Art. ~3. O thesoureiro terá a seu cargo a caixa da compa·
nhia c será immediata e pessoalmente responsavel por todos
os dinheiros que estiverem em seu poder e sob a Slta
guarda. Não poderá entrar em exerci cio sem depositar iOO
acções da companhia, as quaes serão inalienaveis até serem
approvadas as suas contas.
Art. M. Incumbe-lhe a arrecadação de todos os dinheiros
da companhia, e o pagamento das despozas, obras e serviços,
e receber da Administração Provincial do Hio de Janeiro a
quota do juro de 7 "/o por ella garantido.
Art. Mi. Incumbe-lhe mais:
L• Executar as resoluções e ordens de pagamento ema.·
nados da directoria, conforme o disposto nestes estatutos;
2. • Solicitar da directoria, na fórma destes estatutos, os
fundos precisos para occorrer ás despezas da companhia
e rccebel·os;
3.• Indicar a necessidade das chamadas de prestações das
acções com a demonstração dos serviços e despezas a fazer;
6,. • Assignar os títulos ou cautelas das acções ;
5. • Mandar escripturar sob suas vistas a caixa sob sua
guarda e balançai-a e conferil-a semanalmente com o secretario ;
6." Ministrar á secretaria da companhia os dados precisos
para o balancete diario e semanal, semestral e annual c estatísticas do rendimento e trafego da estrada e da companhia ;
7. • Saccar sobre os fundos da companhia recolhidos a um
Banco as quantias precisas, para pagamento das despezas
verificadas e processadas.

Da commiasão fiscal
Art. ~6. A com missão fiscal será composta de tres accionistas
com voto, eleitos annualmente na assembléa geral, convocada para a prestação das contns, por mais de metade dos
votos representados.
P. 11.
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Art. 4.7. Na mesma assembléa geral em que tiver logar a
eleição dos membros tl:l eommi~são fisr.n I proct:der·Sfl· ha á
eleição do supplonte~. t(Ue os substituam nos seus impedimentos.
Art. ~8. A~ rnões de itwomr:,tibilidade rstabelflcidas pelo
art. 30 dos presentes e~tatutos qnauto aos mPml!rus da directoria entre si, pn:valeeem em refereueia aos mt:mbros da
commissão tisral, quer entre si, tlllOl' em relação aos membros
da directoria.
.
Art. M). A commissão terú por fi1n examinar o balanço e
contas da directoria e dar sobre cliPs par•1cer por es~l'Íplu
parn serl'm suhmettirlos conjunct11menl•: ao conhedmento e
approvaçiío tios aedonistas, na fórma do art. 60 § 3." Este
pa1·ecer devPrá s1:r impresso e tlistrihuido pelo~ aecionistas
com os documento' ue quo trata 11 ?: 7 ·"do nrl. :17 destes
estatutos.
Art. tiO .. \ diret:t()ria l'nlrr!~ar:i as contns it commiss5o
fisc11l pnra a~ examinar 30 tlias antes da reunião tia asst ·mbléa
ger:1l o lho ministrará todos o~ dados e i nfonnat;ões ncef~
sarias para o exame e verilic:'ç~o tlellas.
Art. Di. A commissão fi;;cHI poli orá pe•lir á uirectoria a
convoeação extraordinaria da assembléa geral, quando tiver
necessidade de sua reunião.
D1l

(tssembléa yeral

Art. õ2. A assembléa geral da eompanhia é a reunião de
todos os accionistas, ou pela menos, de nm rleeimo delles, ou
de um numero que represente 5.000 acções. Depois de constituída continuará a funccionar ainda que se retiro um ou
mais accionist~~. Niio se apresentando no dia o numero exigido dn arcionistas ou de aeções, a assembléa poderá trabalhar
com o numero qne se reunir no novo uia, marcnda com a
dPvi!lll lllltP.~edencia n por meio tlc repetido~ annuncios nas
gazetas rle nwio1· circula~·úo, declarando-se o motivo dn nova
convocação, e que ;1 nsse1nbléa se constit11irá com o numero
que houver tle accionisla~ on do aet;õe~.
Art. ti:l. A assemiJiéa J.(eral tios aceionistns se reunirá ordinariamente uma vez por anuo o extraordinariamente quaiHío
fôr convocada pelo presidentu dn directuria por meio de avisos
publicados ·nos jornaes com anteeedencia, pelo menoo;;, de
30

dia~.

Este prazo poderá ser reduzido até o de oito dias quando
occorrcrem circumstancias cxtraortlinarias e urge~tes que
exijam a prompta reunião da assemblén geral.
'
Art. õ~. Convocada e constituída regularmente, a assembléa geral representa a totalidade dos accionistas e guas
decisões são obrigatorias.
Art. i;1J. Niio poderá fazer parte d11 assembléa gllral :
t.o O accionista que não tiver clfectuado o pagamento de
qualquer prestação ;
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2." O que nno houver registrado e depositndo suas ncções
no es1•riptorio da companhia, devendo fazer o registro com
antecl'dmwi:; de 60 dias e o deposito até a vespera da renniào.
Arl. 56. Niio po,lerão votnt· na eleição da di reitoria senão
os ac1:ionistas pre>:entes, e em qunP>:I)Uer ontrM negocios e
n·soluçii~s os arcionist:Js preSillltes 1111 h!galmcntc •·epro·
seu lados.
Ar!. i} . Os votos contu-sP-hiio á rnzão de um por cinco
acções; porém, nenhunt :tccionista terá mais dn cincocntn
votos, qualquer que seja o numero de acções que possua.
Art. r.i8. As eleiçõe:< e votar;ões por ncr:ões serão feitas em
escrutínio, drven:lo cada cedula apresentnr r:xteriormente o
numero de votos.
Art. ti9. Em uenhnma reuniiio se poderá tratar senão do
objer·to pnra que a assembléa ~eral houver sido convocada.
Art. tiO. Compete cxcl usivamente á as~emblén geral :
1. o Eleger por esr·rutinio a com missão fis1·al, :1 dirw:tori:l
e um substituto para eada diroclnr ;
2. 0 Utlliberar n resolver sobre :ts propostas ua directoria ou
dos ar~cioni~tns ;
3." Rl'cr-brr, rliscutir·, julgnr, npprovando on não, o relatorio, h~l:mr;o e informrwões ri<~ dirr,ctorin e o pnre!'.or rln
commissiio fis~al snhre ns contas do senwstn';
~-· 1\l:mdnr examin:or por nmn co•nmiss:lo nd hoc, qunndo
assim convenha, toflos os ne~ocios da administração sem
limitnção alguma ;
ü.• Antoriznr o fixar o an~nwnto do c:rpitnl social;
6." Delilrcrnr ~obre qualquer gr·otilicar;ão ex.traorrliuaria a
funcdonarios r, empregados da ~~ompnnhia;
7.• Resolver sobrfl à v1m da e rrss:io da estrada, disso I ução
da companhia e prorogaç:io do prazo de sua duraçao;
8.• Uecidir, no cnsn 11" venrb ou rnsgnt.~ rl;r linha, si dr,vn
a companhia emprr!gar seu capital na !'onstrur:ção da estrada
de ferro ou na construcção de ramaes; sendo licito a qualquer
accionist:~ que dissrntir da resolução neste sentido retirar
seus capitnes;
9.• Modificar on nltrrar os prm,•mte,; estatutos, com a
npprovaçào do Governo geral ;
10. Approvar, depois de conclnida a estrndn ou parte delln,
o methodo de serviço proposto pela direct,oria.
Art. 61. As deliberaçõ~s da wseru!Jiéa ger:•l sr,rão to·
madas por maioria dos votos representa1los, excepto nos
casos especificados nPstes e<tatutos.
Art. 62. A as~emhléa gernl se1·á aberta pelo presidente
da directoria e, depois de constituída, seus trabalhos serão
dirigidos por um presiJente com dons "rcretarios, pot· olla
eleitos ou acclamados. Um dos secretarios lavrar:i a act:~ fia
sessão antes della encerrar-se, para ser assignada pela mesa
e membros presentes.
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CAPITULO V

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 63. O contrato celebrado em :1.2 de Abril di3 t.872 e a
novação feita em 26 de Fevereiro de t.874. com a Administração Provincial do Rio de Janeiro para execução da Lei provincial n. t.S76 de 6 do Junho de t.873, formarão parte
iutegrante destes estatutos, c tanto estes como aquelles entender-se-hão aceitos e approvados por todas as pessoas quo
ratificarem ou subscreverem acções da companhia ou em
qualquer tempo forem dellas possuidores.
Art. 64.. A assembléa geral opportunarnente delil.Jerará si
a directoria devo estabelecer agencias em diversas localidades
dentro do Irnperio e fóra delle com approvação do Governo
geral, e que poderes lhes deve conferir. Taes agencias
actuarão pela força dos poderes quo lhes forem outorgados
pela directoria.
Art. 65. A comp:mhia poderá vender a estrada e seu privilegio depois desta concluída ou mesmo durante a construcção, por deliberação da assembléa geral, tomadas por
accionistas que representem pelo menos dous terços do
capital.
Art. 66. O fôro de Campos será o competente para todas
as. ncções activas e passivas entre os acmonistas e a companhia. (Seguem-se as assignaturas.)

DECRETO N. 7859 -

DE

t.9 DE üUfUBRO DE i880.

Gonecdo pr!vilogio a Pedro Colcslino da Silva Poros o João Anlonio da Silva
Pores, para o melhoramento quo inh·otlnziram no apparolho do sua invenção,

denominado- Eatnfa antomatiea.

Attendendo ao que Me requereram Pedro Celestino da
Silva Peres e 1oão Antonio da Silva Peres, e Tendo ouvido
o Conselheiro Procurador da Corô:1, Soberania e Fazenda
Nacional, Hei por bem Conceder-lhes privilegio por cinco
annos, para o melhoramento que introduziram ne apparelho
de sua invenção, denominado Estufa automatica, já privilegiado pelo Decreto n. 7i47 de t. de Fevereiro de 1879, segundo a descripção e desenho que depositaram no Archivo
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Publico, com a clausula de que, sem o exame prévio do dito
app:~relho, não será effectivo o privilegio, cessando a patente
nos casos previstos no art. :1.0 da Lei do 28 de Agosto
de :1830.
:&fanoel lluarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commorcio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em :19 de Outubro de :1880,
59. o da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Jfanoel Buarque de Macedo.

DECRETO N. 7860- DE :19

DE OUTUBRO DE

f.880.

Coneotlo privilegio a Emmanucl Liais e Sebastião Gomos da Silva Bolfort para
o systoma tio machina a vapor, denominado- Liais.

Attendendo ao que Me requereram Emmanuel Liais e Sebastião Gomes da Silva Belfort, e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional,
Hei por bem Conceder-lhes privilegio por :1.0 annos para
o systema de machina a vapor denominado- Liais, que
dizem ter inventado, segundo a descripção que depositaram
no Archivo Publico, com a clausula de que sem o exame prévio do dito systema não será effcctivo o pl'ivilegio, cessando
a patente nos casos previstos no ar!. :10 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 Publicas, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em :19 de Outubro de :1880, 59. 0
da lndependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador•

.Manoel Buarque de Macedo.
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DECRETO N. 786l -

DE

:1.9

DE OUTUBRO DE

:1.880.

MoJifiea o traçado da ost1·ada tio fono do Sobral.

Attendendo á proposta do Engenheiro em chefe da estrada
de ferro do Sobral. na Pmvineia do Ceará, Hei por bem
Modificar o traçado da mesma estrada approvado pelo Decreto
n. 7655 de 21 de Fevereiro do corrente anno, prolongando· se
a sua extensão de mil trezentos noventa e nove metros e
setenta centímetros ( 1.39\J,"'iO) e 111Udando-so a estação
terminal conforme a planta 1rue com este baixa organizada
pelo referido t<:ngenheiro em chefe e rui.Jric<~da pelo Chefe
intrrino !In Directoria dP Obras Publicns da Secretaria de
Esta•lo dos Negor.ios rla Agricultura, C..Humereio e UIJras
l'uhlicas.
Manoel Buarque !IB Macedo, do Meu Comelho, Ministro c
Seerrtario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio
o Obras Publicas, nssim o tenha entendido e faça executar.
Palal'io do Rio de Janeiro em 19 de Outubro de 1880, 59." da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperndor.

,Ya1wel Buarq1te de Macedo.

DECRETO N. 7862- m~ t9

DE OUTUBRO DE

t81:lu.

Apt>ro<a os estatutos da Associação olo Thoatro Gnarany na dtlarle rio Santos,

Attendendo ao que requereu a directoria provisoria !la
do Theatro Guarany, na cidade de Santos, e
Con lormnndo·me com o parecer da Sec'.'ão dos Negocio!\ do
Imperio do Conselho de Estado, r.xarallo em Comultn rle I rle
Julho ultimo, Hl'i por bem Appro,·ar os estatutos da mesma
assodação.
Ouaesquer 11llerações que se fizerem nos ditos estatutos não
poder~o ser postas em vigor sem prévia approv~ção do Governo Imperial.
O Barão Homem de Mello. do Mcn Consrlho, Ministro e Secretario de Estadn dos Ne~!odos do Imperio, assim o tenha
entendido e façn executar. Palacio do Hio de Janeiro em 19
dA Outubro de 1880, 59. • da lndependencia e do Im perio.
Associa~iio

Com a rutmcn de Sua MagestndP o Impe1 :Hlor.

Barão Homem de Mello.
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Estatutos da Associacão do Theatt•o Guarany, na
cidade de Santos
GAP11'ULO I

DA A~SOCIAÇÃO E SEUS ~'INS

Art. t.o A A~sociação do Theatro Gnarany em Santos, é
propriamente uma sociedade anonym:1, e no caso daqullllas
de qne trata o arl. ~98 do Codigo do Commercio e teni de
dura~·ào 30 annos.
Art. 2.• O seu fim é construir nt•sta cidade, sob a deno ·
minação de Guarany, um thratro compatível com o grau
de adiantr•mento moral e material da mesma, proporcionando r1os seus habitantes um edillcio n~s desejaveis conrlições de hygiene, commodidade, solidez e elegancia.
Art. 3." O cnpitrtl para rnalizr~~:ão desta ernprezn será
levantado por meio de qninhiins nu acr:ões de 200# cada
uma, até a quantia necessaria, que deverá, em todo o caso,
não exceder a 100:0005060.
Art. 4. o O theatro sm·á alugnrlo a comp:mhins dramaticas,
lyricns; ou a p•~ssoas quJ emprehendam qualquer outro gencro de divertimentos permittidos, urna vez que destes não
resulte damno para o edificio e seus accessorios e nem excesso de despeza á a~sociat;ão; salvo ajuste prévio com a
directoria.
Art. 5." o producto do rendimento do odillcio, depois de
deduzidas as despezas indispensaveis com a sua conservaçiio e embellezamento, e separado~ tO •lu do restante, será
dividido pelos accionistas até ao dividendo ou rateio correspondente ao juro de lO"/. ao anno por acç5o.
Paragrapho unico. Quando porventura haja exces~o sobro
o dividendo acima mencionado, será tal excesso recolhido
a um dos Bancos desta cid11de, afim de constiluir, com os
to 0 /o de que acima se trata, um fundo rle rPserva para os
casos eventuaes e de força maior.
Art. 6.• O dividendo das aeções stlrá pago nnntwlmcnte
e do dia 15 de Janeiro ~~m diante, segundo o rateio que fór
dl'iiberado pela directoria, após a tflrnada de conlns, e sujeito
á approvação da assembléa geral.
Art. 7. o O edifido será seguro em uma dns companhias
existentes no paiz e que melhores garantias de segurnnça
otferecer.
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CAPITULO 11
DA ASSEMDLÉA GERAL

Art. 8. o A assembléa geral se reunirá em sess1io ordinari:i
na primeira dominga do mcz de Janeiro de cada anno, afim
de eleger a nova administração, e uma commissào de tres
membros para o exame das contas apresentadas pelo thesoureiro, e oito dias depois para discutir o parecer da mesma
commiss;io c dar posse á nova directoria.
Art. !) • o Além das reuniões ordinarias para tomada de
contas e eleição da nova directoria, a assembléa geral reunirse-ha sempre que os interesses da associação o exigirem.
Art. :1.0. A' assembléa geral compete:
§ :1.." Destituir de suas funcções a directoria, quando esta
não cumpra os deveres a seu cargo; e neste caso se
tratará logo de eleger outra.
§ 2. o Deliberar sobre os cnsos imprevistos e de força m:iior
que por ventura sobrevierem, :~ssim como decidir sobre os
reparos mais importantes que para o futuro se tiver de
realizar no edificio e mais reformas exigidas pelas circumstancias.
Art. H. Os votos da assembléa geral serão contados tlelo
numero de acções que possuir o accionista, até 50, cujo maximo não poderá ser excedido, qualquer que seja o numero
de acções que tenha o votante ou c; seu repre~entante.
Art. :1.2. A assembléa geral terá um presidente, nomeado
por acclamação, que f ar-se- ha no momento, e a este compete
nomear, a seu turno, dous secretarias.
CAPITULO IIl
DA

DIRECTORIA

Art. :1.3. A associação será regida por uma directoria,que
se comporá de cinco directores eleitos pela assembléa geral c
que entre si elegerão os cargos que devrm exercer.
Art. U.. As funcções da directoria durarão o espaço de
um anno, a contar do dia da posse, que será sempre na
segunda dominga do mez de Janeiro de cada anno.
Art. Ui. A' directoria incumbe :
§ :1.. • Chamar concurrentes para a construcção do theatro
e contratar as obras com aquelle que melhores condicões e
garantias otrerecer sobre o plano que por ella fôr adoptado,
logo que forem :.pprovados pelo Governo Imperial os presentes estatutos.
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§ 2.• Fazêr em. seguida a primeira chamada de capitaes,
para dar começo as obras, observando, porém, que a porcentagem a exigir dos accionistas seja na proporção de i5 % ao
mez nos dous primeiros mezes e de 10 "/o nos que se seguirem, até ultimar a chamada do capital necessario.
§ 3. o Fiscalisar as obras, tendo em vista a fiel observancia
do contrato, alternadamente, conforme accôrdo entre os res}Jcctivos membros.
Art. !6. Dirigir a associação, assim como representai-a
em todos os netos, quer em juizo, quer fóra delle, podendo
accionar ou ser accionada em nome de lia.
Art. !7. Fazer os concertos e melhoramentos de que
preciRal" o theatro, uma vez que não excedam a 500# por
anuo, a'sim como elfecluar as 11cquisições, .reconstrucções e
emhcllezamentos deliberados pela asscmbléa geral.
Art. i8. Alugar o theatro, designando a caução que porventura deva prestar a companhia ou individuo que pretenda tornai-o por aluguel, uma vez que assim se faça mistm·,
ou Reja julgado necessario.
.
Art. 19. Nomear um zelador, que deverá ser pessoa idonea
e capaz de bem desempenhar as funcções do cargo, cuja
retribuição mensal sujeitará á approvação da assembléa geral.
Art. 20. Convocar a assembléa geral sempre que o interesse da associação o exigir, ou lhe fôr requerido por accionistas, representando, pelo menos, 50 acções, assim como
designar Jogar, dia o hora para ns reuniões.

CAPITULO IV

DEVERES DA

DIRECTORIA

Art. 21. Ao director-presidente compete:
§ l. o Presidir as reuniões da directorta.
§ 2.• Assignar toda a correspondencia official da associação e deliberações da directoria; assim como mandar fazer
avisos, annuncios e participações que se tornarem necessarias para a regular mnrcha da associação.
Art. 22. Ao director-secretario compete:
§ L• Fazer c assignar toda a correspondencia da associação, inclusive avisos, nnnuncios e quaesquer .outras
deliberações da directoria, assim como lavrar actas desta e
da assembléa geral, menos, porém, as de que trata o urt. 8.•
§ 2. • Escripturar em livro especial u mutricula dos accionistas, com declaração do numero de acções quo cada um
houver subscripto.
§ 3. • Lavrar em livro proprio os termos de transferencias
de acções, por motivo de successão, venda, ou outra
qualquer transacção legitima.
P. li.

1880

Si

6ll0

ACTOS DO PODER EXECUTIVO,

§ &. •o Fazer publicar só com n sua assignatura, os avisos,
nnnuncios o outras deliberações da directoria, assim como as
da :1ssembléa geral.
§ r>. o Da1· ao zelador uma lista nominal dos accionistas que
não houverem realizado as chamadas exigidas, conforme o
§ ::!." do nl'L. Hi, afim de recebrr sua importancia quando
não o hajam ftJito em virtude do aununci11 que ,,s hnuver
eunvidado para esse fim.
Art. 23. Ao director-t!Jesourdro compete :
§ t.o Arrecadai' a import;111l'in d .. :; chamad:1q 1lns accio·
nistas que e~pontaiH•amente niio concorrerem n realizai-as
atl- o prazo man·ado no annuncio qun para esse fim fôr
publicado, e bem assim fazer a cohrança dos :~lugueis do
theatro, desdn IJUil comrce elle n funccionar.
§ 2. o T1•r em boa ordem ~~ conservação os fundos da
associação que se arrecadarem, deven1lo depositai-os em um
banco que fi\r desi1mado pela direl'tnria.
§ 3. o Cumprir Lodos os p;1gameutos determinados peln directoria.
~ 11. o Fazer toda n escripturnção da receita e despeza da
assol'iação, em livro proprio, eom !Jl'l'eisão e clarew, de
1110do a pod1:r verilicar-sn a qunlqunr hora o tJstado da caixa.
~ 5. o Organizar Ltma couta cotTPlltP,,~m fórma de babn~.:o,
de toda'' receita e despeza annunl. p:11·a ser presente á :•s~eullll•'•a g!Jrtl!, na sua reuniúo ti:• primPirn Joming-a 1le
Janeiro dt• cada :muo.
Art. ::!''"· Os dou~ direcLorr.~ adjuntos gozariío de direitos
iguaes aos outros IIWtnbros l)a tlirectoria, e serão obrigndos
n sub~tituil-os "m seus cargo<, ~:onforme fôr pelo t•resillente
•ltlsi!IIHHio e nu impedimento de algnm tlelles.
Art. 25. O presidente, em c:1so de impedimento, será suhstituido pelo mnis ~otado do< dous direetures adjuubs.
Art. 26. Os directores adjuntos sr•rão snhtituidos, IJUnndo
no eXt)fCicio de outro CilriJo, ou por IJU:dquer impedimento,
]lf'ln accionista immediato em voto,;.

GAPITULO V

lllfiEITOS E

nEVERil~

DOS ACCIONIST.AS

Art. 27. Todo o accionista tr111 din,ito:
§ i:" '!t: votar e ser votado para qunlquer dos rnrgos da
llSSfiCI:JÇ30.

~ ::l." De discutir e votar ns III:Jtl'ri:~s sujoitns á delihernçiio
da :•s>cmbléa gend, pollend'i :•iwla fazer-se reprc·sentnr nesta
por pr~curador, •·aso n:io pm:-;a comparecer pessoalrnPnte,
salvo s1 se tratar •la eleiçiio •los membro~ tla admiuistn•çiio
da sociedade_
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§ 3." De pedir reunião da assembléa geral, sempre que
o interesse da associação o exigir, de conformidade com o
disposto no art. 20, podendo :>pr•·.-entar nella as propostas
que julgar de utilitlade geral.
§ lL" Dr1 rec•Jher e exirdr n divirlen<lo 'Jllfl lhl' l'rml>er, e
sngunrlo o numero d•' acções qne possuir n <'>Hlfor~:>e n ta\a
Oll proporçiin qne !"ór previa!Uf1UtC aunnnciad:l.
Art. 21:!. O accionista que nãu acmlir :í chamada nos prazos
estipulados pela directoria, e nem á reclamação do zelador,
perderá, ipso {ttctu, o diroiln l(lil' houver adquirido sohre as
acçõcs, bem como as entradas já realizadas.
Paragr,,pho unico. Exceptuam-se, porém, :H}Uclles que
quizerem fazer de iJromplo e J,; uma só vez todas as entrada~, não effectuad~s nas épocas respectivas c a p:~gar mais a
multa de 20 "/o sobre o vnlor total dellas.

CAPITULO VI

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 2!1. O dividendo que ~e houver de J'azer nun•:a excederá 110 juro corrHspontll•ntu :• lO "/., ao ''''no, "s,·, ~t·r:i tirado llo pro<lucto liquid", depois de dnduzidos lU o;., para
o fundo de reservn (art. 5. o, paragraplw uuico).
Art. ao. Si a assemiJié~ g-eral; por q nalqu,;r e i rcumstancia,
resolver angn1entnr o fundo da associaçã,J, serã:J preteridos
os aetuaes aceionistns na tomada tle aco·ües qn,. se houver
de emittir, P
v:dor diJSias s,•ró recolhido uns propot·çõcs
e prazos que a directori11 determirwr.
Art. 3i. A assembléa ge1·at considcrar-se-ha constituída
e poder:\ fnnccionar, desde tJUn se reu11a a quarta parte dos
accionistas, re(tre~rmtando, pelo uwnos, um decimo das
acções realizadas. Si, p~>rém, no dia desi;J'nado não st~ dfcctuar a reunião do numnro :1cinw, n nssembléa terá Jogar oito
dias depPis e funceion:~rá <'OIII os acdouistas qui\ C<>mparecnr·em, sn,j:1 qu:tl fõr o seu nunwro, t·onsiderando-se ohl'igatorias :~s suas deli!Jerações, <:0111!1 si todos pro:senltls fossem.
Paragrapho nnico. Nüo se comprehendem nesln tlisposição o~ casos de reforma de estatutos, dissoln('iíll ou liquida<:ão voluntaria da sor:ietl;ule, para os quaes se exigirá a
ft1presentaçiin da maioria do capit:1l ; o, quando· ~~Sl11 se uão
verilique na primeira o:nnvoca,:ão, se tlelilier,1rá com o nuwcro tle ac.·iunistas que represenlem, (leio menus, 11 tfllarta
parte do capitnl.
Art. :i2. A socied:1de considernr-sr.-ha dissolvidn, si o seu
eapital soll'rer perdns no valor da motadt• o" além da metade.
,\rt. 3a. Quanflo a st1eierlade tiver de enlrar tnn liquidação
n assembléa geral nomeará uma commi~s:io de tres membros
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com plenos poderes llara nlienar ou transferir a outra empreza os bens da sociedade; e aquillo qun se liquidar, depois
de pagar as dividas que J10ssam hnver, st~rú distrilmido pelos
socios na proporção dns acções fJUe possui rem.
Art. 34,. O fundo de reservn de que tratam estes estntutos
será convertido em apolices da divid<t publica c exclusivamente destinado a restaurar o cnpital social desfalcado por
perdas ou estragos no edilicio.
Art. 3l'.i. Niio se poderá fazer distribuiçiio de dividendo
sem que o capital desfalcado, em virtude lias mesmas perdas,
esteja integralmente restabelecido.
Art. 36. Os accion istas si\ o respomavcis pelo valor das
acçõ:ls que suhscrevcrmn.
Art. 37. Todos os cargos da direetoria serão exercidos
gratuitamente pelos accionistas.
Art. 38. Estes estatutos começari:io a vigorar logo quo
forem approvados pelo Govemo Imperial. (Seg-uem-se :1s
assignaturas.)

DECRETO N. 7803-

DE

19

DE OUTUlll\0 DE

1880.

CrUa mais t.lous batalhões de infantaria, sontlo um da reserva, no CommanUo
Superior da Guarda Nadonal da eomaroa da capital da ProYi· da do Rio
G:·antlc do Sul.

Attendendo ao que Me represonton o Presidente da Província do H.io Grande uo Sul, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Artigo unico. Ficam creados dous b:11alhões do infantaria
com as designações de 6." do serviço activo e 16. 0 da reserva, este de seis e aquellc do oito companhias, na frcguozia do Nossa Senhora do Hosario, desligaua do districto
dos actuaes primeiros batalhões da activa e da reserva da
Guarda Nacional da comarca da C:Jllital da Província do H.io
Granue do Sul; alterado nesta parte o Decreto n. 739\ rle
31 ue Julho do anno pro:dmo lindo.
Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estauo, Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenb~ entendido c faça executar.
Palacio do Hio de Janeiro em 19 de Outubro do i880, 5!J.o da
Indcpcndencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.
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DECRETO N. 786~ J<::lova

DE

19

DE OUTUDUO DE

iSSO.

:t oito companhias o Lo batalhão ola Guarda Nacional tia rosorva,
croauo na comarca tia capital tia Provinda tio Rio Grantlo rlo Sul.

Attcndendo ao que Me representou o Presidente da Província do Rio Grande do Sul, Hei por bem Decretar o
seguinte:
Artigo uni co. O L • batalhfío da Gunnla Naeionnl da reserva. ereado na comarca da capit!tl da Província do Hio
Gnmde do Sul, é elevado a oito companhias c terú por distrido as frcguczias da Madre de IJPus c Nossa Senhora
dns llores; lieamlo ai terado nc,;ta parte o Decreto n. 73!1~
de 31 de Julho do nnno proximo tinllo.
Manoel Pinto de Souza Dnntas, Conselheiro de Estado,
Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos No·
gocio~ da Justiça, assim o tenha entendido c fnça cxecnt~r.
Palaeio do Hio de Janeiro em i\l de Outubro de 1880, 5!1."
da lndcpcndcncia c do Impcrio.
Com a ruiJrica de Sua Magestadc o Imperador.

llfanoel Pinto de Souza Dantas.

DECRETO N. 7865- DE 20

DE

ourunno

DE

1880.

Allora os arts. !.o o 2.o o revoga os arts. 40, 41. c 42 do Rcgulamoulo approvauo pelo Doere to n. 7u8:i do G tio Março uo corron!o an11o.

Attcndendo a que o Ajudante General do Exercito, pelos
muitos trabalhos que lhe competem no excrci~io tlaquelle
cargo, cumulativamente com o de Commandantc tias Armas
da Ctlrte, e que augmcntarão logo que elle faça parte da
Commissão de Promoções, restabelecida pelo art. 5." da Lei
n. 29!H de 21 de Setembro proximo passado, não púde sem
prejuizo do serviço presidir o conselho creado pelo Decreto
n. 7685 de 6 de Março do corrente anuo para o fornecimento
de viveres e forragens ao mesmo Exercito; sentlo tambem
conveniente reduzir o numero dos membros que formam o
dito conselho, afim de que mais facilmente possa este
reunir•se nas devidas épocas ; e attendendo, linalmcnte, a
que o fornecimento de generos a Officiaes pelo deposito de

viveres dos respectivos corpos, nos ter.nos do art. 4.0 do
regulamento approvado pelo mencionado decreto, pfldr. dar
Ioga r a abu~os e reclamat,;ões impossíveis de e vita r; Hei
por bem Decretar o seguinte:
;,rt. 1. o O consnlho para n fornecimento •le viveres e
forragens ao Exercito, em tempo de p~z. se com porá :
t..o Nn Côrte, do QnartPI· 'le~tre Genernl, no Direl'lor da
Repartição Fisc~I. do Cirurgião-Mór do Exercito e dos Commandantes dos corpos da g·u!lfnição;
2:• Nas provincia~, do Cornmandante das Armas, dos Commandantes do~ corpo,;, e~qua lrões e companhia,:, que fizerem
Jlarte d;~ guarnição da eapitnl onde sn r.·unir o conselho, do
Inspector ou Contador da Thesouraria de Fazenda e do Delegado do Cirurgiãu-Mór do !i:xercilu.
Art. 2. Na f:ôrte será Presidente do const'lho de fornecimentos o Qnartel-1\lestre General, e na~ IJI'OV incias o Commandante das Am.as.
Paragrapho uni co. Quando o f:ommand:mtA das Armas
tiver de ausentar-se da capital por motivo de serviço, ou
estiver impedido, será substituído pelo Ollicial mais g-radu:1do
da guarnição. Nas províncias em que ni•o houver Connnando
de Armas presidirá o conselho t3rnhem o Ollicial mais graduado.
Art. :J.o Os forn11cedores serão obrigado~ a vender genero~
pelos preços do contrato que assignarem aos Officines dos
respectivos corpos e fortalezas.
Paragrnpho nnico. Só em ea,os e"<traordinarios poderá ter
Jogar o forneeimen1o ao~ rPI'erido,; Officines pelo deposito de
vivere~ do~ corpos e fortalezas.
Art. 4..° Ficam assim alterados os arts. I." e 2." e revogados os arts. 4.0, !J.l e !t,2 do ReguLtmento approvado pelo
citarlo Deereto n 7685 de li de Março do corrente nnno.
O T•·nente-General Visconde tle Pelotas, do Meu Conselho,
Cousl'lheiru de Guerrn, Senndor do llllpcrh Ministro e Secretano de Estado dos Nt>gocius da Gnernt, ;~ssim o tenhn
entendido e faça executnr. Pabcio do Rio do Janeiro em
20 de Outubro de i880 , 59. o da Independencia e do
lmperio.
0

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperndor.
Visconde de Pelotas.
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OECRETO N. 7<366-

DE ~6 DE OUTUBHO DE

!880.

Concede privilegio a A. Noue& para fabl'ieação de sapato•.

Attendendo :10 que Me rcqur.reu A. Nouet, e Tr·ndo ouvido
o Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania c Fazenda
Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio por cinco
annos para fahrim•r calçado por um proce~so que diz ter
inventado, cuja descripçào depositou no Archivo Publico,
com a clausula de que sem o t1xame prévio du vroce~so,
não será effectivo o privilegio, cessando a patente nos casos
previstos no art. lO da Lei de 28 de Agosto de 1830.
MnnoPl Bnarqne de Macedo, do l\len Conselho, Minbtro é
SPcretario de E~taLlo dos Negor.ios da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, 11ssim o tenha enten•lido c faça executar.
Palacio do Hin de Jallfliro em 26 de Outubro de !880, 59. 0 da
lndependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarque de Macedo.

DECR!i:TO N. 7867- DE 26

DE OUTUBHO DJ'

1880.

Coneotlo privilegio a Autonio de Paula Rantos para o pror:o""" do sna invenção destinado a fazer rordcis.

Attendendo ao que Me requereu Antonio de Paula Santos,
e de conformidade com o (Jan•ccr do Conselheiro Procnrndor
da r.orôa, Soberanin e Fazenda NHcional, HPi por bem Conceder-lhe privilegio por tO anm•s, para o pr,•crsso de snn in.
venção, destin:11lo a fnzl)f cortleis finos, ronhecitlos pelo
nome de f!celle de fibras vegetaes, do paiz, com a clausula
de que sem o exame prévio do processo não ser:í effretivo
o privilegio, cessando a patPnte nos casos previsto~ no 11rt.
iO da Lei de 28 de Agosto de 1830.
l\lanoel Buat·que de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios tla Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar.
P11lacio do Rio de Janeiro em 2ti de Outubro de 1880, 59. 0
da Independencia e do Imperio.
Com a rubrilla de Sua l\lagestade o Imperador.

Manoel Buarque de Macedo.
oAAFI:P~

DECRETO N. 7868- DE 26 DE ouTunno

DE

f 880.

Approva, eom altcr;\çõo.;, a reforma dos estatutos tla Companhia- Canü
Urbanos.

Attendendo ao que Me requereu a Companhia - Carris
Urbanos-, devidamente representada, o de conformidade
com a Minha Imperial e Jmmedinta Hesolução de iG do corrente mez, tomada sobre parecer da Secção dos Negocios do
Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 27
de Agosto ultimo, Hei por bem Approvar a reforma do seus
estatutos, mediante as alterações que com este baixam assignadas por Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura,
Commorcio e obras Publicas, que assim o tenha entendido
e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em 26 de Ou·
tubro de !880, 59. 0 da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Manoel Bnarqne de llfacedd.
Modlflcnções a que se ref'ere o Decreto n. 7'808
destn data.

I

O art. 24 fica substituído pelo seguinte :
• No impedimento de qualquer director por mais de i5 dias,
os outros chamarão para substituil-o um director com os
requisitos do art. 34, o qual gozarcí, emquanto servir, das
vantagens que competirem ao substituído, mas restituirá o
cargo a este logo que se apresente.
• Si o impedimento durar mais de seis mezes, se procoderú
a nova eleiçiío na proxima assembléa geral. •
li

O 2. 0 período do art. 3. 0 fica substituído pelo seguinte:
• Até o dia 20 de Janeiro de cada anno, apresentara a dircctoria ao conselho um relatorio seu (art. 15 § 14), acompanhado dors competentes mappas, documentos e d:J um
quadro do pessoal com o respectivo vencimento. •
lU

• O art. 37 fica rMigido do seguinte modo :
• O conselho funccionará cinco annos, c a directoria tres,
mas com renovação annua da seguinte fórma :
• A substituição annua se fará sob indicação do conselho,
quanto ao vogal, e da directoria quanto ao director substituendo, e na falta desta indicação, que é facultativa, resolverá a sorte. •

_\!:TnS
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Reforma dos estatutos da Companhia -Carris
Urbanos- approvada na assembléa geral
cxtraordinaeia tlos accionistas em 26 de Ahril
de 1880.
Art. H. Heduza-sc a tres o numero dos directorcs.
Art~. 16 e 17. Supprimam-sc.
Art. 20. Supprimam-se as palavras • ou pelo menos a
sua maioria. 1
Art. 2'l. Supprima-sc substituindo-se pelo seguinte: • No
impedimento de qnnlquer director os outros chamarão para
suhstituil-o um accionista com os refJuisitos do art. 3lf, o qual
g-ozar:"i, cmqmmto servir, das v::mtagens que compelirem :10
substituído, mas restituirá o cargo a este logo que se apresente.
Si o impedimento durar mais de seis mezes se procederit a
nova eleição na proxima nssembléa ger:ll. 1
Art. 25. Onde diz • sem que haja retribuição de mais de
uma por se11wna, diga -se: • de mais de umn por mez. •
Onde diz,« i 1/2 ~;, diga-se ' i o;, . •
Supprimn- se a penultimn parte que trata do ordenndo do
gerente e substitua-se a ultima parte pelo seguinte:
• Fica, porém, reconhecido á assembléa gernl o direito de
ôtlterm·, qunndo e como lhe npronver, a quantia e fúrma da
gralillcação da directol'ia. 1
Art. 30. Acrescento-se :í primeira parte depois da palavra
- documentos- o seguinte: • c de nm quadro do pessoal
superio1· com classe e vencimento. •
Art. 36, § 4.• Onde diz • si ella designar mais nomes do que
cinco• diga -se • do que tres para a directoria e cinco para o
eonselho. •
Art. 3i. Supprima-se substituindo-se pelo seguinte:
• O conselho funccionará cinco annos e a directoria tres,
mas eorn renovação annua da seguinte f•·n·ma:
' A substituição annua se f<1rá soiJ indicação do •:on-;elho,
qua11tn ao vogal, e da directoria I!Uilnto ao director a substi·
tuir; c nn falra tlesta indicação, que é facultativa, resolverü a
,o: te. Esta substituição, porém, só terá Ioga r quanto ú di·
rectoria lindo o triennio da que f"'r eleita drpois da presPnto
altera~:ão dos estatutos. •
Art fd. Supprima-sc.
Art. 1i3. Supprirmllll·SC as palavras • fundo de reeunslruec:ão
du !'apitai. •
Art~. 55, i'j6, 6t e ll2. Supprimam·~r.
I

P. 11,
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DECHETU N. 786\J- LJE 26 LJE OUTCBRO DE 1880.
Coueotlo ponnissão a Manool Timotlwo tia Costa o Au~usto tio Almoitla Tonos
para oxplorarom ouro o outros miltcraos na Prodncia de l\linas Goracs.

Attendendo ao que M'~ requereram Manoel Timotheo da
Costa e Augusto de Almeida Torres, Hei por bem Conceder-lhes permigsi\o parn explor:trcm jazidas de ouro e outros
mineracs na zona comprehcn!lida entre as serras da Onça c
do Pará, rio de S. João c seus alllueutes, nos municípios de
Pitangui e Pará, da Província de 1\linas Geraes, mediante
as clausulas que com este baixam, assignadas por Manoel
Huarque de 1\laccrlo, do .Meu Cou3clho, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, que nssim o tenha entendido c faça executar. Palacio
do Rio de Jnneiro em 26 de Outubro de !880, 59. 0 da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

lllanoel lluarque de Jfacedo.
Chn~sulas

a que se rerer•e o Decreto n. ,.860
desta data.

E' concedido o prazo de dons anuos, contados desta data,
a Manoel Timotheo da Costa c Augusto de Almeida Torres
para, sem ~1rejuizo dos direitos de terceiro, explorarem jazidas
de ouro e outros mineraes na zona eomprehendida entru as
serras da Onça e do Pará, rio de S. .João e seus affiuentes, nos
municípios de Pilangui e Parú, da Província do Minas Geraes.
11
São applicaveis a esta concessão as cl:msulas 2.• a 9." das
que baixaram com o Decreto n. 6962 de 6 de Julho de i878.
111

Satisreitas as clausulas desle decreto, scr-lhes-ha concedida
autorização ~ara lavrai: as minas que descobrirem nos Jogares
)JOr elles designados, SI provarem ter as faculdades llrecisas
para, por si ou por meio de companhia que organizarem,
manterem os t.rabalhos de mineração no estado exigido pela
possança das mmas.

u::m
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Na hn,othese de niio ser-lhes eoncedi<l:t a laua dt~s minas,
eumo lleseohridilres desta~ ter<in uireif.,, ~ um premio Ji\ado
pPlu Govemo, 'cgun1lu a illl]J<Ii'lnncia da,; lltÍJI:Is, 11 lfllC lht~~
será pago por aquelle :1 quem l'ornlll cllas I'Oneedida,;.
No a elo da concessão da l!ivru s~·rüo cstahcleddt~s ns condiçi"ies que o Governo entenrler conveni('nte no interesse quer
da mitwr11riio em geral, quer do Esta1lo c dos particulares.
1';1lacio do Hio de JanPiro em 21J do OutniJro dt) 1880.Jianol'l BIU~/'IJIW de .Macefo.

n~tcngTo

N. 7870- DE :10 D~> ouTuuno n~>

Appr1.1va o contr,tlo colobrado com Christo\':l•J Holhcrg p~u·a o
\'C'gaç:to a Vctpor do Hio Jct{uilinhonha.

tsso.
~L'rviço

da na•

Hei por bem Approvar o contrato que com este baixa,
colehrado pela Dircctoria Geral dos Correios com Christovão
Hetbcrg para o serviço da navegaç-ão a vapor do lHo Jequitinhonha.
Manoel Buarque de l\lacedo, do l\leu Conselho, Ministro c
Secretario de Estado 1los Ncgocios da Agricultttrn, Commercio
e Obrns Publicas, nssim o tenha entendido e faça executar.
Palncio do Rio de .Janeiro em 30 de Otttuhro tlc l880, 59."
tia ll'dependencin c do Impcrio.
Com a rnbriea de Sua Magc:<tade o Imperador.
Man~l'l

Buarque de lllacedo.

Conh•nto •1nc celebt•nJn n Dh•ecto•• Get•al dos
Correios e Clu•lstoviin lt.etber~. pat•n a nn''e~n~·ão n Vlli»OI" no 1'\.io .Yec1uitinhonhn. nn I•rovlnein do. Dahln. destle n sun roz nt<• <~achoei
rinha. ena virtude do art. -,·.• § ID dn Lei
n. ~D~O de :ti de Outubt•o de 1'"'7D.

O ~~mprczario obriga-se a egtabclerer c manter, por si ou por
uma companhh1 que organizar, a navegação a rapor nu Hio
Jequitinhonha, desde o porto de Belmunlt•, inclusive, na foz
do mesmo rio, até o Jogar denominado Cachocirinlw, 150
kilometros acima.
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11
Os vapores que tem de ser empregados nesta navegnç<io
serão nacionalisados, licando a sua acquisi~iío isenta de
quacsqucr direitos de tnmsfercncia c de mat.ricula ; gozarão
das isenções c privilegios concedidos aos paquetes, ficando,
porém, sujeitos aos regulamentos poliri<ws c da Alrandegn.

III
Os vapores terão as seguintes di1ncnsões: c:dt1do nnnc:~
superior a nn1 metro ; comprimento t' hoc:~ propoi'cion:ws
:'1s condições do rio; suas mnchinas 11~0 seriio de força inferior a 25 caV<tllos, par11 potlercm rebocar alvarengas de
ferro ou madeira com earrog:mwntos ;1té 60 t01wlatlas.
Terão accommo•Jaçõcs para 20 passageiros de ré.

IV
A cmpreza deverá ter, pelo menos, dons vapores e •Iuatro
alvarengas para o serviço tle transporte de I~<~Ssageiros, generos e mercadorias.

v
Em cada scm11na haverá uma viagem redonda nns dous
primeiros annes do contrato; nos sniJsequentes farão os
vapores duas viagens por sellHIIHI si :~s cunvcnienci:1s do
commercio o exigirem.

VI
As tarifas de ft•etes e pa~sngen~ sPrito org:mizat:las pelo
Presidente da Província d:t Btdtia, de accúrdo com a em preza,
e submettidas no comeeo de cada an no ;\ approv:H;ão do
Governo, sendo, porém, adoptadvs provisoriamente mediante
autorização da mesma Presidencia; n bem assim as tabellas
dos dias de partida e chegada e os pontos de escala dos
vapores e o tempo de estadia em cada porto.
As tarifas de fretes dos generos de exportação serão calculadas pela metade dos fretes d:ts mercadorias de imp()rtação,
e sempre na proporção da disttmcia navegada.

YH
Estas tarifas niío poderão ser alteradas para mais. A empreza poderá, porém, alteral·aB para menos, dando logo parte
das alternções que lizer á Presidencia da provinci3, afim de
que esta as communique ao Governo.

661

ACTOS DO PODF.R EXECUTIVO.

VIII
Antes de pôr-se em execução qualquer alleraçiío nas tarifas
de passagens e fretes, e n:Js tabellas dos dias de partida e
chegada dos vapores, e suas estadias nos portos intcrmediarios,
a empreza deverá annunciar pelos jomaes de maiot· circularão da capital da província, com a antecedencia de oito dias.

IX
As matel'ias inOammaveis só poderão set· recebidas a bordo
dos vapores mediante as cautelas necessarias para preservar
os passageiros, mercadorias e emharcarões de qualq'ler risco.

X
As passagens e fretes das cargas pertencentes ao Estado,
ou :ís Províncias da Bahia e Minas Geraes, g-ozarão de um
nbatimeuto de 15 o;, dos preços das tarifa~.

XI
Em cada viagem terá o Governo ou a Presidencia da Província da Bahia direito ao transporte gratuito até 20 immigranles c respectivas bagagens.
As comedorias serão pagas pelo Governo ou pela provinci:~,
1:onforme fôr o caso.

XII
Seriío igualmente tJ':tnsport:ul:Js gratuit~mcnte no;; vapores:
:1 .• As malas do Correio, as quncs sPriio recebidas e
nntrrgues nas agencias, pMs:mdo rrdbo ou exigindo-o,
conforme for o caso.
§ 2.• Quaesquer valores do Estado ou da província rcmettidos para os pontos de escala, guardadas as lnstrucções 1le 4
1lP Scteu1bro de 1865.
~

XIII
A emp1·eza fica sujeita :ís seguintes mnllas:
1. o JJe quantia igual ú subvenção rcspecti\·a si deixar de
ell'ectuar alguma das viagens estipuladas.
§ 2." De 200# a 500 1~, além da quantia corre~pnndelite á
parte dtt linha não navegada, si :1 viagem, depois de encetada,
fôr interrompida, excepto em caso de fon:a maior devidnmente provada ante a Presidenci11 da província.
§ 3." De :1.008 a 500~, pela demora, extravio ou mau
acondicionamento das malas e objectos ou carga pertencente
ao Estado ou á província, sem que por isso fique isenta~-
qualque~ outra pen:Jiidade em que incorrer de ronf·~~lA" 1 ~ Grt''l
~~om a !01.
/ ~'\ \\~_\1 f1 '
·· ·
~

/' ·S0
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XIV

A empreza dará começo :í navegação dentro de GO dias
contados da data dt• decreto que approvar o pregente contrato.
XV

A' empreza é permittitlo:
~ i." Corlat· madeiras nas mar;::ens llO lliu .lül[llitinhonh:•
pnra as construeções que fizer etn benelkio tla navegação a
seu eargo.
§ 2." A acquh<ição a titulo gratuito tlos terrenos devolnto~
nt•et>sgarios {t t•tlilicaç~o tlfl anuazcns, pnnlfls o nllicinn~.
XVI
O Governo obriga-se :1 estalwleeer e mnntcr Ires df~slacn
mentos de forç~:• de linha, nm em Belmonte, e os outros na
Gachoeir:., nn Provinda tla llnhia, e em Salto Grandt•, m: til~
Minas f~erues.

XVII

E' concedida á empreza :. subvenção annual tln
sem prejnizo das que possa obter das pt·ovincias.

:lO:ooon,

XVIIl
O pagamento tl:. subvençiío elfectuar-se- ha na Thesou-

raria tle Fazl•nda da Província da Bahia, em
mensaes de 2:5oon, depois de veneiuas.

pr('slaçõr~

XIX
O Governo"fiscalisará o sPrriço tla emprcza 110r pessoa lle
sua conli:lllça.
XX

A empreza pora a disposiçi'ío do Governo os seus vatwres,
quanf!o o serviço do Estado o exigir, mediante fret:lluenlo,
que será fixndo de accurdo.
Em circumstaneias imperiosas e urgentes, poderá o Governo apropriar-se rios vapores tia em preza, indcmniz:mdo-:•
do preço que fór njuslado. N('~te caso n empreza se obriga
a substituir os vapores por outros nas mesmas eontli~.:ões,
dentro do prazotle um anno.
XXI
A empreza terá sua séde no Imperio, ontle serão resolvid:ts
todas as questões que se ~uscilarem entre ella e o Governo,
ou entre ella e os twt·ticnlnrcs, nn conrormidade tia legislncão
do paiz.
•

\l~Tn~
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XXII
As questões entre a em preza c o Governo sobre direitos c
obrigações, bem como sobre o preço do fretamento ou da
indemnização dos vapores, serão resolvidas por arbitros,
nomeando cada uma das partes o seu.
Os dons arbitros, antes de darem começo aos seus trabalhos, nomearão um terceiro para desempatar, em caso de
.
não chegarem a accôrdo.
Si ·não chegarem os dons arbitros a accôrdo sobre o
terceiro, cada uma das partes indicará um Conselheiro de
Estado, decidindo a sorte qual terá de servir de desempatador.
XXIII
Os casos de força maior serão justificados perante a
Presidencia da Provmcia da Bahia, que julgará de sua procadencia á vista das provns que :1 empreza nxhillir, com
recur~o ncce~snrio pnra o Governo Imperinl.

XXIV
O presente contrato durará cinco annns, contados da data
do decreto que o approvar.
Será revisto de dons em dons anuo~, si a experiencia
aconselhar alguma modificação.

XXV
A empreza sei lerá direito á subvenção mencionada na
clausula XVII, depois de começado o serviço da navegação.

XXVI
O emprezario é obrigado a depositar na Thesouraria de
F11zenda dn Província da Bahia iO% de cada prestação mensal
da subvenção que fôr recebendo, até completar a caução de
5:0001'$, para garantia da fiel execução do presente contrato ;
e no caso d'3 imposição de multas, que tenham de ser
cobertas pela caução, deverá esta ser completada por meio
de descontos succcssivos mensaes da subvenção.

XXVII
A em preza entrará para a Thesouraria de Fazenda da Bahia
com 1;2 "/o da importancia mensal da subvenção, para pagamento de um Inspector da navegação subvencionada na
província.

(j(j4,
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XXVIII
A empt·eza niío terá direito a favor ou isençiio, que niío
esle,ja designado no presente contra to.

XXIX
O presente contrato fica dependente de a11provnção por
decreto imperial ; e só potler:í ser tt·:m~ferido pt·et·t~dmulo
autorização do Govemo.
Directoria Geral dos Correios em 23 de Setembro de 1880.
-:- Joã•J Wilkens de Mattos. - Ch. Retber_q. - Como testemunha~:- José Riall'llo d·· Andrade.- Luiz lltoreira de Serqlleira Braga.
Não se rxigiu o pagamento do sello proporcional da importancia total deste contrato ( 150:0008 ), portJllfl o emprezaria já o havia rmgo em !\Jarro ultimo, na razão de

2'10: OOO!WOO.

DECRETO N. 7871Promulga o

a~~oir.lo

DE

3

DE

NO\"EMnno nE

1880.

coleb1·ado entro o Brazil o a Rcpnhlira Arf(onlina para
a cx.,cnrão jlo cal'l:-~s rn:rato1·ias.

Tendo-se concluído e assignado na cidade de Buenos Ayre~
aos quatorze dias do mez de Fevereiro do correntt: anno,
entre o Brazil e a Hepublica Argentina, um accürdo regulando a reciproca execução de c11rtas rogatorias, Hei
por bem que esse accôrdo seja observado c cumprido tão
inteiramente como nelle se contém.
Pedro Luiz Pereira de Souza, do :Meu Conselho, :Ministro
e Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros, assim o
tenha entendido c faça executar, expedindo os despachos
necessarios. Pala cio do Rio de Janeiro em 3 de Noyembro de
1880, 59. • da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperndor.
Pedro T,uiz Pe1·eira de Souza.

'CTOS DO PODF:U EXEr.UTIV!t,

(i(it)

Acctlt•do entre o Drazll e n Republlcn Argen·
tina 1•nrn execução de cnt•tns rogntorin.,..

Tendo os Governos do Brazil e tia Hcpublica Argentina
resolvido regular pnr mcin de um aceôr1lo a reciproca execução das cartas rogatorias, os ahaixo assigumlos, Enviado
Extraordinario e Ministro Plenipotenciario do Imperio, e Ministro o Secretario de Estado no Departamento das Helações
Exteriores da dita Hepublica, para isto devidamente autorizados, convieram nas seguintes disposições :
Art. L o As competentes autoridades judiciaes de cada
um dos dous paizes cumprirão as cartas rogatorias que lhes
foi'Clll dirigidas pelas do outro rm maioria tanto ITiminal
como cível.
Art. 2. o As cartas rogatorias em materia criminal serão
limitadas á citação, juramento, interrogatorio, inquiriçiio de
testemunhas, busca, exame, cópia ou traslndo, verificação
ou remessa de documentos, e quaesqucr diligencias que
importem esclarecimentos para a formação da culpa.
Art. 3. • As cart~1s rogatorias em ma teria civel poderão
comprehender, alóm do que !il'a espccillcado no artigo antecedente, a :waliaçiio, vistoria, exame de liV!'os, exhibiçiío e
todas as diligencias que importam á dccisiio das C11us:ts.
Art. lJ,.o Todas :1s cnrtas conterão, sempre que fôr possível, a indicação do domicilio das pessoas que tenham de ser
citadas; e serão legalisadas pelo funccinnario consular estabelecido no paiz de onde forem expedidas.
Art. ti." Na excençiío das ditas cartas os embargos oppostos
pelas partes serão sempre admittidos e proeessndos para Sl'l'
julgados como fúr de direito.
Art. 6. 0 Os particulares, interessados no cumprimento
das cartas rogatorias em materia civel, deverão constituir procuradores que promovam o respeetivo nndamnnto.
Art. 7 ." A despeza será ll3ga pelo interessado particular,
si :1s CHias versarem sobre m11teria cível , c pel:ts autoridades do paiz, de onde fore111 expedidas, ~i versarem
sobre objecto criminal, excepto, neste segundo caso, quando
se tratar de inquiriçfio de testemunhas, porque "ntiio correrá
por conta do Governo em cujo paiz as 1'3rtns tiverem de snr
executadas.
Art. 8." O presente accôrdo vigorará até que uma das
altas partes contratantes notifique ollicialrnenle ú outra a
sua resolução de o fazer cessar.
Em testemunho do que os abaixo assignados linumn e
selltlm o presente accúrdo em duplicata, em Buenos Ayres,
aos quatorze dias do mcz de Fevereiro 1le mil oitocentos e
oitenta.
(L. S.) Bm·ão de Ara11jo r.ondim.
(L. S.) Lucas Gonzales.
P. 11.

1880.
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DECRETO N. 787:!- DE 3 DE N'JVRMnno DE 1880.

Declara om vigor a eoneossão feita a Adam Donaion pelo Decreto n. G~83
tio 18 do Janeiro do 1877, e <lo nenhum cfTcilo o Decreto 11. 75!~, de 2.'i
do Outubro de tS:;!I,

Attendendo a que tem plena nxecução a clausula 6. a tio
Decreto n. M83lle 18 tie Janeiro dn l8i7 pela incorpornçiio
da Empreza Assucareira do Gr:io-Par:í, cujos estnLtllos ror:•m
approvados pelo Decreto n. 75::il de 2:2 tie Novembro tio
anno proximo passatlo, Hei por bmn Decl:mu· Pm vigor a
conces~ão feita a Ad:1m Benaion pelo Decreto n. 6i8:J, e de
nenhum elfeito o Decreto n. 752'1. de 25 de Outubro, tambem
do anno passado, razendo identica concessão a João Gaulmin
e Engenheiro João Camillo Alfonso Costard.
Manoel tlunrque de Mnccdo, do .Metl Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e raçn executar.
Pala cio do Rio de Janeiro em 3 r! e Novembro de 1880, 59. o
da Independencia e do Imperio.
C·Jm n rubri1~11 de Sua 1\lage,;tndn o Imperado!'.
Mmwl'l Buarque de Mfl{:edo.

DECRETO N. 7873 -llR 3 DR NO\'EMDIW DE 1880.
Approva, com modiftcaç;1o, a reforma. llos tJgtatutos tla Companhia tlr. . . egn•·n:-~
maritimos o

tcrrostrc!-i-Pa.raon~o.

Attendendo ao que Me relJuereu a Companhia de seguros
muitimos e terrestres-Paraense, devidamente representadn,
e Conrormando-Me por Minha Immedinta Resolução de 16 do
corrente mez eom o parecer da Sec1;iio dos Negocias do Irnperio do Conselho de Estado, ex:mtdo em Consulta de 9 de
Setembro ultimo, Hei por bern ApprOV<ll' a rdorma de seus
estatutos, com a rnodilicaçüo IJUe com este baixa assignntia
por Manoel Buarque de Macerto, do !\leu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura , Commercio e Obras Publicas, que nssim o tenha entendido e
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Novembro
de 1880, 59. 0 da Independencia e do Irnperio.
Com a rubricn de Sua Magestade o Imperador.
Manoel Bum·que de jlfacedo.

ACTOS

no

6fi7

POnTlR EXECUTIVO,

1\locURcnçiio n ctnc 11e ret"cre o Dccrct.o n.
clestn dntn.

')'~.,

3

Ao art. 6." ad!lile-se-em nenhum cn~o o novo fundo de
reserva especial poderá ser formado ou utilisado com projuizo do fundo de J'cserva já formado em virtndc da lei e
com destino exclusivo.
Palacio do Rio lle Janeim Pm :! de Novrmbro tlP lfiRil.llfrmr.el llu.a,·que de Maced().

Peojecto de reforma doR

estatuto~

Art. 6."
§ L"-Quando os lucros da eompanhia permittirem um dividendo ~nnu~l de 25 "/., sobre o cnpitai realizado, serillevatlo
a uma conta de-fundo de rtJ,;erva especial-, todo c qualquer
excedente dessa porcentagem.
§ 2."-Esta conta especial será destinada a completar um
dividendo de 8 •1.,, nos annos em que o resultado do balanço
não permittir este dividendo anmwl, e a fazer face a qualquer
prejuízo 11vultado; neste caso a directoria lançnrá míio tio
fundo de reserva especial, eomtanto que elle possn evitar uma
clwmnda dos accionistas.
Art. 28 (2.• parte). Onde sn lê-si forem inferiores úquella
quantia, serão depositados com o fundo de reservfl, afim de
serem distl"ibuidos no semestre seguinte-altere-se do se~
guinte modo -si forem inferiores áquella quantia, e niio
houver saldo no fundo do reserva especial, de f!lltl trata o
§ L • do art. 6.• parn o dividendo consignado no § 2.•, permnnecerão nn conta de-lucros e 11erdas-alim tle serem tlistribuirlos no semestre seguinte.

DEGR ETO N. 787'1 -

llE

:I

li E

NOVEMD!IO DE

188fl.

Approva a planta geologica o topographica tias minas conretlitlas por Decreto
n. !H~2 do 27 do Novemhro de 18i2 ao Dr . .Joaquim lgnat"io ~ilvoira tl:t
MoU.a.

Attendendo ao que Me requereram José Ewb:mk da Camara,
Abel Gomes da Costa e Silva e Augusto Corrêa Durão, cessionarios da concessão feita ao Dr. Joaquim Ignacio Silveira
da Motta pelo Decreto n. 5152, dP 27 de Novembro de 1872,
pa1·a lavrar j:~zidas de ferro P outros mineraes nas margens

liG8

dos rios Jacupir:mguinha e Turvo, na Provincia do S. Paulo,
Hei por hem Approvar a planta gcologica c topographira, de
IJUO trata a clausula 2." do cit:1do decreto.
Manoel Huarque de Macedo, do Mctt Comclho, Ministro e Secretario de Estado dos NPgocios da Agricultura, Commercio e
Ohr:ts Publicas, assim o tenha entendido e faç:t executar. P:•lncio do Rio de Janeiro em 3 de Novemhro dn 1880, :m." 1la
lndependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestadn o Imperador.
llfanol'l llua/'que de Macedo.

DECHETO N.
Conr.t~tlo

787i'i-HE

3

DE l\0\'EMJIIIO DE

1880.

prhilc;Jio a .João Baptista Furtltlo para o pro,•üs:'u tle sua
.t~~tin:Hlo :i W\tinq·:lo do fnr1nigul•iros.

in,·en~:in

AtlelHlendo 30 que Me requereu João Baptista Furtado, o
ouvido o Con;Piheiro Procurador da Cort.n, Soberania
e Fnzenda Nacional, Hri por bem Conceder-lhe privilegio,
110r cinco annos, para o processo que diz ter invenl.ado,
tlesli nado á Pxtinc~,;ilo de formigueiros, seg-undo a tleseripçiio
que depositou no Archivo PniJiico, com a cJ:msula de que
sem o exame prévio do referido proce>so não será em:-clivo o
privilegio, ce>s:mtlo a patPIIII' no., c:~sos previstos no art. 10
tia Lei de 28 de Ago,;to de Jtl:lfJ.
Manoel llunrque de 1\laceuo, do .Meu Con:;ellw, Ministro e
SPnnlnrio de Estndo dos Neg-ocios da i\gritnllnrn, Conunereiot\ Obras Public<~s, a~si111 o t1~Hl1a entendido e faça execntur.
i'alaeiu do !li o de .Janeiro em 3 de Novembro de 1880, fi!l." da
lntiPJWUdeneia e do Imperio.
T1~ndo

Com :1 rnbrir·a de Sna 1\Iag-estaue o

Inlpt~r.lunr.

Jlfa noel /Juarque de llfacl'llo.

ACTUS IJU I'OIJEH E\ ECt'l'l \

DECHETO N. 7876-

DI>

3

66!}

t1.

1880.

DE NOVEMUI\0 DE

sua invon~·;'io

Gont·edo privilegio a Gcorgcs Ving para o :lfll'arelho 1ln
llestin:ulo a esmagar c clahorar ht·n·a·malo.

Attcndcndo ao que Me requereu Gcorgcs Ving, c de eonl"onnidadc com o pareci' r do Conselheiro Procurador da Corfla,
SoiJCrania c Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe
privilegio por dez annos, para o apparelho que diz tm· inventado, destinado a esmagar c elaborar a herva-matc, segundo a de;;cripçiío c desenho que nprescntou e ficam arehivados.
l\l:mocl lluarquc de l\lacedo, do l\leu Conselho, Ministro c
Secretario de Estallo dos Negocios da Agricultura, Cornmercio
o Ohn•s Pul.llicns, :1ssim o tenha entendido e faça executar.
Pnlacio do llio tle Janeiro em 3 de Novembro dtJ 1880, rm.•
da Independcncia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua

1\Iag-c~tade

o Imperador .

.Manoel 1Juarq11e de :l/acedo.

llECLIETO N. 7877-

DI>

:J

lll> NOVEMHIIU IH;

Contcdc pridlcgio a (;corgos Ying para o apparclno do
linado á clarifica~·ão tlc nleosv

IHH'I.

~ua iulcnt;ão

det:i·

Attendendo ao que l\le rerrucrru Geurges Ving, e tlc conformid:•dc com o parecer do Conselheiro l'rocur:•dor dn Corú~•.
Soberania e Fnzenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe
privilegio, por dez :mno~, parn o appal'cllw de ~na invcnçiio
destinado a clnri ficar olcos, tanto mineraes como yeg-etacs,
segundo a dcsrripriio c dcsrnho fJUC apresentou ,. ficam
archivallos.
l\Innoel Rnarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Sccrntario de Estado dos 1'\egocios da Agricultma, Commercio
c Ohras Public:~s, assim o tenha entendido c faça executar.
Pnlacio do Uio de Janeiro em 3 de Novcmhro d!' 1880, r:m."da
Intlcpentll'Ucin e do Imperio.
f:om a rnhrira !ln Sun Mag-Psi:Hll'

11

IIIIIH'I':Hlor.

Manoel Bum·que de Macedu.
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UECHETO N. 7878 -

DE :} DE NOVE~IllliO DE

CoH("Ol)e pri\'ilcgio a Cados Borliui para apron.dtar no fabrico
a cast"a 1lo rnilt··.

lt-!80.
liC artofaclo.~

Allendcndo ao que Me rcquPr('U Carlos Dcrtini, e de
cunrormid:tdc rom o pnrcccJ" do Conselheiro Procurador da
Corôa, Sobernnia e l'azcnlla Nacional, Hei por llr~m Conceder·
lhe privilegio por cinco :ll!nos pnra aproveitar no fabrico de
artefactos n c:~sca do cuité, s••:;undo a dcscripçfio f{llC dopo·
silou no Archivo Publico.
Manoel nuarqne de MaceLlO, do l\leu Conselho, Minblro c
Secretario de E~lado dos Nug·ueios rl;; Agrirultura, Gommercio
c Obrns Publicas. assim o tenha entendido c raça executar.
Palacio do Hio de Janeiro em :1 de Novembro de H!80, ri9."
da lndepcndcncia e do lmpcrio.
Com a ruhrira de Sua Magcstudu o Imperador.
Manoel !Juarque de Macedo.

UECHETO N. 787\JCon~ctlo

!JE

3

DK NOVE~IDiiO DE

188(}.

privilegio a Enuuauucl Liais c Sebastião Gomo; da Silr" llclforL
para o ~ystcma dt!iJOmiuaLio -Liais .

•

Atlendendo ao que .l\lc requereram Emman uel Liab c
Sebastião Gomes da Silv;1 lklrort, c Tendo ouvido o Conse·
lheiro Procurador da Corfw, Soberania e Fazendu Nacional,
Hei por bem Conceder-lhes privilt~gio, por lO annos, parn o
r systenw do trilhos, rodas e articulações de eixos, t]ue dizem
ter inventado, denominado- Systemn Liais- segnndo n
descripção que dcpositarum no A r!'l1ivo Publico, ColHI a
clausula de que sem o exame prévio do referido systema não
será effec.tivo o privilegio, cessando n patente nos casos previstos no arL. 10 da Lei de 28 de Agosto de 1830.
l\lanocl Buarque de Macedo, do .Meu Conselho, :Ministro e
Secretario de Estado dos Ncg-ocios da Agricultura, Commercio c Obra~ PniJJicas, assim o tenha entendido t~ faça
Pxcentnt·. Palacio do lHo d(' Janeiro em 3 de Novembro dr'
t8RO, ;jg,o da Indepcndencia c do Impcrio.
Com a rui.Jrica de Sua l\lageslado o Imperador.
Jlanoel Bual'que de •llacedo.
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DECHETO N. 7880- DE 3

DE

NOVEMil!!O DE

1880.

Cuucedo pr'ivílegio a Emmamrel J.iais o Sohaslião 1:omos da Silva llolfort
para o syslcma de oixos dcuonainados- Eixos Liais.

Attendendo ao que Me requereram Emmanuel Liais e Se·
bastião Gomes da Silva Belfort, c Tendo ouvido o Conselheiro
l'rocurador da Corôn, Soberania ~~ Fazenda N:JCional, Hei por
hem Conceder-lhes privilegio por dez annos, para o systema
de eixos, que declaram ter inventado, conforme a descripção
fJUC depositaram no Archivo Publico, com a clausula de
que ~em o exame prévio do rcferi<lo systema não será
ell'eetivo o pl'iviltJ~io, cessando a patente nos casos previstos
uo nrt. f.O da Lei de 28 de Agosto de t8:10.
Mnnoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com·
mcrcio c Obras Publicas, assim o lenha entendido e fac&
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Novembro de
1880, 59.• da Independcncia e do Imperio.
Com a rubl'ica de Sua Magcslade o Imperador.

Manoel Buarque de Macedo.

DECHETO N. 7881- DE 3

DE NOVEMBRO DE

1880.

Pro roga o prazo marcado na elausula S. a do Doere to n. 7i8i do 8 do 1\larço
do f879, para o eomcço das obras do ar-rrasamonto do morro do Senado
o aterro dos pantanos desta eapital.

Attendendo ao f{Ue 1\Ie requereu o Dr. Possidonio de Carvalho Moreira, Ile1 por bem Prorognr por um anuo o prazo
marcado na clausula 8.• do Decreto n. 7181 de 8 de Marco
de 1879, para começo das obras do arrasamento do morro do
Senado e aterro dos pantanos destn cnpital.
Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estndo dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça
executar. Jlalacio do Rio de .Janeiro em 3 de Novemh1·o dr
tR80, !")9." da Independencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Ma gesta de o Imperador .

.lJanoel Buarque de Macedo.
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DECRETO N.

788~

-

DE [j, DE NOVEMBRO DE

1880.

CouecUo priTilcgio a Senna "\:. C.n para o JH'Occsso de eonso1 vação do pci.\o,
eamarõcs c ovas.

Altendendo ao que Me requereram Senna & Comp., e Tendo
ouvido o Conselheiro Procurador da Cortm, Soberania e Fazenda Nacional, Hei 110r bem Conceder-lhes privilegio, por
cinco annos, para o processo rJue dizem ter inventado, destinado a conservar peixe, camarões e ovas de tainha, segundo
a descripção que depositaram no Arehivo Publico, com a
rlansula de que, sem o exame prévio do referido processo,
não serú ell'ectivo o privilegio, cessando a patente nos casos
previstos no art. iO da Lei de 28 de Agosto de 1830.
Manoel Buarqun rle Macedo, do !\leu Conselho, Ministro c
Secretario de Estndo dos Negocio~ da Agricullura, Commercio
e Ohra~ Publicas, nssim o tm~lin entendido c fat,:a executar.
l'alacio do Hio de Janeiro em t~ de Novembro de 1880, ü!J." da
Independcncia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua .Magestade o imperador.

Manoel Btwrque de li/acedo.

DECHETO N. 7883 -

IJE

6

IJE

NOVEMUl\0 IJE

1880 .

.\utoriza o lla.nco Connne1·cio e lmlu~tfi,,, da t~i,lade tio Porto, para
raçt"íos JIC:-ta Côrlc, :-;olJ certas ('lausula~ e eondiçiics.

faZt!l'

opc·

Attendendo ao que llle requereu o Banco Commercio e
Industricc, estabelecido na cidade do Porto, por seus procuradores lwstantes Hangel d:1 Costa & Guimarães, c Tendo
ouvido a Secção de l•'~zenda tlo Consl'lho de Estado, Hei JlUI"
hem, de conformidatle com a Minha Imperial Hesolu~~ão de
Consulta de 30 de Outubro proximo passado, Conceder autorização ao mesmo bunco para fnzet· operações neste Im ·
perio, por intermedio da ngcneia que poder:í para esse fim
estabelccér nesta Côrle do Hio de .Janeiro, ~oh a gerencia
da indicada firma rommcrcial, Hangel da Costa & Guimarães,
regendo-se pelos estatutos que com este baixam, snpprimidas,porém, as disposições relntivas ú emissão de notns o li·
cando sujeito a todas as clausulas e comliçõcs do London mul
Brazilian Bank e Banco Portnquez da cidade do Porto pelos
Decretos n. :.!979 de 2 de Outuhro llc 186:.! e n. tiMO de 'J.7
de Novembro de 1875.
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José Antonio Saraivn, d·J Meu Conselho, Senador do Imperio,
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocias da Fazenda e Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Novembro de 1880, 5U."
da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

José Antonio Saraiva.

Estatutos do Banco Commercio e Industria, sociedade anonyma de responsabilidade limitada.
CAPITULO I

DO BAI'CO, SEU

OBJECT0 OU FBI

Art. l. o A companhia denominada- Banco Commercio e
Industria- sociedade anonyma, re~ponsahilidade limitada,
tPm a su:t ~éde na cidade do Porto, e por fim, as operações
do banco de circulação, de~conto~ n d•J(Io~itos; todas as qne
viio especificadas no cnpitulo :1. "; e as mais <tne forem pro·
prias da sua natureza.
Art. 2. o O capital inicial do banco ,; de dous mil contos de
réis, dividido em 20.000 ac~ões de iOO~ cada uma, nomi·
nativas, tr:msferiveis por endosso ou habilitação legal ; devendo ser averbada a sua transferencia.
§ l. o O capital do banco será realizado por entradas em
moeda metallica, nunca superiores a 20 "/o de cada ncção,
com intervnllos, pelo menus de dous mezes; menos a primeira
que será sati;;feita log-o que fúr exigida.
§ 2. o O b;mco n~o poder<i fnnccionar sem ter realizado a ti. •
parte do seu capital.
§ 3." As quatro rest:mtes quintas partes entrarão em cnixa
nas époras dcsignad;Js pela direcçüo, ~egundo as exigencias <bs
operações do banco, e de accln'do com o con~clho íisc:11.
§ tr,,o Poder-se-ha elevar o fundo do banco, quando fr\r
conveniente e competentemente resolvido.
§ Ü. 0 A asseml!léa geral determinará o modo de ell'ectuar
a emisstio de novas acções, quamlo ella tiler Jogar.
Art. 3. o E' indeterminado e obrig11torio p·1ra os aQciltt~is=tas, o prazo da nss0ciaç~o, emquanto as leis grraPso p~.rwttf,;, \H. 1~:1
tam e o conserve a lei particular do banco.
P. 11. iSSO
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Art. 'f." O nccionista não é responsavel por ma i~ do que
o nominal llt• suas acçõe~, e tt)!\l direito ás quotas annuaes
dos lucros, e a [Jarte que deve pertencer-lhe no caso do
b:mco liquid:1r; ficando em tudo sujeito :ís disposições
quo regem ü asscciação, e ao que ordenam as leis geraes
do paiz.
Art. lJ.o O pa~nmcnto das prestações é obrigntorio para os
[•ccionbtas,dentro tlo prazo mare:Hlo pela tlirecção tlo banco.
Quem o exceder, pagará o juro da mora á razão de 9 %ao
anno si elrectuar a entrada dentro de 60 dias depois daquelle em que findar o prazo. O accionista que não tiver pago pas~ados arJtwlle;; 60 dins, perde o direito ás acções e nos re~
pectivos intercs~es, que tudo re.verte para o banco.
§ 1." São exceptuados das disposições deste artigo os c·:;os 11rovados rle fnrca maior, para os quaes o prazo será tU
.'eis mczc,; e D jnro 6 o; ao anuo.
§ ~.o O accioni,;t:~ <{UC niío pag-ar a t.• prestação, no prazo
marcado pela dirccção, perde o direito ás acçõcs c ú ratilica•.:iío que tiver pa~o.
~ 3." As nc~~ves que em virtnue das disposições deste artigo
tlcarem pcrteuc:·ndo ao I.Janco, serão vendidas em hasta puUica, re\·ertcmlu o suu produclo em favor do fundo de
rescrv~. e passando-se ao <1rrematnntc titulo legal.
Art. 6. 0 H:1Yerá um fundo d1~ reserva não só para assegurar aos accionbtas o dividendo annual de 5 "/o para o caso
em que o resultado das opernçues do banco não produza
L'sse dividendo ou maior, mas tambcm para preencher o
fnnuo inicial "'-' I.Janco qn:mtlo por f!ltalquer circnmslancia
~olfra desfalque.
§ 1. o Este runtlo ti llxado na som ma que perfaç:~ 5 o/o do
capital do !;anco c formar-so-lla por uma porcentagem de
~ a 10 °/ '" tirada do;; lucros anauaus.
~ 2. o A assemblén gcrnl pü•lc resolver a elevação do fundo
UU l'CSCl'\'<1.

Arl. 7." A solll'r:mia 1lo lmll'o reside na assembléa geral
(Ompusta uc aeciuni,tas iwlidúuaes, corporações ou estahclecimentos !JOssuidores lt:gaes de liC\fÕes averbadas seis
mezes ante::: da assemhléa gJral se reunir.
Art. 8. o A as,;l'mblén geral delega em cinco mandatarios
revogave:s e temporarios, denominados directores, o cumprimento de snn~; determinaçiies e n execução das operações do
banco, ~enllo bt:•s manunt:!rins sujeitos á inspecção de um
conselho llse:ll de cinco Yog:w.o;, tudo na fórma deste estatuto.
•
§ i. o Tnnto os vogaes do conselho fiscal cvmo os tlircctores
devem pertencer ú assembléa geral.
§ 2." .Não püde o accionista exercer no banco dous cargos
e!ectivos ao mesmo tempo.
Art. 9." F!ira tla sua séde, ou seja no reino ou no estrangeiro, o I.Janco, si lhe convier, operará de per si ou de
combinaçiio com outras casas bancarias, estabelecendo agendas ou cnisas tiliaes com regul[lmcnto proprio.
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CAPITULO H
DAS FACULDADES, ISENÇÕES E ODRIG.\ÇÜKS ESPECIAES DO BANCO

Art. lO. A direcçíio, quando o julgar opportuno, solicitará
do Governo a permissão de emittir notas pagaveis ao portador e á vista em quantia nunca superior a tres quartas
partes do seu capital realizado e elfectivamente pago.
§ 1. 0 Estas notas serão par;aveis no Porto ou n:u; caixas filiacs do banco, e agencias, confurme ncllas fôr indicado por
um carimbo especial.
§ 2.o O seu valor será _de 5-5, 10;5, 208, 508 e 100~000.
Art. H. O baneo tera sempre em seu cofre em met:ws de
ouro ou prata, pelo menos um terço do que devm· por Jcttras
á vista, notas em circulação, e depositas ú ordem.
Art. i2. Não possuirá o banco permanentemente nlguns
outros bens de r::~iz que não seja a casa propria para funccionar
na sua Béde ou nas eaixas filiaes, os edificios ou terrenos das
suas fabricas ou estabelecimentos commerciacs, c s,·, temporariamente os que ndquirir por cffeito de suas operações.
Paragrapho unico. Os hens de raiz dados em pagamento
mnigavel serão de prompto vendidos em hasta pu!Jlica perante
a dirceção, assim como aiJUclles qne \·ieren ao banco por
elfeito !le execuções ou adjudicações.
Art. i3. Em todos os cmprcslimo~ 'obre penhori'S, contratados sem otrens11 da lei em quacsqucr dos estabelecimentos do
banco, lindo o prnzo do contrato, não se convencionnntlo reforma, ficarão os respectivos penhores sujeitos ü immetliata
venda publicn, perante a dirccção, sem outra formnlidatlc que
a assistencia do corretor ou pe~soa que poo-:sn fazer fé.
§ L• Pago o banco do capital, juros c dcspeza::, o restante
do producto do penhor será ontregue a quem pertencer.
§ 2.• Quando na primeira praça não houver lançador que
cubra o preço em que o objccto ou penhor estiver avaliado,
haverá segunda praça, annunciada nos jornaes mais lidos com
interv:1IIO de 8 dias e assim arrematado com o abatimento legal.
Art. 1!1. Sobre papeis endossaveis e qnaesquer contratos,
em que os dircctores figurem como pnrliculares, n~o poderú
O banco fazer OlWrnção alguma, salvo quando além ua lirma
do director tenlm mais ilnns de intcdra conlimH;a.
Art. lã. Quando os prejuízos chegarem a 30 °/o ilo fundo
social realizado, o banco scrú obrigado á sua dissolução, e á
prompta liquidação de seus haveres.
Art. 16. A acção de habilitação pnra qualquer provar quo
succedeu em uma ou mais acções, será feita ú custa dos interessados nella, não ficando o banco obrigado ao pagamento de
juro pelos dividendos vencidos e em deposito.
Art. 17. No principio de cada mez, o banco remetterá ao
Governo um balanço do mez anterior, uemonstrando o seu
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activo e passivo com as designnçõ''~ que indiquem o v;dor
metallieo existente em cnixa, a importaneia dos depnsitos, vnlorcs de notas e outros pnpeis de en~Jitu em eircul:1ç~o, importancia de Iettras aceitas, e cheqtws pass:11Jos :'1 orllc:m ,. n prazo,
e de todas as ou•.ras operações IJtW houver elfectuado. No principio de cada anno remetterá igllalmentc no Governo um exemplar do relatorio da direeçiio, c um balanço completo das
opera~:ões do anno nnt01·ior, extrnhido dos li nos Ja e:;eripturação.
Art. i8. O banco fica sujeito á inspecção e fiscalisação do
Governo, sempre que elle o entenda preciso.
CAPITULO III
OPERAÇÕES DO BANCO

Art Hl. Todas as operações sin~nlares com indivíduos, companhias, corporações ou o Gov,·rno, até à importanoia de
100:000$, serão effeetuadas simplesmente pela dii'ect;ão, até á
quantia de 200:000$, com a autorizaçiio do conselho fiscal, e
d'ahi para cima só com o con,;entimento da assembh;a geral.
Art. 20. São operações activas do banco :
L o A compra e venda de fJnalquer çenero, de mrtaes
preciosos, titulo de divilla publicn fundada, narional ou
estrnngeirn, :tcrões de eomp:mhir's porluguez~s ou de outras
nações, o direito sobre propriedade de licenças no reino e
fórn delle ; excluem-se as act:ões dr companhias de seg-uros
marítimos ou contra incendios que niio tenhnm preenchido o
seu capital nominal.
2.•0 desconto de lettras da t''rra e de cambio, títulos commercines á ordem, ceduhts ou títulos do Est:tdo, de estnbelecimcntos ou reparti ~'Õns puiJliens, (Jag-n ni,; a prazo certo.
3. 0 A transferencia de f11ndo~ pnra qnnlquer pr:u;a OLl o
fornecimento delles por meio de cartas de credito.
~.o O emprestiuw sobre pt~nhol' dt• ouro, pratn, brilhantes e
. pedras preciosas, títulos de divida publica com juros, acções
proprias, ou de outros ban(~os, ou companhias que mereçam
credito até ás entrndas renl izadas, e attendendo ao seu valor
no mercado, guardad:1s todas ns con\'eniencins para o
banco.
õ. 0 O ernprestimo sobre fnzendas nrmazenndas nns a\FaJHicgas ou em viagem, g:uantidos pelos conhecimentos e npolices de seguros.
6. 0 O empreslimo ao Governo, juntas geraes, municipalidades, compnuhias e estabelecimentos e curporações, quando
garantins sullicientes o al.Jonem.
7. 0 O cmprestimo sobre o direito ~dquirido à explorarão de
minn:;;, privilegio de invenção, empreitadas, ou outro' qualquer contrato em que o banco possa succeder e traspassar.
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8.• O emprestimo sobre material de fabricas, quando se
oiTereçn a devi lia segurança.
9." Tomar a si o negocio de outros bancos, eompnnhias e
sociedades anonymas, commerciaes ou industriaes, comprando-lhes o activo e passivo.
1.0. Auxiliar qualquer em preza e estabelecimento commercial, industrial e a~ricola entrando em parcerias si assim
convier aos interesses do hanco.
H. Tornar-se commanditario de qualquer estabelecimento comprehendido na> disposições do numero antecedente, qnnn1lo se julgue de conveuiencia.
!2. O empre,timo st~brr mercadorias on generos que passem para o po1ler do han' o, eiTecliva ou symbolicamente.
i:l. O cmpn~stimo sobro· propriedades urbanas ou ruraes.
!4. O emprestimo sohre !typotheca e terrenos não onerados
com dividas para o tim ,.,pecial de euilicar casas, levantar
estabelecimonlos industriat'S, que possam ofl"ereC'cr vantagens e nteios pam o pa~amPnto do capital mutua,Jo " juros.
:1.5. O emprestimo !<Ohre propriedades não oneradas,por
divitlas, quando pelo novo emprestimo possa segurar-se di·
vida anterior, contratada com o !Janco.
Art. :21. São operações pa>f'ivas do banco :
i. o A emis,;ão de notas em conformidade com o art. lO
e seus parngraphos, quando obtida a permissão tio Governo.
2." ,\ guarda em deposito gratuito O!I com premio de
meta•·~ preciosos, jnins, cspceies metallica>, títulos ou outros
Vlllore,; pelo tempo que ao IJ:meo convier.
3." A g·uarda em d1~posito no cofre geral do J.1anco de di·
nheiro corrente no paiz á disposiç;lo uo licpositante por conta
corrente abt•rta á sua ordem até ú importancia do deposito,
ao qual se poderá abonar juro.
4,.o A gu;~rda em deposito de pequenas quantias com vencimento de .iuros por meio da creação de caixas eeonomicas
com regulamentos especiaes competentemente approvados,
precedendo accôrdo eom o banco de Portugal para se estabelecerem na•tuellas terras em que tiver o pri\·ilegio desta ins·
tituiáto.
ü.ó A liquida~ão ou rece1wão de heranças, e a compra ou
venda para terceiros, por cornmiss~o do,; valores qU<~ o IHtnco
póde para si comprar ou venlier, dentro c fóra do reino.
6." O contrato de emprestimo com juro convencional por
conta corrente, com ou sem penhor conforme o ereliito
das lirmas mutuarias.
7. • Fazer operações de del credere.
8." Receber a commissão e consignação generos para vender por conta de terceiros.
9. o A garantia por meio de commissiio, em papeis endossaveis do Governo, corporações ou particulares.
iO. A organização por meio de commissão de seguros de
vidas c de recrutamento, dotações e annuidades, constitui dos
os interessados em mutualidaue, com regulamento proprio
devidamente approvado e escripturação em separado, sendo
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o fundo convertido em titulos de divida publica, ou quaesquer outros.
Art. 2:!. Si ao banco convier, destinará parte do seu fundo
ao seguro contra incendios em predios ou mercadorias, formando uma secção particular para estas operações, e com
regulamento proprio competentemente approvado.
~ f .o Igualmente poderá destinar p:1rte do seu fundo para
seguro de gado bovino com regulamento especial, regularmente approvado.
§ 2. o Ao fundo destinado e separado para estas operações
não corresponderá emissão alguma de notas.
Art. 23. Além destas operações especificadamente designadas, o banco poderá effectuar quaesquer outras proprias
de estabelecimentos desta natureza.

CAPITULO IV

DA ASSEMilLÉA GERAL

Art. 24,. A assembléa geral compõe-se dos aceionistas que
possuírem uma ou mais ncções, legalmente averbadas, em
conformidade com o l.lft. 7. o
Art. 25. A asscmbléa geral reune-se ordinariamente em
Fevereiro de cada anuo, para exame c approvação do rcl:ttorio
e contas da direcção ; e extraordinariamente nos casos e
pela fórma marcada nestes estatutos.
§ f. o Os accionistas de fóra do porto, quando não assistam
pessoalmente á asscmbléa, possuindo cinco ou mai3 acções
podem ser represent11dos por procuradores que devem tam-.
bem ser accionistas com voto, salvo quando o pai representa
o filho, o filho o pai, o marido n mulher e o tutor o tutelado.
O accionista, pelo facto de ser procurador de outro, não
perde o direito ao seu voto.
§ 2." As sociedades, corporações e estabelecimentos podem
fazer-se representar por um individuo. embora nã1) accionista, que pertença á direcção das mesmas sociedades, corporações ou estabelecimentos.
§ 3. o Nenhum procurador pó de representar mais do que
um accionista; salvo quando o pai representa os filhos ou
filha~, e o tutor os tutelados ou tuteladas.
§ 4,. o Os directores, emquanto o forem, nilo podem ser
procuradores, e depois só o podem ser tendo sido approvadas
as contas da sua gerencia.
Art. 26. Para a assembléa geral poder constituir-se legal·
mente, é mister que estejam presentes, por si ou por seus
procuradores, trinta accionistas pelo menos.
§ t.o O direito ao voto em assembléa geral verificar-se-ha
pela lista impressa, extrahida do registro dos averbamentos,

ACTOS DO PODEH EXECL'Tl\-0.

679

que deverá ser enviada aos accionistas até :lO dia !5 de J:Jneiro
de cada anno, quando elles tenham declat·ado :í direcção a
sua residencia.
§ 2. o Nesta lista entrarão os accionistas constantes do
livro do registro dos averbamentos, no dia 10 de Julho, e que
ainda o sejam ao tempo da conFecção da lista.
§ 3. o Quando houver alguma reunião extraordinaria da
assembléa geral, será a esta patente a relação dos aceionistas,
com as alterações que o registro indicar, em conformidade
com o art. 7. 0
§ 4.• Quando não se reunirem trinta accionistas nas condições do art. 26 para se poder constituir a assembléa ~era!,
será esta convocada novamente para se reunir dentro do
prazo de trinta dias, mas não antes de quinze, precedendo
annuncios nos jornacs mais lidos. Nesta segunda reuniãu a
assembléa gera! constituir-se-ha e deliberaní, quallJuer que
seja o numero dos accionistas presentes.
Art. 27. Quando haja accionistas rrsidentcs em paiz estr<mgeiro que representem 25% do capital subscripto, poderão
elles reunir-se em conferencia com o fim seg-uinte :
§ i." Para o exame c discussão do relatorio c contas
annuaes :~prcsentadas pela dirccrão e parecer do conselhq
fiscal.
§ 2. 0 Para' de entre si nomearem um ou nv1is nccionist11s
que venham á sétle do banco l'l'presental- os na assembléa
geral ordinarie em que fôr discutido aquell•1 1m·ecer.
§ 3." Os accionistas escolhidos em virtude do n. 2 deste
artigo serão admittidos em ns~embléa geral, apresentando a
acta da conferencia devidamente legalis:~da, conttmdo :
L• Indicação .nominal dos accionistas que se reuniram,
dos representantes escolhidos, e dos poderes a estes conferidos.
2.• Declaração de que tiveram conhecimento dos documentos a que se refere o § i. o deste artigo.
3. o Estes representantes têm na assembléa get·al tantos
votos quantos forem os accionistas com voto que elles representarem.
§ 4." Para se levar a effeito o disposto nr-ste artigo, os accionistas residentes em paiz estrnngeiro nomearão de entre si
um que receba da direcção os exemplares do relatorio, conta~
e parecer do conselho fiscal, proceda á sua distribuição, convoque a conferencia e se corresponua com a direcção.
§ 5. o A direcção, logo que o rclatorio e contas tenham sido
examinados pelo conselho fiscal, é obrigada a enYiar CÓI}ia
desse documento ao accionista nomeado nos termos e para o
fim designados no paragrnpho antecedente.
§ 6. o As llispo:;ições :mteriores não privam o aceionista residente no estrangeiro de vir pessoalmente ú assemhléa geral
gozar dos seus direitos, prescindindo da Faculdade que lhe
eonFere o que se acha disposto nos precedentes paragraphos.
§ 7. o Salvo o caso a que este artigo se reFere, os accionista~
residentes no estrangeiro são equiparados em tudo e para todos
os effeitos aos accionistas que residem no paiz.
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Art. 28. A assembléa geral reunir-se-ha extraordinariamente:
{.o Quando o conselho fiscal n convocar, segundo ns attrilmições que estes estatutos lhe confert:Jm.
2. o Quando a direcção o requerer.
3. o Quando 20 accionistas com voto o requererem ao presidente ou a quem suns vezes fizer.
Paragrapho unieo. A convocação da ns~emllléa gernl para
caso urgente serú feita simplesmente por annuncios nos jor·
naes, designando o ohjecto, proposta ou requerimento que lhe
deu Jogar. A que não fôr julgada urgente, far-se-ha além
disso por cartas convocatorias.
Art. 29. A mesn da :1sscmhléa geral será composta de um
presidente, um vice· presidente, e dous secretarios.
~ L o O presiclente scrú sub."tituido no seu impedimento
pelo vice-pre..-idente.
§ 2. o Na falta de ambos, presidirá o accionisla de mais numero de acções que m;tiver presente, ou quem a assembléa
resolver por acclamac:iio ou inclieação de qualquer natureza.
§ 3. o Nn falta de ambos os secretarios, o presidente escoJherú dos accionistas presentes quem subsUtun a falta.
Art. 30. A mesa sPrá eleita por maioria relativa; as suas
funcções serão gratuitas e durarão por um anno.
Art. 31. A assemhléa geral elegerá e resolverá por maioria
de votos, excepto nos casos em que o estatuto dispuzer diver~
samente.
Paragrapho unicrL As eleições serão feitas por escrutínio
secreto. As outras votações fnr-se-hão por escrutínio, acclamação, por qunl<tuer signal convencionado ou conforme
determinnr a assemlJléa geral por indicação do presidente
ou proposta de qualquer accionista.
Art. :12. E' da oxclusiva competencia da assemhléa geral:
i. o Eleger a rnesa, o conselho fiscal e a direcção ;
2. 0 Nomear qualquer cominissão que julgar necessaria ;
3. 0 Exonerar o dirPctor ou direclores, rJuando deixarem de
cumprir com os devcTes do seu mand:1to, tendo sido ouvido
previamente o dircr:tor ou directores aceusados ;
!J,," Discutir os pareceres do conselho llscal ou de commissões especiae,; sobre o relalorio o contas annuaes da di·
recção ou propostas que tiverem siclo devidamente apresentadas ;
5. 0 Votar os dividendos e gratificações aos directores, nos
casos previstos nestes estatutos ;
6. o Ordenar o augmento do capital do baneo, fixando o
modo por que a operaç::io devn ser feita ;
7. o Approvar os regulamentos qtH' lhe !'Ompdirem ;
8. 0 Ampliar, modificar ou ltllerar estes estatutos pela fúrma
nelles estabelecida ;
9. 0 Resolver as propostas cuja resolução não estiver nas
t~ttribuições do conselho fiscal ;
10. Tomar as providencia5 conducentes aos interesses do
banco, comprehendidas nas disposições destes estt~tutos ;

681

.\t:T::S ll'l J>ODEII EXECl:TI\"0,

H. Determin:1r a dissolução e liquidação do banco, nos
termos que prescrevem os estatutos.
Paragrapho unico. Quinze dias antes da reunião or<linaria
de Fevereiro todos os documentos relativos f1s rontns da tlirecção c livros do baneo estarão patentes aos ac·cionistJS, excepto o de registro de lettras e !lo3 depositos particulares.

CAPITULO V
DO

CON~ELIIO

FISCAL

Art. 33. O conselho llscnl compor-sc-ha tle cinco vogaes,
eleitos pela assem!Jiéa g-eral.
§ i. o Serão eleitos tn·s substitutos, para SUllprircln :1s faltas
dos vogues elTectivos tlo eousclho llscal.
§ 2. 0 O encnrgo de vogal do conselho fiscal é gratuito e
annual, sendo com tudo permiltida a rcelei~:iio.
§ 3. o Não poderão fazer parte do conselho fiscal ~~ceio
nistas que tiverem entre si par<'nlesro de consanguinidade
até ao 3. 0 g-rau, ou de nffinidadc ~1té ao i. o, iucl wdve, por
direito civil, ou tiverem eom os directort~s o mesmo ll:lt'en ·
tosco, ou llgurarem com estes na mesmD Hrma comml'rcial,
ou como interessados por qualquer modo em t:ontrattl publico.
§ !l,.o O conselho JIÚI]o funccionnr com tn•s vogaP~, nws
neste caso as suas dceisões s() t1~rão lugar qu~n!lo tudus forem
accórdes, pois, havendo divcrgencia, niio poder~o decidir
senão reunidos todos os vogacs do conselho, prevnlecendo
então a maioria.
§!L o Qunndo algum dos vogaes do conselho !ler parte 1le
impedido ou !leixnr de comparecer a tres n·nuiões :-:egni!las,
sem causa conhecidn, será dwmado o ~n!J~titnto 111ais Vlltndo,
e pelu ordem da votação ser~o dwma!los os outro~ Sllhslitutos,
quundo fúr necr·ssnrio. Si a votnriJo lúr igual, preferir:í
aquelle que tiver maior numero 1le ncções, c co111 numero igual
de acções preferirá o mais velho.
Art. 3L O conselho llseal rcunir-sc-ha ordinari;olltcnte
uma vez por mez, a convite da !lirecção; extraordinarinmcnte,
quando o presidente o entender preebo e o requerer IJU:lliJUer
dos voga os ou o solicitar a direcção.
Art. 315. O conselho, reunido em sessão, terá a f;1culdade
de examinar todos os livros c papeis do b~mco, de exigir
todas as explicações á dirccção e de conferir todos os haveres
do banco, IJem como os confiados ao estabelecimento.
Art. 36. Quando houver acontecimento que comprometia
gravemente a direcção, ou qualquer de seus membros, e
fôr preciso proceder de prompto, o conselho, depois de
ouvido por escripto o delinquente ou delinquentes, e dada
P. li.
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a mais ampla liberdade de justificn~:ão, providenciará immcdiatamente, si assim o entender, em nome do banco, tanto
a fa,·or dos interesses de5lc como contra o delinquentc ou
uelinquentes, e convocará a nsscmbl1'a geral para esta resolver como o caso reclama.
Art. 37. Na sessão ordinaria de cada mez cumpre ao
conselho fiscal, especialmente, examinar e conferir o balancete c contas relativas ao mcz antecedente, e dar o seu pa·
rccer a respeito de lias.
Art. 38. Em sessão ordinaria ou exlraordinaria é attribuição do conselho fiscal:
f. o Formular proposta sobre a gratificação dos directores,
para rser nprcsenlada á a~sembléa geral ;
2. • ·Opinar sobre proposta nccrca iJ,Js <Jnadros e venci·
mentus <los empregados uo IJ:JiieO;
3.• Dnr parecer a respeito uo balanço annual c dividendos;
4. o Informar c votar sobre qualquer proposta que houver
de ser subml'ttid~ á assembléa geral ;
5. 0 Resolver os cnsos em que for consultado pela dirccção;
6. 0 Autorizar os contratos que sem seu consentimento
não puderem ser levados a clfeito ;
7. o Intervir dentro de suns attribuiçõcs em todos os
nssumptos que em vista dos estatutos reclamarem o seu
voto, conselho ou deliberação.

CAPITULO VI
DA

DIIIECÇÃO

Art. :l9. Os directores represcntnm o banco, na fórma dos
estatutos, para com o publico e os poueres constitui dos. A sua
g-erencia durarü por tres annos (salvo a primeira nomeada
pelos installadores na conformidade do :ut. 53), podendü ser
reelnitos. Tnriio Ires snhstitulos pnra preenchimento uc suas
faltas, quando juslilic:ulamcnte as derem.
§ L• Os directores, hem como os seus substitutos, serão
eleitos por escmtinio c por maioria absoluta de votos.
§ 2.• Si o primeiro eserutinio não der maioria absoluta, pro·
cilder-se-ha a segundo forçauo entre os dous, quatro ou seis
dos mais votados, conforme o vencimento deixar de dar-se
)Jara um, dous ou todos os que tiverem de ser eleitos.
§ 3.° Cada dircctor, depois de eleito, deve depositar na caixa
do banco, como caução, fiO acções do mesmo banco, averbadas
em seu nome.
§ !1." Não poderão ser eleitos pal'a dircctores elfectivos os
substitutos nccionistas que tenham entre si relações de parentesco ou de consanguinidade até o 3.• grau inclusive, ou
de affinidade até ao L•, contado segundo o direito civil, ou
q!laesquer relações de interesse por sociedade, contrato e
:lJUSte.
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§ 5. 0 Os fallidos não rehabilitados não podem ser dirccto·
res.

§ G. • A direcção entre si escolherá dous dos seus mem •
bros para cspeci:tlmente se dedicnrcm á secrão commercinlcompras c vendas de generos....;.e ú industrial.
Art. 4,0. E' expressamente prohibido aos dircctores:
Lo Fazer por conta do banco operações alheias ao seu obje·
cto ou fim;
2. o Ncgocinrem por conta propria, directa ou indirectamente, com o banco, salvo sendo operações commerciaes effe·
ctuadas nos est.nbelecimentos ou fabricas pertencentes ao
banco, em condições iguaes ás c!Icctuadas geralmente, e nos
casos de especial autorização ;
3. o Fazer parte cumulativmnentc da administração de outro qualquer banco ou socie!llldc anonyma.
Art. U. O cargo de director não é incompatível com o de
1. 0 guarda-livros, podendo as funcções de ambos ser exerci·
das por um dos directores.
Art. fJ,2. 0:; directores são immediatamentc responsaveis
p1ra com o banco, tanto pelos seus actos, como pelos dos mais
empregados do banco, deixando de proceder dentro da lei so·
cial, ou pr;;~ticando acções em detrimento do banco ou do
publico.
Art. 4,3. Os directorrs são retribuídos por seu trabalho com
o ordenado annual de i: 500fl, livro de qualquer contrilllli ·
çíio-além da gratilicnçiio (jUe lhes fôr votada pela assem·
bléa geral.
Paragrapho uni co. A gratificação estabelecer-se- h a quando
o dividendo annual a repartit' pelos accionista-; exceder a
!i "/n. Esta gratificação será proposta pelo conselho fiscal.
Art. M. Ficam os dircctorcs autorizados :
i. o A effectuar todas as operações do banco, na fórma estabelecida no respectivo capitulo ;
2. o A formular todos os regulamentos necessarios pnra
desenvolvimento das operações e preciso serviço do banco,
e a submet!el-os ao conselho fiscal;
3. o A propô r ao conselho fiscal o quadro dos empregados
1lo banco e seus vencimentos, hem como qualquer alteração
fJUC a pratica aconselhe ;
q,_o A nomenr delegações úu agencias, dentro ou ftira do
paiz;
5. 0 A propôr ao conselho fiscal a ereação de caixa,; filiacs
nas terras aonde as julgar conveniente;
6: o A apresentat· ao conselho fiscal as propostas que julgar
de mteresse para o banco ;
7." A solicitar a convocação cxtraordinaria do conselho
fiscal, quando o entender necessario.
Art. 4,5. E' da privativa attribuição dos directores, o admittir ou exonerar os empregados do banco, exccptuando o fiel
ou fieis do thesoureiro que são nomeados sob propost:J. e responsabilidade deste.
§ :1.. 0 Os fallidos não rehabilitados não podem ser empregados do banco.
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§ 2.• Aos empregados com responsabilidade pccuniari:~
serú exigida liança correspumlente.
Art. TJ,6. A falla de um ou mnis 1lireclores ser;í pn:enchi!ln pelos substitutos pela ordem d~ votnç~o, n qtwndo esta
fôr igunl pela idade:
L" A falta será participada pelo impedido ou pelos ~eus
collegas ao presidente do conselho lbcal, para esse ser immeditamcnte eonvocmio e eham:1r o snhstituto respectivo;
2." Si o impedimento l'úr por 111olestia Le111poraria, o dirc·
ctor vencer:í sómente o seu ordenado ;
3. o Si ftlr por amem~ia em serviço do banco, perceberá o
ordenado e gratificação ;
!J,." O substituto receberá o ordenado de 1lirector, correspond1•nte ao tempo que sPrYir;
a. 0 Quando a f:1Jta do diri'Ctor für JH~rrnanentc, ~er:Í ChamadO o substituto, e na primeira reunião da nssembléa gernl
será üleito novo director.

CAPITULO VII

Art. /17. O nnno finnnceiro do h:mco conta-se pelo nnno
civil.
Art. l!8. No fim do f.o semestre serão calculados os lucros
do banco, e a direcção propm·ú 30 consnlho fiscnl umn porcentngem cnlculadn sobre nlles, p:m1 s1•r di\'idiila (ll'los accio·
nistas no principio elo 2. o SI'Jllestre.
Art. Ml. O modo pratico da~ opernçiies du baneo, n maneirn de escriptnrnl-ns, o averb:llllPnto dns n•~ÇÕl'S. os deveres dos empregados, a lixaçiio d1• serviço nos dias utf\is, e em
geral todas as preseripç:ões para o de,:envolvirnento e observancin dos estatutos, serão confeccionados e ordenados no
regulamento economico e ndministrntivo do banco, ou
naquelles especines que para es'e cll"cito a direc~.:ãu fará
redigir.
Art. 50. Qunllilo houv•:r al~~uma proposta para alteração
dos estatutos, será convocnda a a~sembléa gernl para esse
fim, rom trinta dias de antecipao:·Jo, dando-se-lhe previumente
conta do ohjecto daquelln proposta.
P:1ragrapho unico. Para vencimento da proposta, será necessario que dons terços dos accionistas presentes votem por
c lia.
Art. 51. A proposta para a dissolução voluntaria do banco
será annunciada um mez antes da convocacão da assembléa
·
geral.
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§ l. o Não vnnced a propostn, si nfio fl1r votada por tlnus
terços <los areionistns [lrc,.;cn los, c I{UC rcprc:;entcm metade
do capitnl do banco.
§ 2." Si :'t reunião não concorrerem acdonistas Pm numero
sullieionte [HH'a representar metade do ,·.apitai 1lo lwneo,
poderá a proposta ser votn1la mn seg-unda reunhlo, seja
qual fôr o numero de accionistas presentes, e o capitnl que
representem ; vencendo então a maioria nbsoluta.
Art. 52. A' proposta para augnwnto do fundo inicial
do banco são applicaveis as disposi~üns do artigo antecedente.
DISPOSIÇÕES

TRANSITOUIAS

Art. 53. Os installa•lores usan•lo da faculdade quo lhes
confere o art. ia da lei de 22 de Junho de 1867 escolhen1m
para exercerem os cargos do direclores e substitutos por
tempo de cinco annos ao~ seguintes senhores:

Dirrctores
Joaquim Lourenço Alvos.
Jos1\ Marques Antunes.
Guilherme Theodoro Hodrigues.
João Ribeiro Pereira.
José Luiz Gomes de Sá.

Substit11tns
Manoel José Monteiro Guimarães.
José Baptista Vieira da Cruz.
Manoel Tavares de Pinho.
Art. 54. Si o banco começar as suas operações antes do mez
de Janeiro, o tempo que decorre desde a sua installação
até ao fim do mesmo ~uno não será levmlo em conta para as
eleições da mesa, direcção e conselho fiscal.
Art. 55. A direr.ção depois de ter rrduzido este estatuto
a escriptura publica, e tendo obtido casa para funccionar,
annunciarit logo a p~im~i!'a entrada por cada acçi.io, p;;ra rtue
o banco possa dar prmmp10 a suas operações, com·or·anllo os
accionistas para elegerem as mesas da as.;cmli!1~a ger:il, o
conselho fiscal e seus substitutos.
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DECRETO N.

788~-DR

8 DR NOVEMnno DE 1880.

Proroga por seis me.zes o prazo fixado na clausula 6 .a das quo baixaram com
o Doe roto n. 7tí85 do 3 do J anoiro de t8°0.

Attendendo ao que Me requereu José Pereira Sodré, Hei
por bem Prorogar por seis mczes o prazo fixudo na clausula
6.• das que baixaram com o Decreto n. 7585 de 3 de Janeiro
do corrente anno, para organizar companhia com o fim de estabelecer um engenho central para o fabrico de assncnr de
canna no município de Itaborahy, Província do Rio de
Janeiro.
Manoel nuarque de Macedo, do Meu Con~elho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Jnneiro em 8 de Novembro de iSSO, 59.• da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperauor.

Manoel Dum·que de liiacedo.

DECRETO N. 7885 - DE \} llE

NOVE~IBRO

DE !880.

Concedo privilegio a Morris N. J(ohn para o molhoramonto inll\ldnzitln r o
systoma Uc camas tlo ~ramo tio sua iu,·cn~ão.

Attcndendo ao que Me requereu l\Iorris N. Kohn, e deTcon·
formidade com o parecer do Conselheirü Procurador da Corôa,
Soberania c Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe
privilegio por cinco annos para o melhornmento que declara
ter introlluzido no seu systcmn de camas de arame, já privilegiado por Decreto n. 5268 de Hl de Abril do 1873, c cuja
descripção apresentou com os respectivos desenhos.
Manoel Buarque deMac3do, do Meu Conselho, "Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça execu·
tnr. Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Novembro . de 1880,
59. 0 da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manryel Buarque ele Macedo.
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DECRETO N. 7886- DE 9

DE NOVEMBRO DE

1880.

Autoriza a Sociodado Anonyma de Trabalhos Dylo &. Bacalan a funccionar
no Imporia.

Attendendo ao que Me requereu a Sociedade Anonyma de
Trabalhos Dyle & Bncalan, devidamente representada, e de
conformidade com a Minha Immediata Resolucão de 30 de
Outubm ultimo, tomada sobre parecer da Secção ·dos Negocios
do Imperio do Conselho <le Eslndo, exarado em Consulta
de H de Setembro proximo findo, Hei por bem Autorizai-a a
funccionar no lmperio, mediante ns clausulas que com este
baixam, assignadas por Manoel Duarque de Macedo, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Ccmmercio e Ohr~s Publicas, que assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 9 du
Novembro de 1880, 59. 0 da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarque de :Macedo.
Clnusulos a que se ret"ere o Decreto n. ,.880.
desta data~

I

- A sociedáde anonyma de trabalhos, Dyle & nacalan, terú
um representante no Imperio r.om plenos poderes (mra decidir
de todas as questões que se suscitarem, qLwr com o Governo,
f(Uer com os particulares.
11

Todas as transacçües e operações que a mesma sociedade
effectuar no Imperio serão reguladas pela legislação do Braz i!,
e julgadas pelos seus tribunaes sem que em tempo nlgum
possa ella reclamar qualquer exccpçúo fundnda em seus
estatutos.
Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Novembro ue 1.880. J1lanoel Buarque de ]f/acedo.
Eu abaixo assignado Johannes .Jochim Christian Voigt,
corretor de navios, traductor publico juramentmlo e interprete commercial matriculado no. meritissimo ~ribunal do
commercio desta praça, para as lmguas allcma, frauceza,
inglezu, sueca, dinamarqueza, hollandeza e hespnnhola
(eseriptori:J, rua L" de Março n. 47, fundos terreos).
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Cerlifieo pelo pre~ente em como mo foram apresentados tms
estatutos da socie!lat!o de trahallws /Jyle (>t Hacalan, escriptos
na Jingua fraaceza, afim de os tratluzir mteralmente para a
lingua vernacula, o que assim cumpri em.: razão do meu
otncio e litteralmente vertidos dizem o seguinte:
Tradt1cção.- Sociedade de trabalhos Dyle & Baealan anonyma.
Com o capital de 7 .500,000, sete milhões e quinhentos mil
francos.

Estatutos
Resultando de duas actas recebidas por mestre Dufour,
notario em Paris em seis de :Março e cinco de Novembro de
mil oitocentos setenta e nove e de uma deliberação da asst'mbléa geral dos accionistas de vinte de Novembro de mil
oitocentos setenta e nove.
TITULO I
FORMAÇÃO E FIM DA SOCIEDADE, DENOMINAÇÃO, sf;DE, DUHAÇÃO

Art. 1. 0 Pelos presentes fica formatla, entre os proprietaríos
das acções que vão ser aqui nbaixo creadas, uma sociedade
anonyrrw, tendo por fim fazer, só, ou interessando-se com
terceiros, as diversas operRções, cuja enumeração segue :
i_o Obtenção de concessões, fi construcção e exploração,
sob qualquer fórma que scjn, de todos os caminhos de ferro,
tramways c vias ferreas;
2. 0 Obtenção de concessões, fi organi7.ação c nxplorRção, sob
qualquer fórma q11e seja, de todo o serviço de navegação
Huvial ou marítima;
3. 0 A construcção ou a reparação, pelas officinas de la Dyle
sitas em Louvain (Belgica), e de Bacrtlan, sitas em Bordéus
(Girondc) ou por quaesqw~r outras otlicinas, si houver Jogar:
I. De todo o material fixo ou rodante, de todos os
caminhos de ferro, tramways ou vias ferreas ;
Il. De todo o material de navegação fluvial ou maritima.
4." A execução ou a reparnção nas oficinas de la Dyl!! e de
Bacalanou outras, si houver Jogar, de npparelhos e machinas
para uso das distillações, fabricas de cerveja, de assucar,
refinações e outras ;
5." A venda e a locação do~ objeetos acima denominados ;
6. o A locação de ollicinas de construcção de todo material
e sua exploração ;
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í. o A edificação de cstaloiros c officinas de construc~i\(1
de material de caminhos de ferro, de tramways, de navf~·
gaçào fluvial e mnritima, e de apparclhos c machinas para o
uso das distillaçõcs, f:Jbricas de cerveja, de assucar e outras :
a acquisição por moio de cessão ou de transferencia du
nstaleiros e ollicinas da mesma natureza, já creadas, c a exploraçiio dos dilüs estaleiros e ollicinas ;
8. o Toda a operação de commercio e de industria ligando-:'tpor sua natureza aos fins sociaes acima enumerndos.
Art. 2. o A sociedade toma a denominat·1io de • Socie:lnd'·
anonyma do trahalhos, Dyle & Bacalan. •
Art. :1. o Sub sé do é em Pm·iz ; cstaltclecida llroyj,;nria ·
mente na nw Louis le Granrl n. 21J, é actualmente :1venirh:
GaiJriel n. :38. E lia poderá ser transportada para fJUalquer
parte de l'ariz, por decis5o do conselho do administrarão.
Art. ~." A sociedade que comer;on em 8 de l\larço dt' J'ii\J.
durará até 31 de Julho de i\HL
Este prnzo poderá ser prorug-atlo alt;m deste termo. ou
a dissolu'"ão antecipada poderú ser pronunciada pur ddii:t·raçiio da assembléa geral dos accionistns, reunida JWS con·
di~·ões prcscriptns pelo pcnultimo parngraplto do art. 10
dos presentes estatutos.

T11TL') I!
FU:\DO SOCIAL, ACÇÕES E OBU!GA~UES

Art. ~."O funtlo socinl é fixado em sele milhõe:; e -JUI·
nhentos mil francos o di vidillo cru IJUinw mil acc:ões de tJ Lti.
nhcnlos francos catb uma, tlas qunes mil furam creatlas n<:
origem, em representação dos quinhentos mil franco;;, impu!·
tancia do cavital primitivo da sociedade, c quatorze mil furnm
crcndns c iltlrilmidas, f'etn mil ú ~ociedadt: auonvma tlns omeiJws de ln Dule, c f;t~le mil ao S1·. Ddahante, em l:l'Jll"CsentaçJu
ilas transferencias fcita3 á sociedade, nos termos de un1:1
escriptura reccbid1 por mestre Ou!"our, bbcllião em Pariz.
em 5 de Novemllro de 1879.
O enpital social podt~rá ser nugmcntatlo por uma ou m<li>
emissões de acçõos novas, em virturle rlc nnw delilH·r·ncii, da
asscmbléa geral dos accionistas, tomada de confurinithr!'
com o pcnultimo pnrngrnpho do art. 10 abaixo.
As acçõcs ~ão nominnes ou ao portndor, á escolha do:-.
accionistas e as>ignadns por dons administradores.
A cessão dns acc;ões nominacs opern-se por uma tmnsferencia inscripta sobre um registro escripturado para este __
11m, na séde social, assignada pelo cedente c pelo cess!o_ 0:~1 r:(' \ IH 1
e rubricada por um arlministrad,ar. A ecs~fio das ac - -s,qv\ íl ~..-J" · ·
portador opera-se pela simples entrega do titulo. Os;il~~iM~
P. 11.

1880
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e obrigações inherentes á acção seguem o titulo..! }?at·a quaesquer mãos que elle passe. A posse de uma acçao rmportn, de
pleno direito, adhesão aos estatutos e ás deliherações da asse mb léa geral.
.
. .
.
_
A sociedade podera crear e enutt1r, por dehberaçllo tla
assembléa geral dos accionistas, obrigações com. ~u se_!ll
garantias especiaes, das quaes o conselho da admrmst~n2ao
lixará as taxas de emissão e juros, assim como as cond1çues
.
..
de pagamento que elle julgar 1!-t~is. _
Todavia, o conselho da admrmstraçao, esta, desde Ja, a~
torizado a emittir obrigações sem ter de recorrer á assemblea
geral, por uma sommn effectiva de tres milhões de francos.
TITULO IIl
ADMINISTfiA(i.O

Art. 6. • A socierlarle est{, aut'lrizada por um comelho
composto de tres membro,; peh1 menos, e de cinco nn maximo,
nomeados pela assem!Jira gert~l do' acc10nistas.
ns arl rninistradores em funcç;;,., desde a formaçiio da SIJeiedade conservarão q seu man,Jot0 até a a~<embl,:a !.!era!
annual que terá logar f'm ::'\rm•ml·rn d,, l88í.
·Os no\"os membr.-•s a SI' llw;: ajuntar serãn rwmea1lL1s peh
as,oemiJ!éa geral.
(J;; fJ'Hl•~rr~s <::;trmr]Pr-'e-liiío il!nnlnF~Ilk até a a:;>,~mbléa
(:·:r<JI '!'!<! \~r;', ]r,c~Jr r:rn ,:\r,F·rril-rr, !le J','<í.
~··~~t::t ~[Jr)r::J r_, tr_~n;..:~~t;-. :-:r.':! !.=:-·~·· ::~tit·J:·J=• p~r in~·:<r(•: •:·~
OfJligiJ' rn':'n•brr.;; 1 'Jd?rl" s-r r~~l~it05.
E;;t;;- n_•>o er,n;;dt,._, ~·: renrJY<tfcl "rn~o dê um mt'lnbro D')f
anno.
·
p;,ra no; fJl!ntro pr_imeira;:: .3fJfJii"r'~·iíc:.:: r:le<ta di'I'IJ5ÍÇãiJ, a
nrdPm r],, ;::al11da SPr:, det·•rn11n~d:• J•»la sr•rt·•. ('ma \CZ estab-lt-cido o s0rtei·:•. n r-'n•·n':3·:• \"!',., l0~ar pnr n:1ti:::niJade.
Em <'<•"•) tlo>\a~a;: >·:>~·>~'~'in.J:,, n:o irl\c·r>~ll·• 'FI"- d"<:•:>rre
.-n!'·- 1h:~;: 8''e'L'I.J~a;:. ~era.:';:. •J Cün-elh•) da alministração
t·:· 1·· p!·•~'<'r;) ;;·Jb:'!tlu•~a··. e r, a:'sembl.;a !.'·:-ral, l_r:o na pri·
lll~Íl 1 ii'Uni~·:•. !'f·,·,.\··. ~i h> U\i'r )O~f:f. f1 eJeirâO dPfiDitiYJ.
•'\1 ::•li:l. :'·.'não lht' t•:tr•.'c't':· ''lTOrluno preench'er a Ya!!'a.
·
l) arlmini<tr~•!••r uumead0 em substitui':iiO tk outro só
t''Vrce a;: fuucçoes durante• n tempo qu':' r~s!a a correr do
• X•'rcicio de seu predt>c••;:;:or.
C:ula arlminislrador deverú ser proprietario de 200 acPões
que :;ão depo~iladas na caixa da :;ociedade, e ficam atf~ctâs á
g:~r:mtia de todo~ os acto;: da t~st~o, c'·nforme c• art. 26 da
Lei de :!~ de Julho de lBi7.
E:ot~s ~·~':õ.:.s :;~·) inalienav,c.'s. ID3fC<~das com ure carlm!Jo
'1'-'" i!ld!-~érá a l~~lir:-n:,Lili·~-jde e •ler•:·;;il"3~as na c'3:x~ :;c,r·ial.
Art. ; . o(\ ci:'n~ell;o m>'1Fará d'entre c·~ seus m~mt·E·> um
preo:it\ente f!tH' licará em funcçi:•e:; durante toda a dur~"::'ic· de
1
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seus poderes. No caso de ausencia do presidente, o conselho
designa para cada sessão um de ·seus membros que devem
exercer as funrções daquelle.
O conselho reune-se em Pariz, na séde social, uma vez por
mez pelo menos, e no caso de nece~sitlnde, á indil-arao do
presidente, nos Jogares da explorac;ão, tantas vezes quantas
o exija o interesse da sociedade.
Todo o membro ausente ou impedido póde fazer-se representar por um de seus collegas ; mas um membro não
póde ter mais de dons votos, comprehendido o seu.
A presença de tres membros é sufficiente para a validade
de unw deliberação, contanto que a sua votação seja unanime ; si houver m'lis de tres membros, as decisões serão
tomadas por maioria, e, no caso de empate, o voto do presidente é preponderante.
As decisões do conselho obrigando a sociedade por uma
quantia superior a 250.000 francos, não podem ser tomadas,
quando sómente tres mrmbros do conselho tomam parte na
deliberaç1io, só si o presu.lente está no numero dos membros
presentes.
As deliberações são lançadas em um registro e nssignadas
pelo presidente e um outro dos membros, presente na sessão. As cópias ou extractos são certilicados pelo presidente
ou o membro que exerce DS funcções da•1 uelle.
Art. 8. o O conselho de administração é investido dos poderes
mais amplos para a gestão e a ndministraç1io da sociedade.
Elle rwssa o-; ajustes e contr:ll!'S, aequisições, arrendamentos, vendns ou tt·oc:1~, cnntrahe Plllprestimos, sob qualquer fúrma que seja, e confere todas as garantias, mesmo
hypothecarias.
Recebe as quantias devidas á sociedade, passa todas as quitações, faz todas as transferencias e cessões, negocia todos os
valores, segue todas as acções judiciaes, como autor ou como
réo, consente em toda a desistencia ou acquiescencia e desembargo, antes ou depois, com ou sem pagamento.
Nomeia e revoga os agentes o empregados. fixa os seus
ordenados e salnrios e marca as suas attrilmições.
Os poderes acimn só suo indicativos e não limitativos de
seus direitos.
Elle póde delegar toJo ou parte de seus puderes a um
ou mais de seus membros ou a um director tomado entre os
accionistas. Elle póde lambem conferir, a quem lhe pnrecer, podet·es geraes ou especiaes para um ou mais negocios determinados.
A menos de uma delegação exprm;sa d.> conselho a assignalura de llous de seus tnemhros f) necess~ria para todos os
ac tos de natnrPza a obrignr n sociedadr>.
Art. 9. 0 Os administradores recebem n titulo de rem une·
'raçiio, umn somma fixa annual, e uma parte nos beneficios
li~Jui_do~, tudo a determinar pela assembléa geral dos accwntslas.
A repartição é feita entre os membros do conselho nns proporções que o comelho mesmo decide.
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TITULO IV
A~SEliDLIÍA GEUAL

Art. :lO. A assembléa regularmente constituída representa
a universalidade dos nccionistas. Ella compõe-se de todos os
accionistas que tenham depositado seus títulos dezeseis dias
pelo menos antes do lixado para a reunião.
Ninguem pótle fazer-se representar nas assembléas geraes
sen~o por
um procurador aceionista e membro da ns·
semblén.
C'Hln nceioni.,ta tem tnnto~ votos quantos elle possuir de
vezes lO ncj.:õcs, rJuer em seu nome, quer como procurndor, sem limite.
Haverá uma folha de presençn, contentlo o nome e o dumi·
cilio de cada accionistn e o numero de acções que el\e representar, quer como proprictario, quer como p1·ocurador.
Esta folha é assignatla pelos accionistns, certificada pela mesa
da assembléa e annexada á acta.
A assembléa geral reune-se cnda nnno no corr,w d<J muz
de Novembro. O conselho púdc, outrosim, convocai-a toda a
vez que reconhecer utilidade nisso. As convocações são
feitas tJClos cuidatlos do con~elho de administração, 20 dias
]Je!o menos antes, por um a\'iso inserto em um dos jornaes
desig-nados para os annunrios legues em Paris c no Jounwl
Officiel, da Belgica.
A assembléa geral é regularmente constituida logo que é
composta de um numero de ncc;onistas, rcprMentundo pelo
·
menos a quarta parttJ do capital social.
Si a assembléa geral não reunir este numero, é convocada
uma nova assembléa nas fúrmas c épocas acima prescriptas
e ella delibera Yalidameutc, qualquer que seja a porçiio do
c11pital representado pelos accionistas presentes.
Comtudo esta segunda assembléa não póde deliberar
senão sobre os assumptos que esla\'am na ordem do dia da
prime i r a.
Ella é presidida pelo presidente do conselho de adminis·
tração, ou em sua falta, pelo membro de entre elles, que o
conselho designar para este fim ; os dous mais fortes accionistas presentes preenchem as funcções de escrutinadores;
a mesa designa o secretario. As decisões são tomadas por
maioria de votos .
.A assembléa geral annual nomeia um ou mais commissarios, nos termos da Lei de 2~ de Julho de !867.
Ella attende aos rclatorios do conselho de administração
e do commissario.
Ella cstatue sobre as contas e fixa o dividendo.
Nomeia os administradores, si h o 1\'er Jogar, ou confirma
as nomca-:ões feitas pelo con>elho.
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E~tntuo soberanamente sobre touos os interesses ua sociedade snbmeltidos ás suas delibernções. ·
As assemblé:~s geraes quo tiverem do deliberar ~obre as
modificações a haver nos Iins da ~ocieuade e nos o5tatutos,
sobre o angmento ou a reduo;:io do capital social, a prorognç~o da sociedade ou sua dissolução anticipada, ou sobre
pro1 os tas rle fusão com outras sociedades semelhantes, não
ser~o rcg-nlnrrnente constituídas e n~o poderão <lelibPrar
validnmente, senflo em ronl'orllliddc com o art. 31 dn Lei de
21, de Julho de i8ü7. Nestes tliver~os c:~so3, os avisos de
convocaç·;io tlever1io conter a indiea~ão do objecto da reunião.
As deliberações são constauas !JOi" aetns assignadas pelos
membros da rne~n ; 11s cópias ou L'XIrnctos a serem apresentados por toda n parte em qno St'jam IJ\'t'cisos, 5ão certilicados
pelo presidente do comclho de aLimini:>tração ou pelo membro
que exert•e e;tns funerõcs.

TirELO V

Ii'iVENTAniOS, FUNflOS DE RESimVA, 1'.\!.TILIIA DOS DENEFICIOS

Arl. U. O :mno socinl eome~n em f. o de A~osto o t!'rmina t'lll :a de Julho. O pri111eiro oxnrcieio c llllpn'hcnrler:'i
todo o tempo n ducorrer desde a constituirão da 3úl'Ícuade
até 31 do Julho do !880.
Tira-se c•n cnda anno. Plll :H do Janeiro um !wlaUt·f'tc
e em 3l dt) Julho um iuvcntnrio gernl do activo e úo pnssi\·o
dn sociedade.
Dos beneficios liquidas, se tir;mí:
i. o i::i 'ó dn importaneia dos ditos beneficios para n formação, conforme a lei, de um fundo de reserva, dPstin~ttlo
n fazer fnce :ís dcspezas extr~unlinari~s ou imprevisl:ts da
sociedade ;
.
2. o Qnan tin snfficient') para p;aranlii" ás ncções uma primeira
0
nttribuio;iío nté a concurrcnci:l de ti / 0 da importancia das
acções;
:1. o A parto de beneficio concedida pela asscmbléa g·cral
ao conselho da administração, em oxccu~ão da< prcscrip~õcs
do art. !l ... do,; estatutos;
4. ii "/o no rninimo da quantia que ficar <los lll'nefid'l3
realizados, dr.pois dos levantamentos acima parn formar um
fundo de previdencia, fieamlo livro ú r.sst'mblt;a g-erlll o
augmentnr, por proposta do conselho da ndministr<1çi!o, a
somma deste quarto levantamento.
A somrna que ficnr dos. bonelicios, depois que se tiver feito,
na ordem acima indicada, as diversas distribuições ncima
detalhadas, será repartida, a titulo de dividendo, entre todas
as acções.
0
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TITULO Vl

DISSOLUÇÃO E J.IQUIDAÇÀU

Art. 12. No caso de perda da q uartn p:,rtc .do e;qdtal social,
o con~elho é ohrirrado n convocar n assemhlea ger11l para determinnr sobre n"'.lissolução ou 11 eontinuaçiio da sociedade.
No caso de perda da metHdo on maL; rlo eapital soeial, a
dissoluçiío terá lognr ?c pleno direito.
.
_
Nn expira~ão da soCH.'dadc. ou en1 cnso de ll•~~oluçno a~
ticipada, a lirJnidnr:~o ~er(t fpitn lll'lo eom:elho de :ulmin istrnçno, que ter:í os mnis ex lr>ll"O" poden•s. Jll'inci pai mente
os do transmittir 110r ml'io dt• tntn~fl'rt'llt'Hl a uma nova
socied:,de ou uma já existente, ou de ceder por ,i unto, n riUI'lll
lhe convier, todo ou pnrte do acti\·o social, mediante os
pmr,:os ou vllntagens que ellc julgar eonvenicntns.
.
Os podPres da 1\Ssemhléa geral r~outinunm meolllO depo1s
da dissolução, e ella tem principalmente o direito de determinar sobre as contas da liquidação c dar quitaçiio dellas.

TITULO \'li

CONTESTAÇÕES

Art. 13. No caso de cont,~taçõe.;, toclo o :trcionbta será
obrigado a eleger dornic lio em 1':1riz c toda a intilllar:ão c
notilicar;iio scr<io vnlidnment.t· f•~it;1s uo domicilio por elle
escolhido, sem ter em eonsidr.•rar;i'to o domicilio re:ll.
Na faltn de escollw de domicilio, esta escolha será de pleno
direito no tribun:tl civil de prilueira instancia do St>nna.
O domicilio escolhido formal ou im]Jiicitumente, como
acaba de se dizer, aearretnrá attribuiç<"to de jurisllicçiio nos
tribunaes competentes do dr>partatlh'nto do Senn:t.
Nada mais continham os ditos r•s!at.utos q Lle finlmente verti
do proprio original escripto e1n francez, ao qu:tl me reporto,
e que depois de conferido com esta tornei a entregar n quem
m'o apresentou. Em fé do qun fH"'Sei :1 pre,;ente IJUC nssignei
e sellei com o sei lo do meu otncio. nestn cidnde do Uio de
Janeiro aos 9 de Novemb1·o de 1880. -Jo!u.tnn"s Jocllin Chl'istian Voigt, traductor publko juramentado.
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DECRETO No 7887 -

DE

9

DE NOVEMBRO DE

1880 o

Proroga o prazo concedido a .Joaquim Hodrigues de ~loraes Goyano para
explorar minoraos no rio das Velhas, na P•·ovineia Uo ~tinas Gora.e3.

Altendendo ao que Me requereu Joaquim Rodrigues do
l\loraes Goyano, Hei por bem Prorogar por um anuo, contauo
desta dat~. o prnzo que lhe foi concedido por Decreto n. 692'a,
de J de Jnnlto do tH78 para explorai' mineraes no rio das
Velhas, entre o ribeirão da Cor tez ia e a cachoeira do Bemtcvi,
na Provinch de :Minas Gerncs.
M:mocl Bu:mjue de 1\lnccdo, do Men Conselho, Ministro e
Secretario de Estado d"s Negocias da Agricultura, Commcrcio c OIJras Publicas, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Hio de .Janeiro em 9 de Novembro de
1880, 5~. 0 da Independcncia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarque de Macedo.

DECHETO No 7888-

DE

9 lll~ NOVE~IDl\0

DE

1880.

Concedo privilegio a Francisco de Camargo Pinto para a machina tio sua ·
invenção, destinada a. moer mato.

Attendendo ao que l\le roqncreu Franeisco de Camnrgo
Pinto, e Tendo ouvido o Consel hciro Pro~nrador da Corõa,
Soberania e Fazendr~ Nacional, Hei por JJem Conceder-lhe
pri vilcgio, por lO annos, pnrn n machina de sua invenção,
destinada a moer mntr, seg-undo a descripçãn e rlcsenho que
depositou no Archivo PniJiieo, com a clausula de que sem o
exame prévio da referida ma1~hina niio ser:í effectivo o pri·
vilcgio, cessando a pntente nos casos 11revistos no art. lO dn
Lei de 28 de Agosto de !830.
l\lanoe\ Buarque de MaCf!do, do Meu COIBelho, Ministro e
Secretario de Estado dos Neg(lcios da A!!Tieultura, Commercio
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça ex•Jcutar.
Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Novembro de 1880, ü9." da
Independencia e do Impario.
Com a rubriea de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarque de Macedo.
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DECUETO N. 7889 -

DR !} DR NOVE11I\I\O DR

1880.

Co!;Ce(~o prhl!cgio a Francisco tlo Cammgo Pinto para a machina do sna

invenção, Uestinalb. a ahanar lll;ltc .

.\!tendendo no que Me requereu FI·ancisco de Camargo
Pinto, e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa,
::3o!Jernnia e Fazenda Nacional, Hei por brm Conceder-lhH
pri\·iJegio, por dez anuo,;, para a machina de sua inn~nçilo,
nc;:tinada a aban~r mate, segundo a descripçiio, c desenho,
qne depositou no Archivo l'uhlico, com n clausula de que
.;,·u~ o exume prévio da referida maehinn, não será cfleclivo
p·iyi]c~·io, cessnndo a p:~tente nos cD::os prc•ybtos nu
' ri. 10 da Lei <lo 28 do Agosto de 1830.
j[auo('l Buarque de l\lacedo, do lU•'n Conselho, Ministro c
Seeretario de Estatlo dos Nrgocios tla Agricultura, Commcrrio
e Obras Pnblicas, assim o tcnlw entrndL!o t' faça executar.
Pala cio do Rio do Jmwiro em 9 (V: Novembro de iSgo, ii9." da
lnd•·pCilLlcncia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua I\Iagestade o Imperador.
11I•mrcl TJI'arq1'c de J!aC:'dO.

DECUETO N. 78UO- DR 0 nc i\O\r,nmo
<'··

ild:)

DE

1880.

prhilogio a }.,ranci:c.o de Cam:trno Pil'tt) p:-o..ra u ;;yf.tcma. de .~ua.
inYcnção do~U!iatl;l a rolhC!' c prc:·arar w:ilt'.

_U!L'll11cnllo ao qnc mo reqm·n~H Frnnri;<1~o 1le Cnmnrg-o
,')i!1!u., c Tendo onr!Uo o Con~wlh<~irn l'roeunHJor tla CorlÚl,
.. c•!J:'ranin c F;IZP!Hla 1\ael .. nul, !lei J!OI' iJ•'lll Conceder-lho
l,'ri\'Ikgiu, JlOr dez :mnos, IWI'a o systcma de sua inycnç:ío,

1<:>\Ulallo a colher c prc1n11'::t' mntc, no qual silo cmprcg,ldos
·ll'pnrclhos t:unbrm de sua invrnt.::io, scgnn:lo a tlcscripç~o qnc
·icpo:;itou no ,\rehivo l'nhlico, c com a elausula de rJUO sem
" cxamtJ prévio do rlito sy:;tema e npp3rclhos n:io será
:•llc'etiyo o privilegio, cc•ssanúo n patente nos ca>o;; vroristos
:w;nrt. iO da Lei de 28 de Agosto de 1830.
:\Innocl Bunrqnc de l\lacrdo, do l\Icu Conselho, l\Iinistro c
;cccrdnrio de Estado dos Ncn·oeios da A"ricultura Comnwn:io o Ohrn~ Pu!Jlic:J;;, ass~n o. tenha ~ntendido' e faça
•:\.t:cutar. Palncw do H10 de Jane1ro em 9 de NoYembro
de 1t'80, u!l." da Independcncia c do Imperio.
Com a rubrica da Sua l\lagestadc o Imperador.

Manoel Buarque de Macedo.
oA.f"d''..> .j'\:AI'V'
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DECHETO ~. 78tH- [)F; \1 IJR NOHMlll\0 DE 1880.
Approva provisoriamente as inst1 ueçiJ03 rcgu lamentare.; o iarifJ.s para o
transporto do

pa.;sag~ii·o..;

c llll)ftatlnrias l'c'n p1olon::;amcuto •la· Estrada do

F ono th Bahia.

Hei por bf'm Approv~r provisoriamente ::H instrucções
regulamentnrcs e tarifas nara o tn1nsport•) ue pas;;a~. iros c
mercnrlorins pelo proloninmento da Eslrntln de Ferro dn
llahin, que com este baixnm assignad:Js por Manoel Bunrque de
:Macedo, do Meu Con~cl ho, Ministro n Secretnri.J de Est:11lo
dos Nf'goeios dn Agricnlt.urcl, Com111ercio e Obt·as l'uhlieas,
que assim o ton!in entendido e fnça executm·. Pnlncio do Hio
de Janeiro em !) d''· NoYemhro de lí\80, 50. o tl:i Inclepenrlencia
e do Imperio.
Com a r<ibrka tle Sua Mngcstaue o Imperador.
Manol'l lluarque de Jlatcd•J.

Instrm·~;ões

rogn!amcntarc:o; o tadf<t::; p<'I'a o
tl'ansporto de p<1SSilg'Oil'os e mm·e:ldoeia::; pelo
pl'olongamento da E'-'tl'atlit de Feero da Bn hia~
n fJHO se J•cll.we o IItH~! cto de;-;tn data.

THA[';S!'OI\T!l

DF:

VL\JA:'lTES

Art. i." Os vi:1jantcs png:u·:to pm· p:1ssngem ~impk:<, i:<to
~cntido, os prPcos d:ts tarifa~ ns. 1 c:!, r~orrcooprm
den tos :\ classe de sua pa"ssagem.
Art. 2." Os prc~os dos lJilheks de it1:l c volt~1 ~ão os t1c,;i.;·
nados nas tarifns UJ. :l e~. Esses bilhetes ~eriio v:diuos por
4,8 horns, contadas dn hora da partida do trem ele id·1 :111·\ :.1
h.ora da partilla do trem 1l11 voltn, n só tlnr~:J direito :i ji:l~
sagem nos trens ordinn rios.
Art. :J." Para a volta, passado o prazo d:1s !113 horns, nintla
servid o bilhete de que lr;lta o artigo antecedente, n·slilnindo, porém, o vinjnnte a ditferença do pt·eço, isto é, considerando·se como simples o sem abatimento a via.~ em em
cada sentido.
Art. ~." Os bilhetes de ida c volta sü s~o v:il idos para as
estações on até as estações nelles designad;Js. Si o viajante
ficar em qualqum· cstnção intermediarin, considcra1·-se-ha
vencido o direito ao resto da viagem no sentido em que fôr
élla feita.

1•, em um

P. U.
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Art. õ. o Os bilhdes simtllos considerar-se-hão vencidos, si
o viajante niio eiTectnnr a viagem no trem para que forem
elles ventlirlos ou si lic:or em qu:.dr1uer cst:tçi"to nntes da
dt•signada eomo ~t'U dt>stino nos mesmos bilhetes.
Art. 6. • o~ menores tle 8 :mno~ pagariio meia passagem, lie:mdo :í administração o direito tle collocar dous em
·~nt]~l :1ss"nto
destinado a um viajante.
Art. 7.• A> criança~ de IIWitos tio) 3 nnnos cond"zidas
ao collo ter~o pa,;sagt:m gt•:tli,.
Art. 8.• Os bilhetes ;;ó d;io direito :·, passagem no trem,
dia. classe e <tté á cstae;io nelle> mencionada.
Art. 9.• Os passes i't;rão nominaes e intransferíveis.
An. 10. O vinj:lllt<J sem bil!:ete, portador de bilhete
niio enrimllado p<:la arlutinistraç~o ou que tenha carimbo
de outro dia ou tre111, o viajante t)lli)OIItl'allo em classe superior á tlesignada em ~I'U hilhel.e ou portador de passe
de outro trem, pagarú o pret;o tle sua viagem contado do
pontfJ d1: partida do trem, ~i nii" l'stivt~r provada a e;;taç~r, de ~na procedencia. ou, provada PSia, o preço contado
dell:t, 1'111 qunlt)IWI' ,·as11 sem ;;e Jm·nr Pm t·onta o que já
houver p:>go.
Além disso pagará mab, como nl!llta, 300 ou 200 réis, se:.rnnllo fôr encontrado e n l. • on ~." clas~e c, no caso de
dolo flagrante, fieal'á rnnis sujeito ús penas comminadas
no art. 104. do Heg-ulamento geral d~ 26 de Abril de 1857.
Art. H. O viajante é obrigado :
§ 1." A n:-•o incommotlar os scn;; r·ompanhciros de viagem.

§ 2. 0 A não damnili•·ar os carros.
~ 3 " A respeitar o presente regulamento e o Regulamento geral de 26 de Abril llfl i8õ7.
§ 4.. o A conservar-se durante :1 viag.~m no interior do
t·arro que lhe fôr de~tinado.
§ õ " A apresentar ao empr,~<.::Hlo tl" trem o ;~eu bilhete
ou pas,;e sempre que lhe fôr peditlo.
§ ti. o A restituir ao empreg:ulo e,;JH'eialmente encarregado
tles,:e serviço o seu bilhete ou passe ao t'ondnir 11 sua viagem
ou si !knr em qualqnflr estação intermedial'ia.
Art. 12. O viajante tem direito :
§ l. o A ser transport:Hlo pfllo trrm. e na classe e Jogar
a qne lhe d:í direito o sen hilhete.
~ 2." A red11mnr JH'"vid•·ncins e~o chefe do trem sempre
I)Ue f,'\r encommnd11clo pelos seus companhrirns de viagem.
§ 3" A fazer transport:1r livre de fl·cte uma bagagem até
.'íO kil<lR'fammas ou un1 decimo de metro cubico, a qual será
despachada e eondnzitln no rarro d11 bagagem, não podendo
o mesm11 viajante levar cmnsig-o no carro de passageiro senão
uma malinha, nrces~ario de viagem ou qualquer embrulho
com object11s de sru uso, e cujo volume niio deverA exceder
:to de uma caixa commum de chapéu.
~ 4." A pedir passagem durante a viagem, do 2.• classe
para a L•, pngando a differençn de prer,o contado da estação
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em que se der a passagem ou da precedente, si essa passagem
se ellt•ctunr entre duas estações.
~ r>.• A fumar nos carros em que não houver expressa designa\ii"IO de st~r isso [lrohibido.
Art. iJ. Sú aos agentes da fOI\~a publiea conduzindo presos
ou em dili~encia ollieial, será permittido levar comsigo armas
de fogo carregadas.
Art. 14. Aos viaj:mtes em estado de embriaguez é yedada
a perm:menc.ia nas estat,;(íes ou nos trens; tlcvemlo, 110 i.•
caso, ser po~to !'(:nl da esta.;ão, c no 2.• ser desemharcHrlo na
primeira estação, re,;tituindo-se-lhe o preço de Eeu bilhete, si
não houver ainda encetado a viagem.
Art. lõ. O prllÇO dos bilhdes, tanto simples como de ida e
volta, será arrecadado sem excepção na estaçlio de p:utida c
no acto da emissão do bilhete.
Art. Hi. O passageiro que infringir as disposições do presente regulamento ou ns do regulamento geral, e, depois de
ad vertencia do en1 pregado da estrada, persistir na infrncç;io,
ser;i posto r,·,ra da est:~~·ão, n•stituindo-se·llw o v.~lot· do
bilhete que houver comprado, si não houver ainda encetado
a viagem.
Si a infracção for eommetlida durante a viagem, e para ella
já não huuver pena ou mult~ espt~cial declarada nos outros
artigos deste regulamento, incorrerá o viajante na multa de
õ/j a 25SOOO.
Art. i 7. O viajante que durante a viagem inconer em
multa c a não quizcr pagar será pelo chefe do trem entregue
ao ng·cntc da estação mai; proxima nlim de romettnl-o á autoridade policial, de conrormidatle com o l\l'gulamento geral de
26 de Abri I de i8õ7.
Art. 18. A meia passagem só d:í direito nu transporte
g1·atuito d·~ bagagem até metade da correspondente a u1na
passagem inteira.
Os viajantes com passe terão direito ao transporte gratuito
de bagagem até o maximo fixado para os de passagem inteira
pag:t.

Art. 19. A bng-agem de que tratam os dous procedentes
artigos fica sujeito ás mesmas condições que 11 dos viajantes
de passngem inteira png~.
Art. '::!0. A venda de IJilhetes nas estações principiará
30 minutos e cessará cinco minutos antes da partida do
trem.
Art. 21. Nas estações terminaes, os viajantes só poderão
entrar nus respectivos carros depois do toque da campa, u qual
terá Ioga r lO minuto~ antes da partida do trem.
Art. 22. Os doente~ que viajarem deitados, e os alienados,
devem ser :Jcon1panhados IJOr pessoas que os vigiem e delles
cuidem. St'rão com aquellas pessoas transportados em carros
separadüs, pedidos cem pntecedencia de i8 horas, c pagandose taxa dupla por passageiro, nunca menos porém da metade
do preço correspondente á lotação do carro.
Não obstante aquelle prazo, a administração, sempre que
lhe for possível, mas sem que a isso seja obrigada, entregará

i( O

o carro pedido no mc>nor prazo que lhe permillil· o serviç1•
da estrada.
Art. 2:l. Em caso algum o viajante nfl't•r·tndo de molestb
rcconhecid~mcnte contn:,:-iosa poderú tomnr lng-aJ" nos carros
destinados aos demais v'iajnntes. Es.;e viajante lieará sujeito
ág mesmas prescrip~ões, r[uanto a 1;arro ,,cp:nndo. prazo do
pedido e prt·ço, que os de rptc tratn <)artigo prt>erdcntc.
Art. 2'~. Os cadavercs st•rflo transpnrtrlllos l'lll wagon de
carg-as fel'lwdo, pagêll1tlo-sc p:~r e,;,;e transpo!'le os prc!:"' da
tarifa n. 1:1.
Art. 20. A estrada pó<ll~ conccd,·r trcn; c::p ·ein:>s rl1' Yi::jantcs quallilo pl'llidos en1n :llllr•ePtlcneia rlc 18 !:oras:·, P'>la~.iio
1le Aln(!'oinh:ls on dti Ul horas:·,., <!r•rwis cst:w(~,·>0 pr~·ç:n t!t• ntn tren1 e~·q~~~~·i:1! d:· vi:~j"!nti~s t'n!n ntn carro
dn !." un 1lc 2." clns,c, ú v-ont:H.lt•. P 11111 11·:•:-r·on f,·ehntlo p::ra
n b,1p·.1gt•n1, ~ .. r:'t c:dr:nladtl ü raz:ln 1l<• ~-~. por kilolil..trn ;
f:IZI'IIdO-oo:• ll!ll ab:tiiiiH.'Jl!O dt~ ~;j". I]IJ:tllllll a yi;;~~l''!l f <i' de
illa e \·ottn.
O pre.;:1 rlc um trom C"IWeial do vinjnnt''·'• e•llll um carro
mi:-.:t" <}., 1." '' ;~ ." cl:<~sn o fwg·:!gl~lll, '''r:·, ~'alcnladn :í r:1z~n
do :1:5 pur killlllWtro: faZf'lllh·:''' !111! :dl:.tinwnto l!c ::?:i "/o
quando a viagem f1'1r de ida <i volta.
Si c::sos trens fr•rcrn petlith•: com 1:1:1ior nnm;oro 1.k r·::rr. ~:
ou w~gons para bag-agnn, o pt·,·r.o rks cnrros o:-.:ccdcntl's
serú c:dcn!ndn pelas tarifas n,;. 1, 2, :lo 1 nppliealln á lot:H~iíu
correspondl'nt<l a esses carros, o o rlr1s w :gr.J?' c:-.::·otlt•n!:>
pela tarifa n. 12.
O frctll mini1110 rlo um trem r.sJWl'ial ,·. ,,,. 7íl;) pnra Yiag~.•m
em um scn!iLl•J o IO:i:) para viagem dl) ida li ·iol:a. O rn•!t•
é p3gn no aeto i.la concl's,ào.
Art. 2ü. Os trens especiacs que, enlcnt:·llla a \'iag·:_•m :; ra:~iio
dtl 2:; kilomclros por hora ou por demora c;u caminho, qu~ndo
isso niio fór moddo pela l'Stni.la, não ehcgan·m ú c,;t:Jç:lo tlo
destino antes das G hor:1s da tar1lc ''n IJU<l hnJtwn·m J,,
viajar, tot:d on parcinlnH•ntr, rt<lro 1; hora.< 1l:t l~rtlt• c(} !:ora,;
i.la manhã, cust::~r~o mais 2!1:5 l'or r:;•Li l!r1ra <'1Jlllpl't'll111ldrtl:i
•·Htro as () da tar<le e li da lll~lnliit.
Art. 27. Os trens cspreincs do iLLt c volt.1 potlcr~o l1•r
uma demora at:) 2 horns na e,;t:wiio !l'rlllinnl de ill:i : :d,··m
dc,;se pr<lzo ao fn.•tfl do trem angmentar-so-11:1 l!l.-) ptÍr (':11b
hom 1!0 rlcmnr:1 ató mais 10 horn> :Mm d~qnrlla,; dtws.
Findo esse scgumlo prazo, a estrada dispor(, do trel!l, perdendo
o conces,ionat·io toLio o direito ao mesmo, s:ii\'O o caso rle
Djn:;;tc prévio par<l maior demora o :;fJIJ a nF•sma base de lO,)
J>Ol' hora, convinllo ;\ cstrad:1.
Art. 28. Os pellidos para trens C'Jlíiei:II'S scriin ft•itns por
escripto c nssig-nndos, indicando-se o numero ''') r·niTns Lle
cai.la cspecio, a esta\·ão de partida c 1le eheg-adn, c o dia e
hora dn pnrtida.
As concessões Jcsses trens sr:r5o tnmbnm por escripto c
assignauas pelo ngenle da t•.stnçiío , r:nntcndo as mesmas
indicações, a hora d:t partida e importancia llo frete pago.
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Art. 29. Conceder-se-hão gratuitamente iiJ minutos de
tlcmora para ;, partida do trem da csi:H;iio inicial, lindos os
!JUaes cobrar-so-ha 10 1~ por cada mcin hora que exceder.
Si depois de duas horas de e:;pcra niio se npn·seutarem
ns pessoas para as qnaes houver sido o trem fretado, considcrar-o:c-ha este como rejeitado c o concessionario sú terá
direito a receber metnde !lo frete Jlaf!'O.
lgnal direito n receber metade do Jrete terú o enncrs>itl·
nnrio si até a hora marr.ada para a partida ma111lar aviso
displmsando o trem; si, porém, o :tviso für l'l!ito ~eis ou mais
horas antes da hora fixada Jlara a partida, a rc·stilui!,'iiO >erá
de dou' terços do frete p~tgo.
Art. 30. 03 trens C3(Wci:w~ n~o wd~rcm a marcha c
horario dos tr~ns de taiJella, anlt's tic;un dependentes do
hora riu destes.
Art. 31. A estratla poderú conceder carros cspeciacs Jl3!'a
vinjantes nos trens ordinnrios. fJlWJHlo pPdidos I'Hltl anteeollencin de ü horns na,; t>sl;wiH•s tcrrHinaP-; e 1H !tora~; Jtas
outras estações.
·
O frete desses carros scrú cnknhnlo pelas tarifas n~. 1, 2,
3 c ~ applicadns no numero de Yi;.jante;; que os occnpar,
niiu podendo, porém, esse frete 'cr menor da IHclad•~ elo
correspondente ú loiD['ão completD do cDrro Jl<'!lido.
Si o CD!'l'O for fretado por inteirn r~ll'·Se-hn Ultl ;!];.'tlilllCIIlO
de 2[; "/o no frete correspondent'; ú lotação cumpleta.
Art. 32. O frete de carro espPcial de\"~' f'Cr pago no acto
elo pedido, c, si até :i horD d:t partida !l•J tr:·m as JI''SSODs }Jal'D
tJUCm foi o carro fretado niio lwnverem nelle tllnwdo Jogar,
}Jerdcrio o eonccssionario lodo o direito a qnalcpH!l' n·stitui.;ão,
podcmlo, nlt\m disso, a cstrn!la uispur do cano.
Igualmente n nenhuma reslituiç~o trr{t o conceo:;;i:)ll:lrio
direito si só em parte se ntil isar dos Jogares tonw!lo~.
O conecssionnl'io, quo antes da partitla do trc:n avisar
::to ag-cnle da estação que rlispcn~a o carro fretDuo, terá
direito n reh::tvm· metn•le do fret:; i)ago.
03 viajantes que de m:~i~ dn quo o numero dC'cl:~rn!lo no
pedido furem twlo comc~sionario :Himillidns no cn rro fretado
Jlagarão suns pa~sngcns como qualtruot' outro vinj;:nt,~.
As disposições deste artigo quanto a pedidos, pagamento
}lr.~vio do frete, restitniçiío ou niio de parte do frete, se applicam ao aluguel de carros para doentes c alienados.
H
D.\GAGENS E

ENCOM~ENDAS

Art. 33. A não ~er o pequeno volume quo o vinjante
tem direito a levar no seu carro, tod::t a lwg-ttgem dos viajantes serú despachado c srguirâ pelo mcsniu trem que cllc,
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devendo para isso ser apresentada a despacho entre r.i) e 15
minutos antes da partida do trem.
As hngag-cns ficam suJeitas nos fr<'tcs da tarifa n. 5.
A estrada responde pela hngng-cm despachadn rm caso de
perda ou avaria, não é, porém, respuusavel pelos objectos que
o viajante levar comsigo no seu carro.
Art. 31,. Entende-se por encommendas-poquenos volumes
de cargn, fruta, peixe, lacticinios e outros generos semelhantes, e apresentailos entre Mj c i5 minutos antes da partida do trem.
Esses objectos ficam sujeitos á tarifa n. 5.
Art. 3;;. Não ~criio aceitos como bagagem ou encommenda:
§ L• Qnaesqner.suiJstaneins (]e condnc('iío perigosa.
§ 2.• Volumes de mais de um metro cubico ou pesando
mais de i50 kilogrammas.
§ 3.• Volumes cujo embarque ou desembarque demande
grande demora.
Art. 36. Nenhum volume de bagagem, encommenda ou
cargn poderá conter dinheiro, papeis de valor on de importnncia ou objeetos preciosos.
Por conta e risco do viajante ou rcmettente que infringir
esta (lisposição correm todos os riscos, e, descoberta a infrac~ão ficará elle sujeito ao pagamento do despacho, registro
e frete correspondente ao valor encontrado e mnis n uma
multa de o0$000.
Esses objeetos e valores serão expedidos e registrados de
accôrdo com as disposições arliante estabelecidas neste re·
gulamento.
Art. 37. Quando o frete calculado da bagagem ou encommendn fúr inferior a 200 réis cobrar-se- ha P~ta ultima
quantia.
Admittir-~e- h a, porém, assignaturas para a remessa dia ria
de pequenos volumes de encommcndn~. e ne5se caso o minimo de frete cobrado poderá descer até 4,0 réis.
Art. 38. A estrada n~o é ohrignda a attender ás reclamações por avaria, troca ou falta de volumes de bagagem ou
encommenda quando essas reclamar:ões forem feitas depois de
4,5 minutos da chegada do trem ou depois de entregues os
volumes.
Art. :39. As bagagens e encommendas quo não forem reclamadas denh·o do prazo de 4õ minutos contados depois da
chegnrl:~ do trem ficam sujeitas n um impo~to de c~tarla nn
razão de to réis pot· kilogrnmmn c por dia de demora.
Art. 'lO. As hngagens c encommrndns devem ser bem
aconrlicionallas e em volumes que não se prestem fncilmentc
a ser violauos.
Na falia dessa condição o transporte so fará a inteiro risco
do viajante OLl remetlente, c sem a t:wnor responsabilidade
tla ostradn, o fJlH' se dcclnrnr{t no boletim de despacho.
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III
VALORES, PAPEIS DE UIPORTANCIA E OTIJECTOS 'PRECIOSOS

Art. U. O dinheiro, papeis de valor ou de importancin e
os objectos preciosos serão expedidos em volumes especines
registrados e sob completa responsabilidade da estrada.
Art. 42 . .Pelo transporte desses volumes se cobrará o frete
da tarifa n. 5 e mais como registro uma taxa de 1;2 "lo do
valor drclarado. O minimo da importancia cobrada por esse
registro será 500 réis.
Esses objectos devem ser cuidadosamente pesados e só
seriio expedidos em trens de viajantes.
Art. 43. O dinheiro amoedado, as joias, as pedras e outros
metaes preciosos, devem estar acondicionados em snccos,
caixas ou barris.
Os saccos devem ser de panno forte, cosidos por dentro e
perfeitos, isto é, não dilacerados nem remendados. A bocca
desses saccos será fechada por meio de corda ou cordel inteiriço, e nó coberto com sinete em lacre ou chumbo, e as extremidades mantidas por sinete igual sobre uma ficha solta.
As caixas ou bnrris seri1o fortes e pregados ou arquendos
com solidez, não devendo apresentar indicio algum de
abertura encoberta nem de fractnrn.
As cnixas serão fortemente ligadas por meio de corda in·
teiriça, collocada em cruz, com tantos sinetes em lacre
ou chumbo, quantos forem necessarios para atte:;tar n inviolabilidade do volume.
Os barris serão amarrados com corda intl'iriça collocnda em
cruz passando sobre a tampa e fundo e flxDda com sinetc
em lacre ou chumbo.
Art. 44. O papel- moeda, as notas de banco, as apolices
e as acções de companhias e outros papeis-valores e os papeis
de importancia devem ser apresentados em saccos ou caixas
ou form~~r p~cotes revestidos de envnltorios intactos em papel
ou panno encerado, garanti1lo com cordel forte, posto em
cruz e sinetc em lacre nos nós.
Todavia esses objectos podem ser aceitos em envoltorios de
papel fechado com cinco sinetes em lacre, cnmtanto que em
relacão it solidrz e ~~condicionamento esses v oi um!'S nada
deix"em n desejar.
Art. 45. Os endereços devem ser directamcntc esaiptos
solJre os volumes e não cosidos, collocados ou pregndos,nflm
~e que não possam encobrir vestígios de abertura ou fractura ; podem lambem ser escriptos sobre etiqueta pendente
e presa ao volume pot· meio de cordel.
A declarnção do valor serit mencionada no endereço por
extenso.
As iniciaes, legendas, armas, firmas sociaes ou nomes dos
est:.tbeiPcimentos, quando impressos nos snccos, caixas, barris
ou paeotes, devem ser perfeitamente IPgiveis.
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Os sinctcs feitos com mocd:J siío formalmente prohibidos.
Art. lt6. As expedições desta especie devem ser apresentadns n despacho e registro pelo menos uma hora antes da
marcada para a partida do trem, sem o que 11iio scgniriio
por ellc.
Art. fJ,7. A rcsponsal.Jilidade da administra~ão por esses objectos consiste em entrcg-nl-os sem o menor indicio de terem
sido violados, c havendo indieios d.~ violat:iio inrlemniznr o que
de menos se encontrar no conlt~útlo CIII rclacão no valor declarado para tJ despacho c reg-i~lro.
·
Art. !18. A nula de expediç~o deve, além da~ indicaç'íes
onlinnrias, conter declaração do valor por extenso c sobre
lacre, :;inctc igual ao dos volumes.

IV
!IIERCADO!UAS E CAHGAS Im GERAL

Art. Ml. As mercadorias e cargas em geral scguiriio pelo
primeiro trem apropriado, cuja partida for posterior ao despacho da mercadoria, ou entrega do wag-on cancgado, de lJ, ou
nwis horas uteis (G da manhã ás G da tarde), o que não tira
ú :Jdministrn~·iio o direito de fazer seguir a mercadoria, etc.
nntes de esg-otado aquclle prazo 1ninimo.
Art. 50. Ficam exceptuados da precedcnto disposição :
§L o Os gcneros que por sua naturczn, a juizo da administração, não poderem ser demorados nas estações, os quaes
sendo apresentados até uma hora nnles da partida de cada
trem mixto ou de cargas nclle serüo transportados.
~ 2. 0 A polvora, vitriolo, agua-raz, phosphoros e em geral
as suust::mdas inllammaveis ou perigosas, para as quacs só
lwvcrá uma remes!õa em dia certo tla semana o em wngons espcciacs, não podendo esses gcneros ser depositados na cstnçiio, e havendo para a sua apresentarão e Cllllwrque um
praw de duas Lorns nntes ua partida do respccliYo trem.
Sempre rpw o remettentc tiver UL\ C\p:~dir Psst•s gcncros
em f(uantidndo que exija mais da metade da lota~ão de um
wagon, deverú avisar ao agente da cstaçuo com 12 horas de
an teccdencia.
Art. rH. O transporte de armas vodcrá ser recusado sempre
que o governo assim o entender conveniente á scguranca
}JUblica.
•
Art. 52. Nenhum volume de carga, mercadoria, bagagem
ou encommenda poderú conter materias inllammaveis, c as
pessoas que esconderem essas matcria;; ou não fizerem menção
de sua existencia nos volumes f]Ue apresentarem a despacho
ou comsigo levarem, incorrerão na multa de 50($000, c ficarão
sujeitas á responsaLilidade judiciul, si conder á administração procede~· cont1·a cllas, c sempre que houver desnstre
ou accidente motivado por essas ma terias, ficando em qualq ucr
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caso os volumes sujeitos á :lJiprehensão, e as materias iutlammaveis i 11 utilisadas.
Art. 53. Feita a menção de que tratn o artigo precedente,
devem as mnterias inllammaveis ser immediatamcnte retiradas dos volume~ e da esla~·iio, mesmo quando a is~o formalmente se opponlw o remettente ou Yiajante.
Art. 54. A pauta annexa classilica as mercadorias e cargas
pelas tarifas a cujos fretes ficam sujeitns.
Art. 55. A tarifa n. ü se applica niio stÍ ás mercadorias c
cargas designadas na pauta, como tmubem aos generos e
objectos de importação ou fabricação estrangeira, não mencionados ou não previstos na mesmn pauta.
ArL. 5ü. A tarifa n. 7 se applica não só ás mercadorias e
cargas designadas na pauta, como tambem aos generos e
ohjectos de exportação ou de fabricação nacional, não mencionados ou não previstos na mesma pauta.
Art. 57. Nos fretes da tarifa n. f.O se fará um abatimento
de 2t) 0 /o quando a mobilia for muito usada ou de pouco
valor.
Enchendo-se um wagon fechado com mobilia pag·ar-se-ha
o duplo do frete constante da tarifa n. 13, ou por um wagon
aberto com mobilia velha c muito usada os fretes da tarifa

n. 12.

Art. fi8. O mel de assucnr fJUando em quantidade inferior
a uma pipa será despachado pela tarifa n. 9, devenllo nesse
caso ser acond ieionado por conta do dono, em bnrris, garrafões ou outrn va:.:il h a perfeitamente fechada c estanque. O
mel expedido por pat'tidas de uma ou mais pipas serú transportado em wufl·ons tanques ou toneis apmpriados que a e~
trada porá á disposir,ão 1lo remettente.
Art. 59. Xo Lle,pacho Lle madeiras olJserYnr-se-ha o -;eguinte: ·
§ J." Jilatleira de comprimento até 2 1/2 metros será despachada na quantidade que se apresentnr, cobrando-se do fi'ete
de um wagon (tarifa n. l:.J) somente a parte correspondente
:íquelle peso verificado.
§ 2. 0 De nwis de 2 1/2 metros at1\ 4: metros despacha-s~:
pelo peso rle 11 1/2 tomlarlas (wagon), embora n:Jo se complete o carregamento.
§ :.J.o De nwis de 4: metros até 8 metros despacha-se pelo
peso de 9 toneladas 12 wagons) ou 1 wagon grande que corresponde a 2 wagons da tarifa.
§ 4. 0 De mais de 8 metros nté 12 nwtros despacha-se peln
peso de 13 1/2 toneladas ou 3 wagon,; da tarifa.
§ 5. 0 De mais de l2 metros, s1í prr.cedendo :1juste e Jl.
cando li vrc á adminislnu;ã& o direito de recusa.
Art. 60. As peças metallicas de 3 metros a :.Jm,r; de comprimento ficam sujeita~ a um augnwnto de 50~; nos fretes
das respectivas tarif~s. Exceptuam-se trilhos, columnas, tubos
e peças de trav;•jamentos metallieos, os fJIUH'S só excedendo
de 8 mPtros uo comprido é 1111e Jieam su,jeitos úquellc angmento.
p.

u. 1880
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Art. 61. :Não ser~o transportadcs os Yolumcs ou pcçns,
cujas pontas excedam em plano á caixa dos wagons, destinados ao seu transporte, e em alturn ú ultnra de um wagon
fechado.
Tambcm não serão transportnrlos ns peças ou volumes de
mais de 4 l/2 toneladas, salvo si poderem ser carregados em
um wagon grande c de modo que o peso fique uniformemente distribuído em todo o comprimento do wagon e não ex·
ceda á lotação deste.
Art. G2. Serão gratuitamente transportados, porém sem
responsabilidade da :tdministra~:uo as sementes de canna de
;,:;sucar e os saccus, caixas e barris usados, em retorno, des' inndos ao tramporle de assucar e café.
Art. G:~. Considerar-sc-ha ell"eetnada a recepção e enttega
r],Js gencros quantlo depositado~ l'lks noslogarcs para isso ,[estinados, e que• seriio, conforme"' mesmos gencros peruuttirem, a plmafonna da estação, o proprio wagon de tt·ansporte
ou outro qualquer ponto junto da cstaçiío que melhor commodo offcrrça ::o embarque e desembarque da carga.
Art. GL A carg-a e descarga ele trilhos e seus accessorios,
rolumnas, travejamentos e canos de ferro, materias inflammaveis c nll'rc:ulorias taxada;; !JL•las tarifas H, !2 e 13, serão
feitas pelo remcttente ou 11L•stin~tario : esse serviço poderá
ser feito pela mlmini~tra~~ilo meuiautc uma taxa mldicional
de 2 1~ pula carga e 1~~00 pela dcsrarga por wagon.
Art. 65. A baldr·ação de mercadorias em Alagoinhas serú
fcila 1lc combina::ão com a administração da eHrada da companhia inglcza e sujeita ;ís regras u tax:Js que estnbelecer o
accuruo, entre as admini:;traeõcs das duas estradas.
Art. HG. Para IJtwlqucr estií~·iio ontle n5o houver guindaste,
:1 administra..-ão poLlerü recusar os ,·olumes pesando mais do
800 kilogrnmmas.
Para as estaçlies onde houHr guiutlaste poderá recusar os
Yolnmcs [JCSillltlo uwis !lo qw· a lutação do guindaste.
E lll fJ U<iiiJ uer l'asu os \·olllllli~s <li~ mais du 3 metros cnbi·
r·os s<i '''r~o al"citos prcccdr~wlo :1juste c sendo possível o
trans[Jol'tu !lO material da cstradn.
Art. 67. l'ara o Gtrregamcnto e rle.,ctll'ga dos objectos que
o devam ser por conta do rcmettenle ou destina ta rio se permittirü a estes o uso dos guindastes, mediante uma taxa addicional de 500 réis por tonelmla Oll fracçi\o de tonelada, e
sempre soiJ 11s vi;tas de empreg-:1do da estrada. Para cada
caso essa cunc,·,;~ão lica dependente das conveniencins do
serviço da estrada, niio 11JH'ovcit:mdo no remettente ou dcstinatario pai'a e.\.imir-sc d:1 csl~dia ou armazenagem o facto
de ser ella neg·adn ou retardada.
Os objectus descarregados com os guindastes devem logo
ser reti1·ados pelo destin:1!ario para fJUe niio embaracem a
circulaçüo nem atravanquem o Ioga r. Semelhantemente, os
objectos a carregar por meio dos guindastes não podem ser
uecumulmlus junto destes, nem os wagons em (jUe clles
de\'am ser carregados demorados na linha impedindo o movimento c manobrgs de trens c wngons.

707

ACTtiS IJ,l I•ODEI\ EXECIJTIVO.

Art. l\8. O remettente·ou destinatario, quando usar dos
guindastes, fica responsavel pelas avarias nestes causadas
pela imperícia ou imprudencia do seu pessoal.

v
ANIMA!lS

Art. G9. O frete de nnimnes é taxado peiJs tnrifas ns. H,
15, 16 e i 7, e os animaM Lias tarifas ns. v~,, Ui e :1.6, emh:~r
cndos e desembnrcados pelo pessoal ou á custa dos rcmcttentes
ou destinatarios.
Seguirão em geral em trens de carga c sómente em trens
de passageiros ou mixtos quando nelles houver Jogar e si o
seu embarque não eausm· demora na partida desses trens.
Art. 70. Deverão os animaes ser apresentados n despacho
nos Jogares apropriados para o seu embarque Hi minutos
:mtcs da partida do trem de passageiros ou lllixto, e uma hora
antes da partida do trem de carg-as.
Art. 7i. Os a.aimnes em qunntidnde possível de abatimento
no respectivo freta devem ser annuncindos com antt•c•·dencia
de 2~ horns; não oiJstante, a estrada os poderá rcccbc·r nnteF,
sempre que fôr isso possível.
Art. 7~. Com exccpçilo !los porcos, carneiros, cahras e cães
em numero não excedente a ti, e as capoeiras do g;dlinlws,
patos e outt:as aves 011 pequenos animacs, serão os animacs
cmiJ:~rcados c descmiJarca!.los pelo Jlessoal do dono ou 'eu~
agentes.
Para esse embarque, ']Uando a expedição fôt' de um ou
mais wagons, se darú um prnzo de duas hor<ls por wngon,
eontadas da entrega do wngon, findas as quacs serú retirado
o wagon c não podendo novamente ser forneci!.lo, senão lHl·
gando o remcttente uma indtmmização de ti;~ Jlor wagon.
Semelhantemente para o !.lescmharque se dará um prazo de
i/2 hora por wagon, finda a qual será elle descarregado pelo
pessoal da estrada ou por jorn:.leiros que para esse lim tomar
na occasião, pagando nesses casos o destinatario as d.espczas
feitas.
Para o embarque e desembarque de animncs em re Jucna
quantidade se dará o tempo strictamcnte necc~sario, procedendo a ndministração a esse serviço por conta do don0 ou tlestinatario, quando vencido esse tempo.
Art. 7J. Para o transporte de porcos, carneiros, cabras c
outros animaes semelhantes haver:\ uma vez por srmana no
trem um wagon apropriado ond.e ellcs possam seg-uir soltos.
Fóra disso só fretando-se wagon ou remettenllo-se esses
animaes amarrados ou engaiolados.
·
. ·-·· -Art. 74. Os cães só serão recebidos amarrados _ an~Qrchl,:, \1~.
çados quando assim se tornar preciso.
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'Art. 75, Nas (exr,t•dições de :mim:ws por wagnn tleverão
estes ser embarcados durante a noite si o trem tiver tlt: ~ahir
:mies das 8 horas dn manh5.
Art. 76. Os animnes IH·avios 'ú seriio rct'elli<l<J> qunnd'l
!Jem e seguramente engaiolados.
Art. 77. A administração sú responde Jwlo~ extravies de
animaes, correndo os mais riscos por conta do rxpedidor,
salvo culpa prova<la do pr~soal dn cstrndn.

VI
C.\RR03, ETC.

Art. 78. Os canos, carro:·as, carrinhos de mão, wagons e
locomotivas desmontado3, ~::o currcgados c descarregados por
contn do expedidor.
Parn o embarque e desembarque se dar:\ o tempo que for
razoavcl.
Art. 79. Todo o carro ou carroça, c os wagons e locomotivas não reclamados no prazo de 24, horns, depois da ehegada
do trem, pagnrá riOO réis de est:ulin p(lr cada dia cxecdente.

VII
ARMAZENAGEM, ESTADIA, ETC,

Art. 80. As mercadorias c rnrgns, transportadas pela via
tforrea, podem permanecer no,; armnens e depositos, livre
de armazenagem ou estadia, por !18 horas contadas da chc·
gada do trem, quando diversamento n~o disponha este re·
gnlanwnto. Alt•m desse prazo 1: ai<\ 90 dias flcnm ellns su·
jeit:ts ás ~eg-uintes t:.xas ele :<!'lltnZI.;na.r.:·nm ou e~t:ulia applicada
a t'ada fO kilogrammas:
:10 réis por cada um 1los 10 primeiros
20
20 seguintes
60
60 ullimos.
l':L~satlns os !JO di:1s proct'dl:r se- hn de conformidade com
os arts. 63 e ü5 tlo r(;gulnmento geral, qualquer <JUl' seja a
nntureza e classe do p;enero dt•positado.
o~ ohjectos de facil deteriora,:ão, não sendo de prompto reelamallos, ~Prão vendido' :mtc., de se dnmniflcarem, procel},.,uJo a adutinistl'aÇ~Il. 1kpois 1lc deduzir a importtmcia que
lhe fiir tlevida, como uos :tl'lígos M~ima mencionados, do regulamento p;ernl.
Os prazos marcados neste art.ip:o niio se entendem para as
m:tteri:Js inflamrnnvcis ; estas licam sujeitus ús disposições
adiante nx:1das.
Art. 8t. Para a curga e deFpacho das mercadorins, ele., cujo
carregnmento houver de Fer feito pelo pesso~ll do remettente
e não Jwvendo disposiçiio l'SJlCCiaJ neste regulamento, se
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concedor:·t 2'~ horns, tin1las as quaes pngnrá o remellente
uma taxa, por cada wagon e por ui~, até (j uins :
:1.08000
H>t,OOO
20Jj000

por cada um dos primeiros 2 dias
seguintes 2
ultimos
2

Passauus os seis dias considerar-se-ha o wagon ~como não
utilisado, pagando o remettente uma multa de 90n, riara o que
fará deposito uessa IJUanth na agencia ua estaç~o. no acto
de se lhe entregar o wagc :1.
Art. B:2. Pnra a descnrg<• dos mesmos objectos ue que trata
o preceuente artigo se • onceder:i os mesmos prazos_rnas
mesmas condirões e ta" •s mencionadas nesse artigo, não
havendo disposição especi<l neste regulamento, fazendo,. porém, a e~trada :1 tlescarga ;•or conta do destinatario, e ;pelo
que custar, quando passado o prazo maximu de seis dias além
das 24 horas concedidas livres.
Art. 8:J. Para os generos que permanecerem fóra dos armazen~ por n~o carecerem de abrigo c não havendo disposiçfio eta contrario neste regulamento, nenhuma taxa se cobrurá de armazenagem até 30 dias e nem uma responsabilidade por elles caber:i á administrarão. Passados os 30 dias
serão esses generos vendidos em leilão na porta da estação e
o seu producto poste á dispo~ição de quem de direito,
depois de descontndas todas ns despezns feitns.
Art. 8fJ,. A <~ntr1•ga das rrwre~dorias puganuo frete por
wag·un, serú feita uentro do Wt1gon, e si, por :dfiuencia do serviço, ~ a1llllinistraçiío precisar do carro poderú mandar fazer
a desearga, cobrando a do consign~tario de accôrdo com os
preços neste regulamento fixados, inuepcndentl!ntente da taxa
do armneuagem.
Art. 8ii. As bagagens e encommendas que niío forem reclamadas até 45 minutos depois da chegada do trem, ficam
desde então sujeita•; a armazenagem, cuja taxa será do 10 réis
por kilogramma e por dia.
Art. 86. Na determinaç~o de qualyuer prazo para a cobranr~ da armazenagem, estadia, ntc., 8erão contados os dias
santificados e feriados, salvo o que seguir á recepção sendo
estJ feita na vespera.
Art. 87. As mercadorias, bngagens, encommentlas e carg&s
em geral, que forem deixuclas nas estações sem desp<tcho, ficarão sem responsabilidade alguma d:1 ndministr:tção, port;m,
desde então sujeitas á armazenagem e mais prescripções <.lo
art. 80.
Art. 88. Os wagons pedidos para as cargas, etc., por
wagon, quando passadas as 24 horas e não forem ulilisados
pelo concessionario, poderão ser utili:;ados pela administração
si delles precisat·, sem embargo da estadia até enWo.
Art. 89. Vencido o prazo maximo de estadia de qualquer
objecto, será elle vendido em leilão na porta da estação e o
seu producto posto á disposição de quem de direito, depois
de descontadas as despezas e o mais que se dever :) estrada.
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Vlll
RECEBIIIU:NTJ

Art. 90. Para o recebimento de bagagens, encommenda3,
frutas, aves e outros pequenos animaes em capoeira, e outros
artigos semelhantes, os escriptorios em todas as estações estarão abertos uma hora antes da partida do primeiro trem,
e fechar-se- hão 15 minutos antes da partida do ultimo trem.
Art. 9l. Para o recebimento de mercadorias, cargas e animaes estarão os escriptorios abertos em todas as estações das
8 horas da manhã ás 4 horas da tarde, todos os dias uteis.
Art. 92. Nenhuma carga, para a qual se exige nota de expedição, poderá ser recebida pelos empregados da estrada, si
não vier acompanhada dessa nota.
Si o remettente não souber escrever poderá a nota ser cheia
pelo empregado da estrada.
Art. 93. As mercadorias taxadas pelas tarifas ns. t2 e 13, as
taxadas pela tarifa n. 14 quando em quantidade superior a
5, as taxadas pela tarifa n. t5 quando em quantidade superior
a lO, as taxadas pela tarifa n. l6 quando em quantidade superior a 20, as remessas de objectos que exijam wagons
grandes, as machinns de officinas e de estabelecimentos industrines, devem ser annunciadas no dia anterior ao do despacho.
Essas mercadorias não serão recolhidas debaixo de coberta,
mas ficam sujeitas quanto á armazenagem ás mesmas condições das outras.
·
Art. 94. As mercadorias e qnaesquer objectos entregues á
estrada, serão conferidos na estação de partida e na de chegada,
á medida que forem sendo recebidos, verificando-se as marcas, a quantidade, qualidade dos volumes, a natureza da
mercadoria, o peso, o frete pago ou a pngar, e as despezas
accessorias.
A pesagem dos volumes submettidos a despacho deve em
geral ser feita pelo pessoal do remettente ou do consignatario sob as vistas dos empregados da estrada.
Art. 95. Na estação de partida será a nota de expedição
registrada em resumo no livro competente.
Art. 96. Por cada despacho (menos os de bagagem e encommlmdas, que serão gratuitos) cobrará a estrada a taxa de
lOO réis, na qual está comprehendido o valor de duas notas
de expedição que serão entregues ao remettente para enchei-as.
Art. 97. Si depois de feito o despacho de qualquer expedição, e antes de embarcado, o remettente quizer alterar
a consignação ou retirar o objecto, a administração annnl1ará o despacho feito, recolhendo-se os documentos já entregues ao remettente e restituindo-se a este o frete pago, menos
a taxa de despacho.
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Si o objecto já estiver embarcado só se poderá dar a alteração de consignação, a menos que da descarga não resulte
embaraço para o serviço da estrada. Sendo permittida a descarga, será esta feita a expensas do remettente, o qual além
disso deverá indemnizar a estrada da despeza feita com o carregamento.
Em qualquer caso para que o objecto siga viagem torna-se preciso novo despacho e portanto pagamento de
nova taxa de despacho.
Quando se tratar de mercadorias despachadas por wagon
e q_ue depois de ser este posto á di5posição do remettente elle
qmzer retirar a mercadoria, ficnrá mais sujeito a pagar uma
indemnização de i O~ por wagon mesmo não tendo ainda principiado a carregai-o, e já estando o wagon carregado e entregue á estrada só será isso permittido sendo possível e devendo
então o remettente descarregai-o em 6 horas.

IX
ENTREGA

- Art. 98. A entrega das bagagens, encommendas, .-erduras,
frutas, aves e pequenos animaes em capoeirn, começará
no mais tardar, i5 minutos depois da chegatla do trem e terminará á hora de fechnr-se a estação.
Art. 99. A entrega das merendarias e todas as mais cargas em geral começará ás 8 horas da manhã e terminará ás
r., horas da tarde, todos os dias uteis.
Art. 100. O destinatario é obrigado a passar recibo das
mercadorias, valores, etc. na nota de expeLlição.
Art. IOI. O destinatario tem direito de, antes de passar
recibo da mercadoria, examinar o estado externo dos volumes ;
só se permittindo o exame do conteúdo si o volume apresentar
indícios de Tiolação ou avaria.
Nos casos de avaria o destinatario só tem direito de recusar a mercadoria quando esta estiver de tal modo damnificada que nenhum valor commercial tenha, ou quando o
volume formar um todo tal que a nvaria de uma parte delle
importe perda de valor para o todo.
Sendo, porém, a avaria apenas parcial deve elle retirar a
mercadoria logo depois de avaliado o damno causado.
Art. f.O!. Nos casos de demora de parte de uma expedição, o destinatario não tem direito, sob pretexto de não
estar ella completa, de recusar-se a retirar a parte que houver chegado, salvo o caso em que a expedi~ão fraccionada
constituir um todo tal que a falta de uma das partes o detlreeie ou inutilise.
Art. 103. O transporte em retorno de todo objecto recusado pelo destinatario é sujeito a todas as taxas de frete, despacho e despezas accessorias.
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Art. iO~. Si antes ue feita a entrega da mercadoria ao destinatario se verificar que o frete cobrado na estação de procedencia ou indicado para ser cobrado na de chegada, é
inferior ao realmente devido ou que ~e deixon de cobrar
ou indicar para se cobrar alguma taxa devida, a mlministração póde reter a mercadoria at1\ que o remetteute ou destinatario satisfaça o que fôr devido.
SemelhantementP ~r restituirú ao remettente 11 importancia
dos erros qne para nw i-; ,;e commettrrem no ralculo do frete
P taxas.
Art. iOtL A mercadoria só serú •·ntregue á vista da nota
de expedição em poder do destina ta rio, e si esto allegar tel-a
perdido, ou a não houver recelJi·lo, deverá o remettente
solicitar da est:l!;iio de partida cópia authentica da outra via
de nota on do registro, que lhe será passada e ]lelr1 qual pagarü 100 réis de taxa. Só á vh;ta dessa cópia se fará a entrega da mercadoria, contando-se em todo o caso to1lo o tempo
de armazenagem, dc~ronta1lo Hnicamrntl\ da demor01 que prov icr da estrada l'm passar a •.:úpia pedida.
Art. 106. As hagugcns e emommendas serão entregues a
'cus donos ou destinatarios il vista dos boletins de despacho.
Si o viajante ou de>linatario nllegar J'Cr:la desse boletim
o agente da estne~o <lPpois de verilicar 'i a bagagem ou encomrnenda pertence ao reclamante, fazendo este adduzir provas concludentes, pollerú entregai-a si não houver reclamação em contrario. e mediante recibo e testemunho de
pessoa fidedigna que conheça o individuo como o proprio.
X
ACONDICIONAMENTO

E

MARCAS

Art. i Oi. o_, volumes devem trazer marca ou endereço bem
legível, e além di,;so o nome da estação de destino, c estar
acondicionados tk mudo a poderem resistir aos choques ordinarios inherentrs ao transporte por estradas de ferro.
Art. !08. Po1:erá 'er recusado t' recebimento de qualquer
mercadoria por m11tivo de acondieion~mento :
§ i.• Si a mercadoria estiver tão nwl aeondicionnil:t dentro
dos envoltorios, que haja probabilidade de niio chegar a
seu destino sem perda ou avaria.
§ 2. • Si exigindo a mercadoria um en\·oltofio IJUa!quer para
a resguardar de perda ou avaria, ou par:t rvit:u fJIIC •lamnifique outrns mercndorias, fur apre,cntnd:J ~em envoltorio.
§ 3.• Si no actiJ do recebi111ento :1 mercadoria nprcsent:Jr
indícios de já eslllr avariada. A falta d1~ acomlicionamento ou
o mau acondicionamento poderá ser reparado pelo remeitente no proprio recinto da estação, dando· se ·lhe para isso
um prazo de 2lJ, horas, livres de armazenagem, findo o qual,
permanecendo ella na estação, licarú sujeita á taxa de arma·
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zenagem; em caso algum, porém, com rcsllOnsabilidauc da
estrada.
A administração devidan1ente autorizada pelo remettente
poderá prover aos defeitos do acondicionnnwnlo.
Art. 109. Mesmo sem os retJuisitos de perfeito acondicionamento podt~rá a m('rcadoria >er oxpeditl:t eon1 dt•cl:tração feita nas notas de expedição pelo L•tnpreg-ad" da estrada
-• de que segue sem responsabilidade d:1 atlrnini,;tração•-,
si com isso concordar o remettente ou :·eu proposto, e desde
que nào haja inconvenieute para <~5 outras car~a,; que no
mesmo wagon tenham de ser embarcadas.
Art. :1.10. A' bagagem e encommendas se 11pplicam todas as
precedentes disposições rclativ:1s Ho :wondicion:nuento.

XI
BOI~ETINS DE HAGAtmill, ENCOM~IENIJAS, E NOTAS IIE EXI'ELJHjÃO

Art.
ha ao
estação
o freto
Art.

H L Da bagagem on cncornmemla despachada dar·se-

apresentante nm holetiw no !JtHll se dPciHrHrú :1
de ~1m·tida e de destino, o numero ·~ peso tle volumes,
e um numero de ordt~Ut.
H2. As mercadorias ~~ todas as mais cnrgas serão
apresentatl~s com notas de experliç:io, feit:1s em duas vins
assignadas pelo remcttrnte ou sou preposto, tws qunes se
mencione o nome do romettentc o do tlestinatario, :t lll<lrcn e
endereço dos volumes, sua quantidade, pnso ou cubo, segundo
o modo de despacho, modo de Hcondirionnmento, n~tnreza
do conteúdo, estaç~o de partida e de destino.
Essas indirações servr.m de bnse pnra o calculo do frete, c
mais tarde para regular a indemnização no caso de pt'rtla, falta
ou avaria.
Art. H3. Verificatla a exactidilo da uota o Pinprr.gado
da estratla nella lançará os numeros das tar·ira~. o freto pago
ou n pagar, as tax~s accessori:ts cobradas ou a cobrar, e feito
isso visará essas notns, guardando a i. • via e entregando 11
2.• ao remettente para ser apresentada pelo deqinatat·io nu
neto da entrega da mercadoria, etc.
Art. H4,. Essas notas serão dG tamanho e exnetamente
segundo o modelo que a estrada eslaiJclecer. Como se deprehende do art. 96, a estrada terú notas de expediç~o para
fornecer ao remettente, não obstante, porém, se aceitarão
as que forem apresentadas desde que sejnm do t:•1uanho c
exactamento do modelo daquellns, dando·;;e ao retnellcute
outrns em pnga daquellas.
Art. Hõ. Cada nota constitue uma expedição c não póde
conter senão o nome de um remettente e do um tlestinatario
e uma só estação de destino.
Art. H6. Os valores e os objectos segurados não podem
ser mencionados nem na mesma nota nem juntamente com
objectos não segurados; para elles se fará nota especial.
p, 11.
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Art. H7. As . notas de expedição não devem apresentar
rasuras, correcções ou entre-linhas. As que estiverem nesse
caso serão recusadas.
XII
MEDIÇÃO,

CALCULO

DO

FRETE E PAGAMENTO DAS

TAXAS

Ai"t. H8. Quando as mercadorias forem de grande volume
em relação ao peso, medir-se·ha tambem o volume, e si este
corresponder a mais de quatro decímetros cubicos pot· kilogramma, tomar-se-ha para peso do volume um numero de
kilogrammas igual á quarta parte do de decímetros cubicos
achados.
Art. H9. O frete da madeira, em toros, em peças esquadrilhadas, falquejadas, lavradas ou serradas em taboado ou
em dormentes, calcula·se pelo seu peso real.
Art. 1~0. Quando já se conhecer o peso da madeira poderse-ha para novos despachos dispensar as pesadas, multiplicando aquelle peso pelo volume da madeira resultante da
multiplicação das tres dimensões tomadas em decímetros.
Art. l~l. O frete de caibros roliços, ripas, npoes, mo1roes
e estacas para cerca, varas e lenha calcula-se tomando-se
para peso em kilogramma o numero resultante da multiplicação das tres dimensões do feixe tomadas em decímetros c
abrangendo as partes mais salientes do mesmo feixe.
Art. 12~. As medidas dos volumes dos objectos despachados
a volume, serão sempre as do parallelipipedo que os abranger
completamente; d'onde resulta que para os objectos que não
forem rectilineos e de sec~,;ão rectangular constante o volume
que se tem de tomar para o calculo do frete é o da figura
limitada por faces planas perpendiculares entre si, abrangendo
completamente o objecto.
Art. 123. O peso de tijolos, telhas, parallelipipedos e outros
artigos semelhantes, a granel, calcula-se na proporção do
peso de lO dos de maiores dimensões da expedição.
Art. !2&.. O peso do carvão mineral, linhito, areia, barro
e outros :~rtigos semelhantes, a granel, calcula-se na razão
de 1.300 kilogrammas por metro cubico; e o do carvão de
madeira na razão de 4oOO kilogrammas por metro cubico.
Art. U5. As medidas lineares serão tomadas l:lm decímetros : toda a frucção de decímetro contar-se- ha por um decímetro.
Art. 126. O frete a cobrar pelos objectos transportados
pela estrada é calculado pelo peso bruto do volume, Sl.'ja qual
fôr o seu conteúdo.
Art. 1~7. No calculo do frete e das taxas accessorias as
fracções do ~O rs. são arredondadas para ~O rs. Nenhum frete
ou taxa cobrada será inferior a ~00 rs. ; exceptua-se o frete
de encommendns em assignatura, a taxa de despncho, a de
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registro e a de seguro, para as quaes diversamente se preceitua neste regulamento.
As fracções de pesos são contadas por 10 kilogrammas
(menos para as bagagens e encommendas que o serão por i
kilogramma) e as de volume por iO decímetros cubicos.
Assim todo o peso (menos o das bagagens e encommendas)
comprehendido eJitre O e lO kilogrammas será contado como
iO kilogrammas, entre lO e 20, por 20 ; e assim por diante:
semelhantemente todo o volume entre O e lO decímetros cubicos será cont:tdo como 10 decímetros cubicos, entre tO e !O
como 20, e assim seguidamente.
Art. U8. O frete é pago no acto de despacho ou de aluguel
de carro ou trem, e as outras taxas na estação em que se verificar o serviço a que ellas correspondem.
As expedições, porém, de qualquer estação do interior para
a de Alagoinhas podem ser feitas com fretes pagos ou a pagar
nesta. Si, entretanto, a mercadoria fôr sujeita a prompta de·
terioração ou de valor insignificante deve o frete ser pago
no acto do despacho.
Essa faculdade só se applica ao transporte de animaes
quando em quantidade que encha um wagon.
Art. 129. A importancia das passagens, e do frete de •bagagens, encommendas e animaes será paga no acto da emissão
dos bilhetes ou do despacho.
Art. :1.30. As mercadorias depositadas nas estações para
serem expedidas, e cujos fretes não forem logo pagos, ficam
sujeitas a armazenagem, mas sem responsabilidade da admi ·
nistração.

XIII
l\IATEUIAS NOCIVAS

OU PERIGOSAS

A1·t. 131.0 transporte da dynamite, da nitroglycerina, do
algodão-polvora e dos fulminantes, de modo algum póde ter
Jogar, salvo quando expressamente destinados ás obras do
prolongamento da estrada.
Art. 132. O transporte de polvora em grande quantidade
póde ser recusado nos casos de segurança publica, quando
o Governo assim o entender.
Igual disposição se applica ás armas de fogo e mais artigos
bellicos.
Art. !33. A polvora e mais materiaes explosivos, os fogos
de artificio, o alcohol, o phosphoro, o collodio, o ether, as essencias e outras materias analogas, não podem ficar deposi·
tadas nas estações ou armazens de deposito.
Art. 13~. As materias nocivas ou perigosas só serão admiltidas a despacho e transporte uma vez por semana e em dia
certo, fixado pela administração da estrada.
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Todavia, as mechas chimicas (phosphoro~ que se ncharem
nas condições de envoltorios abaixo inuicados), e os pequenos
p.~cotes, as amostras em geral, em qnanticlndc niio superior
a 5 kilof(rammas, podem ser expedidos todos os-di:•s.
Art. 135. Os volumes encerrando substancias venenosas,
perigosas, explosiveis ou inflammnveis devem trazer· no exte·
rior indicação do seu conteúdo e são submettidos ás seguintes
condições de acondicionamento :
1.. • Polvora, cstupim e outras substancias semC'litantes. Em
caixas ou barris hermeticamente fechados e protegiuos exteriormente por envoltorio solido;
2. • Fo_qos de arti(icio. Em caixas de tabons uni !.las de um
centímetro de espessura, pelo menos;
3.a Mechas chimicas. (Phosphoros.) Em caixa de laboas bem
unidas e de um centímetro de espes~urn, pelo menos; arrurnaç~o no interior bem npertaua ;

'~-· Espoletas, caps!!las fulminantes, carbo az·otina, cartuchos
de rety·o-carga. Em bocetas ou saccos e tudo dentro de caixas

de tabons bem unidas, e de um centímetro de espessnrn, pelo
menos;
f). a Plwsplwro bromo, sulphnreto de carbono. Em vasos de paredes bnrn fortes, estanques, clluios d'agua e cmp11lhados;
6. a Mate rias causticas infhrmnaveis e explosivas. Em vasos
do paredes bem fortes e estanque<, empnlhndt~s e fixndos em
cestas ou caixões.
7. a Materias venenosas. Em vasos fr.chauog, empalhados e
encni:-.otados.
Art. i3H. As sui.Jstnncias nocivas ou perigosas devem formar
expcdiç5o ó [)arte e far.em objecto de nota especial de expedição. Não podem, além disso, ser comprehenilidas ~m uma
mesmn remessa com mercadorias ordinarias.

XIV
HE~PONSAJliL!DADE

Art. :1.37. A administração da estrada declina toda responsnbilidade por perda, falta ou avaria nos seguintes casos :
§ L• Quando {irovierem de caso fortuito ou força maior.
~ 2." Quando não tiVf•rem sido vcrillcados á cheg-ada da
merc~dorin e antes da sua aceitação ou retirada pelo destinatano.
§ 3." Quando os envoltorios não apresentarem exteriormente indicio de violeneia ou fractura.
~ 4.• Qttan1lo rorüm ulteriot·cs ú recusa do destinntario do
que se Iavrarà auto.
'
§ 5.•. Quando a mercadoria fôr, por sua natureza especial,
susceptt '!:el de soffrer perda ou avaria _total ou parcial, como :
combugtao espontanea, elfervescencta, evaporação vasamonto, ferrugem, putrefacção, etc. ;
'
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~ 6. o Quando a mercadoria por máu acondicion:mtento ou
qualqurr ddeito observado pelos empregados do despacho
honvet· sido, niio obstante, despachada a pedido do rrmettcnte, drelarando o empreg:ulo na nota dn t\Xprdi~·iio: • Se~uc sem respons11hilidade da admini~trat:iio d:~ estrada. •
Art. f38. A administração niio responde pelos damnos resullantes do perigo que o transporte rm caminhos de ferro
ou demora dn viagem, acnrrcta para os anitJHICs vivós.
Art. !39. No caso de extravio e provada a culpa dos
empregados da estrada a indcmnizaçiio não podt>rá exceder a:
80b000 panl animars de montarin ;
50~000 para hois c v:1C1'ns, etc. ;
6S0'10 para bezerros e vitcllas ;
4nooo para carneiros, cnbras e porcos ;
~1')000 para cães acorrentados ;
:1.1')000 para aves c pequenos nnimaes eng:liolado~.
Art. Jl,O. Quando a mcrcadorin ft!r acompanhada por pessoa
enc;~rregada de vigial-a, a administraçiio n:-,o responde pnlos
damnos resultantes do perigo que a v igilancia tinha por
fim evitar.
Art. 141. A administraçiio não se rrsponsabilisa 11elo
damno que da arrumação nos wngons c armazens, carregamento e descarga, possa resultar para a mobilia niio encaixotadn.
A mobilia desencapada, sómente encapada ou mesmo engradadn ~eguirá por conta c risco do remettente, respondeu tio
a adminislrarão unicamente pelo extravio.
Art. :1.4,2. A estradn n:io é rcspons:11'el pelo esl:1do da
mobilia encaixotada, louçn, vi!lros, r,rystacs ou quaesquer
objectos frageis encnixotados ou cmbarrieados, desde 11ue
entregue os volumes sem signars de terem sido violados, ou
de terem soffrido choque ou pres;:ilo que pudesse damnilicar
o conteúdo.
Art. ffJ,3. Quando o carre,~amento e a descarga são feitos
pelo remcttentc ou pelo de;:tinntHio, a a!lministra~·iio não
responde pelos riscos ou perdas resultantes darJuellas operações ou de suas consequencias.
Art. 1M~. Quando a mercarlorin fúr, por sn~ natureza,
susceptível de soll'rer por influencia atmos!Jherira ou ttunlquer
ontra c:msa independente do serviço da estrnda de ferro,
quebrn em peso ou medida, a ndministra~·ão niio responde
pela differença em peso ou medida.
Art. :I.Mi. Quando o carregamento fôr feito pl'lo n'lliCllente,
a administração não responde pelo numero de volume~ indicados nas notas de expedição.
Art. tl,G. A administrnç·ão niio respondo pl'los risc0s provenientes da natureza dos objectos contidos no:i volumes de
bagagem ou encommendas.
Art. H7. Salvas ns jHescripr,õt•s dos arligos precerlentes
(t!9 a :1.37) ou outras disposiÇÕi\~ exprPssas neste regulanwnto
e no regulamento geral, n administração se responsabilisa
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pelos objectos que lhll forem conlbclos par:~ serem transportados ou ficarem depositados em seus armnens. Essa responsabilidade eomeça do momento do pagamento do frete e rccep~ão
do genero c termina no acto da entrega do mesmo genero no
destinatario ou a seu correspondente ou preposto.
XV
SEGURO E INDEMNIZAÇÃO

Art. l'l8. Os remettentes c os viaj:mtes têm a faculdade de
na proprin estrada a sua fazenda, declarando no :1cto
elo dc;:pncho, o valor segundo o qual qucrt:rn Sf\r indemnizallos em caso de perda ou avaria, niio excedendo de 1:000~000.
Nesse caso cobrar-se- ha, além do frete e demais taxas, uma
tax:J de seguro de 2 °/o sobre o Ya!or declarado. O mini mo da
impnrtnncia dessa tax:1 sm·á de l;WOO.
A cleelnrnri\o do valor clns merendarias nas not:1s de expetl i1.:~o JWIÍhumn significnt;iio ter:í destle CJUfl n:ío fúr 1wga a
tn'\a de segnro.
~\rt. i'J9. Em ca:;o de perc.hl total se pag:Jrá ao segurado
o vnlor integral declarado, si porém a perda fôr parcial só
terá clle direito a uma quotn proporcional á perda elfectiva.
Do mesmo modo em caso ele nvaria n indemniz:Jrão serit
p:lga proporcionalmente ú importancia da avaria verificada.
Em cnso nlgum, a indemnização póde exceder o d:mmo
rc~imcntc sofl'ddo pelo scgur:1do em eonscqucncia da perda
on av:1ria, c ser:í, neste easo, reLlnzidn a imporlancia do
dDmno.
Art. 150. Qunnto ~os ohjectos on mcrcntlorias, niio seguro;<,
n administração não é rcsponsanl a indemnizaçiio senão até :t
import~neia de ;ii)O r;,. por ldlogT!IIllllll\ tle mcrcruloria e cargas
Pm ger.1l c de 11) 11or J,ilogramma do !Jagn,!:(<'lll ou encommomln perdida ou avarir1cla, sem rp1e, em caso algum, a
indemniznçiio Jll'~S:l ser sUJlcrior :JO \':1lor dn mercadoria,
l1ag-ngem ou cncommenda perdida ou :~variada.
No CfiSO em que uma mcrcadori:J, etc. Llescneaminhada fi'Jr
clcpois nchadn, n administraçft:J 1111lxarú aviso na estnçiio, o o
destill:Jt::rio terú, durante l:i dias, o direito de reclamnr a
rntrega, 1levcndo restituir :vr., da indemnização, que jú lhe
houver siclo pagn. A mcrc:Jdoria, etc. nvarh1da fic:J pertencendo á estrnda.
Art. 151. Quando a m~rcndoria formar um todo tal que
:1 ayaria de uma parte n deprecie ou inutilize, a indemni·
zaçiio a pngar será calculnda por arbitramento.
Art. Hi2. As clausulas de irresponsnbilidade ou limitação
de responsabilidade não podem ser invocadas pela administraç:io si se provar dolo por parte do seu pessoal. Nesse
caso as indemniwções a pagar seriío reguladas pelo Codigo
Commerciul.
~egnrar
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XVI
AlllllTUAMECíTO

Art. Hi3. O arbitramento nos casos de que, segundo este
regulamento, deva ter Jogar, será feito por dous arlJitros
escolhidos, um pela administração e outro pela parte; salvo
si ambos concordarem na escolha de um sú arhitro. Da
decisão dos arbilros não haverá recurso.
Art. Hí~. O arbitramento será reduzi<lo a auto assignado
pelos nrhitros, pelo agente da estação em que elle se veri·ficar c pela parte reclamante.
Art. 155. A quantia arbitrailn para illllcmnização, em caso
algum, poderú exceder os 1'::1itcs acima fixados neste regulamento para cada caso de indemnização.
Sempre pois que o arbitramento exceder esses limites a
administração só pagará até os mesmos limites.
Art. Hi6. Dispensa-se o arbitramento, nos casos em que
elle houver Jogar, sempre que a administração c a parte
chegarem a accôrdo sobre o vaiO!' da indemniza~·ão.
Esse ncr.ôrdo deve ser reduzido a auto assignado pelo
director da estrada e pela parte reclamante, c terú a mesma
validade que o arbitramento.
Art. 157. Recusando-se n parte ao arbitramento, a auministra~ão requererá judicialmente um arbitramento que continuará sujeito aos mesmos limites, e remoção da mercadoria
para um deposito publico ou a sua venda em leilão.
Art. 158. A vistoria ou arbitramento amigavcl deve ser
feito dentro das ~8 !toras depois da descarga ; pr.,:satlo esse
prazo, só prevalecerá a decisão da administração.
O nrbitramrnto judicial só terá Jogar si proposto o amigavcl
pela administração dentro das referidas ~8 horas, for elle
recusado pela parte.
Art. iti9. Si os arbitras não chegarem a accôrdo quanto :\
avaliação do prejuízo e a responsabilidade da atlministrnr_:ão,
nomearão elles um dcscmpatador que decidirú por uma das
duas opiniões.
Art. 160. Os arhitros têm por mi~são não só vistoriar e
aV<lliar o damno mas· tam!Jern si houve culpa da administração nesse damno ou si elle é inlwrente :i uaturi'Z:I da
mercadoria ou si provém do aconuicionamento da carga em
dosaccôrdo com o estabelecido neste regulamento.
Si fôr reconhecido o máo acondicionamento ou si o !lamno
provier da propria natureza da mercadoria, não !crú Jogar a
indemnizaçào.
Si reconhecidas estas attenuanles em favor da administrarão, ao mesmo tempo que a culpa desta no facto que
prÓduziu o damno, sú se pagará metade da indemnização
arbitrada.
Art. i6f. Aos arbitros se darú conhecimento deste regulamento.
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XVII
DEVERES

DOS

EMPREGADOS

Arl. :l.ü2. No desempenho de ~uas funeçõe;; os emprega~os
têm obrigação de tratar com urbanidade todos que tiverem
negocio com a estrada.
Art. i63. Deverão dar aos viajantes, remeUentes e destinatarios todas as informações que estes lhes pedirem e fncilitarão, quanto possivel, o cumprimento das formalidades a
preenchor.
Devem em caso de necessidade encher as notas de expedição.
Art. 1.6'1,. Nenhum agente ou empregado poderá dar ao
publico documento que contenha t·:~sura ou emenda por elle
não resalvada.
Art. 1.65. Todo o documento fomeeido pela estrada c que
for depois, por qualquer titulo, apresentado, se nchar vieüJdo, será retido e o npresentante ou quem do vicio se
quizer utilisar será passível de uma multa. de 50/J a iOOI,
segundo a graviuade do CllSO, n juizo do dirficlor da es·
trada. Nesse caso a entrega da mercadoria re~lamada será
sustada até decisão do mesmo director.

XVIII
DISPOSIÇÕES

GERAES

Arl. !6G. Os casos de embargo ou penhora em mercadorias
e outros ob.iectos depositados ou entregues á estrada, para
serem tramportados ou jú trnnsportados, e ainda não entregues
a seus destinatarios, serão regulados pelas disposições do Decreto n. 8H de i3 de Outubro de i851, no que estas forem
11pplicaveis.
Art. i 67. Os objectos embargados ou penhorados não podem
ser retirados das estações e depositos da estrada sem que
esta seja indemniznda do que lhe fOr devido por frete, arma·
zenagem e todas as mais despezas.
• Art. i68. Quando o embargo on penhora recahir em goneros de facil deterioração, nocivos 0\l perigosos, não po·
derão esset< generos ficar depositados o as estações.
Art. i69. Os transportes por conta do Governo geral ou
dos Governos provinciaes, ficam sujeitos ás mesmas condições
que os transportes ordinnrios.
Art. !70. As cargas, mercadorins, ntc. que tiverem trans}lorte gratuito, licam sujeitns ao pagamento das taxas de despacho, seguro, registro, carregamento e de~carga, annnz.e.
nagem ou estadia, e a todas as despezas emfim com exclusão
unicamente do frete propriamente dito.
Art. t7i. A cobrimçn integral das tnxas do despacho, seguro, registro, armazenagem, estadia e todas ns mais des•
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pezas menos o frete propriamente dito, torá logar para as mercadorias e quaesquer objectos que tiverem . transporte com
abatimento em virtude deste regulamento ou de qualquer
. contrato ou concessão no qual se ache estabelecida a clausula
de abatimento de frete.
Art. 172. O involucro dos objectos, mercadorias, ele.
entra no calculo do volume c do peso para pagamento d··~
f r ates c mais taxas e despczas.
Art. 173. Em casos muito e>peciaes de legitimo impedimento do remettente ou destinatario, quando se prove não
poderem elles encarregar a outrem de fazer as suas veze~.
poderá a estrada conceder abatimento até 50 °/., sobre a taxa de
armazenag-em ou est[odia.
Art. i 711. Todo o rcmettente que precisar de wagons dever;i
pedil-os com 211 horas dê antecedcncia ao chefe da estaçiiu,
onde devam ser cmbarcad~!_s as cargas ou animaes.
·
A estrada não EC obriga sempre a satisfazer o pedido dcutn·
do referido prazo, mas se esforc:ar:'t em tornnr o menor po:'sivel qualquer demora nlém tlesso prnzo.'
Esses pedidos não serão recebidos quando se tratnr d"
wagons que a estrnda niio possua ou não estejam em estn f!,
de scrvi;o.
Art. 175. As pessoas que estragarem os carros, estações uiL
npparelhos da estrnda, seriio responsavois pelo dnmno c:msml".
e si for este intencional, proccder-se·ha judicialmente contra
o delinquente.
Art. 176. Os objectos não designados nas tarifas e pautJ;;
e para os CJ uaes não haja disposição es[Jecial neste regubmento llcam sujeitos ú lnrifn correspondentes nos previst,,.,
IJUe com elles tiverem maior mwlogia.
Art. 177. Nas estações ou paradas onde niio houvm· desyi"
poderit n estrada recusar o estacionamento de wagons pnt"
cnrga ou de~carga.

XIX
DO TELEGRWHO

Art. 178. Os telegrammas serão aceitos em todas ns e,;tações da estrada de ferro, lauto nos dins uteís cemo nos snntificndos e feriados.
Art. 179. Os telcgrammas dividem-se nas s:•guintw;
classes, que representam a ordem da transmissão:
L • Telegramma urgente em serviço da estrada ;
2.• Dito dito do Governo geral ;
3.• Dito dito do Governo provincial;
(l,• Dito ordinario em serviço da estrada ;
õ. • Dito urgente particular ;
P. li.
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6. • Telegramma ordinario do Governolgeral ;
7. • Dito dito do Governo provincial ;
8." Dito das autoridades ;
9.• Dito ordinario particular.
Art. 180. Os telegrammas devem:
~ l. • Ser escriptos pelo proprio expedidor. com tinta
preta e de modo que possam ser lidos facilmente letra por
letra.
§ ~-o Não conter abreviaturas, rasuras, palavras emendadas ou inutilisadas.
§ 3. o Indicar o nome da estação de destino e o nome e residencia do destinatario.
Art. i8i. E' prohibida a aceitação de qualquer telegramma contrario :is leis, prejudicial á segurança publica ou
oilcnsivo :í moral e aos bons costumes, ou prejudicial á segurança e interesses da estrada.
Art. l8~. Só no Governo ou á administração da estrada é
perm ittido o uso de cifras secretas.
Art. lt13. Os telegr:unmas do mnis de cem palavra~ podem ser recusados ou ret::~rdados para se transmittirem
outros mais breves, embora apresentados posteriormente.
Art. 184. Muitos telegrammas de um mesmo expedidor,
para o mesmo ou diversos destinatarios, só podem ser aceitos
quando não houver outros tele:.trammas a transmittir.
Art. 185. A apresentação de telegramma é certificada
por um boletim entregue ao expedidor, e que deverá ser exhibido em caso de reclamação.
Art. 186. Nos casos ordinarios a transmissão dos telegrammas será feita na ordem de sua apresentação na estação,
respeitadas as precedencias fixadas no art. 179.
Art. 187. A estrnda aceitará despachos, para se transmittirem cópias por outras linhas, preferindo as linhas do Estado, salvo si o expedidor expressamente designar outra.
Art. 188. A administração se reserva o direito de intArromper as communicações telegraphicas para o serviço particular,
por tempo indeterminado, no caso em que o julgue conveniente, em vista de urgencia do serviço da estrada ou do
Governo.
Art. i89. O telegramma, antes de começar ll ser transmittido, póde ser retirado, restituindo-se ao communicante a
taxa com desconto de lO "/o. Principiada a transmissão póde
clla ser interrompida a pedido do cornmunicante e retirado
o telegramma ; nesse cnso, porém, sem direito á restituiçiío
da taxa.
Arl. 190. Os telegrarnmas serão entregues ao destinatario
na estação de destino ou na casa do destinatario quando esta
não distar mais de um kilometro da estação de destino; e mediante pagamento da despeza que se fizer, a estrada se encnrregará de fazer chegar o telegramma, com a possível
brevidade, á casa do destinatario quando esta ficar nlém
de um kilometro da e~tação de destino : e nunea a mais de
cinco kilometros.
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No caso de não ser encontrada com fa~ilidade a pessoa a
quem são dirigidos, ficarão os telegrammas ~uardados
na estação de destino, sem que haja direito de exigir·se da
administração restituição da taxa, ou desta e das despezas
quando o destinatario resida a mais de um kilometro.
Para as distanci11s além de cinco kilometros da estação de
destino serão os telegrammas enviados pelo Correio, para o
que pagará o communicante a taxa de iOO réis.
Art. i9L O segredo dos telegrammas é. inviolavel.
As unicas pessoas que podem tomar conhecimento delles
ou requerer cópia, são o proprio que os assignou e aquelle a
quem são dirigidos.
.
A nota- de reservado- portanto, collocada no telegramma entende-se com o destinatario.
Art. !9:!. Na contagem de palavras observar-se·hão as seguintes regras :
§ L• Tudo o que o communicante escrever entra na contagem das palavras.
§ 2.• Conta-se como uma, qualquer palavra que não tenha
mais de dez letras; o excedente é contado como outras tantas
palavras, quantos forem os grupos de dez letras ou fracção de
dez letras.
§ 3.• Toda a palavra composta, escripta de modo que
forme uma só, como tal será contada de conformidade com
o disposto no paragrapho ·precedente. Si, porém, forem
escriptas separadamente as partes de que ella se compõe, ou
mesmo reunidas por traço de união, serão contadas como
outras tantas palavras.
§ 4..• Todo o caracter alphabelico ou numerico isolado,
toda a palavra ou particula seguida de apostropho será contado como uma palavra.
§ 5. 0 03 numeros em algarismos contam-se como tantas
palavras quantas forem as series seguidas de cinco algarismos que contiverem e mais uma palavra pelo excedente.
§ 6. 0 Os numeros por extenso serão contados pelo numero de palavras realmente empregadas no despacho para exprimil-os.
§ 7.• As vírgulas, pontos e traços de divisão ou uniãa
serão contados como outros tantos algarismos.
§ 8.• Os signaes de accentuação não são contados.
Art. t.93, Entram na contagem das palavras :
§ i. o A direcção, a assignatura, as indicações a respeito do
modo de remessa do telegramma ao destinatario além de um
kilomctro d:. estação, e o reconhecimento da assignatura
qu:mdo revestida dessa formalidade.
§ 2. • Os pedidos de repetição para conferencia, essa repetiçi'io, e as palavras-Respqsta pa,qa •••••• •,. •.•• palavras.
§ 3." Os nomes propr10s de pessoas, cidades, praças, ruas,
etc., os titulos, sobrenomes, partículas e qualificações, se
contam· como tantas palavras quantas forem necessarias para
exprimil-os.
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Art. 1!)1. Não serão taxados quaesqucr sig-naes ou palavras
acrescentados pela est3\,'i:io remellentc no interesse Llo sen'iço
tcleg-rnph~co.

Igualmente não serão taxa1los n 1latn, hora da :1presentnção
do telegramma e Jogar de proccdeneia, senão quando o <'Olll·
municantc o inscrever na minuta e exigir a transmissiío.
Art. i9:i. Cada telegramnw att\ 20 palavras percorrendo
distancia que niio C'<I'Cila de 200 kilometros png~ n taxa de
1;5, do 200 :1lé MlU kilolllL'il'••s 2;); l11• 'tOll a 600 kilometro.;
3;5000.
O telegrnmma que tiver mais de vint•J palavras até trinta

paga mais metade da taxa 1lo tdegramma simples; c assim
seguidamente augmentando·se metatl•J da taxa simples por
c:1da angmento do dez ou menos 1le dez palavras.
Art. 191i. P:1gam taxa dnpln os ldt•gTammas :
~ 1." Em língua estrangeira.
0
~ 2. Os que lwjam ile s•'f repetidos a [leditlo do communicantl'.
§ 3." Os tclegran1mas urgentes.
Art. 19i. As re1bc~·ões 1lc jol'llaes, casas commcrci.'JL'S o
l'lil[lrrz~s qnn lizermH •IP~p1:za nwns~l maior 1lc iOOI5 ter1i.o
direito ú restituiç:io ile 20 ·~;. d~,; ta\:ts que houverem pago no
l1\L'Z Clft que se der :trjuelle r·\o:t•sso, o IJUC LlcYe :;cr pi'O\'adn
eom os boletins.
Art. 1!)8. O mesmo Wleg-rnmma dirig·ido pelo mesmo communic~nte a mnis 1\o um dostinatnrio pagará :Jlt;m da ta\a rln
tarifa para um tlr•stintttario mnis metatlc da mctaue da Jncsma
tnxn por eHia um dos Lleslinattrins.
Art. 19ll. O mesmo telcgranHna Llirigiuo a mais dP uma
estação pagarú a taxa corre:-JJondcnte a rada uma desta,;.
Art. 200. Toilas as t:tx;,~, sem rlistinP.ção, seriin pngm;
no neto da apresentação 1lo telegranuna na e,;tar;ão UI'
partida.
Art. 201. O commnnieanto pú1ln \la!!ar de ant,~mão a respn,;ta do telegTnJnma fJllC :IJll't•,;entar, lixando o numero de
p:d;tvr:,s.
Neste caso a minut:1 do tPkgramnw <leve ter n tlt:d:tr<H,'ãoResposta llllfftL para ... palatTas, antes dn assignatura do communicautc.
Si a resposta tiver menor numero de palavras do fJlW o
1lesignallo no telcgramma, niío se farú restituição alg·uma.
Si a resposta ecntivcr maior numero de palavras, o excesso será considerado co1no um novo telegTamnw, que de·
Y<m't ser pago pela pessoa que o apresentar.Art. 202. A resposta para f'er transmittida deve ser apresentada dentro uas !18 horas que se se:,-:uirmn :í entrP"a do
telegramma primitivo ao dcstinatario. Passnndo esse prazo
ficará sujeita :10 pagamento da taxa.
Niio se restituirá ao communieante o que houver pago pnra
a resposta, si esta deixar de ser apresentada ou o fôr pas~ado
Mtuelle prazo.
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Art. 203. O telegrnmma póde Hcar na estação ue destino até
tjue o destinatario o procure.
Para a execnrão das disposições inllieadas neste artigo c no
art. :1!10, tleverá o commHnit•anto faze!' as rnspectivas declarações na minuta do telegramma do seguinte modo :
Pela estrada -Pelo correw- Na estc!l:ào. Na falta de taes
declarações serú o telegramma expedido pelo Correio.
Art. ~0!1. Ao empregado da estrada encarregado da conducção do telegramma ao domicilio do dcstinatario n~o é
licito encarregar-se 1la resposta 011 de outro telegrnmma a
transmittir, recebendo a taxa respectiva.
Art. 205. Na ausencia do destinatario o telegramma será
entregue em sua casa a pessoa de sua familia, empregado,
criado ou hOSjJede, salvo si o communicantc designar na
minuta JHlssoa especial.
Art. 2lHi. O destinatario ou fJUem por ellc receber o telegramma deve assignar o recibo.
Art. 207. Os telcgn.mnws que tiverem de ser procurado;;
na estação do destino, serflo entn·gues só ao proprio destinat<trio ou :'i pessoa por ellc competentemente autorizada.
Art. 208. O pedido para que o tolcgramma expedido não seja
enviado ou entregue ao dostin3tario, só púde ser feito pelo
proprio communic:mtc c por novo telcgrammn, sujeito 3
taxv, que serú restituída si o pedido nüo chl'gar a kmpo de
ser satisfeito.
Art. 20\l. O communicante tem direito ú restiluiç~o da taxa
que houver pago, nos seguintes cnsos:
§ f.o Quando o teleg-ramma n5o chegar a sou destino por
qualquer causa devida ao serviço do telegrapho.
§ 2. 0 Quando o telegrnmma enviado ao destinatario estiver
alterado 3 ponto de n5o satisfazer ao lim a qu~ Pra dPstinado.
Art. 210. l)s telegrammns em lingua e,:trang·eira devem
ser escriptos com c:.~racteres romanos.
Art. 2H. O communic3ntc jJÓde pedir que a estação de
destino lhe dê avim de ter recebido o telcgramma tr:msmittido.
Por esse aviso p~gar:í clle 10 "/o da taxa de um telcgramma
simples.
Palacio do Rio de Janeiro, 9 de Novembro de l8RO.-

Manoel Buarque de Macedo.
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Pauta

Tarita

Abacaxis e ananazes .................•••...•..
Abt~nos de palha ............................ .
Aba nos de pennas e leques .................. .
Abelhas ..................................... .
Aboborns .................................... .
Absinthio ...•................................
Açafates e semelhantes ...................... ..
Açafrão ..............•..........•...........•
Accessorios de trilhos ........................ .
Acidos mineraes ............................ .
Aço ........................................ .
Acordeons ................................... .
Aduélas ..................................... .
Agua ordinaria .............................. .
Agua·raz ...................................•
Aguas medicinaes .....................••..•.•
Aguardente de canna e estrangeira.:~ ......... .
Aguardente de mel. .......................... .
Alabastro bruto..................... . ...... .
Alabastro em obra ........................... .
Alambique e pertenças ...................... .
Alcatrão .................................... .
Alavnncas de ferro ou aço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alcatifas .................................... .
Alcohol .•......................................
Alfafa ...................................... .
Algodão imprensado ......................... .
Algodão não imprensado ..................... .
Alhos ....•..................................
Almofadas ................................. .

8
8
5
7
8
6
8
8
9

6

8
õ

8
9
õ

6
8

9
8
5
8
8
8
6
7
i3
8
7

8
7
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7
Almofarizes de metal, pedra ou madeira .••• o
8
Alpiste ................................... o o o.
6
Alumina ...............................••••••
8
Alvaiade ..................................... .
6
Ameudoas em caroço .......................... .
7
Amendoim. . . . . . ........................... .
6
Amido ....................•..................
6
Ancoras ..................................... .
9
Ancore tas vasias ............................. .
7
Angico • em resina, gomma ou folhas ....... .
9
Aniagem .................................... .
6
Anil ......................................... .
Animaes empalhado~ ou embalsamados ....... .
õ
Animaes ferozes; . frete convencional.
t7
Animaes pequenos engaiolados ...............
~~
Animaes de sei la e de carga ..................•
6
Aniz ......................................... .
5
Apparelhos para experiencias de laboratorio ... .
lO duplo
Apparelhos ................•............. · ... .
5
Apparelhos telegraphicos ..................... .
9
Arados .....................•.................
6
Aramo de metal ......•.......................
8
Araruta preparada ..........................•
9
Araruta em raiz .............................•
8
Arbustos vi vos .................•............•
Archotes .................................... .
8
8
Arcos de ferro ou madeira ................... .
Ardo~ias .................................... . . 13
13
Areia ..••...................................•
i3
Argila .•.......•.............................
Armações envernizadas, ou com vidros para as
lO du'(llo
lojas ...................................... .
6
Armações para ~:"Uarda-sol.. ................. .
5
Armações para igreja ........................ .
6
Armamento •............................•.••.•.
7
Arreios ...................................... .
9
Arroz ............... : ..•.•...................•
7
Artigos de folha de Flandres, não classificados.
lO duplo
Artigos de luxo, não classitlcados ............ .
6
.Art!gos de pacotilha, não classificados ...•...•
5
Art1gos de desenho ......................... .
5
Artigos de escriptorio ....................... .
Asphalto ....•.............................•.
8
Assucar bruto ..............................•
9
Assucar refinado, ou turbinado de l. • classe ...
i7
8
Avêa ......•.•..............................
6
Avelãs ........................•....•.. : ..... .
5
Aves empalhadas ..........................•.
7
Aves engaioladas e em capoeira ............... .
Aypim ....•..............................•...
8
Azeite doce ou outros, em barril ou lata .•.••
8

o.
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Azeite doce em garrafões, garrafas, etc........
Azeitonas....................................
Azulejos ..•....:;:.........................

ü
ü
8

n
Bacalhau .•................................•.
Bacias de metal ............................. .
Bagagem ................................... .
Bagas de mamôna ou de zimhro ............. .
Bahus Yazios ................................ .
Balaios vazios ............................... .
B:1 lanças ................................ : . .. .
Baldes de metal ou de madeira ............... .
Hnlões ...................................... .
llambinellas ................................. .
Han1bú ..................................... .
Bmwnas .................................... .
ll:mcos de metal. ............................ .
Bancos de madeira, não envernizados ........•
n~mcos de Jouçn ............................. .
Banguês c Jiteiras ........................... .
Banha de porco .............................. .
Barracas desarmadas ......................... .
Bandejas .................................... .
Banheiros ...................................•
B:1rbant~ ...................................... .
Barricas e barris vasios ...................... .
B:1rriguda imprensada ........................ .
Barriguda não imprensa da .................... .
narro ....................................... .
Barba tão ..................................... .
Banotes de madeira ........................ .
ll:Jtalas alimenlicias ......................... .
Bestas. burros e jumentos .................... .
Bebidas espirituosas não classificadas ........ .
Bej tís .•.•....•..•........•........•.•......•.
Bengalas .................................... .
Berços de vime ou ferro ...........•.........•
Betume ..................................... .
Bezerros ................ ·•· ................•.•.
Bilhares e bagatellas ........................ .
Bi~~outos ~ bolachas .......................... .
Bowes vazws ..•...............................
Bois e vaccns ordinarias ..................... .
Bois e vacc~s em compartimento separado .....•
Bolsas de viagem ........................... .
Bombas para extracção d'agua ................ .
Borracha .............•...................•
Botijas vazias ..................••.......... ::

9
6

5
8
8
8
6

8
6
6
13
8

lO

lO

(i

18
8
6

6
5
6
9

8
7
13
6

n

8
14.
6
8
6
lO

8
16
JO duplo
8
8

!5
!4.

6
8
8
8
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Breu ...........................•............
Brides ordinarias ............................ .
Brinquedos ................................. .
Brochas para pintar e caiar .................... .
Bronze em bruto ........................... .
Bronze em objecto d'arte ..................... .
Bronze em obra não classificada ............. .
Bruni dores de C:Jfé .......................... .
Burras de ferro ou mndeit·a eh:1peadn de ferro.
Bustos ...................................... .

8
8
5
6
6

5
6
9
6
5

c
Cabeçadas ou cabeções para animaes .......... .
C:Jbello .................................... .
Cabello em obra ............................ .
Cabos de arame, linho, canhamo, etc ......... .
Cabos de ferr:Jmenta, • vnssonr<l, etc .......... .
Cabras e carneiros, etc ....................... .
Cabriolets ................................ · · ..
Cara morta ................................. .
Cacáo ............•..........................
Cachimbo .................................. .
Cadaveros (vi do o regulamento).
Cadeados ................................ · .. .
C:Jdernaes ............................... · · · .
q~dinhos ............................ · .. · · · · ·
Caes ........................................ .
Café em grão on em coco •....................
Café moido .................................. .
Caibros ..................................... .
Caixas de guerra ............................ .
Caixas vazias, de madeira .................... .
Caixas vazias do folha ou papelão .............. .
Caixilhos sem vidros ........................ .
qa!xllhos CO!Il vidros ........................ .
t.mxues vaztos .............................. .
Cal ......................................... .
Calçado ....•...............................•.
Caldeiras ................................... .
Caldeiraria (artigos não classiticJdo3) .........•
Camphora ................................... .
Camas de ferro .•................ : ..•.........
Camas de madeira não envernizadas .......... .
Camas de madeira envernizadas ...•.••........
Canna de assucar ............................ .
Canna da In dia ..•....•.•...............•....
Canella em pó ou em casca .................. .
Cangalhas .................................. .
·Canôas ...............•..•..•.................
P. Il•

1880

6
7
5
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8
16
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8
7
6
6

8
6
16
7

8
13
5

8
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i3
13
6
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6
6

lO
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Canos de barro .............................. .
Canos de metal ................•....•....••••.
~ap~chos ........•................ ~ .......... .
Capim_. ...... : .........................•..•.
Capoeiras..vazias ............................. .
CarangueiJOS ..............................•.•
Carnaúba .................................•.••
Carne fresca ................................ .
Carne st~cca, salgada c de sol. ............... ..
C:ll'neiros......................... . ........ .
Caroços de algodão .......................... .
Carrmho de mão ............................ .
Carroças ................................... .
Carroças desmonta das ......................... .
Carros de passeio, com 2 rodas ............... .
Carros de passeio, com 4 rodaS ................ .
Carros funebres ordinarios, com 2 rodas ...... .
Carros funebres ordinarios, com 4 rodas ......••
Carros e wagons para estradas de ferro rebocados.
Carros e wagons para estradas de ferrodesmon ta dos
Carvão animal ou vegetal .................... .
Carvão mineral ............................ .
Cascalho .................................... .
Caf,cas de arvore!' ........................... .
Cascas de coco .............................. .
Castanhas ...................................•
Cavallo e eguas ................................ ..
Caverna me para embarcações ....................... .
Cebolas e cebolinhas ............................ ..
Centeio ........................................... .
Cera bruta ou vellas ......................... .
Cera em obra não classificada .................. .
Ceramica (artigos communs não classificados) ...
Cera mica (artigos finos niío classificados).... .
CereMs, não classificados ...................... .
Cerveja 11m barris ............................ .
Cerveja nacional ..............................•
Cestos de junco, etc .......................... .
Cevada ...........•...........................
Cevulldras para mandioca. . . . .. .. . .. .. . ....... .
Cevadinha .................................... .
Chá ......................................... .
Champa~ne ................................... .
Chapas de ferro ou zinco para cobertura ...... .
Chapas para fogão ............................ .
Chapéosde caheça .......................... ..
f.:hapéos de sol .........•.....•.....•...••.••.
Chapelaria (artigos não classificados) .....•..•••
Chapeleiras vazias .....................•....•
Charutos ................................•...
Chifres, em bruto ........................... .
Chlorureto de calcio ........................ .

13
9

6

i3

8
8

7

8
9
16

8
8
18
8
i8
i8mais50%

18
i8 mais 50%
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i3
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Chocolate .....•............................•
Chouriços .......................•.•.........
Chumbo, em bruto ou de munição ou caça ....
Chumbo em obra não classificado ...•........
Cigarros .........•.....................•.....
Cimento .................................... .
Cobre, em bruto, velho ou em chapa ...... .
Coadores de mandioca .......•................
Cocos, seccos ou verdes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Cofres rle ferro .............................. .
Cogn:~e ..................................... .
Coke ....................•..•...............
Colchões de palha, capim, etc .................. .
Colchões de tecido metnllico .................... .
Colla ................................................ .
Columnas de ferro fundido .................... .
Combustíveis não classificados .....•.........•
Cominho ..................................... .
Confeitaria (artigos niío classificados) ....... .
Conservas em bruto, ou em vidro não classificada!! .................................... ··
Coquilho .................................... .
Cordas diversas ............................. .
Cordas para instrumentos de musica .......•..
Correame militar ..........................•..
Correntes de ferro e de outros metaes ........ .
Cortiça em bruto ........................... .
Cortiça em obra, não classificada ..........•..
Couçoeiras ..........•........................
Couros seccos ou salgado~ ................... .
f-ouros trabalhados ou envernizados ........•
Creozoto .................................... .
Crina vegetal ou animal. ................... ..
Crystal de rocha bruto ..................... ..
Crystal em obra ........................ : .... .
Cabos para distillações, engenhos, etc ...•.•....
Cabos, pinas e raios para rodas .............•.
Cutelaria (artigos não classificados) ........... .
Cuias ....................•..................
Cylindro de ferro ........................... .

7
8
8
8
6
i!
6
8
8
6
6

u...
i

6
6
9

i3

8

6

6

8
8
5
7

8
7
6
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9
6

6
7
7

5
8
7

6

8
8

D

Diamantes i/~ 0 /., ad valorem e............... .
Dinheiro 1/2 % ad valorem e... . . . .... . . . . . . . .
Doces estrangeiros...........................
Doces do paiz.. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. .
Dormentes de madeira.......................
Dormentes de ferro............................
Drogas nilo classificadas ............... ,.......

5
5
6
8
i3
9
6
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Eixo;; ....................................... .
Embira ..................................... .
Encerados para mesa ou chão .........•......
Encommendas ..............................•
Enxadus ................................... .
Enxergas para :mimaes ...................... .
Enxergões ................................. .
Enxofre ................................... .
Equipamento milit~r. não classificado ....... .
Ervilhas seccas .............................. .
Escadas de mão ou para armador ............. .
Escmlns para edificios (desmontadas ) ....... .
Escaleres ...........•........................
Escorias de metaes.. . . ... .. .................. ..
Escovas de qualquer especie ..•................
Esmeril. ...................................... ..
Espadas ..................................... .
Especiarias não classificadas .................. .
Espelhos .......................................... .
Espermaccte ....................................... .
Espingardas .................................... ..
Espíritos, não elassificados .................... .
~spol~tas ................................... .
J~sponJas .................•..................
Essencias, não classificadas ...............•...
Estacas para cercas ............................. .
Estampas em folha ............................. .
Estampas em quadro com ou sem vidm ....... .
Estanho bruto •.... ·.............................. .
Estanho em folha ou em obra não classificada.
Estantes de ferro ................................. .
Est:mtes de madeira ordinarias ................ .
Estantes de madeira com vidro ou envernizadas.
Esta tuas ....................................... .
Esteiras da Judia ............................ ..
Esteiras de tabúa e de cangalhas ............... .
Esterco ................................... .
Estojos de instrumentos cirurgicos, mathematicos, etc ........................................ .
Estopa em bruto ................................. .
Estopa em obra, não classificada .............. .
Estopim para mina ............................... .

8
8
(i

5
8
7
5
6
(i

8
8
8
13
t2
(i

6
6
(:i

5
6
6
6

5
5
5
13
6

5
8
6
lO

lO
tO duplo
5

ti

8

13

5
7
7

5

F

Fachina (varas de)................................
Farelo.............................................

13
8
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de mandioca, milho, trigo, e outras nutritivas......................................
9
Farinha de linhaça ou de mostarda............
6
Fnvas......... ........................ ..... ... . . . . . . . . .
9
Fazendas de algo.uão, milho, lií, seda.............
6
Fazcnd<ts divcrspfi, n~o classificadas...............
6
Fechaduras, ferrolhos, dobradiÇas, tr~mcas de
, ~~~ro c mais ferragens para portas e janellas. .
6
FeiJaO.......................... ... . . . . . . . . . .
9
Feltro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Feno .................. ·..... . . . . . . . . . . . . . . . .
f3
Ferraduras para animaes.....................
8
Ferragens não classificadas....................
6
Ferro em guza..............................
f2
Ferro de engommar. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Ferro velho não classificado. . . . . . .. . . . . . . . . . .
12
Fnrro velho em. chapa, barra, arco ou verga....
8
Ferro em barras ou verga dubratlas e em chapas, cantoneiras, etc........................
8
Ferramenta de carapina, ferreiro, marceneiro,
cavouqueiro, tornPiro, etc. não classificad3s. .
8
Ferro em obrn não classi lic:1da. . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Fibras vegctacs para cordoaria. . . . . . . . . . . . . . . .
9
Figos seccos.................................
6
Filtros de barro ou louça................ . . . . . .
6
Fi,,s de nlgodiío, lã, linho ou seda.... . . . . . . . . . .
6
Fios telPgr:1phico~..... .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Flexas............................ .. . . . . . . . . . . . .
8
Flores arliliciae~........... ... . . . . .. . . .. . . . . . . .
5
Flores naturaes................ ... .. . . . . . . . . . . . .
5
Flores de canna ou outras para enchimento.....
7
Fognreiro.... . . .. . . ...... .. . . . . . . .................
ti
Fogões de ferro ........ ,........................
6
Fogos artificiaes .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Follws, flores e raizes medicinaes.. .. . . . . .. . .. . ..
7
Folha de ferro de Flandres.....................
8
Folles............................... ... . . . . .
8
Forjas porlateis..............................
8
Formas diversas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Formas para assucar. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Formicidas. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Fornalhas c fornos de feri·o................. . .
8
Fornalhas parn engenho.......................
!I
Ferragens não classificadas.....................
1:3
Fouccs......................................
8
Frutas la grnnel............................ ..
t2
Frutas frescas. . . . . . . . . . • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . .
8
Frutas seccas ou em doces....................
6
Frutas seccas ou em doces do pai..z .... .-........
8
Fubá ...... ~-..................... ... . . . . . . . .
8
Fumo em felha c em rolo ...................... ~:~---~
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Gaiolas ...........•.•.••...••.........•....••
Gallinbas, etc ............................... .
Gamellas de pau ..........•.......•.....••••••
Gan:;os, etc ....•...........................••
Garrafas vasias ordinarias .................. ..
Garrafas de crystal ou de vidro .............. ..
Garrafões vazios ....•...................•...•.
Gatos engaiolados ............................ .
Gaz-globo ................................... .
Gazolina.... . ..•............•••.............
Gelatinas ................................... .
Geléas ...................................... .
Gelo ........•.....•........................•.
Genebra ...................................... .
Generos alimentícios de primeira necessidade não
classificados ............................... .
Generos de exportação não classi6ca<.los ........ .
Generos de importação não classificados ....... .
Gengibre ...•..•...............................
Gesso ....................................... .
Gigos vazias ..............................•..
Giz ........................................ .
Globos de vidro ou louça .................... ..
Globos geographicos ......................... .
Goiabada ou doce de araça, etc. do paiz .... .
Gomma arabica e outras não classificadas .......•
Gomma de mandioca e outras do paiz .....•...
Grades de ferro ou mndeira ..•...............•
Granadas ...............................•....
Graxa animal ................................ .
Graxa para calçado .......................... .
Grelhas de ferro ............................. .
Grelhas para engenho ou locomotiv&s ......... .
Guano ...................................... .
Guard~·ro';lpa, musicn, papeis, etc., sem vidros,
ord1nanos ................................•
Guarda-roupa com vidro ou envernizado ....... .
Guindastes ....•............................••

6
17

7

f.7
8
õ

8

17

6
6
6
7
6
6

9

7
6
8
8
8

8
5
5
8
6
7
7
6
7
6

6
9

{3

f.O

10 duplo

i2

H

Harpas .................••..•.••••..........
Herva·doce....... .... . . . .. .. . . .... . . ... . . . . ..
Herva-mate ....•........••.•...•................ ,.
rerva~ medicinaes e outras não classificadas..
iortal!ces frestas ............................ ·•
Hortahces em conserva......................

5
ü

7
8
6
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Imagens ..........•..............•...........
Impressos .................................... .
Incenso .•.........•..........................
Inhame e outras raizes alimeuticias ......... .
Instrumentos agrícolas, não classificados ..•....
Instrumentos de engenharia, cirurgia e outros
semelhantes .................•..............
Instrumentos de musiea, optica e seus semelhantes não classificados ................... .
Instrumentos para a lavoura .................•
Ipecacuanha ................................. .
Isoladores para telegrapho ................... .

Jacás vazios. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jangadas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . .
Jardineiras... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jarros de louça, vidm, etc....... . .. .. . . . . ..
Jarros de barro...............................
Joias l/2 °/ 0 ad valorem e....................
Jumentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Junco da India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Junco do paiz....................... . . . . . . . . .

6
6
6
9

9

6

..

i)

9
7
6

8
i3
6
6
8
5
t&.

8
6

K

Kr,rozene, em latas encaixotadas...............
Kioskes (desarmados)........................
Kirsch...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

n

ti

L

Lã em bruto ou em obra não classificada ...... .
Lacre ...........•.............•............•.
Ladrilhos de marmore ()ll J.ouça, azulejos ..... .
Ladrilhos ordinarios de barro ................ .
Lages preparadas .............................. ·
Lages brutas .....................•..........
Lambrcquins e enfeites de madeira ou metal p<~ra
edifir.ios ...... ~ ............................ .
Lampeões e lanternas s~m vidros...•.........

'6
8
l!

u

!3
6

lO
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Lampeões e lanternas de vidro ou Cl)m vidros ..
Lanch~s .............•......................
Lapides para sepultura ................... , ..
Latão em obra niio classificada ............... .
La tão hruto ................................ .
Lavatorios ordinarios e de ferro ............. .
L,1vatorios envernizados ............. , ....... .
Legumes frescos ...•.........................
Legumes em conserva ....................... .
Leite fresco ................................. .
Leite condensado ou em conserva ........... .
Leitões ........•.............................
Lenha ..................................... .
Lentilhas ................................... .
Li curo~ ..................................... .
Limalha de ferro ........................... .
Limas de aço ............................... .
Línguas frescas, secc:~s ou salgadas ........... .
Linguiçns, sal picões, chouriços, etc ........•..
Linhnça ..................................... .
L!nl~a para costura .......................... .
LI terras .................................... .
Livros em branco ou impressos ............... .
Lixa ........................................ .
Locomotivas desmontadas .................... .
Locomotivas rebocadns ...................... .
Lomho de porco fresco ...................... .
Lo!llbo de porco salgado ..................... .
Lona ...................................•....
Louça avulsa ............................... .
Louça em barricas, caixas ou gigos ............ .
Louça ordinaria de barro, do paiz ............ .
Louza em Iages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•....
Louza para sepulturas ....................... .
Louz:~ para escrever ........................ .
Lustres com vidros ou crystaes .............. .
J.ustres sem vidros ......................... .

l\lacacos de ferro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Macarrão e outras massas alimentícias.. . . . . . . . .
Machados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l\lachinas para copiar cartas......... . . . . . . . . .
Muchinas aratorias...........................
l\lachinas de costurn..........................
l\lachinns photographicas.....................
Machinas de fazer farinha e seus pertences ... ,
Machinas de descaroçar algodão................

10 duplo
!3

r.;

6
6
10
:1.0 duplo
8
(l

8
6
:l(i

!3
6
li
8
8
8
8

ti

(l

18
6
(l

9
12
8
9
ü
ü

8
8
8
5
G

8
8
8
6
9
5
5
8
8

ctuvlo
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:Machinas em geral destinadas á lavoura e ao
preparo de seus produetos ................•..
9
Machina para fabricas de telhas ou tijolos ...... .
9
l\lachinas de imprimir ........•..............
6
Machinas uteis para officinas ................. .
6
l\Iachinas para tecidos ....................... .
6
l\lachinas não classificadas .................... .
6
13
Madeira ....................•..•.....•.......
l\laizena ....................................•
6
Malas vazias ...............•.....•............
8
Malas de viagem vazias ...................... .
6
l\Ialhos para ferreiro .............•............
8
"Mamona em IJagns ........................... .
8
l\landioca ..............•....................
8
Mangas de vidro ...............•......•......
5
Manteiga ...................................... ..
6
l\lappas e manuscriptos ....................... .
5
Mariscos ........................................ .
8
Marlim ..................................... ..
6
l\lannore bruto ............................. .
8
.1\larmore em obra não classificada ......... .
6
Marquezas ordinarias ....................... .
lO
l\Iarquezas envernizadas ..................... .
iO duplo
l\larrecos .................•........•...•....
i7
Marroquim ...........................•....•.
6
l\lartellos .................................•.
8
Massas alimenticias ....................... ..
8
l\Iassos ..................................... .
8
l\latle ...................•............... · .. .
6
.1\lateriaes de construcção, não cl.:~ssificados .... .
i2
Matarias explosivas ........................ ..
5
Medicamentos não classific2dos ............. .
6
.1\ledidns diversas .............................. ..
6
l\lel de abdhns .........................•.....
7
Mel de assucar ................................. .
H
Mel de assuctlr em barris, garrafões, etc .... .
9
Meninos de menos de 8 annos ............... . i/2 passag.
Meninos de menos de 3 annos, ao collo ....... .
gratis
l\Iesas ordinarins e de ferro ................ ..
iO
Mesas envernizadns .......................... .
10 d11plo
l\lilho ..................................... .
9
l\lochos ordinarios e de ferro .........•.......
10
l\lochos envernizados ...................... .
f.O duplo
l\lobilia ordinaria .......................... .
iO
Mobilia ordinaria com vidros, ou envernizada
ou de vime .............................. .
f.O duplo
Modelos ..................................... .
6
1\loendas para engenhos e pertences ........ .
9
llloinhos parn café, pimenta, tintas, etc .•..•.
6
Moinhos para lavoura ........................ .
9
l\loirões ................................... ..
f.3
Moitões e cadernaes .......................... .
8
P. 11.

1880

93
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Molas para carro, wagons e locomoti\•as.. . • . . .
Molduras...................................
Moringues de barro... . . . • . . . . . . . . . . . . . ... .. ..

8
5
8

Müs........... ...........•.. .. .... ..........

8

Na[Jhta em latas encaixotadas.................
Naphtnlina em latas encaixotadas..............
Nickel em obra não classincada...............
Nitratos.....................................
Novilhas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noze,.......................... .. . ... . . . ... .

6
6
6

6
15

6

o
Ob.iecto;; preciosos 1/2 "/. ad valorem e ........ . 5,.
i)
Objcctos de cuidado ou perigo não clnssilicados.
Objectos de luxo ou d'arle não classilicados ..... . 5
Objectos manufacturados não cln~sincados ........ . 6
Objcctos de marcenaria ou carpintaria desmontados 7
Objactos de sirgueiro ............................ . 5
Objectos e obras de cabelleireiro ................ .. 5
Oleados ..................
6
OI eo de 11mendoas doces ........................ .
6
Oleo de linhaça em barris ou latas ................ . 8
Oleo de linhaça em garrafões, etc .............. . 6
Oleo do qualquer qualidade n5o classificado .. . 6
Oratorios ................................
i O duplo5
Orgãos ........................................... .
Ourinoes de louça, porcellana c ferro ............. .. ô
Ornamentos de ferro, bronze, zinco, folha, tern•
rota, etc ...................................... .. 6
Omamentos de igreja ............................. . ür·
Ossos ...........................................
13
Ouro bruto ou em obra i/2 o;,. ad valorem e .... . 5
Ostras frescas ..... oo.... . . . . . . ....
8
Ostras em conservas .............. oo ............... . (j
Ovas frescas, seccas ou salgadas .................. . 8
Ovos despachados como cargn ................. . 8
Ovos despachados como encommenda ......... . 5
00

......

00

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

..

00 . . . . . . . . . . . .

.

0000

00 . . . . . . . . . . . . 0 0 .

p

Pacas vivas......................................
Padiolns......................................
Paina ................
P:Jin\,'o.. .... ... ... . ... . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . •
00...

....

...

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

17
18
6
8
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Paios..............................................
Palanquim......... .. ... . .. . . . . ...............•..
Palha de milho, coqueiro ou palmeira..........
Palha do Chile e outras de valor semelhante para
chapéos...... .. . . . . . . .. ......................
Palha de trigo, canna e outras.................
Palitos..................................................
Pandeiros.. . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . ... . . . . . . . . •
Panellas de cobre ou metal esmaltado...........
Panellas ordinarias de ferro ou panellas do paiz
de qualquer qualidade.......................
Panno do paiz de qualquer qualidade...........
P:mno importado....... . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . . .. .
Pão, roscas, ele.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Páos para ta:nancos.... .... .. . . . . . .... . . . . . .. . . .
Pá os para tinturaria............................
Papel de qualquer qualidade..................
Papellào.. ................. ... ... .............. ... . . . .
Parallelipipedos para calçamento...............
P:~ramentos ecclesiasticos ........................
Pás...............................................
Passaros vivos.....................................
Pass3ros empalhados...................... . . . . . . . .
Passas..............................................
Pastas de papel ou papellão. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patos........................... .. . .. . . . . . . . .
Patronas t,u capangas.................... . . . . . . .
Peanhas ... ,.. ........ .... . .... ..... . .... . . . . • . . . . . . . . .
Peçns de 3rtllharia.......... .... .. ... . . . . . . . . . . . . .
Peças de engenho de a'sucar ou de café............
Peças de locomotivas, machinas em geral, carros
e wagons........ ........ ........................
Pedra de afiar ou amolar......................
Pedras de cantaria ou apparelhadas ..•....... :..
Pedras de alvenaria para edificação e calçamento.
Pedras de filtrar..............................
Peixe fresco, salgado ou secco.................
Peixe em lat3s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pelles preparadas.............................
Pclles em bruto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pendulas para relogios.......... ... .. .. .. . . .. .
Peneiras de cai..:-llo, seda ou tela metallica.. •. .
Peneiras de palha. . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Pennas de aves p:1ra enehimento e outras.......
Perfumarias... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perolas-l/2 "/ ad valor.m e..................
Perús...................... ... . . . . . . . . . . . . . . •
Petrechos bellícos não explosivos..............
Petrechos de caça não expl.:>sivos...............
Petroleo em latas encaixotadas.................
Pesos para b:llanças ... ;.... .. .. .. .. .. .. .. .. . . .
0

Pêz ........ , ..... : ., . . . . .. . . ........ .. .. . ... .

8
18

i3
6
13
7

5
6

8
7

6
8
1
7

6
6

i3
5
8

t.7

5
6
6
t.7
6

6
8
9

8
6
12
J3
6
8
6

7
9
5

6
7

ti

5
5
:l7
6
6
6
6
6
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Phosphoros em latas encaixotadas ............. .
Phosphoros em latas cheias d'agua ........•....
Pianos ......................•......•..........
Piassava ....................................•
Picaretas ou alviões ......................... .
Pichoá ......•................................
Pilhas electricas ............................. .
Pimenta da India •............................
Pimenta do paiz ...•..........................
P!nas .para rodas ............•.................
Ptncets ........•..............................
Pinhão verde ou secco .....•..................
Pipas vazias ................................. .
Pistolas ...................................... .
Pixc ....................................... .
Platina bruta eu em obra l/2 °/0 ad valm·em c.
Plantas mcdicinaes ........................... .
Plantas vivas ..•....•....................•....
Plum:ts ...................................... .
Polvilho .......•.............................
Poltronas . . . . . . . . . . . . . . . . .................. .
Polvora e todos os mais artigos perigosos in·
flammaveis ................................ .
Polvarinhos e cartucheiras de caça vazios ...... .
Pomadas para cabellos ....................... .
Pombos ..................................... .
l'oreellnna ................................... .
Porcos ........................................... .
Porcos da In dia ................................. .
Portas, portaes, portadas e janellas de madeira
ou de ferro ................................. .
Porteiras de madeira ou ferro ...............•..
Postes telegraphicos e sens pertences, de ferro ..
Potassa perlassa ................................ .
Potes de barro do paiz ........................ .
Potes diversos ...................................... .
Pranchõcs ...................................... .
Prata bruta ou em obra i/2 "/o ad valorem e .... .
Prata ingleza ou casquinha, christophle, etc ... .
Pr<t te lei ws envernizadas .•......................
Prateleit·:ts ordinarias e de ferro ................ .
Pratos de feno, estanho ou madeira ......... .
Pregos de ferro, cobre ou zinco ...............•
Prélos ....................................... .
Prtmsas para algodão e outus ................ .
Presuntos .................................. .
Productos chimicos e preparações pharmaceuticas .......... ~ ................•••..•.....
Puxadores para gavetas, portas, etc .•.........
Pudrolytc ........................••.••...•..
Punhaes .................................... .

(i

5
iO duplo
13
8
6

r;

6
8
7
6

7
i3
(i

8

a
7

8

r;

7

iO

duplo

5
6

5

i7
r;
i6
i7

7
7
9
6

8
6
13
5
6

iO duplo
lO
(i

8
6
8
6

6
6

5
6
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Quadros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . .•
Queijos estrangeiros..........................
Queijos do paiz............................. ..
Quinquilharias.. . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . • • . . . . .

5
6
8
ü

R.

Rabecas e rnbecões ......................•...•
Raios para rodàs ..............•............•..
Uapadura ................................... .
Rapé .........•...........•..................
Raspas de pontas de veado .....•.......•.......
natoeiras .................................... .
Healejos ...................................... .
Rebolos ................•.....................
Rêdes ..............•.....••.........•.....•..
Redomas de vidro ............................ .
Reguas ...................••.•...............
Relogios de mesa, parede ou de torre ....... .
Helogios de aiA"ibeira :1./2 "/o od valorem e ...... .
Rezinas não classificadas ..•...................
Rendas .......••....................•.........
Reservatorios de ferro ou madeira .............. .
Resíduos de açougue ....................•.....
Hetortas de metal ......................•......
Retorlas de vidro on louça .......•.........•..
Retratos ....................................•
Retretes ordinarios .......•.................•.•
Retretes envernizados ....................... .
Ripas ....................................... .
Rodas de madeira para carros e carroças ........ .
Rodas de ferro para rarros, wagons e Iocomolivas
Rodas e rodetes para machinas .................. .
Holhas ......................................... .
noscas ............•...................•.....•..
Houpas ............................
< ••••••••••

Sabão ordinario do paiz......................
S:~bonetes ................................. , •.
Saccos vasios................................
Sagú....................... .. . • . . . • .. . . . . . .
S&lames...... . ... . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
Sal ordinario ........................... , . . . .

rj

7

9
7

6
(j

5
6
7
10 duplo
6
5
ii
7
G

7

s

6
5
5
10
iO duplo

13

7

8
8
6
8
6

8
6

9
6
6
9
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Sal refinado..................................
Salitre......................... . . . . .. . . . . . . . . .
Sal ammoniaco ...... ·.. ·.......................
Sanguesugas .....•........ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sapatos .................................... .
Sapê............... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sebo................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sedas........................................
Sellins e pertenças.. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .
Sementes de especiaria........................
Sementes para agricultura...................
Serpentinas de vidro, crystal, etc. . . . . . . . . . . .
Serpentinas para alambique. . . . . . . . . . . . . . . .
Sinos.........................................
Sipó... ... . ... . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . .
Soda.........................................
Solas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suadores para sellins........................
Substancias de pouco. valor uteis á lavoura....

6
6
6

"u

6
13
8
6
.6
6
9
5
8
6
8
6
8
6
13

T

Tabaco......................................
Tabatinga....................................
Taboado ........ ,.................. ... . . . .. ..
Tabocas.....................................
Tabolas de gamão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taboleiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taboleiros ordinarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taboletas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Talheres e objectos de cutelaria. . . . . . . . . . . . . .
Tachas para fabrico de assucar, etc.............
Tachos de ferro ou cobre.....................
Tacos para bilhar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Talhas de barro para agua, engradadas........
Tamancos...................................
Tambores de musiea...................... ... .
Tambores para engenhos......................
Tanques de mel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tapetes......................................
Tapioca......................................
Tecidos de fabricas nacionaes..................
Tecidos diversos.............................
Tela metalliea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telhas de barro..............................
Telhas de vidro ou louça. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tijolos de barro..............................
Tilolos de limpar facas.......................
TiJolos de marmore, louça e outros. . . . . . . . . . . . . .

Tinas vazias. • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .

8
13
13
8
6
7
8
lO
6
9
7
5
6
7
5
9
9
6
9
9
6
6
13
6
13
6
8

8
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Tinta de qualquer qualidade...................
Torra dor de café.............................
Toucinho....................................
Transparentes de pannos ou de madeira para
janellas....................................
Trapos.......................................
Travesseiros . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trem de CQzinha, de cobre ou de ferro .....• ,
Trilhos e 5eus aecessorios, agulhas e seus accessorio5, para estradas de ferro...............
Tubos de barro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
Tubos de metal.............................
Tumulos........................ .. . . . . . . . . .
Turfa.......................................
Typos............................ .. . . . . . . . . .

6
6
8
5
8
7
6
9
13
9
6
12
6

u
Unguentos...................................
Vnhas de animaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urnas........................................
Urucú....................... ..... . . .... . ... .
Uvas seccas..................................

6
9
5
8
6

Vaecas ordinarias ............................ .
Vaccas em compartimento !'eparado ........... .
Varas ................................•......
Vassouras de cabello ou crina ................ ..
Vassouras de palha, piassava, etc .............. .
Velas ......................................... .
Velas naeionaes ............................. ..
Venezianas .................................... .
Verduras ..................................... .
Vernizes .••...................................
Viajantes .••.•................................
V!dro em o~ra {objecto~ üe uso domestico) ..... .
V•d•·os ordmarws encaixotados ................ .
Vidros finos ................................. .
Vigas de madeira ............................. .
Vimes ..................................... .
Vinagre em pipas ou barris .................. .
Vinagre em garrafão ou garrafa .............. .
Vinho em pipas ou barris .................... .
Vinho em garrafões ou garrafas .............. .
Vitellas .................................... ..
Vitriolo ....................................••

H)
~~

13
6

8
6
8

5
8
6
l,2,3,r.
5
6
5

13
13

8
(j

8
6
15
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X
'flrira

Xaropes........... . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . • • .

6

z
Zarciio... ... . . . . . . . . . . . . . . .............
Zinco bruto ............................... ,..
Zinco em obra não classificada................

8
8
6
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TARIFA N. 1
Vlajan~es

de I.• classe

PASS.\GEM SIMPLES

it

•n
~

. ==
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"'»

c

8

Ar·amarys ••••••.•..••.
Oriçanguinbas ••..•••••

-~~~~~

~

=

c.

o

.

o

""

os
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'--'"
·;:::

-<
Alagoinhas ..•.•.•.••••

-~
~

t:Jl

~

8
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..J

28&.00 3ji800 '~~800 61')200
11')&.00 íl/1800 311800 flf$200
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SJ$100
7lil00
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Sipó •••.....•..••..••••

íl~OO

i~ílOO

Agua

lfl.iOO

311300
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Fria ••...•••.••.• ···························
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•

•

•

•• •
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lfjSOO

NoTA- Os menores de 8 annos pagam meia passagem.
As crianças de collo tem passagem gratis.
I

TARIFA N. 2
Vlajan~es

~.·

de

classe

PASSAIH:3t SIMPLES

"'
.c
~

.."'s"'
»

...

"'
-<
Alagoinbas............

·a=

=

..
~

.;;"

o

Agua Fria .••••.••.••••
Lamarão ..............
NOTA-
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s~oo

• • • •

o

8
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..J

."'

.c
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·;:::
O)

cn

it)OOO

fl700 ljj-&,00 1nYoo 2/l600

3,t)500

fl700 1/lílOO 18900

···················· J$1100
...........................
• • •

.

""co
3~100

Oriçanguinhas ......... I.............
Sipó ...................

~

/150011t'1ílOO l/l900

Aramarys............. • .. .. .

"'
"'
ev
=

·;:;

bV

• • •

• • • • • •

• • • • • • •

ílfjSOO

lflí!OO

2n10o

jjiOO

1$600

o •••••••••

IJ900

Passagem para menores e crianças de collo, como na
tarifa n. L

v. n. 1880

H6
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TARIFA N. 3
VIaJantes de I.• classe

PASSAGEM DE IDA E VOLTA

"'
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.......
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Alagoinhas ••.•.•.••• ··\ tlJã0013jjíOO 5j)700 78200 98300 128100
Aramarys............. . . • . . . 21)200 ~8200 51)700 7J1900 10jj600
Oriçanguinhas .•••••••. 1............. 2/)100 3il600 1)8700

~00

Sipó ................. ,J .................... 18500 311600

6~00

Agua Fria ••..•••••••..

2jj100

~jj900

Lamarão .............. !..................... ,...........

!!11800

1. . . . • . . . . . . . . . , . . .

. .

. • . .

. .

I NOTA-i\lenores e crianças de collo, como na tarifa n. L

I

TARIFA N. 4
VIajantes de

~. •

classe

PASSAGEM
IDA VOLTA
... -- -----------------____________
___,___,____
DE

E

==~

UJ

........"'
"'a

...

<"'

"'
.c
.s
=
=
"'<>'
·;::::

·;:::
"'

bD

c

-~

c;;

o

"'"' '"'...8"'
= .:3
<
t:>D

Alagoinhas............ 11800 1111800 2jj900 3il600

~jj700

68100

Aramarys.. ...... .... .. .. .. ljjlOO 23100 28900 31$900

5/PJOO

Oriçanguinbas ...•••••. \... . • . •. . . . • . 18000 111800 2tl800

~11200

Sipó ................... \................. ...

31)200

Agua Fria ............

JJ700 lfjSOO
11$100

2/t\00

1
Lamarão ...............................................
.

ll)WO

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

NoTA-1\lenores e crianças de collo, como na tarifa n. 1.

ACTOS DO PODER E-XECUTIVO,

TARIFA N. 5
Bagagem, encommendas e objectos designados na
pauta com o numero desta mrlt"a
POR KILOGRAMMA
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c
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·atw
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;;;

;:..

·;:::
r..
"'
::s

c

a

"'...,.
·;:::
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c.

o
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.c
c
·;::

<""

""...
"'a
...l
"'

:...
o.>

o

w

~·5

~Oi5

i$030

{j04.0

i$050

~to

~15

1$0!5

~30

~4.5

~50

J)Ol5

lJOi5,

~35

...... ······
...... ······ ······ ······ fiO lO
Lamarão .........••..•• ......
······ ...... ...... ······

i)Oi5

Alagoinhas ............
Aramarys ..•...•.•..•.

.. ~~~~~

Oriçanguinhas .•.•....• ...... . .....
Sipó ...................

......

~5

~15

Agua Fria .............

rn

~OiO

i$010

TARIFA N. G
Mercadorias designadas na pauta com o numero
desta mriCa
POR

lO

"'
...;:..
"'a
..."'

KILOGRAMMAS
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·;
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"'
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r..
::s
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""...
"'a

"'
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.::...
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/$175

ii220

/Ji85

lj365

Aramarys ............. ...... 1 /1065 '3130

fjl75

/)24.0

IJ3i0

<
Alagoinhas .•.•........

tw

c

"'
'-"
·;::
o

/$0501 i}UO

·O

c.

o

.............. lj065 3HO 1$170
...... ...... ...... li04.5 tiUO
Agua Fria ............. ............ ······ ······ J)065
Lamarão .............. ······ ...... ...... ...... .... . .

o.>

Oriçanguinhas...••.

5255

Sipó ...................

1)195
3150
~85

NoTA - Os generos de importação não mencionados Illi--Jlfttltt
pagarão frete segundo esta tarifa.
/:~,. ~-~ nA c;

-f'\\)\\\
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TARIFA N. 7
Mercadorias deslg-das na pauta com o numero
desta tariCa
POR

10

KILOGRAMMAS
UJ

"'<::::

.<::
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UJ

"'

8

Alagoinhas .••..•••....

·;

""
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"'::s

...o..
"'8

.s-=..."'

. .."'
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<""

..J

<n

/í030

1'!075

f)U5

f) I~

/SI90

f) i~

.::;'

c.

...... f.Oi5 ~085 f)H5 /SI60
Oriçnnguinhas.•••••••• ...... ......
1')070 /íH5
Sipó .•••••••..•••••.•..
······ ······ ······ 1)030 !')075
Agua Fria ..•••.•.•.••• ......
······ ······ ...... 110~
Lamarão .•.••••......• ...... ............
······ ......
Aramarys •••..••.•.••.

jíO~O

NOTA

jíU5
f$170
/íl30
/íiOO
tj055

-Os generos de exportação não mencionados na pauta
pagarão frete segundo esta tarifa.

TARIFA N. 8
Mercadorias designadas na pauta com o nuanero
desta tariCa
POR 10 KILOGRAMMAS
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lj030
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!')095

/íliõ

/Sl60

lí075

fjl05

IJHO

IJ075
······ 1)030
Sipó ................... ...... ...... ...... /SOiO /SOOO
Agua Fria ............. ...... ...... ...... ...... 1$030
Lamarão .............. ...... .................. ... ...

/SUO

<
Alagoinhas .••.•..•••••
Aramarys .............
Oriçanguinhas .•.•••••.

·-~~~~~
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·;::

Q,

"'

bO

l)O~

<::::
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"'

1$085
IJ065

/SOSIS

ACTUS DO PODI':R EXECUTIVO.

TARIFA N. 9
l\lercadorlns deslgnndat!i na pauta com o numero
desta tarlf'a

:1.0

POR

"'»
;;
E

...

«!

<
Alagoinhas ..•••••••.•.
Aramarys .............

KILOGRAMMAS

.

I ·a

~

·;:
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~
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~60

i$075

(j095

tif2õ
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fJ060

1$080
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I

..~~~~~
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i$035
{;020
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r:..

t>o,

-o
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ê:n

«!

bO

·~

E

...... ······ (,020 Ji035 1$060
Sipó ................... ...... ...... ...... {!0:1.5 1)035
Agua Fria .•..••.•••.••
······ ······ ······ ...... ~20
Lamarão .............. ...... ...... ······ ...... ...... 1

9riçanguinhas ........

.

líHO
·ãOS5

1$065

fi0 50
t-103:}

TARIFA N. 10
JUobllla ot•dlnarlo sem ,.Jdro~ e out•·o~ mercadorias
cleslgnndns na pauto co1n o ntnnero desta tnrU"a
POR

fO

DECUIETROS CUBICOS

·-
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éi'i

<

....:;

r:n

1$025

(;O !.O

.5050

fi065

1$085

1)0:1.5

f;030

1)0!10

tjCõõ

l$0'iõ

······

.~0:1.5

i$025

:;o'o

1$060

=
o
'&:

Aramarys .............
Oriçanguinhas .•.••.••.

--~~~~~
......

r:..
·O

:::!
t::o

'<e

«!

...... ...... ...... ,1)0:1.0 li821i
...... ······ ...... bO:I.õ
Agua F!"ia .............
Lamarão ............... ...... ...... ...... ······ ......
Sipó ...................

•

NOTA -

-·--·

•

o •••

_g

o.

c:"'
~~_g

Alagoinllas ............

o

....c

:::!

t::o

c:

·;::

;;;

1$045
tj035
l$020

l\lobilia envernizada, com ou sem vidros, ordinaria com
vidros, pianos fl em geral objcctos dessa natureza, que
demandam maior cuidado, pagam frete duplo.
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E~EfTTI\"0.

TARIFA N. 11
Mel de assucar
POR PIPA

. ·;..,_.
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Alago in h as .•...•......

<1!

·;;;:
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b<l<ll
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c.

3~UO

tnl75

Oriçanguinhas ..... : .••

.. 18285
.............

Sipó ••.•.••..••..••...•

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

Aramarys ..••......•..

<1!

;:I

-«:
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..a
o

~

'«!

.d

~

·;:::

"'

..;j

'ni90 5~

.=
Q)

00

711190

2tl520 3/13l5 'nooo

61$295

ill230 2~HO 3P75

51$010

/$875

2~W.í

··························· fl$270
. .. ........ .... .... ................

sn780

Agua Fria .............

2$905

Lamarão .............

18635

TARIFA N. 12
Pedras de cuntarla ou lavrados, clment,o, carvão
nllneral, coke, f'erro em guza
POR WAGON
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r..

;:I
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<>··~ ~
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o<::

<1!
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c:
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..;j

00
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;;;
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Alagoinhas ........... toti750IIili670,l8f!UO 211$120 2õnooo 30liO:lO

Ar~mary~ ............ J ..... H~9iOI15ll710 181$390 221$270
Onçangumhas .•.••...•.•....•...•.

H,~780,1illi60

278280

t8ll3iO 231$3\0

Si pó ...................................... ,10ll680 ti/)570 19ll570
Agua Fria.. .. • .. . . . . . . .. • .. . .. . . . . . • . . .. ...... _I Hll890 16!)890
Lamarão ..............

I.................................

:131$000

NoTA -Capacidade tios wagons 4 lt2 toneladas metricas ou 6
rnP,I.ros eu hicos.
Qu:uulo a cxpedipilo fôr de ~ou mais wagons far-se-ha abatimeu to de 25 "lo nos •·etes desta tartra.
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TARIFA N. 13
MaterJaes de construcçõ.o não Jncluldos eJD outras
tariras, substanclas de pouco valor uteJs á lavoura, e JDals JDercadorlas designadas na pauta
com o numero desta tarlra
POil WAGON

"'

"'c
c"'

.<:::

..."'
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E
..."'
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;:..

Alagoinhas ..•.••..••.. 6/l2íO\

"'

·;:

b.O

"'

·;:
'"'"

o

-o

c..

00

"'::s"'

b.O

<

......o
C\!

s::

;;;

....:l

98~60 i2/1550\U.S750117/l930

2!8030

Aramarys............. . • • • . . 7f$2!0 IOIJ:Ho 12/1510 158690 I9/J790
Oriçangulnbas .................... 71$()90 98290 I!S,70 16Jj570
Si pó ..................................... 6IJ!OO 98380

138~80

Agua Fria ........................ .

7/JI80 UIJ!80

Lamarão .......................... .

8/JIOO

!\'oTA -Capacidade dos wagons como na tarifa n. 12.
Quando a expedição fôr de quatro ou mais wagons
far-se-lla abatimento de ljs nos fretes desta tarifa si já
por qualquer outro titulo ou direito o expedidor não
gozar de abatimento maior do que aquelle.
Quando os generos taxados pelas tarifas 12 e 13 não
completarem a lotação de um wagon e poderem ser
conduzidos com outras mercadorias sem damnifical-as,
serão despachados e taxados pela tarifa n. 9.
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TARIFA N. 14
Cnvallos~ burros~ bestas~

comparti:rn.en.tos

ju.:rn.entos e bois
separados

Otn.

POR CABEÇA
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.,..c
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·;: c:
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00
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t:o
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Alagoinbas •••••.•••••• tM50,I/l9&,o 21$700 3t.l2i0 it;020
Ar,\marys .••....••.•.•• • • • • • • 11$390 2))150 2})6go 31$i70
Oriçanguinhas •.•..•.•.

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

Si pó •..•..••.•••..•••••

····················

tij360 1/$900 21$680

Q>

õl$020
&,/li70
3/$680

f/$HO 11$920

21$930

11$380

2/$390

Agua Fria •.••.•••.•.••

• • •

• o •••••••••••• o •••••••••

Lamarão •...•...•••..•.

•

••• o • • • • • • • • • o ••• o ••••••••••• o.

• •

~

.c:

co:
::s

!i)610

NoTA -Quando a expcdiçiio fôr de mais de to cabeças, far-se·ha
abatimento de 50 "/o nos fretes desta tarifa.

TARIFA N. 15
IJols

ordin.urios

POR CABEÇA

"'?->

I •.!.

;; I
s ! <>·~~
1:::::::
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c
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Alagoinhas ••••....•...

~~~~

t.o~

Sipó .•.•.•••..•. , .••.••
Agua Fria ••••••••...••
Lamarão ••••••.•.•••.•.
NOTA
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<
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I
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""::..
E
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c:;
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.c

.5
::..

II
I

I

::..

I

3ll130

31}94.0

1

11$640 2;'!070 21$700

3~oo

I

ll$i70 íl/1080

.. !fj030
Oriçanguinbas ...•..•.• .............
Aramarys •..•••.•......

co:
·;:::

::s

~o

2~510

!fiO lO !I$HO

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

~

2~060

ti830 ll$ij)O

............................ 11$030
·································

"'"'

I

·~,.I
~260

11$830 .
11$200 1

-Quando a expedição fôr de mais de 10 cabeças far-se·ha /
abatimento de 50 "/o nos fretes dt~sta tarifa. '
/

ACTOS DO PODER EXECUTIVO.

TARIFA N. 16
Pot•cos, carneh•os,. cabras e cõ.es atnordaçadal!l
POR CABEÇA
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'"'"'

<

~
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~"'
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d

·;::.
rn

1$870 !l!060 !t!3to

!ti6W

······
Oriçanguinba$ .•••..••.
············· tWlo· /J6i0 1$880
Sipó ................. ··· ···················· 1$380 tl630
Agua Fria ............. ........................... /!450
Larnarão •••••.••••• ...................................

!»'60

#380

Alagoinhas ••••••••..••

ti6i.O
$160

Aramarys •.•••.•••..••

IJ700

t!BSO !tli30

fl$i00

lJ900

f!780
/)530

NoTA-Quando a expedição fôr de mais.. de 30 cabecas farse-lia um abatimento de 50 % nos fretes desta tarifa. •

TARIFA N. 17
Perú111,

alllnha•• ganços, patos, anltnaes e aves
pequenas engaloludas, etc.
POR

I
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......."'
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e

KILOGRAMMAS
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ll•i"JI 11260

ti330

/li30

tl5õ0

/1190

jj260

~3GO

1)'180

·············
Sipó ..•...•..•..•••...•
····················

8160

1)260

jj390

l$070

til70

1)290

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

/JfOO

flUO

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

tjl30

<
Alagoinhas ............
Aramarys .............
Oriçanguinhas.........

Agu~.

Fria ...••....•...

Lamarão ...............
P. Jl.
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c.

;;;
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ACTOS TJO PODER

EXEI~l"Tl\li.

TAHIFA N. 18
C:u•ro,; ele dun!'il rodns
CADA UM

11·.<-~

.I

"f)
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ã

I

~

I

~

.::

='

-~

8

~

~

t;(l

~·

~ -~

o
I-::

~

~

~ Al~g-oinhas .... ... . •. .. ~~Oü01~7~020 9,~870 Hfi890 Hri820
\ Ar~mnrys......... ... . .. . . .. ~~9í0 7,)810 9,~830 12~760
IOri•;anguinhas........ . . . •. . . . . . . . . .I,~R~O ôii8GO 9,~790

'
I

~
.-1

o

~

18U5!l0
t6n5ao
I3a560

6i)950

wnno

,\gu:t Fria............ .. . .. . . .. .. .. . .. . .. . .. .. . . . 4n930

8H700

, L:>nwrãQ....... . • . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . •. . • . •. . . •

5H770

I Sipr)

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

4~020

'---------------------------------------------------;1

1\oTA- Os

carros .de 4 ou mais rorlas

p~gam mais tiO%.

L

QUADRO DAS DISTANCIAS
Distancias dns estnçc1cs etu tnetros

Í ··=wc====j="""='7""=~=====;:=====,1

,,

'

ti

~

~

~

~

~

·t:

~

lli..
i,

.-,:

~-

o

· 1
~'~1l33
~" ,,.3 6"<>, 920 8"a,<>4
''I
li!I ,\. 1ago1111as...
..........--13 ,,~
I ,·!'9'1 '-'~,liJ

"81
·tiO ,a

\1 Aramarys .................... HJ,773 38,732 :.>2,199 71,720 96,860
•luric:anguinhas ..................... l8,\lõ9 32,~26 51,947 77,087
!i :•ip··· ...................................... 13,467 32,988 58,128

l

~: Aç:;1:t

Fria ........................................ 19,521 44,661

li L~n,ar:io ........................... _....................
P:1].11'io do Rio ilc Ja11l'irQ,

CJ

211,140

tlo ~ovomhro de 18~0.--Jlr''llld Bttn_iquedt! JIIacetlo.
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ACTOS DO PODEI\ EXEt:l TI\ n,

DECHETO N.

7~~2 -DE

9

DE NOVE~lllRO DE

1880.

Appro\·a provisoriamonlo o rognl:\montn para o set'viço 1la coi.stntcr:tü
trafego do prolongamonta da Estrad:t

d~

l'

ferro da llahia.

Hei por hem A.pvrovar provisoriamente o regulamento
para o serviço da constmcção c trafego do prolongamento da
Estrada de feno da Bahia que com rste baixa, as~ignado por
Manoel Buarque de Macedo, do l\lcu Conselho, Ministro e
Secretario de E:;tndo d)s Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido é faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 9 do Novembro de
1880, 59. o da lndepentlcncia c tio Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarque de llfacedo.

Regulamento para o serviço da construcção c tr·afego 1lo prolongamento da Estl'ada de H:wro da
Bahia, a que se refere o 1lcereto llcsta data.
CAPITULO I
DA

ORGANIZAÇÃO DOS SER\'IÇOS

Art. i. o 05 serviços do prolongamento da Estrada de ferro
da Bahia comprehendem a direcção c administração da estrada e seus ramaes tanto em trafego como em construcção c
estudos.
Art. 2. 0 Os serviços abrangem as seguintes divisões :
L• Administr3ção central
2. • Construcção
3.• Trafego
~.· Locomoção
5.• Conservação
Art. 3. 0 Todos os serviços firam directnmcnle subordina•
dos a um director-engenheit.:J em chefe.
CAPITULO 11
DO Dlll.ECTOR-E:\'GENIIEIRO

E~l

CHEFE

Art. !1. 0 Ao director-engenheiro em chefe incumbe:
§ t.o A direcção de todos os serviços ;
~ 2, 0 A organização dos regulamentos e instrucções;
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§ 3.• A adopção de quaesquer medidas c providencias relativas ao desenvolvimento da estrada em trafego ou em construcção e estudos ;
~ '•-• As composições com as companhins de c~tradas de
ferro em communicação, para o estabelecimento do trafego mutuo, permutas, uso commum de estações, etc.;
~ 5. • A decisão das reclamações, duvidas, contestações,
desapropriações e indemnizações ;
§ 6.• O estabelecimento e a classificação das estações;
§ 7.• A interpretação das tarifas;
~ 8.• Fazer os aJustes, cncommendas e contratos mediante concurrencia publica, e uma vez que se destinem aos
serviços de custeio e para um unico exercício financeiro.
Todos os mais ajustes ou contratos deverão ser previamente
autorizados pelo Ministro ou sujeitos á sua approvação;
§ 9.• Autorizar as despezas dentro dos creditos votados;
~ 10. A organização das condições geraes, e,:pecificações
c tabellas de preços para as obras, fornecimentos c quaesquer
trabalhos;
§ H. A nomeação de todos os empregados da estrada que
pelo presente regulamento não competir ao :Ministro;
§ l.~. Propor no Ministro os empregados que devam ser
por este nomeados ;
§ 13. Demittir, suspender, mult:.u· e propor a demissão dos
empregados de accôrdo com o estatuído neste regulamento.
Art. fi.• Ao director-engenheiro em chefe passam em
inteiro vigor e nos mesmos termos e ~entido, todos os deveres e attribuições que, pelo contrato de 9 de Março de 1876
entre o Governo e os empreiteiros deste prolongamento e
pelas Instrucções de ~6 de Fevereiro do mesmo anno, competiam ao engenheiro em chefe do prolongamento da Estrada
de ferro da Bahia.
CAPITULO Ill
DA PRIMEIUA DIVISÃO

Art.
§ L•
§ ~.·
~ 3.•
§ 4. •

6." A primeira divisão comprehende:
O expediente geral;
A contabilidade geral ;
A caixa e sua escripturação;
O estudo d11s tarifas ;
~ 5.• O archivo central;
~ 6.• O almoxarifado.
Art. 7.• O pessoal da primeira divisão compõe-se de:
1 secretario.
i contado•·.
1 guard;j·livros.
I thesoureii'O.
i fiel de thesoureiro.
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i escripturario.
t. nlmoxarife.
2 amanuenses.
t. despachante.
I porLeiro.
t. continuo.
Art. 8." Ao secretario incumbe:
i.• O expediente geral ;
2.• O lançamento dos co:ttratos de ajustes;
3.• O assentamento dos empregados;
~-· O reg-istro 1las nome::ções e licenças;
5.• O inventario dos pr• !}rios da estrada;
6.• A organização dase-tatisticas geraes;
7. • A organização dos q tadros do pessoal ;
8.• A organização das fu!has de pagamento do pessoal da
pr1mei1'a divisão.
Art. 9." O secretario ~erá :mxiliado pelo escripturario e por
um amanuense.
Art. :1.0. Ao contador incumbe :
§ :1.." A contabilidade g.~ral da receita e despeza ;
§ 2. • Os balanços, discriminação, conferencia e coordena~í."ío
dos respectivos documentos;
§ 3.• O exame arithmetico de todas as contas, folhas de pt~
gamento e certificados.
Estes serviços serão regulados por instrucções especiacs npprovadas pelo Ministro.
Art. H. Ao guarda-livros incumbe:
§ :1..• A e>cripturaçí."ío da receita e despeza, tanto ordinarias
como extraordinarias e eventuaes ;
§ 2.• Auxiliar o contador nas suas funcções, e com elle assignar as conferencias das contas, folha& de pagamento e certificados.
Art. :1.2. A caixa fica sob h guarda e responsabilidade do
thesoureiro, no qual incumbe :
§ i .• Receber e escripturar di ;ria mente no livro da caixa
11 receita ordinaria, extraordinaria e eventual da estrada ;
§ 2.• Receber na Thesouraria de Fazenda da B:~hia, á vista
de requisição do director-engenheiro em chefe ao Inspector
da mesma Thesouraria, a irnportanc a das prestações necessarias aos diversos serviços da estrada ;
§ 3.• Entregar na mesma Thesouraria a renda da estrada, o
saldo das quantias recebidas e a importancia de direitos, impostos e multas dos empregados;
§ ~-" Effectuar, por si ou por seu fiel, dt'vidamente autorizado, todos os pagamentos da estrada, excepto os que,
por força de contratos já existentes e outros que se fizerem,
houverem de ser realizados em outra repartiçiio publica.
Art. i3. O thesoureiro será auxiliado pelo seu fiel, ao qual
principalmente incumbe os pagamentos a fazerem-se ao longo
da estrada em construcção.
Art. U. O pagamento do pessoal será mensalmente feito
nos Jogares do trabalho ou suas proximidades.
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Art. 15. Os fornecimentos, contas c quaesquer outras dcspezas serão pagos na administração central ou, quando o director-engenheiro em chefe julgar conveniente, em qualquer
outro ponto.
Art. 16. Nenhum pagamento se fará sem que o respectivo
documento haja sido conferido pela contnduria e nclle tenha
o director-engenheiro em chefe lançado o- pa!Jtte·se- ou
dado ordem tlscripta.
Art. :1.7. O director-engenheiro em chefe verificará uma
vez por mez, pelo menos, e em dias incertos, a caixa e a
escripturação geral.
Art. 18. A oscripturação d'l receita o a despoza far-se-ha
por exercício;;: sendo organizada de ac.;ôrdo com as instrucçõcs o modelos fornecidos pelo Thcwuro Nacional ou pela
Thesoun1ria de Fazenda da Bnh ia, onilc se procederá á tomada
de contas aos rcsponsaveis pelos dinheiros arrocadt~dos e despl'ndidos, de conformid:Hle com o JJ~crelo n. 20í8 de lO tle
Março de 1860.
Art. l!J. Em caso algum o sy~tcma rla contahilid,Hlo central
dos pnQ·amentns e liquidações npnr!nr-~e-ha do que prescreve
a legislação de fazenda.
As contas ou follwg d;; p~gamcnlo que n1io forem sntisfeitas
até o encerrnmenlo de cntln cxcrcicio, nfio o :'erão p0r conta
do SL'guinlc, devendo ser cmindns :1 Thesouraria de Fazemla
para o competente processo c liquidação.
Art. 20. O director-engenh('iro em chefe cnviarú ú Thesouraria de Fnenda, :1té o dia 30 de r<"l<la mez, a synopse dn
receita c tle~pcza do trafego, c da tlc,;pcza por conta dus crcditos cspceincs, tudo relativo ao mez anterior.
Art. 2L O almoxarife tem a seu C<lrgo a nrreeadaç:iJo, g-narda, conservação e fornPrimenlo dos malcriacs c objrcto~ dLJ
consumo neccssarios aos diversos serviços da estrada.
Art. 22. Os objectos c materincs nccc,sarios <"lOS serviços
seriJo fornecidos ás divisões em vista de pedillos dos mc~mos,
rubricados pelo dircetor-eng•·nhl'irll rm l'iwf(', c mediante
rceibo do empregado dns mc;,m:·~' !lirhlcs, drvidameule autorizado.
Art. 23. O fornecimento on compra lks objectos nrcC'ssarios
no nlmoxnrifado sómente se cll"ectuar{i por ordem do directorcngcnhciro em chefe c crn coneurrcnda pulllica. Sr'mcnte
por excepçiío, e quando se tratar de acquisiçõcs de pcrJueno
vnlor, permittir-sc-lJa outra fr'•rnw de fornecimento.
Art. 24e. O almoxarif•J scrú auxiliado por um ~.m~nuenso
quando assim o exigir.
Art. 25. Para a compra uc objcctos qu~ em pcq ucna quantidnrlc forem necm:sarios, receiHTá o almoxarife mensalmente
do tl!esoureiro até a qunnlin de tiOO{,iOOO, em virtude d,~ ordem
do director-engenlwiro em chefe, pnssando reci!JO c devendo
prestar contas nos prirr.eiros dez dias do mrz seguinte.
Art. 26. O almoxarife apresentará mensalmente ao directorcngcnheiro em chefe urna relação da rJuantidadc e valor
dos fornecimentos feitos ás divisões; e em cada trimestre
unw nota do material e ohjcetos crn ser, c seu valor.
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Arl. 27. O almo:-.:arife é rcspom:m:l pela quantidade ~
qualidade dos materincs c oiJjectos e:'i'tente·; nos deposito·:.
até que tenham sahi<in.
Art. 28. Todas as requisições rrnc o ulmoxurifo rceeiJ,•r
serão eol!cecionadas, e escripturudas no;; liH03 competente:::,
tanto a~ r~ntradas como as sahidns dos oiJj,oc•tos c materiaes.
Art. ~9. O director-eng-cnhciro em chefe examinará st··
mestralmente, por si ou por empregados que designar, a
escripturação do almoxarifado; dando balanr;o ao material
existente, Jll'OVidenciando acerca do destino do que for con~iderado imprcstavel c encernmdo rlefiniliYamente as cont8:.:
do almoxarifado até v. dnta em que ::r ultimar :HJUt'lk
balanço.
L

CAPITULO IY
'>.\ SEGUX!lA 1>1\"!•- u

Art. 30. A segunda divisilo COllll'í'>'l1ende:
~ :L o A organiza~iiu das cxplon:çl"•~·' r' r:otudos pai'U o Ira·
çado da estrada c seus ramacs;
§ 2. o A org~nização dos projcctos, on;-:_, 1::1:nt·JS c instrucçi>(''
para a exccnçao das obras ;
§ 3. 0 A Hscalisação de to lo~ os trrlwlli'"' '·'serviços rcla·
tivos á constrncçíio e estudos;
§ q, o As medições c nvnliilruc., }'0:·a l'<:,mcnto das ohr<t'
executadas;
§ ti." A organização dos ccrtilic~,Jos ['nra paga!llento Lh:;
obras c serviço.; exeeutarlos rel~tiYI!' :·: r,1,~s 1 rncção ;
§ 6. o A org-anizarão das folhas dr· !'~1·:o::nento do pcs-;ortl rla
Si'):nmda divi;;ão;
§ 7. 0 A escriptururão technica d:~s clc,pezf•·' de construc(ir•.
o do cnsto das ohi'as;
1;; 8." O apuramento das quanhl:::.lr' rJe obras c servir:···"
feitos nn constmcç~o.
Art. :H. O JlC!'soul Lla SC2'nt111a 'li·;; ·,, "·•npõ~-s0 L1e:
1 prinwiro engen beiro;
r., ehefos de sccrão ;
li ujndantes de i." clas,;e;
f) ajudante.-; de 2.• clas:-;c;
ti eontlnclores de L • classe:
ü eonrlnctorcs dt~ 2.• clas;:o ·;
12 au:--;_i!iarcs, sendo q de l. ", li d,• ':'!.' ·' i. tL :3." ela-;st· :
i escripturario;
!1 desenhistas, sendo 2 de 1.• c 2 Lk 2." cl:.ssr~;
1 continuo.
Art. 32. Ao primeiro engenheiro inrumbc a dirccção irnmcdiatn do cscriptorio lechnico da cons:rnrçuo, a cujo c[lr;:: o
11oam:
§i. o O delineamento do projecto definitivo da estrada P
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seus ramaes, á vista das plantas <1 mais documentos do estudo do terreno ;
§ 2." A organização e desenho dos projectos de obras ;
§ 3.• Os calculos de cubação c orçamento das obras projectadas;
§ 4.• Os calculos de cubação e avaliação das obras feitas ;
§ 5.• A organização dos certificados provisorios e contas
finaes para pagamento das obras;
§ 6.• A organização dos elementos para a pnrte dos relatorios do director-engenheiro em chefa referente á construcção e estudos ;
§ 7.• A escripturação technica d:1 2.• divisão;
§ 8." A organização das folhas de pagamento do pessoal
da 2.• divisão.
Art. 33. Aos chefes das secções incumbe:
§ t..• Fisealisar n execn!)ão das obras e mais serviços da
sua secção;
§ 2.• Dar aos empreiteiros, de aceõrdo com a,: indicações
do director-engenheiro em chefe, as ordens de serviçl} que
forem precisas para a boa execução e melhor marcha dos trabalhos confiados á sua Hscalisação ;
§ 3. • Fazer as medições provisorias e finacs das obras e
mais serviços da secção ;
§ 4.• Distribuir c dirigir o trabalho dos empregados da
secção.
Art. 34. Os chefes das secções apresentarão ao directorengenheiro em chefe, até o dia tO de cada mez, um relatorio
resumitlo dos trabalhos da secção durante o mez anterior ; e,
até o dia 31. de Janeiro de cada anuo, um relatorio circum·
stanciado do anuo anterior.
Art. 35. Para a execução das obras e fornecimento em
grande escala de materias desLinadas á construcção preferirse-ha o systema de empreitadas ou concurrencia.
' Art. 36. Os estudos e obras do prolongamento além de
Villa Nova da Rainha, assim como os dos ramaes, não poderão
ser executados sem qne preceda ordem especial do ministro.
Art. 37. Dada essa ordem para os estudos, o director ·
engenheiro em chefe os mandará executar e organizar o orçamento das obras e redigirá as condições dos contratos,
especificações c tabellas de preços, submettendo em seguida
tudo á approvação do Ministro; a quem cabe exclusivamente resolver sobre os contratos que se tiverem de celebrar para a construcção das mesmas obr11s.
CAPITULO V
DA TERCEIRA Dl\'I:iÃO

Art. 38. O trafego comprehende o movimento dus trens, o
serviço telegraphico das estações e suas dependencias, e
tudo o que concerne á arrecadação da n~ceita do trafego.
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Art. 39. O pessoal da terceira divisão compõe- se df.:
i Chefe do trafego.
t. Escripturario.
2 Amanuenses.
Agentes de estação.
Fieis de estação.
Telegraphistas.
Chefes de trem.
Officiaes de trem.
i Continuo.
Art. 40. Ao chefe do trafego incumbe:
§ t.• Executar as ordens do director-engenheiro em chefe
relativas á organização do horario dos trens, e forma~ão,
composição, marcha e emprego util destes;
§ 2. • Fiscalisar a fiel execução dos regulamentos e instrucções que o director-engenheiro em chefe expedir parn
slgnaes, movimento, policia e segurança dos trons e estações, attribuições dos empregados do trafego, ou quaesquer
outros regulamentos, instrucçõe_; e ordens de serviço para o
trafecro ·
§ :f.• 'Estabelecer o serviço e a escripturação das estações
e das respectivas dependencias ;
~ 4. • Velar na fiel applicação das tarifas, e organizar o
serviço estatístico de passageiros e mercadorias ;
§ ã.• Examinar ou fazer examinar, ao menos trimensal·
mente e em dias indeterminados, a cscriptnraç~o. ~erviço,
objcctns de uso e depondencias de cada uma das cstat:õt·s ;
§ li.• Fazer escripturar a receita e despeza da divisão do trafego, á vist11 dos docnmentfls remettidos pelas estarõcs, os
quaes serão devidamente ch1ssificados e recolhidos á cont<tdoria geral com demonstração minuciosa ela receita e de<peza;
§ 7.• Receber, proces&ar e apresentar au director-nngenheiro em chefe as reclamações relativas ao transporte de
passageiros e mercadorias ;
§ s.• Fazer organizar e assign:n· as folhas de pagamento
do pessoal da 3.a divisão.
Art. U. O chefe do trafego remetterá diariamente ao thesoureiro e ao contador uma nota, para servir de contraprova,
da receita da estrada arrecadada no dia ou dias anteriores nas
estações, mencionando as differenças encontradas nas respectivas rolhas. Até o dia lO de cada me.z apresentará ao dictor engenheiro em chefe um relatorio resumido de todas
as occurrencias havidas no trafego durante o mez anterior
com os qi1adrõs estatísticos da receitll, despeza e movimento; e até o dia 3! de Janeiro de cada anno um relatorio circumstanciado do anno anterior, acompanhado dos
sobreditos quadros e do orçamento da despeza provavel com
o trafego em cada um dos semestres dos annos civil e financeiro seguintes.
Art. ~2. A verificação dos documentos da receita, inclusive bilhetes de passageiros e dados estatísticos, far-se-ha
diariamente no escriptorio do trafego, de modo que em caso
P. li.
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algum os documentos de nma semana Llci,cm de estar vorificado.<, emnwssados o remettidos ;\ eoutarloria na semana
seg-uinte.
U chefe do trafego exmninarú frequentemente, por si ou
JlOr ag-entes de sua confiança, a coutabilidadt~, scrviro c
rlependencias das estações. Esse exame far-sc-ha em períodos
n~o excPdcntcs de um tt·imr.strc.
Arl. H. O prorlucto da reccitn das estações sorft diarinmcnlc
remcttido pelos respectivos agent~s no thcsourciro, quo lhes
}lnssará rcribo.
.
Art. H. As cstacõt'S serão clr.~si11c:a!las t:m quatro classe:;.
Art. ft5. O scrl'iço dus rstat;õt~s C:JillJH't'IJ~JHlc:
§ l. o Formação e cxpcdir,iio llos trcn:;;
~ 2." Poli c ia c tnm~portl.J !lc pas.,agciros;
~ :1." HPce1Jim1:nto, g-twrda e entrega de bagagens, c
t;!leillllllleuda' c mCIT<Illori<IS ;
§ !co Jlccobimcnto o expcdiçiio 1l1) telegTa!nma~, c o cmpro~ru e inspccção dos apparel h os td.•grap hieos, llrando a
~u;1 eouscrn1ç~o

a cnrgo rla !1. • divis:io ;
f; fi. o Poli e ia das est:11:õcs c sua~ rlcp:;ndcll'~i::t<;;
~ fi. o lnspcc\'iio c nsseio dos C!li!icios o materbl das estações.
Art. ~li. Servir,o nlg-nm, n fJll'1ltJIW!' src . .·ão fJlHl pertença, 'er;'1 fl'iln nas e,;t:u,:.õe.', e JW Jinll:1 contprclit•JH!id.t cntrü
ns rcsprctivns tlgulha~, sc1n eunl:ccintcnlu pn'·vio <lo agentD
tln cst:1~i\o.
(),;agentes são nhrigatlos a prt':,l;lr a I;Jllo,; os chefes tlc
serri<.'o os nuxilios rle fJllr' di~pozurcm c rpw pnr esses rlwfes
for,·m exigidos a IJc!ll do serviço, uma YI'Z que tl\;hi não Jll'Ovcnlm manil'eslo prejuízo :10 scrí'i::o da e>taçiin.
Art. ~7. Aos chefes de trem co1:1p~·tc a eonrlnerão c poliria do:; trens em marchn.
C.\l'f !TL!) YI

.\rt. 'ÍB. A loculllll(."iiu alJr;~ngl~ tu1l'l tjllanto cuncerne aJ
<'Sludo, construcçiio, u>o c repanu:ã·l 1lu matt-rial J'oJilantc.
Art. lt!l. O prsso~l lln fJU1rla tli\'i,;0o comt:l'e-se de
1 chefe tla locomorãd.
i rscriptnrario.
"
l a ma nucnse.
1 do,;puhi::La de

~." elass,~.

l\lachi ni,;las.
Foguista~.

Mestres, contra- me~Lrc;.
1 continuo.
2\rt. ;jQ. Ao clwft)Ua loeontto.·i:í<~ inr:nntlJc:
~ 1." Fazer m:mler em IJuJ~t ('·:tntlo :1s locom JlÍVa3, t 'll·
der~, carros, wngons, tanques alimeatadores e IJUacsquor
~tcces~orios do serviço conllndo~ :i stw gunrd~;
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Auministrar ns officinas de construcção c reparação,

o suas dcpcnucncias, os dcpositos de combustível e de so·

bresalcntes do material;
§ 3." Organizar e distribuir o pessoal da locomoção ;
~ ~ o Estud.1r e promover, depois de npprovndt~s pelo di·
rector-cngeliheiro em chefe, as modifict~ções que forem
com·cnientcs no trem rodante ;
§ 5. Eslu!lar c fazer executar as reparações do trem ro·
tlante;
§ti." l'rcpnrar os Jllanos geracs c de execução, para as cncommnndas do trem ro<l:mtc e accc~sorios, quer sejam executadas
nlls olllciúns da estradt1, !Jucr em outras oflicinns; e bem
assim a~ esprcificações c condiçõEs geracs que devam acom·
JHin h ar os mesmos pl~nos;
§ 7." Assistir, por si ou por seus auxiliares, :í recepção do
mnlcrial eucommcndado, ordenando todns as cxpcricndns nc·
C!'Ssarias;
§ 8. o Fazer executar ns cncommt>nda;; das outr:1s di\'isõc~,
mediante requisição dos respcctivus chefe:<, ruiJricarJa pelo
dirccl.ur-cngcnhciro em chefe;
§ \l. o Org::miznr c lisralisar a conl~IJiliuade c es!atistira un
loéomor.'io. ollieinas c drpositos, c f:,zcr org:miznr e assi.'!IWI'
<IS fui h as de Jlílfi11ll1ClltO tlO JICSSOa) da !1. a uiyisi'io.
,\rt. til. Sem prejuízo do serviço da estrnd:1 JlOL1cr~o as
ofliein:•s c:xccutar quacsqucr tralwlhüs particul:lr,·;', ;;!'mpre
que !'~ses trnllnlhos forem solicita<ln;; c nnt•,riz:nlos pelo lli ·
rcelur- r·ngen hciro em chore.
Para a !'Xerução desses tralialhos preccdt<rü sPmpro njustc
f!'ilo entre ns partes c o dirt•ctor-engrnhciro nn chef•J.
O pro!lncto drsscs traiJalllns ~r·rü rec,J!hidJ CfJlllO renrla
rVPn!u:d da ec;Lrndn.
Art. GiL A cont:tbilidat1u tla lueomoc:~o DIJrang;e a tlo t',lal•ri:d
roclan i c e ;:cus necessorios, a tl;ts oHicitws c stws llcpcnu~ueia:::,
e n do., depositqs de supprinwnto.
Ser:'1 orgmtizaua por fúrma que 'e con llcr::~: par:J ::t:i lo cu·
woli nts, Cci!Tos c wagon~, o;; reparo:; que tiverem cxpcrinwntado, .<eu consumo, desJwza kilomctrien c o p~·rcurso feito
dr·sde n sua acqnisiriío ~1tti !JUC se considerem inutilisarlos;
J'arn ns olliciutls, o trnlwlho ulil !l~s machinas e ::t]l]Jflrclhos,
e os rq>nros; JWrn os d<·po5i!JJS, ~s qunnlillndt•s c·n!rnda:,
sahidas e em s:'l'.
Art. ~3. Conscrvnr-sc-ha com lodo o cuidado, um invent:1rio
dn::criplivo lle toào o nwteri::tl rodante o fixo em O't:rYic·o c em
dPposilo, lll<~tcrial das ollicinas, !'omhustiv,•l, ele., a e:,rfro rb
4. a di v isilo. Es,;c i nvcn t:1rio será revisto c eon fcritln t l'imensnlmentc pelo chefe d:t locomor·:to ou vor c·mprPgatlo por ellc
designado.
·
Art. ti'J.. O chefe da locomoção :~prcscntnr:í ::o tlit·ector-cngcnlwiro em chefe, ::ttü o.din tO de cada mez, Ulll rcl11lorio snceinto
do estado do material roLinntc c d:Js oflicinas, e das principaes
occnrrencias havidas no serviço a seu cargo, durante o mcz
anterior ; cs~c rclatorio ser{l acompanh::tdo dos rJuaLiros eslntis0
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ticos do percurso, consumo, natureza dos reparos do trem
rodante, construcções novas, especificadas por numero e classe
de cada locomotiva c vehiculo ou obra nova.
Até o dia 31 de Janeiro de cada anuo apresentará :10 mesmo
director um relatorio circumstanciado, arompanhado dos
quadros estatísticos acima indicado~, tudo relativo ao anuo
anterior e o orçamento da despcza provavel para os annos
financeiro e civil seguintes.
CAPITULO VII
DA QUINTA

DIVI~Ão

Art. 55. A quinta divisão romprellende todos os trabalhos
de conservação, reparação e reconstrucção da linha em
trafego, seus edificios e dependendas, as~11n como as cons·
trucções novas, na parte da estrada em trart•go, e a conservação
da linha telegraphica.
Art. 56. O pessoal da quinta divisão compõe· se de:
1 engenheiro residente ;
:l condnctor para cada trecho de 50 a 60 kilometros;
i mestre de linha para cada trecho de 25 a 30 kilometros ;
:1. amanuense.
Art. 57. Ao engenheiro residente incumbe:
§ L• Manter a linha nas melhores condições, de modo que
a circulação dos trens se efrectue com a maior regularidade,
segur:mça c economia. Para esse lim o engenheiro residente
tertí a seu cargo a conscrvaç~o, reparo e reconstrucçiio das
obras de terra e d'arll', edifieios, encanamentos, obras accessorias de consolidação e segurnnça, e a conserv:1ção da linha
telegraphica.
§ 2." Organizar o serviço dr polici~ da linha, fazendo manter os regulamentus em vigor, e ns in ...;trucçõcs do directorengenheiro em chefe.
§ 3. o Fazer escripturar as despezns da divisão por natureza
de obra, discriminando o que fúr pro1Jriamente cunservaç~o,
reparação, ou reconstrucção do que fàr obra nova.
§ ~. 0 Inventllriar todo o mnterial e utensilios da vialjpermanente.
§ 5. o Fazer organizar () assignar as folhas de pagamento do
pessoal da sua divisão.
Art. 58. As obras de conservação e reparos ordinarios serão
feitos por administração. As construcções novas, reconstrucções ou reparos importantes serão feitos por empreitada.
Só em casos excepcionaes e urgentes poderão taes obras ser
executadas por administração.
Art. 59. O engenheiro residente apresentará ao directorengenheiro em chefe, até o dia :lO de cada mez, um relatorio
succinto das principaes occurrencias havidas no servic;o a
seu cargo, durante o mez anterior; fazendo expressa menção
do estado da linha, edificios e suas dependencias, linha
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telegraphica, custo e quantidade do material consumido, dis·
criminação dos pontos em que fôr empregado, c da dcspcza
kilometrica da conservação.
Até o dia 31 de Janeiro de cada anno :~presentar:í ao mesmo
directnr- engenheiro em chefe um reh1torio circumslanciado
dos trabalhos do anno antecedente e despezn do conservação, e
o orçamento provavel para os aunns civil c finnnceiro seguintes.

CAPITULO VIII
DO PESSOAL E flAS LJ!:F.NÇ.\S

Art. 60. Competem aos empregados do prolongamento da
Estrada de ferro da Bahia os vencimentos marcados na tabella
annexa a este regulawento e as v:mtagens neste mcnciona1las.
Art. 61. Em IJUanto o contrario não fôr resolvido pelo
Podrw Legislativo, todos os empregados do prolongamento
serão considerados em commissi.io temporaria.
Art. 62. O director-engenheiro em chefe será nomeado por
decreto.
Serão nome11dos por portaria do Ministro o 1. o engenhniro,
os chefe5 do trafego e da locomoção, o engenheiro residente,
o thesoureiro, o guarda-livros, o contador, o secretario, os
chefes de secção e os ajudantes de i. • classe.
Serão nomeados pelo director-engenheiro em chefe todos os
mais empregados.
Para a nomençflo do fio! do thesourPiro prer·cderú proposta
deste.
Art. 63. Cada um dos chefes de serviço podeni admittir ou
despedir os feitores, cai.Jos do turma, cantoneiros, guardas,
serventes, OJlerarios, guarda-freios e jorn:deiros do serviço a
seu cargo, sujeitando, porém, seus actos á approvariio do di·
rector-engenheiro em chefe.
Art. 64. As horas de trabalho serão flxadas pl'los chefes
dos respeciivos serviços, com approvnção do director· engenheiro em chefe.
Art. 65. Todo o inbalho do pessoal sub:lfterno executado
fôra das horas do serviço ordinario marcado pelo director-~n
genheiro em chefe 5et·á retribuído com um accrescimo, que
podel'á r1tlingir, conforme a duração e intensidade do mesmo
serviço, até o duplo do respectivo salario.
Art. 66. Nos casos de affiuencia de serviço, para o qual
seja insufficiente o pessoal das tai.Jellas annexas, poderá o
director·engenheiro em chefe admittir extr:wt·dinariamenh~
alguns auxiliares sujeitando o seu actu á approvarão do Ministro.
Esses empregados extraordinarios serão dispensados logo
que cesse a affiuencia de serviço.
Arl. 67. Si o augmento de serviço tiver, pelo desenvolvimento da estrada, caracter permanente, o dircctor-engenheiro
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em chefe proporá ao Ministro o inllispenc;anl c~ugrnento
nos quarlros fixos.
Art. 68. Sómente serão concedidas gratitica\:ÕCs oxlraordi.
narias, como premio ou recompensa de pronHlo e not:1vel
zelo, netos de coragem, e previsão nos rasos de ncridentrs.
ou quando estes estiverem immincntes, procedimento irre·
prehensivel, ou notaveis melhorarnen tns propostos e adoptados
no serviço do llllC estiver incumbido o empregado. Taes
gratificações sú poderão ser nutoriznrla'i pelo l\linistro, soiH·c
propostn do dircctor-engenheiro em chefe.
Art. 6\J. O thesoureiro, o llel do !hrsonrriro c o nlmnxnrife
prestarão nn Thesouraria de Fazenda dn Bahia fiança no vnlor:
o primeiro de dez contos de réis, o segundo de cinco contos
1le rt:·is c o terceiro de dous contos o quinhentos mil r1;is. A
fi:~n.;a sú potlcrú ser lovnnt:>.dn depois que o empregado Lleixar
n .~rrviço o se lhe linuver pa;;::nllo cnrtn de qnitnJ;:.iíO.
Art. 70. O tlircctor-cng-enheiro em chefe serú substituído
em suas falias c impedimentos pelo L o engenheiro, chefe
llo trafeg-o, o chefe de socçãomaisantigo;engenhciro residente e chef,] lla loeomo.;'ão, na orLiem que aqui se acham
designa1los.
Si o impedimento se \li'Olongar por mais ile :lO rlias o Mi·
nistro nomenrü qnc111 interinnnH·nte substitua o dircctor· engenheiro em chefe.
Art. 71. No impedimontn on falta dos demais empregados,
o dircetor-engcnhriro em chl'fe d1·siguaril quem substilun
o empregado impeLiido ou em falta; si porém esse impedimento ou faltn niio exceder de oito dins, a substituirão se farú
e:c-of!icio, com accumula~·ão c] c emprpgos c peln · fúrma seguinte :
§ 1. 0 O 1. o engenheir.1, pelo eng-enheiro mais grallnaclo llo
escriptorio technico dn 2." lliYis:io :
~ 2. 0 O chefe do trnfc.qn, )lCio dn locomoção, c Yice-Ye!'Sn;
~:L" O Png-eHhPirore,irlente, Jll•locondnctormais grnrltHHlo
da :.i." •livis:,o, ou, eut ign:ddall<: de g-racluaçiío, pPlo mais
t•nli<·n ·
~ 4.~ O ehefe lle ::ecçiín, pf'lo ajudnHt·~ mais graduado da
~r:1:dio, ou, em ignal!l::t1l0 rk gradunr;ão, pelo mais antigo;
~ ii." O sr:en:l:11·iq, pr:l<1 1:.;r:riptnrariu 1h L" divis1ír1;
~ li.'' O lh<:soun:iro, pdo ;;<:11 fiel;
· ~ i.'' O r:unttulor, pelo gunnla ·livros, designnndo, porém,
logo o director-en~enhciro em chefe um empregndo parn, com
o mesmo gnnnla-livros, fazer assignar as conferencias.
Art. 72. O Sllh,titnto do llireetor-ennenhriro em chefe nno
pr,drm·, tii!<~IIIJJUiar f'un•·r;iír;s rne.srno n7.s rnai-; curt:Js subsli·
tuiçiíe~.

Art..: 73. Nas substituições e.r.-officio, com nccumu\ação de
funcçocs, o empregado que substituir outro continuará a
perce~Jer unicmnente os vencimentos e Yantagens de seu
11roprto car~.ro.
Nas mbstituiçõcs por nomt•ação e sem nceumulacão o emPregado que substituir outro perceber:í, além de' se~1s venCimentos e vantagens, a parte dos vendmrntos que se
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descontnr no suLslituido, comtanto que, em e~so algum, cs,;a
parte reunida itquelles vencimentos, exceda [ao vencimento
que a tabella anncxa marca para o cargo que; ellc fúr desempenhar.
Art. 7<1. Aos engenheiros,. condnctorcs o auxiliares da
construcção, quando em sen·iço de campo, mandará o director-cngenheiro em chefe abonar uma quantia para cavlllgadurn ; ficanrlo o empregado obrigado, quando deixar o scrvieo que lhe dú direito ú cavalgadura, n entrar com a quantia
qric houver recebido, com desconto na razão do dez por
cento, cnleulmlo wbre o prazo tlecorrido desde a data t'lll !Jlll\
se lho tiver feito abono.
Art. 7;;_ O provimento dos lognrcs quo vngarom será feito,
tanto IJUnnto possivel, pot· ncccsso, attendendo-se do preferencia ú U)Jtiuão, zelo c assiduidade.
Art. 76. Serão nomeudos imlcpendentementc de acre;;so: o
director-engenheiro em chefe, o 1. o engenheiro, os chefes do
traft'go e da locomoção, o engenheiro residente, o contudor, o
secretario, o thesoureiro e seu fiel, e o porteiro.
Art. 77. As licençns aos cmpn'gados St~rão coneeditlas n!tí
o maximo de :10 dias em catlu anuo pelo director-engenheiro
em chefe, e as de maior pruzo pelo 1\Iinistro.
Em caso algum será concedidn licença com vencimentos
integraes e sim conforme us seguintes regras:
§ 1." Provada a molestia,poder:l ser a licença até trcs mezes
sómentc •·om dons tPrr,os do Vl'ncimento ·; de trc~s a seis
mezes sómcnte com metade; de seis a nove mczes ~em vencimentos;
§ 2. o Os prazos mnrcudos no § L o siio maximos dentro
tlo anno, quer se trate de uma licen~a, quer de mnis de uma
que o empreg~do pedir ou ohtiver, clevcnclo, portanto~ os
prazos destas serem sommados ;
~ 3.° Findo o prazo maximo para as licen~as, o empregado
niio poderá obter nova licença sem vollar uo exercício do
cargo, e nelle permanecer por tempo pelo menos igual ao dn
ultima licença gozada ;
§ <i. o As licenças com vencimentos sú poderão ser concedidas ao empregado qnc pelo menos tiver um anno de serviço
na r:strada.
Art. 78. O emprrgado FÓ poderá entrar no gozo de licença
dentro do prnzo e satisfeitas as formalidades prcscriptn~ pdas
leis e avi>os do l\linisterio da Agricultura.
Art. 79. O empregado liccnciudo deYe apresentar no secretario n sua portaria de licenrn, jit com o Cllmpra-se úo tlircctor-engcnhciro em chefe c do seu chefe immediato, nllm de
ser ella registrada c se fazer o as~entamento da d;~ta em que
principiu o gozo.da mesma. licença. Nenhum vencimento se
pagará ao empregado sem que elle lwja apresentado ou mandado apresentur a sua licença a registro.
Art. 80. O empregado perdcr{t us gr~lillcaçues sem . ~--faltar ao serviço, c lambem o ordenado quando. , , {~~00~ CAft.: ti
fnrem justi!icmhs.
'\~\ ~\ ,,
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Ao dircctor-eng-enheiro em chefe compete o julgamento
sobre a justificação das fnltas.
Art. 81. No caso de faltas interpoladas, será o desconto
correspondente aos dias em que ellas se tlerem ; no caso de
faltns seguidas, serão tnmbem descontados os domingos, dias
santificados e feriatlos comprehendido' no seu pu rio do.
Art. 82. O empregado que sem causa justificada faltar se·
guidamente ao servit:o por mais de oito dias será considerado
demittido.
Art. 83. As faltas commcttidas pelos empregados, além
das penas estatuídas na legislação vigente, serão punidas,
segundo a sua gravidade ou reincidencia, com : advertencia
simples; reprehensão em ordem de serviço; multa corres·
pondtmte 11té um mez de vencimentos e gralilicações; suspensão até dons mezes ; demissiio simples; demissão a bem do
serviço publico.
Art. SIJ.. O director-engenheiro em chefe poderá impõr
qualquer das penas designadas no art. 8:3 ao pessoal de sua
nomeação ou ao da dos chefes de serviços ; e as penas de
adverttmcia, n•.prehensão, multa até um mez o suspensão nté
:10 dias aos de nomeação do Ministro.
Art. 8ti. Os chefes de serviço poderão impür a5 penas de
advertencia ou suspensão, até tres dias, ao pes,oal sob suas
ordens, e mais a de reprehensão, multa até tres dias, ou de·
missão aos agentes e operarias de sua nomeação ou escolha.
Em qualquer caso haverá recurso para o director-engenheiro
em chefe.

CAPITULO IX

DAS ENCOMMENDAS DE MATERIAL E DE COMBUSTIVEL

Art. 86. O mnterial met:dlico fixo, ou o material rodante,
quando não fôr construido nas olficinas da estrada, será
encommendado pelo Ministro, ú vista de requisiciio do director-engenheiro em chefe.
•
Art. 87. A requisiçiío de que trata o artigo precedente deve
ser acompanhada de desenhc,s ou indicações minuciosas, especificações para o fabrico, designação das fabricas, nota do
custo provavel e das épocas do fornecimento.
Art. 88. A acquisição de comlmstivel será realizada pelo
director- engenheiro em chefe, que, com a pr,!cisa antecipação, solicitará do Ministro a ordem de p:~gamento quando
este houver de ser feito no estrangeiro ou no paiz, mas em
outra praça que não a da Bahia.
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CAPITULO X
lliSPOSIÇÕES GI~BAES

Art. 89. O director-engenheiro em chefe expedirú, logo depois da promulgação deste regulamento, ns instmcções ou
regimentos internos indispensaveis ú boa mareha de cada um
dos serviços. Os regimentos internos serão impr11ssos, colleccion:1dos e remettidos á Seereta1·ia de Estado do l\linisterio da
Agricultura.
Art. 90. As guias, conhecimentos e outros papeis justifi·
caUvos da receita e despeza da estrada, serüo queimados
dous annos depois desde que est•Jjam es1~ripturados nos li·
vros competentes e encerradas pelo direetor-engenheiro em
chefe as respectivas contas.
Os livros, contas e recibos serão conservados pelo tempo
lixudo em lei para a guarda de taes objectos.
Art. 91. As turifas e regulamentos que tenham r1•lação
com o publico, só terão ex.ecução dep11is 1k publicados com
untecedencin de oito dias pelo menos.
Art. 92. Exceptuam-se do artigo precedente os casos de
interpretação de tarifns ou de decisão no.; c<~sns omi~sos; nesses C;lsos o que fôr decidido pelo director-•·n.~,.nlteiro em chefe
terá immediata execução.
Art. 93. Todos os empregados ao servir,o das estações, depositos, trens e via permanente, usm·iio de uniforme escolhido
pelo director-engenlteiro em chefe.
Art. 94. As estatísticas resumida.:; da n~lnHla seriio ~emes
tr:tl mente publicadas no Dia rio Ojficial.
Art. 95. Os agentes das est,H;In~s e to1los os mais cmpn·g~dos que arrecadnrem dinheiros,on tiverem mercadorias sob
sua guarda, prestarão, na thesouraria da e,;;trada, fiança,
que serú fixada pelo director-tmgcnlwiro em chefe, á vista
da importancia do emprego B corre~pondcnte responsabili·
da1le. ~Essa tiançn será recolhilla na Thesour:1ria de Fazenda,
á vista de guia do director-engenheiro em chefe, c d'alli será
pelo int•\ressado Ievantnda lambem á vist:~ de guia do mesmo
director, na qual se declare estar o empregado quito.
Art. 96. Só o Ministro o o director-eng-enheiro em clwfe,ou
quem suas vezes fizer, pollcriio conceder passes gratuitos
nos trens da estrada em trnfego, para ohjeeto nstranho ao
servi\'O da mesma estrada. Nas ostatislicas c relatorios farse-ha· uwnção desses passes.
Art. 97. Os e111prcgados d:t estradn, em s;~rviço, e os empreiteiros, na fórma de seus contratos, terão passe livre.
Esses passe~ serão concedidos pelo director- eng;enheiro em
chefe, ou pelos chefes de serviço aos empregados sob suas
ordens.
Art. 98. As requbições ou ordens para passagens em
serviço publico seri\o satisfeitas sempre que passadas por aut'lridade competente, e a importancia da passagem será
P. 11. 1880
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levada {I conta uo Mini~tcrio respectivo, on dn província
quando em scrviç'l desta, devendo Jigurar como remia da
estrada.
-Art. !l\l. Aos c!1lprcgados cncarregauos de pairamentos se
:~honará, para qu·: ;Has, uma quantia IJUe ~orá lixada pelo
Ministro.
Art. 100. Até o 11ltimo dia de caua mez o director-engenhciro em chefe n:mctterú ao Ministro um rl'latorio succinto
dos fnctos e occutT•·ncias mais notavei:;, c do c:;Lado das obras
c do material ; tu''" do mez nnterior.
Esses relatorios ;;erão acompanhados de mappas estatísticos
da receita c de~pl'za da estrada; di~criminanuu, quanto á
receita, por estações e natureza de tnmsportes, c quanto {I
despcza, por cada urna das divisões do serviço ua estrada.
Art. 101. Até o din l. o de Março de cada anuo rcmctterú o dircctor-en• ·mhciro em chefe ao Minist:·o um relatorio
geral dn nnno :lrtcrior, em IJllC exporá eireulnst:mciadamente o est:ulo das ohras o tio material, c 'llt:I•'SIJlU'I' infurmaçi1es que apn1\ e item ú cstrad:~ e :10 1;ovnrno.
Ess1: ndaturio ser:'1 :u:ompanhallo do Jwi:11H:o gPr:d, 1l:t
discrin1i1w~·~o da n·,·eita e despcza, pur c~ta•.:ões e por ldlowutro na p11rtc em tr:tfego; !la de~pcza eom obras, etc. na
parte t•m eonstrur·:)io; dn quadros eo;talistieos para todos os
ramos do serviço da estrada ; du on:amen tq das despczas
JH'0\'3Vcis patn os nnuos civil,. linaneeiro .~Pguintes; dos
IJUadros do pPssoal, e tia rel;1çiiu dos proprin~ da cstradn.
Art. 102. O <lil'f'l'lor-cngPnheiro l'lll ehdc providcnciarú
pruvigorinmentc a todos os casos omissos do prc~cntc l'<'gnIamcntu, quando a urgcneia do ~e r viço exig·ir ; represcntallllo irnmediatamente. ao Ministro, para IJUC este providencie
de fi uiti vamenteArt. 103. O dircetor-engcnhciro em chefe se cnte!lllcrú directamcnte com o .Ministro dn AgTieultura, Commerrio c Obras
Publicas, cumprindo lhr, porém, prestnr ao Prc . ddcntc da
provincia quar)sqw·r ei'elarecimentos que I'Stc lhe I'CIJilbitar
o ~:~tisfazcr m; suas dl'lermina':i!cs no 'JIW inl1•r<•ssar no ~crvif.:o
puhliro.
Art. 10~. Os <trluaes empregndos do prolongamento da
Estrada de ferro rln llnhill serão prderif.Jo,, na meti ida <h)
'uas hnhilitações, na organiza1:iio do pe~~oal fixado por 1•ste
regulamento. Aos que continnnrem nas mesmas funeeões e
com o~ mesmos vencimentos, não se pas>~~r~o 11ovos titulus de
nomearão_
Art ... f05. Os quudros do (ll'ssoal li\ado neste rl'g-ulamcntn
,1) l'Crào prcenchhlos :í medida rtue as nt·ecssid:tdrs i lo ,en'iço
o exigirem, a juizo do Ministro.
l'alncio do Hio de JmJCiro, !I dt\ Novembro dn 18'10.-J!tnwel
/Jual'fJII(' de Macedo.
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Tahella de vencimentos tio Jlessoal do prolongamento da Estrada de feno da
llahia, a <jUC se refere o Regulamento a11provado por Decreto n. 7892
tlcsta tlaln.

ORDBNA.DO

1Jircctor-engcnhci ro em

chllfc ••••••..•••••••.•••
L" engenheiro •••••••••••
Chefe do trafego ..•.••.•.
Chefe de secção ••.•..•••••
Chefe da locomoção ••..•••
Engenheiro residente •.•.•
Ajudante de l." classe ••.•
llilo de 2.• ..............
Conductor de i .• classe •••
llitode2." ................
Secretario ................
Thcsoureiro, •...••••.••••
Guarda-livros .............
Contador .................
Fiel de thesoureiro .......
Almoxarife ...............
Escripturario •••.•.•••••••
Amannense ...............
llcsenhista tle L" classe •••
llilo de 2." ......... , ......
Auxiliar de L" classe ••••
llito de 2." ...............
Dito de 3." ................
Agente de estação de t.•
classe •••..•••••••••••..
lliln de 2." ...............
llito de 3. a . . . . . . . . . . . . . . . .
Dito fll) ~." ...............
Fiel de estação ...........
Telegrapltist:l de t.• classe.
Dito de 2.• ...............
Dito de 3.• ...............
Chefe de trem de L" classe.
Dito de 2." ...............
Dito de 3." ...............
Ollicial de I rcnt ...........
l'orll'iro ..................
Continuo .................
----
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Qbaervaçõe8

i. • O direetor-engenhelro em chere arbitrará mais a cada um dos
engenheiros e conductores da t.• divisão, quando se acharem em
tra-balhos de campo, de estudos ou construcção. uma dia ria de IJjOOO
a 6ao<lQ, variando segundo a categoria, naturP-za do serviço e local
do emprego. Ao director-engenheiro em chere caberá o maximo
daquella dial'ia em quanto se achar na dir·ec'"ão geral da estrada.
2.• Aos auxlliares, quando em serviço na'l secções de construcção
ou de estudos e locação, ou ernPscolha de dormentes, se abonará uma
diaria-pro labore-de l/1000.
3." Os empregados extranumerarlos, que forem admittitlos por
urgencias do serviço, perceberão os vencimentos e mais vantageus
j:Orrespondentes aos t~argo~ que forem occupar. Esses empregados
serão além disso consideratlos in te ri nos para os effeitos do pagamento de direitos e impostos .
.1..• Para os despachos na Alfandega da Bahia, o dircctor-engllnheiro em chefe, ajustará um despachante geral da mesma A.lrandega,
mediante retribuição para cada despacho, ou, si julgar mais conveniéJite, com um vencimento fixo até t :200jiOOO, por anuo, sendo
80Q11000 de ordenado e .\0011000 de gratificação.
·
5.• {).agente <ta est:j.ção de Alagoinbas perceberá os vencbnentos
de ag11nt~ de L• classl) com um augmento de to o/o.
&. a O agente de estação, qualquer que s~ja a sua categoria, perceberá, em quanto essa estação fôr termmal, os vencimentos de
agente de L a classe.
1.~ Sempre qull fôr possível o agente da~ estaçõ~s de 3.k e ,t,.• classes
e () ~el.. _as de''~ classe, fará l.ambem alh o serviço de tel<'graphista
e perc~~e{a po~ \S~ a gratificação de um telegraphista de a. a classe.
f!!," O director-engenheil·o em chefe fixará, de accôrdo com as
necess\dades do sel'Viço, o numero dos machinistas e foguistas das
locomotivas, mestres, contramestres, operarios e serventes das officinas, mestrHs de linha, cabos, feitores, operarios e serventes da
con;Sllrvação, e da coustrucção e estudos, ;,:uardás-barreira, agulheiros, guardas e serventes das estações e suas dependencias serventes das diversas divisões e do pessoal, zeladores, carvot>iro's estafetas, apontadores, porta-miras, e todo o mais pessoal subalte'mo
e lhes marcara o resJtectivo ordenado ou salario: o que tudo deve
constar de tabellas que ren.etterá ao Ministro.
~.· Os chefes de ti-em, machin.istas, mestres e contramestres de
o~.ctnas, mestres de liuha, agulheiros e guardas de estação e barre.Iras, zelado~es e apontadores que, durante cada trimestr·e, não
mcorrerem em m.ulta, nem e111 falta que, a juizo do director-engen!J.ei._ro em chefe, p_rejudique a~ st>rviço, de qua~quer maneira, terão
due1to a uma gratificação eqUivalente no maxrmo ao ordenado ou
~•~rio de 10 1\la~·
P~.la~io do Ri~ de 1aneiro, ~ (le Novembro de 1880.- M. Buarque
de Macedo.
d.
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DECRETO N. 7893- DE tO

DE NOVEMBRO

DE

!880.

Equipara os vencimentos dos empregados e operarias do Laboratorió Pyro.
tecbnico do Campinho aos do igual categoria do At·senal do Guerra da
Corte.

Usando da autorização conferida pelo Decreto Legislativo
n. 3008 de U de Outubro do corrente anno, Hei por bem
Equiparar, a contar daquella data, os vencimentos dos empregados eoperarios do Laboratorio Pyrotechnico do Campinho
aos de igual categoria do Arsenal de Guerra da Côrte 1 na
fórma da tabella, que com este baixa, assignada pelo TenenteGeneral Visconde de Pelotas, do Meu Conselho, Conselheiro
de Guerra, Senador do Imperio, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Guerra, que assim o tenha enten-.
di do e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em lO de
Novembro de :1.880, ri9.• da Independencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Visconde de Pelotas.
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Tnbolla elos voncllnontos elo'< o•nprogaelo>" o
oporai•ios <lo Laboratorio Pyrot:ochnlco elo
Oan1.plnllo• a qne '"'" rofot•e o nect•oto elesta
ela ta.
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Medico ........................... .
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i Apontador .....•..•....•..•.•.•....•.
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Nas gratifieaçõos csLatuitlas para o Jircctor e ajudantes. Ollicincs tio
Excrdto, não ost:'io inclui dos os soldos do sna:; patentes.
O modieo o pharmaeoutic.o, alélll das gratificações marca tias na prcsculo
taholla, terão os vencimento< quo lhes eompctirem pelo regulamento do
COJ"JIO do saude do Exercito.
Um dos amanuenses sorvid tamuom do archivisl:L o o onlro do licl tio
almoxal'ife, sem dir·eito a remuní'ração alguma, t.le\·oudo cslo suhsliluir o
almoxarife om suas faltas c impedimentos.
Palacio do Hio do .Janeiro om lO olo Novo111hro de 1880.- Vi.<con•le t/c Pdot•t.<.

DECHI<~TO

N. 789~-DE H DE NOVEMBRO DE 1880.

App10V;t os uovos nstalnfos fln Sorif'hl;ult• tlt•

Hcnt~fir,c;1cia

Pnrl'eita Amizrulc.

Attendendo ao que representou a Sociedmle de Beneficencia
Perfeita Amizade, e de conformidade com a Minha lmmediata
Hesolução de H de Agosto ultimo, tomad<t sobre parecer da
Secção dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado, exu·
rado em Consulta de 28 de .Julho antecedente: Hei por bem
Approvar os novos estatutos da mesma sociedade.
Quaesquer alterações que se fizerem nos ditos estututos não
~er;io postus em execução sem préviu app"ovução do Governo
Imperial.
O Barão Homem de Mello, do 1\leu Conselho, Ministr<~ ••
Stwretnrio de Estado dos Negocios do Imp•~rio, a~sim o tenha
tllltl\ndido e fa•·a nxecntar. i'alacio do Hio de Jnnniro t~lll i I
dt> Norcmbro di~ ·1880, ii!l." dn huh•pelHl''liCi:>. c do lmperio.
Com a mhrica de Sua 1\lagestatle o lmper;l(!or.
Barõo Homem de Jfello.

Noros

o~tatutos

da Sociedade de Bcncfkmwia

Vedei ta Amizatle.
CAPITULO I

0.\ SOf:IRllAnE F: SEUS FINS

Art. i." A nssociação •lenomina-sc- Socie•latle de Bnne·
fieencia Perfeita Amiza•le.
Art. 2." O seu fim é beneficiar os socios, quando nccessitndos. na fórma dos presentes estatutos, bem como suas familias, depois delles fallecidos, passando p:~ra os filhos a pensão
pertencente á viuva que se comportar mal.
Paragrapho unico. E' prohibido, pois, em qualquer das
reuniões da sociedade, discussão motivada pül' outra idéa que
não seju a de sua instituição.
Art. 3." Crear-se-hão, precedendo propo5ta e decisão do
conselho director, estabelecimentos proprios ao fim da associação, logo que sejam nilcess;~rios e as circumstancias do cofre o permittam.
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GAPITULO 11
DO PESSOAL DA SOCIEDADE

Art. 4. o A sociedade será compostn de nacionaes e estran·
geiros, com a classificação de socios effectivos, honorarios,
benemeritos e bemfeitores.
•
§ i." Serão socios effectivos os indivíduos que, 11ceitos nos
termos do art. 25, satisfizerem o disposto nos arts. ~6 e 27
ou remirem-se nn eonformidnde do art. 29.
§ 2 .• Serão socios honorarios os indivíduos que fizerem
relevantes serviços pcssoaes á sociedade, inclusivamenle os
medicos, pharmaceulicos e advogndos que lhe pres1:1rem gratuitamsnto os serviços de sua proli5s1ío.
§ 3." Serão socios benemeritos os effectivo5 que fizerem
donativos lÍ sociedade em dinheiro, o!Jjcctos ou serdços de
valor nunca menor de 200,S ; os que por proposta sua fizerem
ou tiverem fAito entrar 50 sorios effeetivos; os que ;:ervirem
ou tiverem servido no conselho dircetor durante tr1•s annos
consecutivos ou alternados, não tendo fallado em cada anno n
mais de cinco das suas sessões.
§ 4. o Serão bem feitores todos os soei os que tenham prestado
serviços pelos quaes tenham obtido on obtenham o titulo de
benemerito por duas ou mais VHzes.
Art. 15.• O numero de socios é illimitado.

CAPITULO III
DO CONSELHO DIRECTOR, DAS SUAS FACULDADES E ATTRIBUIÇÕES E
DAS DE CAllA UM DOS MEMBROS DA DIRECTORIA

Art. 6. o A administração da sociedade reside em um conselho director de 24, membros, eleitos pela assernblé:1 geral,
de conformidade com o disposto no art. 2:1., § ~.·
§ t. o Logo que o conselho director tenha conhecimento de
sua eleiçno, reunir-se-ha em sessão prcparatoria, sob a presidencia do mais votado, que nomeara dons seeretarios e
dous escrutadores, e, assim constituida a mesa pnvisoria,
elegerá d'entre seus membros a direetoria, a qual será composta de: presidente, vice-presidente, 1. 0 e
secretarios,
thesoureiro e procurador.
Em seguida elegerá as commissões de beneficencia, inquerlto e finanças, sendo as duas primeiras de 6 membros e a ui•
~ima de 3.

,,o
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§ !.• A eleição será feita por meio de cedulas, em escrutínio
secreto.
São necessarios, para eleição do thesoureiro, dous terços dos
votos presentes; não se obtendo, porém, os dons terços, se
procederá a novo escrutínio sobre os dons mais votados, decidindo a sorte, si houver empate.
Assim tambem se procederá em relação aos mais cargos,
para os quaes, porém, bastará a maioria absoluta dos votos
presentes, e as commissões, que serão eleitas pela maioria relativa.
§ 3. o Eleita assim a directoria, o t. o secretario tla S!lssão
preparatoria officiará aos eleitos e ao presidente do conselho
director que finda seu mandato, communicando·lbes o resul·
tndo da eleição, e pedindo áquelle conselho a designação do
din e hOI':l para a posse do novo conselho, a qual deverá effectuar-se antes do dia 3t. de Julho.
Art. 7. • Em geral compete ao conselho director o seguinte:
i. • Velar na exetmção dos estatutos.
2 .'' Orl!anizar o regimento in terno para regulariznr os
seus trabalhos, bem como os regulamentos necessarios para
os estahelcciment(·s que se houverem de crear, submettendo
tudo á approvação da assembléa geral.
§ 3.• Nomenr empregados, estipular suas obrigações e vencimentos e despedil-os quando julgar conveniente.
§ 4,.o Fiscalisar a receita e de~peza da sociedade e applicar
seus fundos, de conformidade com o disposto no art. 4,5.
§ 5. o Tomar contas a qualquer de seus membros que tenha
attribuições esprciaes, quando e como convier.
§ 6.• Resolver sobre a admissão dos socios.
§ 7. o Decit.lir as questões por maioria de votos dos membros
presentes, c no cnso de empate o presidente terá voto de qualidade.
§ 8. o Reformar, ampliar e modificar os presentes estatutos,
submettendo á approvação da assembléa geral as alterações
que nelles fizer.
§ 9. o Providenciar sobre todos os casos occurrentes <J.Ue
não estejam prevenidos nos estatutos, representar a soCiedade, advogar sens direitos, tanto em Juizo como fóra delle,
delegando poderes ao procurador.
Art. 8.• Ao presidente compete :
§ I. o Convocnr e presidir as sessões do conselho e as assembléas geraes, ordinarias e extrnordinarias, até a nomeação
da mesa, da qual não farão parte os membros do conselho
director uem os da directoria e quaesquer outros empregados
da sociedade. A mesa eleita na t..• sessão ordinaria de cada
anno. S()rvirá até ao :mno seguinte; os membros que
faltarem seriío suppridos pelos immediatos em votos da eleição
geral.
§ 2. o Fise.1I111ar a execução dos estatutos e 11s deliberações
tomadas pelo conselho director.
§ 3. o Pôr em andamento todos os negocios urgentes e de
interesse para a sociedade, dando conta ao conselho na primeira reunião.

I
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§ 4. o Orllenat· ao thesoureiro a entrega das hencficcncins,
Jogo que tenha ns necessarins infonnar:ões da commissiío respectiva.
§ 5. o Ler ü assembléa geral ordinaria o relator io 1los traba ·
lhos do conselho director, no qual darit resumo claro da!>
deliberarões administrativas e do estado da sociednde.
§ 6. o Indicar ao conselho dirertor os Jogare~ cu.ia t'fl'a!;iío
julgar conveniente.
§ 7. o Hubricar todas as contas e livros da sociedade, mtmrral-os o lançar nos mesmos os termos de nbertura c de r.ncer·
ramento.
§ 8. o Suspender e encerrnr as se3sões, cumprinrlo no pri ·
meiro caso fixar dia e hora para nova reuniiío.
§ 9. • Nomear um dos conselheiros para snhslitnir o 1." on
o 2. • srct·etvrio no seu impetlimcn to.
~ tO. Nomear a eommissiío de que tral'l o~:;, o do :n·l. :li.
~ H. Assignar, com n 1." secretario e o tllrsnHrl'iro, os diplomas dos socios ctrectivos I' dos hrncmeritns, e só com o 1."
secretario os dos socios honorarios, entrrgando para os devidos
flns os primeiros ao thesonreiro o os ultimos ao t .o sccrclario.
Art. !1. 0 Ao vice-presidente tl0mpet1~m as mr,ma,; altrihnirucs do presidente no seu im)tcdim~·nto.
Art. 10. Pertence ao ·I." secretariO:
§ 1. • Exercer o Jogar de presidente na falia deste c na do
vice-presidente.
§ 2. o Fazer a leitura das netas c todo o expediente, dirigir,
assignareregistrar a correspondcncia da mriedadc, c PXpcdir
com officio, assignado tam!Jem pelo Jll'l''ilh•nte, os diplomas
dos socios honorarios.
§ 3.• Matricular os socios c notar nm: matricula,; os respectivos cargos, as beneficencias quo receber,•m, os sm·yiço~ por
elles prestados, o..~ títulos que adquirir1~1tt, ns commis,;ões para
que rorem nomeados, assim como o prorntlimento 1los mesmos,
~at:1 da despedida ou eliminação, com dcelaraçiio ll:ts mensnlldades que ficarem dcve11do.
§ 4.• Conservar em boa ordem o nrehivo da soci~~~lmle c
ter sempre prompta a cseriJlturaçiio a sen carg-o.
§ Ij.o Pedir com tempo os livros c o mais 1pw fé'tr necrssnrio
para o cxp~~dientc da sect·etaria.
~ 6. o Avisar por escripto, logo que reeeliCr commnnicaçiio
do thesourciro, aos socios <J!W se atrazarcm em um trimestre
tle mensalidades, aflm de proceder-se tlO' ter111ns tio art. :1'1.
Art. H. Ao 2.• secretario compete:
§ L" Fazer as vezes do t.• secretario em seus impedimentos,
menos quanto á substituiçiio tio presidente e tlo vice-presidente.
§ 2. • Coordenar c lançar as netas no livro competente.
Art. i2. São a tlrilmicões do thcsourei ro:
~ L• Arrecadar os ditihciros !la socied::.tle e fnzer a despezn
que lhe fúr ordenadn pelo conselho dircctor ou presidente.
~ 2. o Hcceber dos soei os as joias, mensalidades c mais con ·
lribuições a quo são sujeitos ÍJCios presentes estatutos, tcn1lo
Jlara ~~!';SC fim nm cobrador de sua conflança, que serú remn-
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ncrado pela sor.iedade com uma porcentagem, lixada a juizo
!lo conselho director, mns nunca excedente a lO "/o ; e
sendo obrigado, como unico responsavel pelo eobrador, a
pagar á socierlarle totla e qualquer qnnnti:1 pelo mesmo re·
cebidn.
§ 3. 0 Dar a hencficencia que marcam os estatutos, logo que
lhe fúr ordenado pelo presidente c, na fnlta deste, pelo relator
da commissão de beneliccncia, exig-indo tlepois n approv~•t::ãn
do presidente.
§ ~-o Orgnnizar um balmiCete pa1·a ser presente :10 conselho
director, em todos os trimestres, e uma relação dos socios que
forem soccorridos, afim tle que o t." scct·rtnrio lnnce as ~om·
pntentes verbas nas matl"icnlas.
§ ti." Darqtwlquer explien(.'iiO que o eonsl'lho diret·tnr ·~\igir
a rl'speito das llnanças da socictlai!P.
§ 6. o Ter t•m seu poder até a quantia de :iOOB pnra l'az•\r as
despezas fJllf~ lhe forem nrdenntlns ,. applit·ar o rest:wle t•nnto
determina o art. &7.
~ 7." Apresentar ao consl'lho rlireetor na sna sessão tle encerramento um balanr.o da receita e de>peza tio anuo social
para ser presente <i as:;embléa geral, dando os esclarecimentos
precisos para o relatorio, e apresentar em tempo :'t eomrnissiio
de economia todos os documer.ttos c livros a seu cargo e
ministrar-lhe os esclarecimentos que clla exigir para formular seu Jlareeer. Além deste bal:m~o geral, apresentará
tambem outro mensal, ou por trimestre, como e-".igir o conselho director.
§ 8. 0 Encher, numerar e nssignar promptamente os rerihos
de joias e mensalidadrs.
§ 9." Pedi1· os livrM que julgar uce,~s>arios p:tra a >~ta
escripturação.
§ iO. Communicar ao f. o secretario quaes os soei os que
estiverem atrazados em um trimestre de mensalidades, para
aquelle proceder na fürma do art. 3~.
~ i t. Preencher as vagas lernporarins <lo procnr:ulor.
Art. 1:1. Pcrtrnce ao procurador:
§ 1. 0 Zelnr os interesses da sociedade, diligenciando por
todos os meios o seu augmenlo e IJ!'Osperidnrlc, devendo
cumprir com activitlade todas ns dclilwrações t(UC lhe forem
communicadas e as commissõcs de quo for cncan0gado.
§ 2. o Comprar os objoctos neees,;arios precedendo ordem
do presidente.
§ 3.° Fazer inventario de tudo quanto pertencer :'t sodedade, assignando-o com o t•residente e o t. o srcretnrio, afim
do ser archivado, entregando-lhe uma cúpia authenticn do
mesmo inventario.
§ !1. o Preencher as vagt~s temporarias do thr~onr1•iro.
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CAPITULO IV
DAS COMMISSÕES DE BENEFICENCIA, INQUERITO E FINANÇAS E
SUAS ATTRIBUIÇÕES

Art. :1.4. Nas comnussoes de beneficencia, inquerito e
finanças seriio relatores os membros m:lis votados, e no caso
tle empate decidirá a sorte.
Art. HS. A' commissão de beneficeneia compete:
§ L o Syndicar minuciosamente o estndo dos socios que reclamarem benefict>ncia, de conformidade com o § i. o do art.
37 ; e si entender que estão no caso de merecei-a, providenciar
para que srj.1 abonada, exigindo, todavin, a apresentação de
attestado de medico, qu:mdo o julgar convenientr, e communicando ao conselho direetor na primeira sessão tudo qunnto
houver feito, afim de qui' elle decida definitivumente.
§ %. • Pedir ao presidente as convenientes ordens para que
o thesoureiro forneça a quantia estipulada para beneficencias,
podendo em caso urgenttl recebel-11 logo, requisitando depois
autorização.
§ 3. 0 Apresentar todos os mezes ao conselho director um
relatorio da despeza e occurrencias que se derem durante o
mez.
Art. i6. As obrigações da commissão de beneficencia podem
ser deFempenhadas por qualquer de seus membros ou por
todos conjunctamente, como estes julgarem melhor, porém
sempre que e lia tiver de se representar em assemblén geral,
o fará por meio do seu relator; entretanto nas reuniões de
conselho é permittido a qualquer dos membros da citada commissão discutir, appronr ou reprovar as deliberações por ella
tomadas.
Art. i7. Pertence á commissão de finanças examinar os balancetes apresentados pelo tbesoureiro, assim como todos os
documentos comprobativos da despeza, orientando o conselho
director em seu parecer, declarando si tanto a receita como a
despeza estão de accôrdo e apontando qualquer abuso que se
tenlla dado; emfim, velar pelos dinheiros da sociedade, aprrsentando no tlonselho qualquer m1~did11 que lhe pareça niWPSsaria.
Art. 18. Compete á commissão de inquerito:
§ L• Syndirar si as familias dos socio3 que fallecerem estão
no caso de perceber a pen1;1ío de que trata o § ~-o do art. 37.
§ 2. 0 Dar parecer, até á sessão seguinte, sobre qualquer
proposta para socio, que fôr apresentada em sessão do conselho dirP.~tor.
§ :1.• E111 geral prestar-se n todos os actos de syndicancia
ordenados pelo conselho director ou presidente, não podendo
demorar os pareceres mais tempo do qae o intervallo de uma
sessão depois da deliberação.
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CAPITULO V

DA ASSEMBLÉA GERAL

Art. 19. A assemhléa geral é a reunião de todos os socios
efl'eetivos da sociedade. Deverá munir-~e ordinariamento duas
vezes por anuo, na 2.a e 3.a domingas do mez de Julho, e extraordi nariameute quando o co usei ho di ref;tor .i ulgm· nec11ssa ·
rio, e todas as vezes que o requererem trinta soeios ell"ectivos
que estejam quites.
Art. '.!0. Considerar-se- ha constituída a assembléa geral
quanuo estiverem reunidos cincoenta soeios dentro de urna
hora depois da que tiver sido annmwia1la 1103 jornaes m:tis
publicos, ou por aviso do L" secretario.
§ L• No caso de não comparecer o numero exigido, o presidente marcará dia e hora para nova reunião, a qual então
se effectuará com qualquer numero, precedendo os competentes annuncios.
§ j_o O tempo de espera acima detemliuado não estabelece
o preceito de se poder prolongar a abertura du sessão logo que
h:~ja numero legal.
Art. 21. Compete á assembléa geral ordinaria:
§ L • Approvar ou reprovar a aeta da ultim11 sessiio.
§ '.!.• Ouvit· ler o relatorio do presidente, de que trata o~
5.• do art. 8. o
§ 3.• Aceitar propostas ou resoluções de interesse para a
sociedade, as quaes só poderão ser discutidas e votadas
na segunda assemblé3 ordin<~ria, sendo reconhecida sua
utilidade.
§ li. o Eleger o conselho director, que será de vinte e quatt·o membros e funccionará por espaço de um a uno.
§ 5. o Eleger a eommissão de economia, que será composta de
tres membros, e á qual compete examfn:~r as contas apresentadas pelo conselho director, e dar seu parecer 3 respeito não
só das mesmas contas, mas tambem dos 1nais actos administrativos.
Art. 22. Compete 8 segunda assembléa geral ordinaria:
§ i. o Ouvir a leitura e approvar ou reprovar a acta da assembléa anterior.
§ 2. o Discutir e votar o parecer da commissiio de economia
c os relatarias; assim como propostas c reso:uções e o mais
que fôr submettido á sua decisão.
Art. 23. A assembléa geral extraordinaria só tratat•á do objecto para que fõr convocada.
Art. 24. Si a ftssembléa geral em qualquer dos casos não
concluir seus trabalhos no mesmo dia, marcará nova reunião,
eomtanto que o adiamento não exceda a oito dias, guardando-se o disposto no art. 20.
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CAPITULO VI
DA ADMISSÃO DOS SOCIOS E DE SUAS

CONTRIBUIÇÕES

Art. !25. Para ser socio requer-se:
§ i. o Que tenha mais de iõ e menos de 60 annos de idad\J.
§ 2. o Que se ache em estado de perfeita saude.
§ 3. o Que tenha meios decentes de subsistencia.
§ &. • Que seja livre e de bom comportamento.
~ 5. o Que esteja no gôzo de seus direit~s civis.
§ 6. o Que seja proposto por algum somo, c que a propost.t
por este assi~nada, contendo o nome, a idade, nacionalidndc,
estado, occnpação c morada do cnndidato, seja approvada em
sessão do conselho director por maioria absoluta de voto~,
obtida em escrutínio secreto, depois de te1· emittido seu parecer a com missão de i rtiJUeri to.
Ar. 26. Approvada a proposta, o l." secretario o comumnicarit por escri(Jlo ao candidato; e Psle pagm·ú a quantia de
56, si tiver de 14 a 35 annos de idade, ou de 101$ si tiver de
3a a M) :mnos; si, pvrém, fôr maior de /15, só poderli entrar 11:1
qualidade de remido, pagando 200/>000. ·
Art. 27. Todos os socios effectivos pagarão 11$ pelo respectivo diploma ; e os que não forem remidos contribuirão com
n mensalidade de 11$, na fMma do art. &3, §:L o
Art. 28. Para serem :.tdmittidos na classe de socios honorario,; nquelles que estiverem comprehendidos na disposição
do art. 4. o,§ 2. ", exige-se proposta verbal ou escripta do presidente ou do i. • secretario, ou proposta escripta de tres dos
outros membros do conselho directo•·, ao qual compete avaliar
os serviços dos propostos e deliberar sobre a expedição dos
respectivos difJiomas.
A admissão de soeios ellC•ctivos na dasse do,; lll'nemeritos
e IJ()Ill feitores ~erú votada pelo conselho director á vista dn
proposta assignada por qualquer de seus membros, na qual S('
espccifil(uem os serviços ou donativos a que se refere u § 3."
do art. &. •
Os socios honorarios niío seriío obrigados a contribuição
alguma.
Os socios benemeritos e bem feitores ficarão isentos do pa~a
menlo das mensalidades, mas não serão por tal reconhecidos
cmquanto não tirarem o respeclivo diploma, pelo qual darão
a quantia de lOl\000.
Art. 29. A pr1ssoa que no acto de sua entrada 11ara a sociedade quizer remir- se de mensalidades pagará, por uma sú
vez, 120 1~, aquella, porém, que já fizer parte da sociedarln o
requerer remissão pagará tambcrn 120;S, lev:mdo-se-lhc om
conta 50 '·~ do que tiver pago de mensalidades nos primeiros
12 annos : e os socios, admittidos anteriormente á approvar:ifo
dos estatutos em vigor, approvados pelo Decreto n. 7021.de
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3! de Agosto de i8í8, que se quizerem remir, pagarão 80~ ,
levando-se-lhes igualmente em conta 50% do que tiverem
pago do mensalidade, nos primeiros oito annos. Tanto estes
como aquelles não se poderão remir si tiverem recebido qualquer sor.corro da sociedade, ou não estejam quites com os seus
cofres, o que provarão com recibo do trimestre que estiver
correndo.

CAPITUW VII

DA ELEIÇÃO

Art. ao. lnshtllada a L • assembléa geral ordinaria como
determina o art. 20, depois de proceder aos trabalhos indicados nos§§ i.•, 2." e a.• do art. 21, proceder;í :í eleição da
mesa da asse:nhh\a do novo conselho director c da commis~ão
de economia, pela maneira seguinte:
~ i. o O 1. • secret:1rio tnocederá á chamada, na ordem da
inscripção, pelo livro de presença, de lodos os socios nelle
a:;signados, que se :wlwrem nas condições indicndas no § G."
deste nrtigo; o cada um dos votantes, quando fôr chamado,
depositnrá nn urna Ires listas, contendo uma tres nomes
p:tra a commis'ião de economia, c a outra 2!J, nomes para
o eonselho director, com a respectiva declaração pela parto
de fóra.
§ 2. • Concluída a primeira chamada, deverão ,;e r admi ttidos a assignar o livro de presença os socio:; effectivos ritle o
não tiverem feito, afim de proceder-se a uma segunda cltamada. Principiada esta nenhum socio podeJ'á mais assignar,
c não votará quem não estiver assignado.
§ 3. • Finda a segunda chamaàa, terminará o recebimento
das list<IS, c se procederá á cvntagem, confrontarão e apuração dellas, principiando-se pela commissão 1le economia.
Serão pelo presidente proclamados os eleitos pcl:t maioria d:t
vutaç:to, decidindo a sorte no caso de em11ate.
~ lL o Os que por designação da sorte niio fizerem parte do
conselho e os immedil!los em votos serão os supplentes, e
guardada a regr:1 estipulada para o ca~o do empate, serão
chamados para subslituirem os memb1·os do mesmo conselho:
quando faltarem a tres sessões seguidas, quando so despe·
direm por algum dos motivos mencionados no § 2. • do
urt. 33, quando forem eliminados ou fallecerem, c quando
se derem as hypotheses dos arts. 32 e 55.
~ 5." Compete :í mn3a d.ccidir todas as duvidas que se suscitHrem a respeito da oleiçiio; salvo recurso á assembléa
geral.
~ 6. o Só poderão votar e ser votados os soei os contribuintes
que estiverem 'luites, os remidos c os benemeritos, sendo
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todos maiores de U annos, exceptuados, porém, os de que
trata o paragrapho seguinte :
§ 7. • Serão exclui dos da chamada os soei os que estiverem
recebendo soccorros da sociedade e nullos os votos que sobre
elles recahl'em.
§ 8.• A mesa da assembléa compõe-se de um presidente,
dous secretarios e dous escrutadores, os quaes serão os imme ·
diatos em voto aos !'ecretarios.
Art. 3L Concluido n processo eleitoral, o L" secretario
lavrará a act~, que será assignada pela mesa, declarando o
resultado da eleiç~o, do qual se dará eonhedmento em su!l
primeira reunUío ao conselho director em e-.erci1~io ; remet ·
terá sem demoru 11 cada um dos eleitos, para servir de diplo·
ma, um olliei,· com a indicação do numero de votos que tiver
obtido.
Art. :12. 8i quai<IUCr dos eonselheiros eleitos não comp:Jrecer no acto da posse ou uão allegar motivo justilicado que
o ex c use do comparecimento, considerar· se· ha como niío
tendo areitado o cargo para que fora eleito.

CAPITULO VIII

HEVERES, DIREITOS E PENAS DOS SOCIOS

Art. 33. E' dtwer de todo o socio:

§ t. o Observat· os estatutos.
§ '!.o Aceitar e exercer com zelo qualquer cargo para que
fôr eleito ou nomeado, 8alvo si apresentar motivos attendiveis, como sejam: molestia, reeleição ou falta de hahilitat;ão,
julgada pela assembléa geral.
§ 3.° Contribuir, si for effectivo nãu remido, com a mensalidade de 16000, paga em trimestres adian tadlls.
§ ~-o Comparecer ás assumbléas gcr:,es com a dectmcia
propria de taes actos.
§ õ. o Conduzir-se com dignidade e respeito nas reuniões
da sociedade, ficando sujeito, no caso contrario, n ser mandado retirar pelo pr,•sidente, e si der escan,lalo, a ser eliminado pelo conselho director, ~alvo recurso para a assembléa
geral, á qual será, aliás, com brevidade, co111municado o facto
por parte do mesmo conselh9, sendo <'OD villado o recorreu te
para apresentar a sua defesa, pouendo tomar twrte na discussão para sustentai-a.
§ 6. 0 Indemnizar a sociedade, durante sua vida, pelo modo
que mais lhe convier, de <[nalquer quantia rom IJUC ella o
tenha soccorrido.
Art. 3't,. Os socios contribuintes que se atrazarem em suas
mensalidades por um trimestre, ficarão [Jrivados das garantias
concedidas nos presentes estatutos emquanto estiverem em
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debito, e si depois de avisados pelo i." secretario, na fórma
do § 6. • do art. iO, em vez de solvérem esse debito, o
augmentarem com outro trimestre, serão eliminados.
§ L• Si o socio atrazado fallecer antes da eliminação, os
interessados, para terem direito á pensão, deverão satisfazer
prévia mente o debito, com tanto que não exceda a dous trimestres, inclusive o que estiver correndo.
§ 2." Si estiverem completos os dous trimestres, cessam o
direito do socio e a obrigação da sociedade, e nestas circumstancias os interessados não poderão reclamar pensão, ou
outro qualquer auxilio estipulado nestes estatutos.
Art. 35. Qualquer socio, quando julgar que o conselho
ultrapassou os limites que os estatutos lhe prescrevem, ou
infringiu os mesmos estatutos, tem direito, achando-se quite
com a sociedade, e apoiado por 29 assignaturas de socios
lambem quites, de representar ao presidente contra o referido
conselho e pedir a convocação da assembléa geral para decidir
a respeito da repre5entação.
Art. 36. E' vedado a todo o gocio injuriar por qualquer
modo o conselho director. O socio que isso praticar, provado
o seu procedimento, e julgado pelo conselho, será eliminado,
fazendo-se a competente nota na matricula para que não possa
em tempo algum ser readmittido, depois de sanccionado o
acto pela assembléa geral, á qual com brevi!lade será submettido.
Pela sua parte, tem direito o associado, qualquer que seja
a sua categoria, de dar queixa peranto o conselho director
quando fôr injuriado por qualquer de seus membros no exercício de suas funcções, seguindo-se os tramites acima indicados.
CAPITULO IX
DEVERES DA SOCIEDADE l'ATIA COM OS SOCIOS

Art. 37. Os deveres que tem a sociedade p:1ra com os soeios
são:
§ f." Dar 3 heneficeneia de 20{$ mensaes em duas prestações ao socio que por doente e necessitado a ,:olicitar, Jlreenchidas as condições do § i. o do art. Hi, quando estas forem
julgadas precisas.
§ 2. 0 Auxiliar, depois da morte do socio, com uma pensão
de 10~ mensaes á sua família, quando necessitada e em quanto
viver honestamente.
~ 3. o Auxiliar com dous mezes tle benelicencia a qualquer socio necessitado que, por molestia, prove com dous
atteslados medicos ser indispen:mvel para seu restnbelecimonto retirar-se da capital t.lo Imperio, sujeitando-se ao
exame de lllcdico da confiança do conselho director, si este
julgar conveniente, e ficando durante sua ausencia dispensado
do págamento de mensalidades, assim como privado de qualP. li.
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quer outro soccorro sem ter decorrido tres mezes depois de
seu regresso.
§ ~.o Concorrer com a quantia de fJ,O(i para o enterro de
qualquer socio, quer esse encargo ~reja dado á sociedade, quer
seja feito pela familia do socio, si esta ou quem direito tiver o
exigir, comtanto que seja antes do corpo ser dado á sepultura.
§ 5. o Suffragar a alma do socio com mi~sa rezada no trigesimo dia, Stlndo a sociedade representada nesse acto por
uma eommissão de tres membros, nomeada pelo presidente.
Art. 38. O socio que, por molestia ou idade avançada, fôr
julgado invalido pelo conselho director, á vista de documentos
comprobativos, terá uma beneticencia de U{; mensaes, paga
depois de vencida; cessando ella logo que cessar a invalidez e
não tendo direito á benelicencia do § t." do art. 37.
Art. 39. A' familia do socio fallecido que em vida tenlw
recebido bene!icencias, serão descontados !I % da totalidade
dellas, na pensão men,al consiguada nestes estatutos.
Dado o caso, porém, que esses 2 •ó absorvam a pensão, ni'ío
resta direito algum á lamilia do socio para fazer parte do
quadro das pensionistas.
Art. ~0. São consideradas pessoas de família do socio, e como
taes unieas com direito á pensão, qnando estejam nas eireumstancias indicadas no § 2. 0 do art. 37: - J..o Viuva emquanto se conservar nesse estado ; 2. o Filhos ou filhas legitimos ou legitimados, aquelles sendo menores de t5 annos, e
estas emquanto solteiras, até á idade de 25 annos ; 3. o Mãi
sendo viuva, emquanto se conservar nesse estado.
Art. 4t. As beneficencias e pensõe:; de que tratam os §§
t..o e ~.o do art. :.17 e art. 38 lerão o augrnento- da qu;.rta
parte si forem dadas a S•Jcius LPnemeritos ou a ~m1s familias,
- e da metade si forem bemf>J' torBs.
Art. &:2. 'fodu o auxilio ceSS<Il'á logo que o socio de qualquer das classes faltar ás obrkações do art. 33; e nenil um
será concedido, sem que tenham decorrido seis mezes contados
do pagamento da joia de entrada.
Art. 43. As pensões e :mxilios designados nestes estatutos
poderão ser proporcionalmente augmentados ou diminuidos,
conforme o estado de prospp,rid<1de ou decadencia da sociedade, a arbítrio do conselho director, que dará disso conhecimento á assembléa geral ordinuria, a qual resolverá definitivamente a respeito do augmento ou diminuição.

CAPITULO X
DO PATRIMONIO DA SOCIEOADE , SEUS RENDIMENTOS E APPLICAÇÃO

Art. M. O capital da sociedade é indeterminado, e será
composto de tudo o que a sociedade possuir e de todos os sa Idos
que se puderem accumular, que serão convertidos em npolices
da di!•da. publica, excepto o indispensavel para as despezas
do pnme1ro mez.
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Art. 45. A rt>ceita da socierlade será composta : das joias,
remissões, diplomas, mensalidades, beneficios, :lonativos e de
tudo quanto a administração puder obter. Os productos destas
verbas srrão destinados para a despeza, menos a de que trata
o§ j!.• do art. 37, q:ue será feita com os juros das apolices. Os
saldos terão o destmo do art. 44.
Art. 46. As apolices que a sociedade possue e as que venha
a possuir formam o cap1tal permanente, sendo o seu rendimento exclusivamente destinado ao pa!{amento das pensões,
de conformidade com os arts. 37 § 2. ", e 4i.
·
Art. 47. Si o rendimento das apolices não chegar para o
pagamento integral das pensões acima, será rateia do conforme
o direito de cada uma, especificarlos nos nrts. 37 § 2.•, 39, 40

e 41.
Art. !,8. Não é licito toca•· no capital da socied;•de, nem
dar-lhe applicação diversa da que está consignada no artigo
antecedente, sem deliberação da nssembléa geral.

CAPITULO XI
DISPOSIÇÕES GEBAES

Art. 49. A administra<:ão da sociedade começará sempre no
dia I. • de Julho e acabará no fim de Junho de cada anno.
Art. 50. Para haver sessão do conselho director é preciso
quo estejam presentes pelo menos meta do e mais um dos seus
membros. As sessões ter~ o Ioga r nos dins :1.. o e 15 de cada mez.
Art. 51. QualiJUer indicnção, proposta ou requerimento
que se não approvt~r, só poderá :1presentar-se novamente pas. sados seis mezes; e si entiio se reprovar, não se admittirá
mais á discussão.
Art. 52. O socio contribuinte que se de;; pedir ou fôr eliminado por falta dfl pagamPnto, perde o direito ao que concedem
os presentes estntutos; e quando outra v e.: IJUeira entrar para
a sociedade e o eonselho direclor ;1ppror•l a readmissão, pa·
gará, além de nova joia, as mensalidades que ficou devendo,
e n~o poder1í obter benelicencia durante o primeiro anno de
sua readmissão. Em sua primitiva matricula se fará a competente nota para os effeito~ do art. 37.
Art. 53. O socio que se retirar ternporari~·mente da côrte
ou do lmperio, o participará ao conselho director, pnra ser dis·
pens:~do do pagamento d1J mensalidades até seu regresso; e
não terá direito a IJeneficeucia senão seis uwzes depois da sua
apresentação.
Art. 54.. Si qualquer memiJr,, do conselho director faltar
a tres sessões seguidas sem partidpaç~o. não estando doente,
considerar-se-h:~ como tendo resignado o cargo, e então o
presidente convidará .I!ara tomar posse o supplente a quem
competir, na conformidade do art. 30 § !,.•
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Art. 55. Perde o direito do conselheiro o que em exercício
administrativo recr· :Jer benclieencia.
Art. 56. Si o Sllpplente a quem competir a substiluiçiio não
annuir ao convite, o presidentr. chamar~ o immediato em votos
e participará ao cruselho director a recusa ; n que será lançado na acta, para :.me o dito supplcnte ni:lo nossa naquelle
auno fazer parte do conselho.
Art. ri7. O sociP fi•te für condomnado por erime conlra :1
honra ou propried:.ule será de~ pedido por um officio, que ser~
lançado na acta da se~s:io em que isso fõr levado ao conhecimento do conselht! director, twra os Iins determinados no
art. 36 .
.Art. 58. Si qm Iquer socio se apoderar illegalmcnte de
hcns ou dinheiro da sociedade, incorrerá na pena do art. 36;
:llt'mt disso proceí•cr-se- ha contra elle na fú:·ma das leis do
paiz.
Art. 59. Ní'ío se poderú em tempo nlg·um mudar o titulo
da sociedade sem 1:"1C estejam reunidos dous t:)rços dos socios
em geral.
Art. liO. O pre~' Jentr. é obrigado a convocar a assembléa
gerul extraordinarid todas :ts Yezes que o mc,mo presidente,
ou qualquer memhro do conselho, a este o requerer para tratar-se da responsaiJ!lidade de algum funccionario, dentro 1le
oito dias depois de approvmlo o requerimento.
Art. li I. A sociP 'a de só mente se dissolverú :juanuo fôr isso
requerido por tres , tuartas partos de seus socios, c então rc.
vertcr:í para uma c.1sa pia o qtw se liquidar llc seus eabed:.tPs,
1:nmpridas totl:ts as obrigarões que houver coutr<1ltido. Este
artigo não podcrú snr alterado em tempo alr~um, salvos os
casos estabelecido" no Hegulamcnlo n. 27H de 10 de Dezembro de 1866.
Art. 62. Dado o caso do artig-o nnlerior, o presidcntr, o f.o
secretario e thesomeiro, ou quem suas vozes fizer nessa occasião, ficarão com· ;tuidos em t•ommissão para tratar com a
cas:.t pia que se qnizcr obrig-ar por 11111a csrTiptnra pnhlicr~ a
cumprir a~ pensõr:; Psta lwlecida~ i ta l'ônn~t tio ~ 2." 1lo :11·t. :li,
<tlé que naturalmente cllas <tea!Jem. sendo derlarr~dn Jtn nscriptura o paragraphn indicado e os nomes dns pensionbtns, c
lindo esse onus fi.::trú pertencendo 110 seu patl'irnnnio u !JUC
restar.
Art. !i3. A cmmnissiío 1le !JliO trata o nrtigo adma remctterá
um trasltulo da escriptura ao Juizo de Capellas t) nesidnos, :.fim
!le que possa ser fiscalisaclo o cumprimento da referida escriptura.
Art. UL Estes estatutos tcriio execuçí'ío logo tJUe forem
approv:tdos vela asscm!Jléa geral n nilo poderão se'!' :~Iterados
senão passados quatro :onnos.
Art. 65. Ficam revogadas todas as tlisposições em contrario.- Delphim José Pereira, presidente.- li'Ianoel Joaquim
lllendes, 1.• secret~rio.- Joifo l'crcim dos Santos, 2. • seerctario.

789

ACTOS DO PODER EXECUTIVO,

DECRETO N. 7895 -

DE

12 DE

NOVEMBRO DE

1880.

Autol'iza a eonstrucção da Estrada do forro ele Maceió á vi lia da Imperatriz,
na Provinda das Alagôas; approva os respectivos estudos o concedo, durante 30 annos, garantia do juros elo 7 'ó soht·o o capital maximo elo
4.Jã3:000&000.

Attendendo ao que Me requereram Domingos Montinho e
Manoel Joaquim da Silva Leão, Hei por hem Autori1.ar a constmcção da Estrada de ferro lle Maceiô ú villa lia Imperatriz,
na Província das Alagôas ; Approvar os respectivos estudos
apresentados em virtude do Decreto n. 7517 lle i8 de Outubro
de 1879 e Conceder, nos termos da Lei n. 2í50 de 24 do
SetC'mbro de !873, a garantia de juros de 7 "/o, durante 30
nnnos, sobre o capital maxi1no de !J,.i.ia:J:0001~, ú mnprcza nu
companhia que organizarem para a construcç:io da mesma
e~truda, observadas as clausulas m~exas aos Decretos n.
G9!J5 de 10 de Agosto de 1878 e n. 7:ili do 18 de Outubro
do 1879 e as que com este baixam, assignadas por Manoel
Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario
de Estado dos Negocios da Agricultura, Commereio c Obras
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 12 do Novembro de 1880, ti!l. o
da Indcpcndencia o do Jmperio.
Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador.

llfanoel Buarque de llfaceclo.
Contrato entre o Governo Imperial, Domingos
1\loutinho e Manoel .Joaquim da Silvo Leão
por•a o construcção, uso c gozo de utna estrada
de rer•ro desde a cidade de 1\lncelt"i att- ii villa
da Imt>erat.r•iz, na Provincia dn5 Alogôas, debaixo das seguintes condições.

Fi~a con~edid? ~ D~mingos .Montinho e Manoel Joaquim
da. Stlva. Leao pr1v1legw por 90 :mnos para :1 construcção, uso
e gozo de uma oJstrada de fllrro, de bitola ,~ J um metro entre
trilhos, _ti c:,_ de a ddad~ de Maceió até á v• da da Impera.triz,
na Provmcra da., Alagoas, sob as clausulas :'mexas ao Decreto
n. 6995 de iO de A!fosto de :1.878, que fanío parte integrante
da presente concessao.
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H
A construcção da estrada far-se-ha de conformidade com
os estudos apresentados pelos concessionarios em cumprimento
do contrato autorizado peln Decreto n. 7517 de i8 de Outubro
de 1879, os quaes ficnm approvados, excPptuando o orçamento,
e de accôrdo com ~~~ modifica~ões que se reconhecerem necessarias e forem autorizadas pelo Governo, á vista de estudos
justificativos, induidos nestes os de uma variante pelo taboleiro do Pinto, que serão apresentados pelos concessionariM
nntes de começarem ns obras.
Paragrapho uni co. O Governo poderá preferir o traçado peln
cidade de Maceió.

•

III

Os concessionarios obrigam-se, ·sob pena de caducidade,
salvo os casos de força maior, a qne se refere a clausnln IV
do Decreto n. 6995 de iO de Agosto de !878 :
§ L• A incorporar, no prazo de 1~ mezes contados desta
data, uma empreza ou companhia, dentro ou fóra do Imperio,
para a construcção da estrada.
§ ~. • A depositar em um estabelecimento banca rio, dentro
do prazo de l~ mezes, a t·ontar de 18 de Outubro do corrente
anno, por si ou pela empreza ou companhia que organiz.trem,
a quanti:t precisa para as despezas das obras e servio;os que
tiverem de ser executados no priuteiro auno.
§ 3.• A dar começo ás obras no prnzo de seis mezes, contados
da data do decreto lJ.Ull approvar os estatutos da t>mpreza ou
companhia, ou permittir que elb funccione no Imperio, si fôr
estrangeira.
§ ~.· A concluir todas as obras no fim de dous annos da data
em que começarem.

iV
Além dos favores mencionados na clausula rn das annexas
ao J?ecre!o n. 6995 de lO de Agosto de 1878, terão os concessiOnariOs ou a empreza ou comp~nhia QUI' fôr organizada
preferencia, em igualdade de condiçõe;;, para o proloiJO'amento da estrada ora conredida.
'"
Paragrapho unico. Poderão lambem assentar trilhos nas
estradas e caminhos actuaes, si estes se acharem no traçado
appr?~ado, comtanto que não interrompam ou prejuditJuem
a fae~!ulade e segurança do transito publico, e obtenham
para ISS~ .a necess~ria permissão das autoridades provinciaes
ou mumc1paes. So neste caso se fará effectivo este favor.
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v
O Governo garant!l ojuro de 7 •lo ao anno sobre o maximo capital de 4.553: 000~, durante o prazo dn 30 :~nnos, o qu:~l não
poderá ser elevado, salvo si, adoptada a variante pelo Laboleiro
do Pinto, fôr reconhecida relo mesmo Governo a necessidade
de augmento deste capita p:~r11 execução das respectivas
obr:1s.
§ i.• O capital de 4.553:000~ poderá ser levantado de uma
só vez, ou á medida que fôr necessario para seu emprego,
contanto que, em rel11ção aos juros garantidos, seja observada
a cl:msula li das annex:ts ao Decreto n. 6995 de 10 de Agosto
de 1878.
§ ~. • Esta garantia far-se-ba elfectiva, em relação ao capital
empregado em qualquer parte da estrada concluida, observadas, porém, as condições da clausula IV do citado Decreto de
t.O de Agosto de 1878.
VI
O material rodante da estrada constará do seguinte :
Oito locomotivas, dons carros-salões de primeira classe,
systema americano; dons carfllS mixtos de primeira e segunda classe, de passageiros, americanos; dons ditos de segunda classe ; tres ditos de terceira classe ; tres carros de quatro
rodas para bagagem e correio; cincoenta carros para mercadorias; i5 ditos p11ra animaes e i5 wagonetes.
Todos os carros deverão ter freio, e bem assim metade dos
wagons.

VII
A empreza fica sujeita aos regulamentos expedidos e aos
que o Governo expedir para a fiscalisação das estradas de
ferro garantidas pelo Estado, na parte que não contrariar a
presente concessão.

VIII
Qualquer que st'ja a ~éde da em preza ou comp:mhia, que
fôr organizada para a construcção das obras, terá ella um representante no Imperio para tratar com o Governo; sendo,
porém, da competencia exclusiva dos Tribunaes do paiz as
questões suscitadas entr!l a empreza ou companhia e os particulares.
lX

Fica entendido que esta concessão, em nenhum de seus
elfeitos prejudicará outras anteriormente outorgadas, ou quaesquer direitos adquiridos.
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X

Para garantia da execução do presente contrato os concessionarios prestarão no Thesouro Nacional a caução de
30:000~ em dinheiro ou apolices da divida publica ; sendo
!O: 0006 antes da assignatura do mesmo contrato, e o restante
quatro mezes depois, sob pena de caducidade.
Esta caução será preenchida sempre que for desfalcada
por desconto de multas, e si fôr em dinheiro não vencerá
juros.
Em fé do que se lavrou o presente contrato que é assignado por S. Ex. o Sr. Conselheiro Manoel Buarque de Macedo,
:Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas, pelos concessionarios Domingos
:Montinho e Manoel Joaquim da Silva Leão e pelas testemunhas abaixo mencionadas.
Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em H de Novembro de !880. - .Manoel
Buarque de .ilfacedo.- Manoel Joaquim da Silva Leâo.- Domingos Moutinho. Como testemunlws, José Chl'ispiniano Valdetaro.- Joaquim SatU1·nino Duarte Silveira.-Estavam lançadas, e devidamente inutilisad:.~s, duas estampilhas no vnlor
total de oitocentos réis.

DECRETO N. 7896-

DE

H>

DE NOVEMBRO DE

!880.

Proroga. o prazo de duração da Caixa Hypothecaria, estabelecida na Provineia
da Bahia.

Attendendo ao que Me requereu a direcção da • Caix:.~ Hypothecnria •, estabelecida na Província d:< Bahia, e Tendo
ouvido a Secção de Fazenda do Conselho de Estado, Hei por
lJem, de conformidade com a Minha Imperial Resolução de
!3 do corrente mez, Prorogar por 20 annos, contados do dia
i2 de Janeiro do anno proximo futuro, o prazo de durnção
da mesma Caixa.
José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Senador do Imperio,
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario
de Estado dos Negocias da Fazenda e Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro aos :1.5 de Novembro de i880,
59. 0 da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o lm)lerador.
José Antonio Saraiva.
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DECRETO N. 7897 -

DE

Hi

DE

NOVEMBRO DE

1880.

Autoriza a organização nesta Gôrto de uma sociedatlc anonyma com o tit.nlo
do • Banco Auxiliar.•

Attendendo ao que Me requereram Manoel José Borges e
outros, e Tendo ouvido a Secção de Fazenda do Conselho lle
Estado, Hei por bem, de conformidade com a Minha Imperial
Resolução de 6 do corrente mez, Conceder aos supplicantes a
autorização que pedem para organizar nesta cidade no prazo
de um anno contado da publicação do presente decreto, uma
sociedade anonyma com o titulo de •Bam:o Auxili:n·· sobre as
bases indicadas no pro~pecto junto, por elles apresentado;
supprimidos, porém, os respectivos arts. i. • e 2. 0 , e ficando os meRmos supplicantes obrigados a submetterem á approvação do Governo dentro do dito prazo os estatutos do Banco.
José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Presidente do Conselho de 1\linistros, Ministro e 8ccretario de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do Trilmnal do Thesour<> Nacional, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro, Hi de Novembro do
1880, 59. o da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
José Antonio Saraiva.
Pro&(lecto do projectado Banco Auxilia•· cuja
autorização Col requerida no dln 9 de .Julho
de 1.880.

Estabelece-se nesta Côrte um Banco denominado-Banco
Auxiliar-que será sómente nos seus limites dedicado a proteger os pequenos-commercio, lavoura, artes e industria.
Seu capital será de dous mil contos de réis, representados
por dez mil acções de duzentos mil reis cnda uma, cujas
entradas serão feitas por prestações no maximo de ;; o;., de
cada vez, e nunca haverão chamadas que não tenham o espaço,
pelo menos, de 30 dias.
Faculta a qualquer accionista fazer as entradas d'uma só
vez ou em diversas como lhes convier, sem por isso perceber
juro algum sem que o Banco principie as suas operações.
O Banco tratará sómente de proteger os seus aecionistas
da fórma seguinte:
Art. f. o Desde que tenha entrado com metade do nlor de
suas acções poderá, precisando de dinheiro, caucionai-as ao
mesmo Banco que as tomará em caução, reservando apenas

20 °/o.

Art. 2. o O accionista que caucionar suas acções tem que
pagar o premio do dinheiro que retirar, mas nunra maior de
to •;o ao anno, ficando-lhe sempre o direito de receber os
dividendos semestraes que lhe tocarem.
P. n. 1880
100
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Art. 3. • O Banco prest~r-se-ha :1 descontar lettras de quaes·
quer pequenos- Negociante, lavrador, artista ou industrial, desde eem mil réis nt.é cint·o eontos de réis, e com espcci;llidade as tf ue forem aceitas ou ,;acendas pdos ~eus
acciuni,tas.
Art. 4.. 0 ~ó se eonsillerarão pequenos- Commereio, lavoura, artes e industl'ia. aqnelles que seu capital não exceda
de vinte conto~ de réis.
Art. o." O Banco poderá fazer qualquer transacção sohre
caução, penhor mercantil, deseonto de leltr11s de Bancos ou
do The,:ouro, ou •'nmprns de mPt!les s1 n'sim lhe convier.
Art. 6. 0 O Banco niJrirú eontns correntes 11 qunlquer, dt>sde
com mil réis a cinco contos de réis.
§i." As qu:mtius att\ quinh•mtos mil rt\is poderão ser
retirndas livremento 110 fim de t)Uillzo dias, as que excedertlm, p11rt\111, a essa quantia, preeb~r;í <~Viso de tres dias para
retirar a totalidade.
§ 2. o Qualquer quantia deposita1la em conta corrente que
retirem a totalidade antes de quinze dias, não vencerá premio algum.
Art. 7." O Banco principiará a funccionnr desde que tenha um terço de seu capital realiz:ulo.
Art. 8. • Poderá o Banco elevar o seu capital ao dobro, si
assim lhe convier, emittindo uma segunda serie de ncções,
obtendo par~ isso a competente concessão, ;;endo sem11re preferidos na distribuição os seus primitivos accionistas.
Rio de Jnneiro, 9 de Julho de ts;.;o.-(Seguem-se ns assigTHI·
turas).

DECRETO N. 7898-

IJE

w DE

NOVE\IBRO DE

t880.

Deelara eaduen a eoneessão feit,, pelo Jleerolo n. 4547 de 9 de Julho do 1870
a Manoel .José da Costa Lima Yianna e João Antonio de 1\.tirnntla e Silva.

Hei por bem Declarar cndur,a a eoncessfío feita pelo Decreto
n. 1!547 de 9 de Julho de 1870 a Manuel .José da Go~ta Lima
Vianna e João Antonio de Miranda e Silva, visto niio haven~m
justificado o cn~o de força maiur, de qne trata a clau ·:J,
20. a dn mesmo decreto, como roi dtcidido peln Imp•·ri;d
Hesoluçiio de Consulta da ~ecç.io dos Negocios do Imperio
do Conselho de Estado. de 6 de Novembro do presente anno.
Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negodos da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e r11ça executar.
Pal:H~io do Rio !ln Janeiro em 15 1lc Novembro de 1880, 59. 0
da hHlepen•lenda e do Impl·rio.
f:r,m 11

ru!Jric~'

rle Sua :"\Iaç:estade o Imperadnr.

Manoel

Bll(u·qHe

r.._.-:.-:J:-.. •.P~·......,.

de

JlacPdo.
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DECRETO N. 7899-

DE

16 DB NOVEMBRO

DE

1880.

Autoriza a Companhia de navegação a vapor do Amazonas, limitada, a continuar a funccionar no lmpel'io com rertueção <lo sen rapit1l primitivo e do
valor de suas acçõus.

Attendendo ao que Me requereu a Companhia de n~vegnção
a vapor do Amazonas, limilada, Hei por bem Pernutt!r que
continue a funccionar no Imperio com o ('apitai reduz1do de
l. 1.000.000 par:1 J: 750.000, ficantlo lambem rrdnzido a .t 150
o valor Iwminal de t~nda acçiio.
Mnnorl Bnai'<JUfl rle Macedo, do Meu Conselho, Ministro. e
S<Jcretnrio de E.;tado dos Negocios da Agricultma, Commercto
e Obras Publica~, assim o tenha entendido e faça executar.
Pnlacio do Rio de Jnnf'iro em i() de Noven1hro de 18~0, 5!1."
da Independencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Manoel Buarque de llfacedo.

DECRETO N. 7900 -

DE

16

DE NOVEMBRO DE

1880.

Crêa um Commando Superior do Guardas Naeionaos na eotuarca <lo Caçapava,
na Provinr.ia do 1\io Grantlc •ln SuL

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Província do Rio G1·ande do Snl, e dr, conformidnde com a Lei
n. ::1!395 de lO 1\e :Setembro de 1873, Hei por bem Decretar
o seguinte:
Art. l. o E' creado na comnrca de Car;apava, desligada da
da Cachoeira, na Província do Rio Grande do Sul, um Commando Superior de Guardas Nacionaes, formado do :30.• corpo
de cavallaria, .iá organizado cum quatro e~quadrões, de mnis
outro ora ct·eodo eom tres esquadrões e a designação <I e ti3. •,
de um esquadrão avulso coma designação de r.,_•, e do7." batalhão da reserva, tamhem já organizado com G companhias
na mesma comarca.
Art. ~.· Os rereridos corpos terão por districto:
O 30. o a freguezia de No<sa Senhora da Conceição.
O ti3.• a freguezia de Santo Antonio de Lavras.
O &..• esquadrão a de Sant'Anna da Boa-Vista.
O 7." batalhão <ia reserva as meuciuuade~s freguezias.
Art. :!." Fir.a alterado nesta parte o Decreto n. 7~0&. de
:31 de Julho do anno proximo passado.
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M11noel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado, Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido c faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 16 de Novembro de 1880, 59. o da
Independcncia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magcstad<) o Imperador.
Manoel Pinto de Souza Danta.ç.

DECHETO N. 790l

-DE

iti

DE

Nonmnno

llE

1880.

Altrr:l anlgaui7.ar.ão tlo Commatulo guporinr tia 1:uarda \"adonal th romart:l
tla Cachorira, na. Prnyiucia tio Hio f:rando tiO Snl.

Attendenclo ao que Me ropre~enton o Presidente da Província do Hio Grande do Sul, llf'i por hem Decretar o seguinte:
Art. i." O Commando Superior de Guardas Nacionaes organizado nn comarca da Cachoeira, deslig-ada da de Caçapava
por decreto desta data, será formado com o actual corpo
de cavallaria n. 29, de outro com tres esquadrões e a designação de 64.. •, de uma secção de batalhão de infantaria do serviço activo com a designação de :3.•, c do 6. 0 batalhi'10 da reserva, iá creado na mesma comarca.
Art. 2.• Os referidos corpos serão organizados :
A :3.• secção de batalhão na ci<lade da Cachoeira.
O 2\J.• corpo nos districtos rlc fúra da cidade.
O 6-i.• corpo na freguezia du Nossa Srnhora da Concoiç~o
de S. Sepé.
O batalhão da reserva nos mcncionarlos districtos.
Art. 3. • E' alterado nesta parte o Decreto n. 7flO'~ d!l 3i
de Julho do anno proximo pas~ado.
Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estarlo Senador do Im1Jerio, Ministro r, St~crelario du Estado dos' Negocias da Justiça, assim o tenha cntenrlido e faea ~~xecut.1r
Palacio do Hio de Janeiro em 16 de Nonmbro de 1880, !j()_,;
da Independcncia e do Imprrio.
Com a rubrica de Sua :IIag-cstndc o Imper;Jrlor.
i1fanoel Pinto de Souza Dantas.
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DECHETO N. 7902- DE 19

DE NOVEMBRO DE

1880.

Cl'l·a uJai:-. uu1 corpo tlc t·avallat'ia c-om lrcs esquadrões, IHL froguezia de
:\ossa Senhora. da Oliveira lla Yaccaria, na Provjnda Uo Rio Gra.ude
do Sul.

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Pr~vin·
cia do Hio Grande do Sul, Hei por bem Decretar o segumte:
Artirro unico. E' creado mais um corpo de cavallaria,
com tres escruadrões e a designação de 65.", na freguezia
de Nossa Senhora da Oliveira da Vaccaria, na Província do
Hio Grande do Sul, o tlual terá sua séde no primeiro districto da mesma freguczia.
Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado,
Senador do Imperio, Ministro c Secretario de Estado dos
Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 19 de Novembro de 1880, f)g,o
da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.
llfanoel Pinto de Souza Dantas.

DEClU:TO N. 790::1- DI'! 19

llE NOVE~IBRO DE

1880.

Ele'" " •ruatro cs'l uadr•>cs o aetual 7. o corpo de Cavallaria da Guarda
:'i acionai da Provineia elo Rio Grande do SuL

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Provinda do Rio Grande do Sul, Hei por bem Decretar o seguinte:
Art. Lo E' e\fiYado a quatro esquadrões o actual 7. 0 corpo
de cavallarin lia Guarda Nacional ua Província do Rio
Grnnde uo Sul, o qual terá sua séde nos segundo c terceiro
districtos da freguezia do Nossa Senhora da Oliveira da
Vaccaria, na mesma província.
Art. 2.° Fica alterado nesta parte o Decreto n. 7411 de
3! de Julho do anuo proximo passado.
Manoel Pinto de Souza Danta~, Conselheiro de Estado,
Senador uo Impcrio, Ministro e Secretario de Estado dos
Negw:ios da Jn,;tiça, a:;sim o tenha entendiuo e faça executar.
Palacio do Hio de Janeiro em 19 de Novembro de 1880, :J9. 0
da Inllcpen!lenl·ia e d11 Imperio.
Com a rubrica de Sna Mr1gestade o Imperador.
Manoel

Pinto de Souzn Dantas.
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DECRETO N. 790&-DE 19 DE NOVEMBRO DE 1880.
Approva o plano o orçamento do engenho central de Igarapé-mirim, na Proa elausula 7.a das IJUO baixaram com
vincia do Pará, de conformidade
o Decreto n. 6~83, de t8 de Janeiro do 1877.

éom

Attendendo ao que Me requereu a Empreza Assucareira
do Grão-Pará, Hei por bem Approvar o plano e orçamento
das obras, desenhos dos. apparelhos e descripção dos processos
de fabrico de as~ucar de cannn, que a mesma empreza, de
conformidade com a clausula 7.a das que baixaram com o Decreto o. 6~83, de 18 de Janeiro de 1877, apresentou para o
estabelecimento de um engenho central em Igarapé-mirim,
na dila provincia.
Manoel Buarque de Macedo, do Meu Constlllto, Ministro e Secretario de Est11do dos Negocios da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em i9 de Novembro de 1880, 59. o
da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarque de Macedo.

DECHETO N. 7905 -

DE 20 DE NOVEMBRO DE 1880.

Approva os estatutos da Sociedade Edifieatlora do theatro S. Cbristovão.

Attendendo ao que Me representou a directoria da Sociedade
Edilicadora do theatro S. Christovão, e C·mfonnando- me
com o parecer da Secçi o dos Negocio~ do Imperio do Conselho de Estado; exarado em Consulta de 6 de Outubro ultimo, Hei por bem Apvrovar os estatutos da mesma sociedade.
Quaesquer alterações que se fizerem nos ditos estututos não
poderão ser postas em execução sem prévia approvação do
Governo Imperial.
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Neg!•cios do Imperio, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em
iO de Noveml.lro de t880, 59. 0 da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Ma~ esta de o Imperador.

Barão Homem de Mello.

ACTUS IJU l'ODEI\ EXEGUTiro.

79U

Estatutos da Sociedade Edificadora do theatro S.
Christovao.
CAPITULO I

DA

SOCIEDADE E SEUS FINS

Art. i. • Fica creada no bairro tle S. Christoviio, no Rio
de Janeiro, uma socieJalle, cujos fim: são construir e manter nes~e l•airro um thentro destinado pnra espPcta«,ulos
dramatieos, Iyricos, equestres e para outr~s quaesquer reuniões permittidas.
O theatro denominar-se-ha : - Theatro S. Christovão.

CAPITULO 11
DO CAPITAL E SUA EMISSÃO

Art. ~- 0 O capital dn sodeda1le se1·á de 50:0008 (cincoenta
contos), n•presentado por mil acçõ"~ rle 5"/$ cada 1!1113,
emissiveis om duas series.
Art. 3. o A primf:'it·a serü1 de acções será emiltid:l dosde logo,
e 11 segunda IJUIIUdO for designado pela assembléa geral dOS
aceiouistas da pr•meira, por proposta da directoria.
Art. 6,. 0 Na emissão da segunda serie de aeções s~rão preferidos os accionistas da primeira.
Art. 5." O valor tias acções será realizado em prestações
mensnes de 56 a i06 por acçào, a juizo da directoria, ou
integulmentr, á vontade dos accioni~tas.
Art. 6. o Fica constituída a sociedade de}Jois de realizada
a primeira entrada.
Art. 7. o Do producto liquido apresentado no balanço annual serão retirados tO % par.• 11 furm,1ção do fundo de
reserva, e o excedente snrá distri1JIIi11o pelos arcioni~tas
como dividendo, proporcionalmente ao numero de acçõe,; que
possuírem.
Art. 8. • O fundo Je reserva- considerar-se- h1.1 comp Ie to
assim que chegar á qmmtia de dez c«nlos de réis (10:0008).
Art. 9. o O acciouista qne nos trint<J dias subsequente~ ao
ultimo do prazo marcado para algumas das entradas do
capital não acudir á chamada, perdllrá o valor das entradas
feitas, o qual accrescerá ao fundo de reserva, ficando, porém,
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ü directoria salvo o direito de, si assim o julgar, compel-

lil-o pelos meios legues a preencher o capital das acções
que tiver subscripto. No caso de optar a directoria pelo commisso, poder:í reemittir as acções.
Art. iO. Nenhuma acção poderá ser entregue ao accio·
nista, ou ser transferida, senão depois de realizado o seu
valor. O accionista é re~ponsavel pelo valor das acções que
subscrever.
Art. U. As transfcrencias de acções seriio feitas em livro especial, por meio de termo assignado pelos contratantes c rubricado por um dos directores, sem o que não seriío
válidas.

CAPITULO lii

DA ADMINISTHAI)ÀO DA SOGIEDAm:

Art. !2. A sociedade scrú admini~trada por umn dirc·
ctoria eomposta de cinco membros: presidente, vice-presidente, 1. o secretario, 2. o secretario e thesoureiro.
Arl. !3. Compete á directoria:
§ L o Dirigir todos os trabalho,; da sociedade.
§ 2. o Hepresentar em Juizo e fóra delle.
§ 3. o Convocar nas épocas determinadns a asscmbléa
gernl ordinaria, e extraordinarinment" qnando julgar conveniente, ou quando fôr n~querida J!Or um numero de
accionistas que representem um deeirno do capital da sociedade.
§ 4. o Cumprir e fazer cumprir· estes estatutos.
§ 5. 0 Apresentar :mnualmente á assembléa gernl um
relatorio minucio~o do estado da socie1Iatle •lm·ante o período arlministrativo, ineluintlo nes<c relntorio o balanço geral.
Art. H. Qunndo qualquer membro da directoria fallecer
ou mudar-se do paiz, ella chamarú um substituto interino
entre os accionistas até a primeira assembléa geral.
Art. 15. São attribuições do presidente :
§ L" Presidir todas as reuniões da llircctoria c manter a
ordem Il:IS deliberar;ões.
§ 2.• Designar o fim para que é convocada a assemhl1'a
geral extraordinaria.
§ 3." Designar o accionbta QILL' suiJ~Iitua o director ausente on fallecidu.
·
§ 4." Ordenar por escripto :w tliesonreiro o pagamento de
todas as despezas autorizada~ pela as8rmbléa geral ou pela
directoria.
§ 5." Abrir, rubricar e encerrar os liYro'> da soeiedade, r·
assignar toda a sua correspondencia.

IICTUS
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Art. t6. Ao vice-[H'esidéntc cornpetr :
No caso de impedimento ou ausencia llo presidente, snbstituil-o em todas as su:.~s attribu1çõt·s.
Art. i7. Ao i. o secretario cumpre:
§ L o Hedigir as actas das sessões da directoria, segundo os
~pontamentos fornecidos pelo 2. • sPcrctario.
§ 2. • Helligir e assignar toda a corrcspondencia da 'oc.ietlade, expedir annuncios c officio~, desde que sejam ordenados pelo presidente.
§ a.• Substituir o vice-presidente.
§ ~-· Lan~ar em um livro especial as actas tlas ses~õ·~s da
assembléa gerul e da directoria.
Art. i8. Ao 2." secretario compelt':
§ L• Tomar apontamentos para o L• secretr.rio redigir ;l~
actas.
§ 2. • Lançar em um livro especial os nomes e a residencia
!los accionistas.
§ 3." Substituir o 1." secretario nos seus impcdim<·Ill"~' ~~
coatljuval·o tJnantlo fúr neec~sarin.
Art. 19. O the:-:oureiro é o ueposilario da caixa da ''Jeiedade, e como tal responsavcl por ella. São seus ue1·cre.< :
§ 1.• Anccadar todos os dinheiros pertencentes ü sociedade,
ft1zrndo recollwr os saldos ao cst~lielccimento bancario qu0 a
directoria escolher ; assignar todos os recibos c cxtrn h i1- os
até o dia 30 de caua mez.
§ 2. • Apresentar mensalmente na reunião ua directoria um
halancete do movimento c estado da caixa.
~ 3. 0 Satisfazer todos os pagamentos ordenados por I'S·
cripto pelo prcsiuente.
§ r1. • Apresentar :mnut~lmcntc ao presidente, 15 dias antes
da assembléa geral de prestação de contns, o balan(:o gend
pnra ser incluído 110 relatorio c di,.;rntido pela as~e!IIIJ!éa
geral.
§ 5. 0 Eseripturar com methodo, simplicidade e clareza os
livros -Dia rio- e -C1ixa- da sociedade, nos IJll!les serão
lançados todos os recebimentos e Jlllgmn• ntos devidamente
nspeci!icados.
CAI'lTULO IY
D.\ ,\SSE~IIJLJ~A CEP.AL

Art. 20. A assembléa geral é a reunião dos accionista,; <[llitcs parti deliberarem sobre materia de interes;e SIICial.
Art. 21. A asscmbléa geral será ordinari:~ e extraordinaria.
Art. 22. A assembléa geral ordinaria cffcctuar-se-ha annunlmente em duas reuniões, sendo uma na primeim dominga do mez de Julho, c outra na terceira dominga do mesmo
mez.
P. n. 1880
!OI
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§ L• A primeira será para apresentação do relatorio, elei·
ções da directoria c commiss~o de exame de contas.
§ 2." A segunda ser:í pnra tliscns-~o do parecer da commiss~o de contas, posse da directoria e o mais que fôr relativo
aos interesses sociaes.
Art. 23. As assemhléa'i w~rnes ser~o presididns por ua1
d'entre os accionistas r1ue fôr acelarnadrJ, com1Jetindo a este :J
escol h~ de dous outros para sr~cretrll·ios.
A escolha pnra qualquer do' m•·mLros dn mesa não poderá recnhir nos directores ou empregar los da sociedade.
Art. 21L A assemhléa geral extraordinaria será a que fôr
convocada pela directoria para fim declarndo no annuneio
que a convocar.
Nas assembléas geraes extrnordiMrias ni"to se poder:. tratar de aswmpto estr:mho a essa convoca(.'iiO.
ArL. 25. A assernhlda gnral onlinaria ou extraordinaria
consitlcrar-se-ha constituitla quando o nnn1cro de accionistas
presentes representar a sexta parte do numero da~ acr,:õcs
emittidas.
Art. 26. O accionista flUe possuir dn urna a cinco acções
tem um voto, não podendo nccionista algum ter mais de
cinco votos, qualquer que seja o nunwro tlr) ac..:õos que possuir.
Art. 27. A convocaç~o da asscm!Jléa 4'eral scrit precrdida
de annuncios que designPm lo·.~ar, dia, horn c o 11ssumpto
a tratar-se, cuja Jlllblien~·~o ser:í feit:1 nns folhas diaria,; dr
maior circulação.
Art. 28. Si no dia da reunião não sr :tehar JH"<Jsente o numero legal até uma hora dr.Jlois da marcada no annuncio,
fnr-se-hn nova convocnção tlcrlnrando-sn qtw não tendo compan•cido nU111ero leg:ll a :ls-;t·mhlt'a gernl con.;tituir-se-ha
com qualquer numero.
Art. 29. Todas as deliberar;(h~s da n~scmbléa geral seriío tomadas por m11ioria de votos.
Art. 30. São attrihuições da a"SCIHiiléa geral:
§ 1." Eleger annu11Jmcnte por esrrn tini o i'I'Crfllo a directoria
e a commissão de contas, snl\·o o di,po,.:to no art. 3~.
§ 2." Julgar dos actos da directori:1 e d:ts ronlns vor dia
prestad11s no fim de cnda período :tdministrativ•L
Art. 31. Desde que n nsscmhléa gernl approvar o parecer
da cornmiss~o de exame de contas, 11ea 11 directnri[l que as
prestou plcnamcntrÚJUite. rclativarrtr•ntr á snn gesl~o durnnte
o nnno n que ellas se rcferin·m.
CAPITULO Y

Art. 32. O fundo de res!'rva, na r~·,rma dn lei, t' exclusivvmente destinado 11 fazer fuce Ú' pcrdn,.: do capital social ou
a suhstituil-o.
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Art. 33. A sociedade durará 30 annos, a contar da data
da approvação destes estatutos. si ante~, por motivos imprt'·
vistos, não for di:'solvitla.
Art. :.!'!. Todos os accionistas, tJUe subscre\·erem os presentes estatutos, dão plenos poderes á.directoria para impetrar
do Governo Imperial a sua approv~ção, hL•m como para acqui·
sição do terreno e construct;ào do theatro com quem maiores
vantagens olferecer, terminando a directoria que dt'r começo
á construcção do theatro o seu mandatmn sómente depois de
concluída a sua edificação.
Art. 3~. A sociedade considerar-se-ha dissolvida, para o
effeito de entrar em liquidação, logo que o balanço annual
denuncie a pet·da da terça parto do capttal.
Art. 36. Si o capital social se desfalcar, em virtude de
perdas, não haverá dividendo cmquanto o mesmo capital não
fôr integralmente restabelecido.
Art. 37. Quando a sociedade, por qua!IJUCr motivo se tenha
de dissolver, a assembléa g,•ral dos sorios nomearú uma commissão de Ires membros para proceder ú sua liquidação, e o
producto desta serü distribui do pelos accionistas, na pro·
porção do numero de acções que possui rem.
Rio de Janeiro, :1.3 do Agosto de f.880.- (Seguem-se as
assignaturas.

DECRI<:TO N. 7906- DE 20

DE NOVEMDHO

DE

!880.

1\fanda executar novos planos para as loto rias do Estado.

Em execução do art. 7. • da Lei n. 3018 de 5 do corrente
mez, Hei por bem Decretar que fiquem Eem elfeito o~ planos
adoptados para as loterias do Estado pelos Decretos u. 7riq3
de 22 de Novembro de 1879 e n. 76\JO de 17 de Abril do
co~rente anno, sendo s~l~stituidos pelos dous, qut\ com este
b:Hxa m, logo que venltcnr-se a extracção da loteria de
600:00!}8, cujos bilhetes acham-se á venda.
Jo.;é Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Senador do Irnperio
Prrsidente do C•m~ellto de Ministros, Ministro e s~cn·tario d~
Estado dos NegodJs da Fazenda e Presidente do Trilmnal
do Tltesouro Nacional, as,;im o ten!u, entendido e fttça
executar. Palacio do Hio de'· .Janeiro em 20 de Novembro
de 1880, 59.• da lndcpendencia c do I111perio.
Cnm a rubrica de Sua Mngeslade o
/Jsé Antouio

Imperad2J.:.~

~~; í''
~'\\\

~)'
)

,\

\

:.1
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Plano l>ara u.n1.a lotori.•~ (lo G.ono:oooij~ cujo
beneficio o itnposto serão divididos por :JO
bouollciarias qno~ en1. virtu<Lo de decretos do
conccs.o;;;ão9 goza.u1 (las vantagcn~ tlc.;;;se bcnc•
Ilcio o imposto.

A loteria com)lõe -~e de bilhetes inteiros, meios bilhetes e
quartos, e será dividida em tres sorteios, com intervallo de
tres dias de um a outro, tendo todos os numeros direito aos
tres sorteios. A quantia acima será dividida em 500.000
hilhctes do vnlor de 12# raila bilh<'tc.
A salH~r :
1 .o

SOr.TEIO

H.'J lli'I'lllÍO~ ~:n Y li·H' tlc, .•.
li02 :no o~0011
Sendo:
t:;o: OO:I~OOll
1 premio do ...................... .
1 dito de ..•.•.••..•....••..•.•••..
nO: OOO,)OOO
1 dito de ......................... .
20:000Jj000
'• ditos do ........................ . 10:000.)000 40:000,5Qfl0
l.O ditos de ........................ . 5:000~000 50:ooo.:ooo
16 ditos de ........................ . 2:0~0,)000 ~2: oon,1ooo
'>O <litos de ........................ . 1.000,;000 40: 000,)000
!il1 ditos de ....................... ..
5DO,)OOO 21:000,)000
l.OO dites LI o ....................... ..
200,5000 20:000tOOO
2:;() ditos de ....................... ..
100,)000 2:i: ooosooo
LOOO ditos tle ........................ .
:i05000 :iO:OOil,<:OOO
õi,ll()O prcmios para to;las as ecntonas.
eujo algarismo torminnr naqucllc
em quo sahir o primeiro premie
doste sorteio, aehando-so inrluido
o mesmo numero a •.............
~0,)000 lOO:Oi!O.~OOO li0~:0:10~0(lll

1;,

n.',73

'2.

O g(H:TEIO

n.ül8 pt·cmio; no v.dor tlc •...........
Sondo:
{ prelJlÍO do ... ,. ............ ,..
200:0~,)000
I dito <le.......................
100:000,)000
I dito do.......................
GO:OOO.)OOO
1 dito do....... .. . .. . . .. . . . . ..
20:000,)000
4 ditos de ..................... 10:000,·,000 40:000,<000
lO clitos de.......... . . . . . . . . . . . :i:OJO.,)OOO 50:000·000
15 ditos de ...... _............... 2:000}.l000 30:000Jj()OO
ã:i tlito3 de...................... I :000,;000 5:i:(IOU.)OOO
80 ditos do......................
:í00,\0}0 4~1:000,)000
no :lit" do...................... 200,}0\JO 30:000,)000
3JO dito> do......................
100)000 30:000,'00)
!..000 ditos de......................
GO,;i'CO :i0:1100,'00J
5.000 ditos para todas as center•a<,
eujo algarismo terminar nat(Ucl·
lo em que sahir o primeiro
premio deste sorteio, aehando<e incluído o mesmo numero a
20,;noo 100:000.~0110

7r=:OOO/OO
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3. n

sonTEto

52.209 premio< no valor tle.............. • . . . •• . • . . • . • . . • . • 2.5icõ:0001JOOO
Sendo:
l
l
i
2
4
8
12
20
60
t:õO
3'õ0
600
f.OOO
50.(){)0

premio ...................... .
L OO:l: OO<l.~OOO
dito ........................ ..
200:0005 00
100 :000:1000
dito ........................ ..
ditos de ..................... . :i~l:OOO~ 100: 000,;000
Rll:OIJO,jiKltl
tlito; tio ..................... . 20:0ll0,$
30 :OOtl,JIKKl
tlitos tle ..................... . lll:lll~l,~
ditos de ..................... .
5:000,1
60: OJO31l00
2:000,)
40: 000,)000
ditos de .................... ..
1:000,)
60:000,5000
ditos de ..................... .
rõOUl
7:i:OOO,~·l01J
ditos <le ..................... .
70: OilO,)IlO l
ditos tle ..................... .
200ii
toO,)
60 :O~JO &000
ditos tlc .................... ..
5'): 000,)000
5\Ji)
tlilo> de ..................... .
uitos para todas as dezenas
cujo algarismo terminar na·
quello em quo sahir o t.o
premio deste sorteio, achando12,) 600: OOO,)IJOO 2.575:00(Jfl000
se incluitlo o mesmo numero a

---·- ---·--

52.2J9

3. Di2: OQO,)ilOV

6:;,300 premios nos Ires sorteio• ....
lm[loslo de 25 %sobre o total da lote-

ria ............................... .

l.. 500: ooo,suoo

Beneficio correspondente a 30 loterias

a H:JOO!j......................... .

333: 000,)000

Sollo de 500 mil bilhetes a 150 réi; ..

75:000;)000

Porcentagem ao thosoureiro o todas as
do_;;pczas 1le t ~~ ?ó ••...•.•...••....

90:000,)1)00

Quota tio

l~

% que pertence ao Estado

500.000 bilhetes a 12,)000... .. .......

30: 0001\llOO 2. 028: OOO,)COO

---- --·-

6. 000: ()(JO,)OüO

------

Palacio tio Rio de Janeiro, 20 tle Novoml11o do 188'.- Jose

Saraiva.

At:tmio
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Plano de uma loteria <lo 120:0008000

i
i
i
i
2

Premio .....................
Dito.. . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. ..
Dito. . . .. .. . .. .. . . .. .. . . .. . .
Dito........................
Ditos ... i:OOO/JOOO .•.....•..
(1. Ditos. . . . !>001$000.. . . . . . . . .
9 Ditos .... 2001$000 ..........
~~Ditos .... iOOIJOOO ..•.....•.
50 Ditos. . . . 501)000. . . . . . . . . .
LUO Ditos....
20#000 ..........

20:0006000
i O: 0006000
5: OOObOOO
2 :000/;000
2:0006000
2: 000$000

i:800~000

2:100#000
2: 500/)000
28:200#000

1.500 Premios.
- - - - - 75:600/JOOO
Imposto de 25 •;.............. 30:000/)000
Beneficio ................... H: iOO/jOOO
Sello de 6.000 bilhetes a 150
900/)000
réis ..................... .
Commissão ao thesoureiro de
i l/2 % ••••. ·•••....•••••. i:800/$000
Quot11 pertencente ao Estado
i/2•; •...................
6. 000 bilhetes a 208000 .......•...

120:0008000

Palacio do Rio de Janeiro, 20 de Novembro de i880.losé Antonio Saraiva.

DECRETO N. 7907 -

DE

22

DE NOVEMBRO DE

1880.

,\pprova os artigos organieos ou estatutos da Igreja Evangeliea Fluminense.

· Attendendo ao que requereram os membros da Igreja
Evangelica Fluminense, e Conformando-me, por Minha Immediata Resolução de i6 de Outubro proximo findo, com o
parecer da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de
Estado, exarado em Consulta de 27 de Agosto antecedente,
Hei por bem Approvar, para os effeitos civis, os artigos organicos ou estatutos da mesma igreja, datados de 22 de
Agosto de 1879, com a clausula porém de que a igreja fica
obrigada, nos casos e para os fins designad:>s no Decreto
n. 1225 de 20 de Agosto de 1864., a impetrar licença especial
quanto aos bens qu~ d'ora em diante adquirir.
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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 eio do Hio de Janeiro em 22
de Novembro de 1880, 59.• da Independencia o do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Barão Homem de Mello.
Artigos organlcos da lgr~a
Fluanlnense

Evan~ellca

DA SUA INSTITUIÇÃO, NATUREZA, GOVERNO E }'JNS

Art. L • A Igreja Evangelica Fluminense é uma communidade religiosa que faz parte da Igreja de Dt~us Nosso Senhor Jesus Christo na terra, c 'fue, como igreja local se congrega na cidade do Hio de Janeiro para prestar culto a Deus
adorando-o em espírito e veruade e conduzir-se de accôrdo
com os preceitos de Christo nas escripturas sagradas.
Art. 2.• A Igreja Evangelica Fluminense compõe-se de
illimitado numero de pesEoas de ambos os sexos e de qualquer nacionalidade ou condição crentes em Nosso Senhor
Jesus Christo, cuja profissão seja corroborada pelo bom
comportamento recommendado nas escripturas sagradas.
Art. 3. • Esta Igreja só reconhece por seu cabeça Nosso
Senhor Jesus Christo, e para o seu governo . em ma teria de
culto, de doutrinas, disciplina e conducta, não tem outra
constituição senão a Bíblia Sagrada.
Art. 4. o A igreja Evangelica Fluminense recebe o seu
governo e autoridade unicamente de Nosso Senhor Jesus
Christo pelas escripturas sagradas, e, como igreja o exerce
em sua assembléa ; é porém, dirigida e representada, em
negocios de seu patrimonio, por uma administração que
será o seu orgão secular.
DO PATRIMONIO E SUA

ADMINISTRAÇ,\0

Art. 5. • O patrimonio desta igreja será creado com os
donativos e legados que lhe forem feitos, e consistirá dos
edillcios que adquirir para culto, escolas de instrucção,
apolices da divida· publica e todos os bens cuja posse lhe
seja permittida pelas leis do Imperio.
Art. 6.• A administração será eleita annualmente d'entre os membros da igreja, e compor-se-ha de um presidente, um t.. • e um 2. o secretarios, um thesoureiro e um
procurador ; e tem a seu cargo :
L o Representar a igreja em todos os nego cios concernentes ao seu patrimonio ;

R08
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2. 0 H•'ccher os donatiros ou lo'gndos CJilC forem feitos á
igT<·ja para qualquer fim, pngar todas as dcspczas ordinarias
n :1~ extrnordinarias qne forem ;mtorizadas peln nssernblén,
tlepoi:' de compelentenwnll:l :t\'Pr!Jad:•s, tl<intlo :.10 excedente :l
:1pplic:Jç:lo que fúr ordenada pela nwi'ma nsso'miJié:.J;
:~."Zelar oscdi!icios para culto c escol:13 de instrucç:lo, ai tender n quaesquer concertos e outros :lfl·aujo:'.fl:lr:l ::1 boa or·
drm do serviço; e prcstnr annualmente contas á igreja, ou
lJU::l!Hlo I he sejam pctlitbs.
Art. 7." O thesom·!'im será rcsponsarcl ;, i:.,:rPj:l, com seus
IH~ns havidos.e [!OI' havei·, pelos yalores ou objectos pertencentes á i!rreja, confiados por inycntario ú sua guarda, não
podt>ndo dar-lhes destino nem png:u· !JUalrJliCI' dcspeza exrra•.•r,Jinaria sem autoriznç:io de lorla a aumini,lrar;~o.

Art. R. 0 A assembléa geral compõe-se lle torJos os mcml;ro> em commnnh~o com est;t igTPja. e as suns sessões são
orrlinari:~s e esJH~cia1•s, <Jtt e\lraurdinarins, quando sejalll
ncccs~arias.

Art. 9. 0 As sessões ordinarias celebram-se nwmalmente,
e tr\m por fim informar-se e cleliller:u· sobre tndo que diz
respeito ao progresso c intcressl's lia comnmnid:1de em materia ecclesiastica.
Art. 10. Haverá duas sc~sões Jt1 assembléa geral espedaes
para tratar de negocios :Jdministrativos, as quaes terão Ioga r:
A 1. • em fim de Dezembro ao prinripio de Janeiro, para o
lim de tomar contas á administração, ouvir lm· o seu rPlatorio,
eleger novos administradores, e uma commissiio de tres
membros para exame de contas.
A 2 a em Janeiro ao principio u•~ Fo'Ycreiro, porém nunca
excedendo de 35 dias depois da se::são antecedente, para o
fim de otn·ir ler e discutir o p:trercr dn l'xame de contas
1'0111 o rrl~ttorio, d:u· posse aos novos admini~trauores c regulnr tnrl:i a sua administr:I('~O.
Art. H. As sessões éstJeciacs da assembléa geral serão
con vor:1das por annunrios nas reuniões dominicac~, 15 ui as
antes; e nos ultimos pelo jornal de maior circulação da
Cúrle ; e não poderão delilJernr sem a presença pelo menos
de l/3 de membros (do sexo masculino) residentes na Cúrte
n cidade de Nictheroy.
D\

ELFI(i.O

Art. 12. Posto que todos os membros em communhão com
esta igreja gozem do direito de voto na assembléa, e têm
nw>mo o dever de tomar parte em seus trab3lhos, sómente
p•)•l<>m ::er eleitos !'ara cargos da admini<traç50 arJnellr>s que
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nceit31ll ns doutrinas CXJJI'e~sas nn ' Breve Exposiç~o da,;
Doutrinus Fundamcntaes oo ChristianisJnO• :tceiln~ por esta
igreja e nppcnsos a estrs t~rligm orgrmicos.
Art. J:J. A <ttlmini,;lra~:-;o rio p:ttr:moniu ~~·r;', eleil:1 t'lll
sessão ('SJWcial,. sPgundo dell'rmina o :•rl. 10, t' serú n11'ilicada nus pessoas que oiJti\·ercm n1aiori:t ab>oluln t!e Yotos do>
membro~ pre,entc~ I!il nssemliléa.
Art. H. E~t.• eleição 8Cr:i prorcdiu:1 rdn liitura d.1 rclatorio n prcsta~·iio de cont:•s da :tdminislr:•riio transada, ~s
quacs serfio entrogucs á c• mmissiio de exnmc de contas fJUt'
os ex~minará c dará seu parecer nu se~s~o em IJlle tomar
posse a II0\':1 administra;,-ã<J.
DISPOSIÇÕES

I:ERAE<

Art. l:.i. São sujeitas ao juizo dt•,ta igreja c dl'!lu excluitla:;
as pe,soas em sua coHHnunhüo cujo proectliuJcnlu não w conforme com o ensino e preceito' de Deu,; nas cscriplur:.~
sagradas; c por cs,;a excJn;;5n c uwsmo climinnç~o on dPsligaçiio voluntnria, perdem todos os direitos que ;>utes tinhn111
ao seu palrimonio como membros 1la ign·j:•.
Art. f(j. Os memiJros c lei li)S JWra cargr.s da mlnlinistr:1~iio
não poller5o tomnr posse dos seus resp,•clivos cargos sem !JUL'
antes assignem reconhecendo solemnemente como u verdadeiro sentillo das pabvras uc Deus, O:i 28 artigos da ' llreVL'
Exposirão. •
Ar!. i 7. Alt\m destes artigos organiros, n igreja poderá
adotar um regimento interno, si assim lhe LOIIVÍI'r, para
regularisaçiio 1lc seus trabalho:; particulnrcs.
Art. i8. No caso de uma divio:ão nesta igreja o sou patrimonio pertencerá áqnella parte qne continuar a npoiar e
praticar as doutrinas exprrssas nos 28 artigos da • Breve
Exposição • ; no ca>o de ambns as partes os aceitarem no seu
lado, pcrtcneerá á parte que po;;suir a muioria.
Art. 19. Si por uma persegniç:io ou outro qunlrJLH'l' motivo esta ign·ja venha a dissolver-se, de sorte que não restem
tres pe>soas quo recebam c pratiquem as doutrinas expressas
nos ~8 artigos da • Breve Exjlosição, • re\erleriio lodos os
bons desta igreja em fnvor da Sociedade lliblica, i11 titulaua
The Britisft aml Foreian Bi/Jle Society.

Art. 20. Approvados pelo Go,·erno Imperial os pre~entes
artigos organieos da Igreja Evangelica Fluminense, nenlmma reforma nelles sení adaptada sem a approYnçiio do mesmo
Governo. (Seguem-se ns assignaturas.)

P. 11.
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DECRETO N. 7908- DE 22

DE NOVEMBRO DE

:1.880.

Reorganiza o serviço da extracção das loterias do Estado.

Tendo em vista reorganizar o f.erviço da extracção das loterias do Estado e a boa execução do plano que baixou com
o Decreto n. 7906 de 20 do correnti•, Hei por bem Mandar
que se execute o seguinte:
Art. t.• As loterias do novo plano serão extrahidas por
meio de rodas, sendo seis para a formação dos numeros o
uma para o sorteio dos premi os.
Art. 2.• Nas destinadas á extracção dos numeros, que terão
a serie de ordem de um a seis, serão depositadas as espheras
quo tiverem de formar os numeros do sorteio, collocando-se
na de numero um cinco espherus com os algarismos gravados- um, dous, tres, quatro e zero-, paro representar as
centenas de milhar. As restantes terão cada uma dez espheras
gravadas de -zero a nove-, afim de indicar dezenas de
milhar a de n. 2, unidades de milhar a de n. 3, centenas de
unidades a de n. i, dezell:ls a de n. 5 e finalmente a de n. 6
as unidades.
Art. 3.• Serão depositadas na setima roda as espheras qu~
tiverem gravados os premios de conformidade com o estabelecido no referido plano.
Art. 4.• A' medida que forem sendo extrahidas as espheras,
que deverão compôr o numero sorteado, será successivamente publicado não só o algarismo de cada uma dellas
isoladamente, como ainda o numero que resultar, sendo em
seguida recolhidas as espheras ás respcctiv:~s rodas.
Art. 5.• Publicado o numero, será em acto continuo extrahido da setima roda o premio correspondente.
Art. 6.• Sendo de quinhentos mil a quantidade dos bilhetes
de que a loteria se compõe, e só contendo a roda de centenas
de milhar os algarismos de zero a quatl·o, considerar-se-ha
formado o numero quinhentos mil quando apresentarem
zero as seis espheras extrahidas.
Si, porém, este resultado reproduzir-se em um mesmo
sorteio, ou tambem si der-se a repetição de algum numero
já publicado, ficará de nenhum effeito e preceder-se-ha á
extraccão de um outro numero.
Art. "7. • Em cada sorteio serão premiados com vinte mil réis
os bilhetes das centenas anteriores e posteriores á sorte de maior
valor dos dous primeiros sorteios, e com doze mil réis os das
dezenas anteriores e posteriores á sol'te de maior valor do
terceiro sorteio, inclusive os que obtiverem o maior premio.
Art. 8. • O beneficio liquido de cada uma destas loterias
será distribuído por trinta das mencionadas na relação
annual de que trata o§ 8." do art. 2.• da Lei n. :1.099 de :1.8
de Setembro de :1.860.
Art. 9. • Desde que seja annunciado o dia em que se deve
proceder ao sorteio, só poderá ser transferido por ordem do
Ministro da Fazenda.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO.
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Art. iO. A venda dos bilhetes continuará a ser feita no
escriptorio do respectivo thesoureiro.
Art. H. O thesoureiro das loterias recolherá ao Thesouro
semanalmente o producto da venda dos bilhetes, sendo ahi
escripturado como deposito em conta especial.
Art. n. Terminada a venda dos bilhetes e annunciado o
primeiro sorteio, o thesoureiro das loterias remetterá á Directoria Geral de Contabilidade uma guia com as declarações
precisas, á vista da qual serão transferidas de depositos para
as contas regpectivas as importancias que pertencerem não
só ao Estado como ás conces~ionarias na fórma do art. 8.•
Art. t3. A loteria será dividida em bilhetes inteiros, meios
bilhetes e quartos de bilhete.
Art. llJ,. O pagamento dos bilhetes premiados se effectuará
dous dias depois da extracção de cada sorteio, sendo os premios
superiores a l0:0006J?agos na Thesouraria Geral do Thesouro e
os inferiores áquella 1mportancia pelo thesoureiro das loterias.
Art. lõ. Para fazer face aquelles pagamentos o thesoureiro
das loterias requisitará do Thesouro as quantias precisas á
medida que carecer.
·
Art. i6. O pagamento dos premios de iO:OOO$ para cima
será feito por meio de cheques, rubricados na Directoria
Geral de Contabilidade e passados pelo thesoureiro das loterias sobre o Thesoureiro Geral do Thesouro.
Art. l7. A sabida dessas quantias, quer pelos pagament?s
que fizer o thesoureiro das loterias, quer pelos quo se realizarem por meio de cheques, será escri[}turada no Thesouro
como levantamento do deposito.
Art. i8. O pagamento dos bilhetes relativos aos tres
sorteios continuará a ser feito pelo thesoureiro das loterias
até seis mezes depois de realizado o terceiro e ultimo sorteio.
Findo esse prazo entregará na Thesouraria Geral do Thesouro
o saldo que tiver em seu poder e na Directllria Geral da
Tomada de Contas os biihetes e mais documentos para a
prestação das contas da loteria extrahida.
Art. i9. A segunda Contadoria da Directoria Geral de Contabilidade do Thesouro, á vista da guia dos premies não
recll!mados, apresentada pelo thesoureiro das loterias, por
occasião de recolher o saldo em seu poder, fechará a conta
especial do deposito, dando como remanescente da loteria não
só a quantia entregue, como a que ainda existir naquella
conta, devendo o total perfazer a importancia da mesma guia.
Art. 20. Ficam revogadas as digposições em contrario.
José Antonio Saraiva, do Meu f:onselho, Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secre- ·
ta rio de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 22 de No·
vembro de 1880, 59. • da Jndependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
José Antonio Saraiva.
~,:f\:l'\:/"oo'

812

ACTOS DO PODER EXECUTIVO.

DECRETO N. 7909- DE 23
Conco~c

DE NOVEMBRO DE

1880.

privilegio a Honri'}UC B1ianlhc para o processo tlc lllalar formiga,

ele sua invcnrão.

Attendendo ao que Me requereu Henrique Bri:mthe, e
Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corfw, SoiJerania
e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio,
por cinco annos, para o processo que declara ter inventado e
que denominou • Mula· formiga, • cuja descripção depo!'itou
no Archivo Publico, com a clausula de que sem o exnme
prévio do referido processo n5o será· effectivn a concessão,
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
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Novembro de 1880,
59.• da Independencia e do Impcrio.
Com n rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador.

Nanoel Btta1'que de Macedo.

DECRETO N. 7910- DE 23

DE NOVEMBRO DE

Concedo privilegio a Samuel Boaven para o

c

1880.

Ventilador Ypanema • do sua

iDV0'1ÇâO.

Attendendo ao que Me requereu Samuel Beaven, e de con·
formidade com o parecer do Conselheiro Procurador _da
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio, por lO annos, para fabricar, usar e vender
o c Ventilador Ypanenta, • que declara ter inventado, cuja
descripção e desenhos ficam archivados.
Manoel Buarque 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 23 du Novembro de 1880, 59.•
da Independencia e do Im per io.
Com a rubrica de Sua Ma gesta de o Imperador .

.llfanoel Buarque de Macedo.
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DECRETO N. 79H -

DE

23

DE NOVEMBRO DE

1880.

uma

Conec·lo privilegio a Miguel Alamir ll.1glioui, pam
machina de prc.par,1r
c pilar café tlonomiuatla « Turbina 'fangctéelas aporfoiçoada.

Attendendo ao que Me requereu :Miguel Alamir Bnglioui, e
de conformidade com o parecer do Conselheiro Pror.urador da
Corôa, Soberania c Fazcnd::~ Nacional, Hei por hem Conceder-lhe privilegio, por lO anno~, para fabricar e vender a
machina de sua inven~;ão destinada a preparar e pilar café,
dcnominnda • Turbina T<.tngetéclas aperfeiçoada •, cuja dcscripção e desenhos ficam archiwtdos.
Manoel Bnm·quc de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar.
Palncio do Rio dA JanciJ·o em 23 de Novembro de 1880, 59.•
da Indcpendencia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador.

Manoel Bual'que dt• Macedo.

DECRETO N' 7912

-DE

23

DE NOYEMDRO DE

1830'

r.ouccJo prh·ilogio a Franeisco Pinto llranUão para a prcparaçiio llrnowinn.da
c Kuphi. Yila •, que tlccl:lra ter inlcntatlo.

Attendendo ao que Me requereu Francisco Pinto Bnnul:to,
c Tendo ouvido o parecer do Conselheiro Procurador da

Corôa, Sober11nia c Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio, por lO nnnos, para a !'preparação, que diz
ter im·entado, destinadn n yivifirar n jcal'é, c por éllc dcnominnda, • Kuphi-vita, • cuja descripção depositou no Archivo
Publico, com a clausula do que sem o exame prévio da
dita preparação não será effectiv::~ a concessão, cessando a
patento nos casos previstos no art. 10 da Lei de 28 de Agosto
de 1830.
Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estudo dos Negocios da ,1\gricultura, Commerci:.>
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Hio de Janeiro em 23 de Novembro de 1880,
59. • da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o lmperador.

Manoel Buarque de ;lfaced?.
oAAJ'.,P..;~
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DECRETO N. 7913 -DE

~3 DE NOVEMBRO DE

i880.

ConceJo prililegio a Rohe Irmãos para os melhoramentos quo introduziram
nos carros denominado< - T•·olls.

Attendendo ao que Me requereram Rohe Irmãos, e Tendo
ouvido o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhos privi·
legio por dez annos, para os melhoramentos que declaram
ter introduzido nos carros_ denominados - Trolls -, cuja
descripção fica archivada.
Manoel Buarque de Macedo, do Meu Comelho, 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 23 de Novembro de iSSO, 59.•
da Independencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

Manoel Burtrque de Macedo •

DECRETO N. 7914,- DE 23

NOVEIIIBRO

1S80.

Concode permissão ao Padre Jo~qulm José Lopes pa•·a explorar minoraes no
município Llo CnrTdln., Provineia do I\lina~ Gerao ....

Attcndendo ao que Me requereu o Padre Joaquim José
Lopes, Hei por IJem Conceder-lhe permissão para explorar
jazidas de ouro e outros mineraes na freguezia de Tra.
hyras, município do Curvello, Província do l\linns Geracs
sob as clausulas que com egte baixam, assignadas por Manoei
Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario
de Estado dos Negocias da Agi·icultura, Commercio e Obras
Publicas, que assim o tenha rntendido e faça _executt~r.
Pal~cio do Rio de Jan~it·o em 23 de Novembro" de i880
59. • da Independencia e do Imperio.
'
'
Com a r 1brica de

Sua~l\Jagcstade

o Imperador.

M·moel Bua 1·que de llfaced'l.
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Clausulas a que se ret"ere o Decreto u. ,-914
desta data.

E' concedido o prazo de dous annos, contados desta data,
ao Padre .Joaquim José Lo-pes para, sem prejuízo dos direitos
de terceirs, explorar jazidas de our6 e outros mineraes, com
excepção de diamantes, na freguezia de Trahyras, município
do Curvello, Província de Minas Geraes.

11
São applicaveis a esta concessão as clausulas 2. a a 9. a das
que baixaram com o Decreto n. 6962 de 6 de Julho de 1878,
III

Satisfeitas as clausulas deste decreto ser-lhe-ha concedida
autorizaçl'ío para lavrar as minas que descobrir nos Jogares
por elle designados, si provar ter as faculdades precisas
para por si, ou por meio de companhia que orgimizar,
manter os trabalhos de mineração no estado exigido pela
possança das minas.
Na hypothcse de não ser-lhe concerlidn a lnvrn das minas,
como descobridor destas, terá direito n um premio fixado
pelo Governo, segundo a importancia das mina>, e que lhe
será pago por aquelle a quem forem ellas coneedidas.
No acto da concessão da lavra serão estabelecidas condições
que o Governo entender convenientes no interesse, quer da
mineração em geral, quer do Estado e dos particulnrc~.

IV
O coll<:essionario não poder:í proceder ils obra' da murlanç:•
<lo leito do rio das Velhas emqunntn não forem npprovados o
plano e a planta das ditas obras pelo Presidente da província,
que fará inspeccionar sua execução por engen beiro dt; sua
nomcacão, correndo as despezns desta inspeeção por conta do
concessionario .
. Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Novembro de 1880.ilfanoel Buat·que d11 }[acedo.

AGTOS DO PODER EXECUTIVO.

DECHETO N. í\lW -

D~

23

DE NOVEMDOO DE

1880.

ConceJo pcrmiss:io a Manoel Jo1é do Sou1.a Braga c Etluardo Hihciro
:\fendes para ox.plol'ar·om minot·acs no:; mt11lidpios tlc Guarapat·y, Itapc ·
morirn c Cachoeira do mos:uo nome, da Prodncia. 1lo J~,pirito Sanlo.

Attenrlendo ao quo Me rrryucreram Manoel José de Souza c
Eduardo Rilwiro .Mendes, Hei por bem Conceder-lhes permissão para explorarem jazidas dt~ onro e outros mineraes
nos municípios de Guarapary, Ilapcmerim c Cacho•·ira do
mesmo nome, na Província do Espírito Santo, mediante 3s
claumlas que com este baixam, nssignadas por Manoel Buarque
de l\laccdo, do .Meu Conselho, l\linistro c Secretario de Eslatlo
dos Negocios 1!a Agricultura, Commercio e Obras Publicas,
que assim o tenha entendido e f:1ça executar. Palncio do Hio
de .Janeiro em 23 de Novembro de 18il0, 1.)\). o da Indepcndcncia c do Imperio.
Com a rubricn de Sua Mageslmle o Imperador.

J[anoel !Juarquc de Macedo.
Clausulas n <Jne se ret·ere o Decr·eto n. ,.DIZ;
destn data.

E' concedido o prazo de dons annos, contados desta data, a
:\Ianoel José de Souza Bragll c Eduardo Hibeit·o Mendes, pari,,
,;em prejuízo dos direitos de terceiro, explorarem j;1zidas de
ouro e outros mineraes, com rxclusão dos diamantes, nos
município.; de Guarapary, Itapemerim c Cnchoeir~ do lll('SIIIO
nome, Província do Espírito Santo.

li
São applicaveis a esta concessão as clau;;ulas 2. • c !) . " das
que baixaram com o Decreto n. 6962 de 6 de Julho de 1878.

III
Satisfeitas as clr.usnlas deste decreto, ser-lhcs·ha concedida
autorização para lavrar as minas rJue descobrirem nos Jogares
por elles designados, si provarem tet· as faculdades precisa;;;
para, por si ou por meio de comp:111llia que incorporn!'em,
manter os trab.alhos de minerarão no estado exigido pela
possança das mmas.

. '7

?\a ltypolhcso de n~·l -'c·r-lhco concedida a lavra tlas miJLJE~,
nnno tlescuurillores tle't~,, li'ri'o direito n 1:111 premio tix~t!o
pelo Govcruo, scg-mHlo a i•npnrtancia da.< mina~, n qne !h,·-:
.<:'r;·, pago por ~quelle :1 ljliC'ill r.. rcm 1:lla., <'nn,~etlitlas .
.\"o neto~ da concess~!O da la\T::t scri:io ,.,;labclccilbs a·; co!l·
di•:tH'S r[uc o Governo cnknder convcn[,~atcs no int.:T,';.sc,
qnet' ua minernçiio em ger~l, IJLHôl' do Eslalh c([(,, p:lrtiCll·
lares.
Palacio do Hio de Janeiro em 2:3 rio No\·embro de !~itln.
Jinnoel Buavque de J)lacedo.

CIJ!II

edo pridlcgio a Jo;in t.lo Sim L· i:iH~:ts o Homi ~.-,s (~OillO" do-:
o.; earros, llcnomi!•'•.: .----~;l';•l'tll_,s, d1J sua inYcnr:to.

':~·a1t•1.: "•

Ailcnllenilo ao qnc :uo l'l.''!lli'rer;lln .J<JiiO t!,: Sima~ Etu\:,·: ,.
Uu!llingos Gomos tlo:.; S:mto.;, c Ten·lo ouvido o CuH,elltciro
l'ro,· nrador da Corôa, Sohr:r:ntia c Fazenda X ncion:~l, i I e i por
lJem ConceLlcr-lilcs privilegio por quinze mmos, para f<<bril'ar,
us;II' c Yenrlct· os eanns ti e ~ll:l in rrnç:-ío, drnom inarlo Guarany,;, segundo o tle,;,·nl!o IJilü depo>itar:IJII no Al'l·hil'"
Publit:u; com ;; dausu];l de qLV', S<cm pré\·io P\aln<: do.; llil.os
earros, não serú t:lfectin ;1 ··"nce~:.ão, cc;:sant!o a J•:l k!llc nos
caso:; previstos no art. lO da L:~i de 28 de Agosto tk 18:)1), u
sujcitaudo-se os cDnec,;_,ionariu>, quando tiv,;retu de c~t<~
iJCiecer o serviro •la cmprl'za, quo projcctam, ús condiç:!es rf1H'
lJ!l'erecermn com sen rctJLWrimento de 1:1. cl•! Maio ultimo,
ratificada pelo termo IJUC :.1 ..;-;ignaram em 17 do •:orrrnl''
mrz.
lllanoel Buarquc de :MacedL', dü Mt~n C•mselho, :\I in i'tro n
S;:cretario de Estado dos Xeg"Jl'ios da Agricultura, Commcrcio
e Obras Publicas, assim o t·:nha l'nterdido e faça rxcc ntn r.
l'alaciodo Rio de Janeiro rm :n d<; Xovcmbro de 1881), :j\l" 1!:t
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de

r.

11.

!S8ü

S~v1

!\I gtl;; ale o Impe.r.li.O
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DECRETO N. 7917- DE 23 DE NOVEMnno DE 1880.
t;.);.cc:<lu á Companhia do Porto·Fcliz garantia do jmos de 7 •lo ao anno
sobro o eapital de 400:000,)il00, empregados na roustrncção úc nm cn!;oobo
•:clltral no nnmicipio da<tllollo nolllo, Proviueia MS. Paulo.

Attendendo ao que l\Ie requereu a Co111panhia de PortoFelir., Hei por bem, nos termos do art. 2. o da Lei n. 2687 de
6 de Novembro de 186:;, Conceder-lhe a g:1r:mtia de juros de
7 "/o ao nnno sobre o capital de 100:000;)000, cffcctivamcnte
eü1prcgados na construcçiio de um engenho central c de suas
dependencias p:tra o fabrico de assucar !le canna, no município de Porto-Feliz, na Província de S. Paulo, mediante o emprego de apparclhos e processos moLlernos mais aperfeiçoados,
ob~enallas no que ninda lhe fôr :1pplicavel as clausulas a que
so rd.. re o l:eercto n. (i:_m:; !li- 11 de Outubro de 1867.
Manoel lluarque de Macedo, do l\fen Conselho, Ministro c
Senetario de Estado dos Negocios ua Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar.
Palaeio do Hio de Janeiro rm 23 de Noyembro de 1R80.
1i!J_." da Independcncia e do Imperio.
Com a rubrica tlc Sua

1\Inge~la!k

J/anocl BuorqHr' rle

DECHI~TO

'

App:·:ovn a:~ tarifas

"1fa~edo.

N. 7\Jl8- Dt> 21) DE xcnHmno DE 1880.
'

ocomliçõcs rcgulawoutarcs

e 1ucrcad.orias na
Hc:-en~ano

o Imperador.

Jl3.1 a o l!.'~ll:l)IOrfO llC rla.ssa~~OÍI'O.g
de forro Uni:"io Valondana 011tre a pOYO:-tfiTo do
lHo Pretn, na Prn,·inci:t tlo Hio th Ja1wiro.

Es~r.u.la

o a cillado ~!o

Attt>nueiHlo no que i\In propoz a 1lirn:toria da Companhia
União Valenci:m~, llei por bem Appronr ns tarifas c rondi~õcs
rcgnl:nncntarcs !JUo com o,;le baixam, ]Iara o tnmsporte de
passageiros e mercallorias c·ntrc a po,·oa~·iio do Desengano e a
cidade do Rio Preto, ficamlu na p:~rte relativa ú concessão
feita pela Provinda do Hio de Janeiro que se estende da
cid:1de de Valença a Hio Preto, dependente de assentimento da
Prcsitlcncia da mesma província, a Iterando· se para isso n
d:msula 6.a do Decreto n. 36'11 de 27 de Abril de 1866.
l\lanocl Buarquc de Mace!lo, do i\II'u Conselho, 1\linistro c
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultma, Commcrcio
n Obras Publicas, assim o tenha entiHldido c rara cxecutnr.
Pt1lacio do Rio de .Janeiro em 21i de No\-cmbro de~ Í880. ij\J." da
Jndr'pendencia e do Imvcrio.
Com a rubrica de Sua MagcstndL' o
Monocl

BtWIYJH''

lmperacl~>r.

d · J1iwl'!lu.

ACTOS DO I'ODE!l gxECTTl\ O.

819

Instruc~ões

regulatnentares a que se ret"ere o
Dccr. n. '>'018 ele ~t; tle Novetnbr•o ele 1.880.
PASSAGEIROS

Art. L o Os pass~geiros de I.• c 2." classes pagarão as taxas
das tarifas i e 2.
Nenhum passageiro poderá viajar na estrada de ferro sem
bilhete ou passe dado por um ag@te da administração.
Arl. 2." As crianças, conduzidas ao collo, menon:s de trcs
anuo~, tcr5o pas~agem gratuita : as menores tlc oito annos
quo se accommodarPm dtws em cadâ Jogar, pagarão meia
p~ssagem.

Art. 3." Concede-se bilhetes de ida e volta, sómente para·a
1. a classe, entre a estação central em Valença c a terminal no
Hio Prct.o c vice- ven;a, assim como de todas as mais estnçõcs,
excepto as do Qnirino c Pr:ulo, para a do Dc~engauo.
Art. 4. 0 O prazo do IJilhete de ida e volta, é de tres dias
para as cstaçõc·s de Valcnça a Hio Preto e vice-versa, e de
dnco dias para as demais estações a Desengano n vice- versa.
Art. :J.o 0:; bilhetes de ida e volta dão direito a uma só
viagem em cada sentido.
Art. 6. o Os passageiros de ida e volta paguão a taxa da
tarifa 3.
Art. 7." Os bilhetes devem ser conservados para serem
entregues ao r•hnft'. do trem quando lhes forem exigidos.
Art. 8." Os IJil hetcs só diio direito ú passngem no trem do
dia c cl<1sse ncllcs indicados.
Art. 9. o A di,tribuiçlío dos bilhetes principia meia hora
nntes da pnrtidn elo trem e termina 5 minutos antes da partida.
Art. iO. Os passes concedidos em serviço do Governo, são
intransferi\'cis c seus portadores nfío pollcm viajar em carro
superior á classe nelles indicada.
Art. H. A administração tem direito de tomar os passes,
quando verilic~tlo que são ellcs apresentados por outros que
niio srj:m1 os nellcs indicados, cobrando o duplo da passagem.
Art. 12. ();; pas>agt'iros sem hilhetc, portadores de bilhetes
não earimhados, ou que tenham carimbo de outro qualquer
dia, . pagaríio o preço de sua viagem contada do ponto tle
partida do trem.
Art. la. O;; passageiros que excederem ú cstaçiio indir·ada em oeu hilhete, pagarão viagem addicioml.
Art. H. Os vi:1jantcs quo forem encontrados com bilhetes
de 2.' 110 carro de t.a classe, paga11iío uma Yi:1gr:rn nddicional
de 2? classe, sendo esta entre os mesmos pont•.1s in<licados em
seu cart::io.
Art. Hi. Os doentes quo vi:1jarem deitados e os alienados,
devem ser ncompanhados por pessoas que os vigiem e serão
tran~portados em carro srparado, cobrando-se-llws metade
!la l!:taç;io do mesmo.
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Art. 16. E' prohibido a q unlquer viajante :
L• 'Passar de um- carro para outro estando o trem em mo·
-vimento;
·
·
2." Viajar nas varandas dos carros ou dchruçar·se para
fóra;
3. 0 Viajar nos carros rle i .• clas<e estando uescalços;
q,o Entrar ou sahir tios carros qnando o trem em movimento.
Art. 17. A cntradJ dos lrcnR é interdicta :
1. o A's pessoas emhri.1gadns ou indecentemente ve,tidás;
2. o Aos portadores de armas caiTegndas, ma terias inflam·
maveis ou cujo odor possa incommodnr aos viajantes.
Art. 18. Passageiro algum poderá transportnr comsigo mais
tlc uma arma de fogo, a qunl deve ser apresentada no ehefo do
tt·cm para vcril1car que se aeha dcscarregr.da.
. Esta disposiçã'l n:io se applica aos ug-.:ntcs tla força publica,
que viajarem em serviço do (;overno.
·
Art. 19. O passageiro qnc infringir as presentes instrucções
e persistir na infracção, j;í tendo siJ.o advertiuo pelo agente,
será posto fóra ela cstaç~o, restituindo-se-lhe o valllf do bilhelt~
que houver comprado, si não tiver começado a viag-em.
Si a infrac\;5o fór commettida durante a viagem, o passai(eiro
incorred na multa de 20 1) a iiO{$, c IJUando recusar-se a
pagai-a, ou depois desta satisfeita, não corrigir-se, o chefe
d) trem o entregará ao ngentc da estação mais proxima, quo
remcttel-o-ha á autoridade policinl, a qual procederá como
fôr de direito.
TUENS IlSPECIAES

Art. 20. A companhia concederá trens esr,eciaes para viajantes, assim como recusará, conforme as con veniencias do
serviço.
O pedido será feito :í estação central com antecedencia de
cinco horas.
Art. 21. Quantlo conceder trom especial, o frete será cou,. CI~cional e pago adiantado.
IJAGAGEll

Art. 22. Os passageiros podem transportar livre de frete

-c sob sua unica responsabilidade, um volume com roupa
ou_objectos de seu uso, de tamnnho a poder nccommodal-o por
batxo de seu Jogar sem incommodar os demais passageiross
Art. 23. To ela a bagagem que não se achar nas condições
Jo artigo precedente, será sujeita a uespacho e conduzida
em carro para esse fim apropriado.
0;; despachos de bag11gem terminam iO minutos antes da
plrtida do trem.
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O frete mini mo de uma expedição de bngngem é de ~00 réis.
Art. 2lL A bagagem não retiraua dentro de 2~ horas, fica ,
sujeita ú cobranra da armazenagem ue 100 rs. flOr dia, por r
cuda iO kilogr:nnmns ou frac~·iío ue 10 kilogrammas.
I
A bug;,gom entregue na esta~~iío e que por negligencia do :
oxpeditor niio fór uespachada ne,se dia, fica sujeita ás
nH•smas condições do armozenagem.
.
Art. 2a. Os volumes apresentados do vespera poderão ser
llespachados mediante o pagamento de fOO rs. por onda um.
Art. 2ü. Os volumes do ft1cil deterioração, despachndos
ou não, com demora do 2~ horns sem serem reclamndos, po· '
<lerão ser vendidos, e dorluzitla u llespeza que honv:er coi1T
(·S mesmos, ser:í o excedente rrcolhido ao cofre, lÍ disposição
rln parte eompetontr.
Art. ~7. As capoeiras de [tallinhus o os per1uenos animues
ou nvcs, em gaiolas ou caixlit•s cngrndndos, pagnrf10 a taxa
rh tarifa 12.
Art. 28. As hag~gens e oneommetHlas pap:nr:10 a tnxa da
tarifJ 5.

Art. 29. O transporte de animaes fur·sc-ha peiPs trens
mixtos, pagando o rrete das tarifas 1:3 c H.
Art. 30. Os animnes devem ser retirados it chegada dos
trens por sons donos ou c.msignatarios, o caso não o façam,'
serão remettidos para Jogare~ Clill rcniontcs, para serem tra _.
tados por conta o risco de rJtHllll pertencerem.
Art. 31. Os animaes n~o classificados soriio tnxados se•
gundo ~~~ tabellas feitas para o; quo tiverem mais analogia.
Art. 32. O expeditm· <JIHl tiver de trans1 ortar animaes, de·
verá prevenir de vespern ao agente da estação, declarando
qual o numero dos quo tom para despaçhar.
MF.UGADOI\IAS

Art. 33. O despacho de mercadorias principiará its 8 horas
manhã~ finulisará ás 3 horas da. tar1le.
A entrega comecarit ás 7 horas da manhã o terminnrá ils
5 da tarde.
·
Art. 3lj.; Os volumes apresentados a despacho quo não es•
tiverem em boas condições de acondic!onamonto, podem ser
recusados, ou aceitos, assignando o rcmcttente a respon.sa·
hilidade.
·
Art. 35. A:; mercadorias recebidas a despacho devem se~
guir a s:m destino no dia seguinte pelo primeiro trem mixto.
Ar~. 36. Depois de effcctuado o despacho das mercadorias
será fqrnecido á parte um recibo, :i yista do qual serão as
'
mesmas retirad~s nas estaÇões de destmo.
da
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Art. 37. Quando em qualquer volume for encontrado materias inllammaveis, que não tenham sido manifestadas, serão estas inutilisadas, pagando o expeditor 508 do multa e
para garantia desta, serão apprehendidos og denwis objectos
e vendidos, entregando-se o producto á parte, depois de deduzida a multa.
Art. 38. Quando um volume contiver generos differentes,
a applicação da taxa será pela mais cleva,Ja..
.
Art. 39. Nenhum despacho de mercadortas pagara menos
de 50Q réis, que será considerado o mínimo para qualquer
transporte.
Art. ~O. Nos despachos mutuos de mercadorias, cobràrá a
estrada a taxa de 100 réis, na qual está comprehendido o valor de tres notas de expedição, que serão entregues ao expeditor si tiver de enchei-as.
DESPACHOS ESPECIAES

Art. M. O dinheiro, joias e metaes preciosos serão despachados pela tarifa ~.
O frete minimo de uma expedição de dinheiro, joias, etc. é
de 11'$000.
Art. 42. A polvora e mais ma terias inllammaveis só serão
despachadas em dias determinados e pagarão a taxn da tarifa 6.
Art. 43. l\lndeira e tóros rectilinios falquejnda ou serrada em pranchões ou em ta boas amarradas, despacha-se calculando o peso de cada peça do modo seguinte: multiplica-se
o comprimento em decímetros pela altura e largura em centímetros, dividindo-se o rroducto por iOO, e toma-se para
o peso tantos kilogrammns quantos forem os decímetros
cubicos, assim achados.
Art. M. A mndeira que exceder de 9 metros só poderá ser
despachada por um frete convencional.
Art. 45. Os caibros, varas, ripas, moirões e taboas soltas
despacha-se calcul::tndo da mesma maneira do artigo antecedente.
Art. ~6. O peso do milheiro de tijolos, tolhas, parallelipipedos e outros artigos semelhantes, a granel, calcula-se
na proporção do peso de iO dos de maiores dimensões.
Art. {j,7. A mobilia nova paga, quer seja enc.1ixotada ou
engradada, a taxa da tarifa 7; e a usada, a da tarifa 8.
A mobilia de luxo, com dourados, espelhos, etc., será calculada pela tarifa 6.
O peso da mobilia será calculado como o da madeira, porém
dividindo-se por seis.
Art. ~8. Caixas, bahús e barricas vasias, banheiras e obras
de folha de Flandres, engradadas, calcula-se o peso da mesma
maneira que no artigo antecedente.
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Art. Ml. Leni.Ja, calcula·so o peso do mesmo modo IJUí\ ;t
madeira, tomando-se as dinwnsõcs do volume occupallo_n'l
carro.
Art. 50. Carretns e vehiculos para estrad:~s de ferro, despa~
cham-se desmontadas pela tarifa lí.
Art. ui. Locomotivas rebocadas despachom-sc convencionalmente.
Art. ü2. Os cadaveres seriio transportados em wagous fle
cargas c pagarão o frete com uiJalimcnto de 2ü ~;.
Art. IJ3. Os animaos ferozes ou bravios só poderão set·
transportados por taxa convencional e unicamente qu:mdo
estiverem acondicionados com toda a s,•guranca.
ARMAZENAGEM

Art. M. As mercadorias têm lO dias de est~da livre<;
de armazenagem, depois da chegada dos trens que as con·
duzirem.
Art. riu. As mercadorias que não forem retiradas no prazo
marcado, Jlagarão de armazenagem por cada iO kilogrammas
e dia de emora nos primeiros iO dias, 20 réis ; nos 20 seguintes iJO réis e nos seguintes até completar 90, 100 réis.
Art. 56. J>eJa armazenagem pilga se darú recibo de tr1liío
impresso.
Art. iJ7. Passados 90 dias de armazenagem, serão as me r·
cadorias vendidas em leilão c o producto, depois de feita a
deducção do que fôr devido, fic:~r<i o restante <i disposição
do consigna ta rio.
Art. li8. Exceptuam-se desta disposit:ão as mercadol'iaH do
facil deterioração, as quaes serão vendidas antes de se
damnificarem, procedendo-se da mesma fórma que o finul
do artigo antecedente.
Art. ü9. Para os g.-mcros que por sua natureza niio possam
ser recolhidos aos armazens, a estrada não se responsabilisa
pelas avarias que occorrerem.
Art. 60. Si não forem retirados dentro de um mez serão
vendidos, e deduzida a importancia devida á estrada, pr'lceder-se-ba para o restante como no final do art. 57.
INDEMNIZAÇÕES

Art. 6i. A f,strada não se responsabilisa por esgoto íle
líquidos, a não ser provada malversação.
Tambem não se responsabilisa pelos estragos occasionados por força maior, como seJam : incendios, des.moronamentos, etc., etc.
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lgunlnwntt~ n~o se torna respoiHlvel pel~1 nnria dw;
~oe1wros f'ncaixotarlos ou enfardndns, f alvo f!\Hll1í1o cxistirrm
8ign~e~ C\trrioi'e~ que tle111onstrem t•nlpn on ne~ligenci~ do~
t:lllJII'Cg:ltlOS, ~SSilll 1'01110 11~0 se I't'S(l<tll,;niJilisa tamfwm p_'lO
r:statlo em tJUe ehc~orcm a >cn dt•,:iino os tlt• !'acil detcnn·

rnçiio.
Art. L2. Em cuso de perda ou damno de um ou nwi,:
volurlli'S dr, IJ[>g·~gem, o p:~ss.1~ciro ::cr:í imlemnizudo 11:1
rntio lle ii 15 por cuda 10 kilogr:unma,: ou fraeção de 1U kiln·
grammas.
Si a indemnii;oç~o tinr lognr p::r damno ou nyariu,
1>ag3gcm ticar<1 pertencente ú com[Htnhia.
Art. G:l. Xo ca;;:o de cxtraviu 011 da11mo de qualrJUt'l' ,..,.
ltune de mercadot·ia:'. devitlo :to ~··rvico da estrada, tnd o
,,,_:usignatario dirl'ilo a ser inrlt•mniz:.Hl•J, (ll'"v~mlo com <locumeutos o valur tlo prejuízo su/l"rido.
Art. G~. A companhia só se n·,ponsahilisa pelos d~mno.'
ou perdas nos transportes de animncs, quando provado t••r
sido devido a descuido de seus ompregatlo,;.
NL•stc caso a inuemnização >cr;,:
l'ara auimaes de montarin ...................... . 100;)000
Bois, v;,ccns, ele ............................... .
'10-~000
Carneiros, cães e porcos ........................ .
5.~000
AI'P~ o pequenos Duimncs ...................... .
üooo

Art. ti:J. Pela transmissão !{,_. !:·kgr~numts particulnn·.-<
cobrnr-se-ha a taxa da tarifa 1\l.
J. o As tnxn!' scriío pagas no acto 1la aprrsentr.ção do telt• ·
grmnnw;
.
2." Tt'·m prc·ferenei~ aos tPlcgrammns pnrliculnres:
Os do servi~·o da estrada, os do ~ ;l!verno geral e os do
Governo provincial.
Art. <i6. Os l!'legrltmmas rccclJitlo~ serão transmittitlos
sem demora.
~ i. o Devem ter os nomes das est:li;ues de deslino, o d:~:'
pessollS a rJuem são dirigidos, Jogar de residencia do desli ·
natario, com indicnríío da rua e numero da cnsa.
~ 2. o Devem ser escriptos de maneira a serem lidos facil·
mente c relligi1lo,; com clareza.
~ 3. o E' prohihido o uso de cifras secretas.
Art. 67. E' prohibida a transmissão de qualquer tele. gramma em contrario ás leis, ou ofTensi vo á moral e bons
-costumes.
Art. 68. Tudo quanto estiver escripto ~a minutn do
tolegramma entra no contagem das palavr&s.
§ L o Conta-se como uma, qualquer palavra.

H2J
§ 2." Os numeros escriptos em algariml,,s ser~o contado:;
até cinco como uma sú palavra e mais nm·1 pur eadn algarismo exeedente.
§ 3." As virg-ulns, pontos, etc. n:1,l seri'io con t:Hlos.
Art. 69. Entram na contng·rm d:~s \';1];,\1';,:;:
A direcçiio, :1 assign:~tnra, as indicnriJe,; <ln modo de remessa do tclcgr~mma, os nomes proprios de pe~·s'c<!S, cicbclc~,
ruas, e te., c as palavras : - Resposta. p1t7a pa ru . .. pul,wras.
Não serão taxadas a proeed··neiil, data· c I: ora rln apreocntação do telegr:~mm:~.
Art. 70. Cohrn-sc taxa dnpln prdo;; t,•Jcgr;;mmn' l'lll rranrcz,
ingli'z, italiano, hespnnhol ou nlli~IIli'IO.
Art. 71. O mesmo telegrnmma diri;~·i!Jo a mai; d<) um
destin:~tario, pngnrú :~Jém da .taxn dn t:Ú'ifa pnra um drstinntario, mais metade pot' cada um dos outro~.
O mesmo telegramma dirigido a mais de uma estnçiio
pagará a taxa correspondente a carln uma rlr·llns.
As palavras e>criptas com mais de CJUillZe ktras seriio contadas como duas.
Si forem cscriptn~ sepnrndnmcnte as p1rli'~ ele CJ1W elln se
compõe, ou mesmo reunidas pelo trar:u de uniilo, ~erão contadas como outras tantas palavras.
Cada palavra sublinhada será cont:lfla como dnns palavras.
Os signaes de accentuaçiio niio si:o cont~rlo>.
Art. 72. Mediante a tax:1 atldicionnl il1' :iOO ré i,;, fJUC
'crú pag-a com a do telc•gTalllllW, n cstrn•b ~-.~ rncnrrega ele
fazcl-o chegar com brevidade a ~cu tleqirw, con1W11to qtw
não exceda de mais de um kilometro da cstad:•J. Fth·a deste
ponto, será o tl'lcgramma remettido pelo Coácio, !lcanrlo o
pagamento do :;dlo CtJmprehendido na tD\a rltJ ll'lrgramnw.
Art. 73. O telcgramma podtJrú flenr 1w "'''''~·:,o rle lle,tilw
para ser procurado pelo úeslinatario.
Art. 74:. Para execução das disposições precr.dPntes, deveni
o communicante declarm· na minuta do telogTamma:- Pela
estrada-Pelo Corrâo-Na estação.

Art. 75. Ao empregado incumbido da entrega do telegramma não é pcrmittido cncnrre:,;ar-sc rlas r, spostas, nem
de outros telegrammas a transmittir.
Art. 76. Na ausencia do destinntnrio, 0~ telegrnmmas serilG
entregues ás pessoas de sna família, ou a 3ens empregado'.
A pessoa que recebei' o telegramma em nou1e rlo dostinatario, deverá assignar o recibo indicando est:1 circumstancia.
Art. 77. O communicante póde pal!ar de antemão a resposta do telegramma que apresentar, lixando o numero rlc
palavras. Neste caso a minuta do toleg-ramma deve ter a declaração :-Resposta pa,r;a para ... palavNrs.
Art. 78. Paga a taxa de um telegramma, o rommunicant0
só tem direito a restituição nos seguintes ct~sos :
L • Quando o telegramma niio chegar a sou destino, devido
isso ao serviço rlo telegrapho ;
P. IJ.
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2. 0 Qt1:1mlo o telegr:muna ünviado ao t!t·stinatario estiver
alterado a ponto de não satisfazer o fim a tJHO ,·: destinado.
Art. 7U. Os empregados d:t e~trada silo obrigados a g·uardur
o mais rignroso segredo so!Jrr; os tL~Icgramnta~.
São-lltet: applicavcis, pelo extravio ou abertLtra dos despachos tclPgraphicos, as leis que gar:mlelll o;; ~o.~rcdo.s das cartas
t~onliadas ao Correio.

Art. tm. l'ío calculo O.os fretes as fraeçiícs de 10 J,ilogrammas pag"r~o por unidade inteira ; a.s dr; tonelada metrica
(1.000 J,ilogratliiJHts), si excctli•rrtll rlc meia, sl'rão contatlas
JHlr uma unidatle, i' Jlnr metade da Ullidntk si forrm inferiores
a tiOO kilogrammas.
Os generos mrmcion~ulos na classi lir'n(:ão (!<'las tarifas 9 o
16, !J n -li, !J r· 18, seriio cnlculados twla ta\a 1la tarifa !J, quando o JICSrJ fúr menor de 200 kilograllttuas.
Na importaneia total do frt'le rle um despacho, as frae~õu:>
münorc•s de 20 réis scriio contwlns enm~' 20 n~is, l'te.
Art. BI. As mr;readorias qtw ni'1<1 pttdi'i'CLLI ser misturadas
com ontr;1s, sem IJUe ns dmnnilirJUC'IIl, s1í poricriiu set· lr:msportadas, p:1gan<lo o expcditur a t:1xa do ULIL wagon (ij.OOO kilogrmmnas).
Art. S:L Pódo ser rt·jeitallo o transporte tle oltjcc!os, que
reclamarem o emprego de um ma!crial especial.
Art. S:l. A polvora e onlrns suh~tancins du grande perigo,
s{, podcri1n ser transportatlas em eonui~·ili~S tk IJum acondicionamento.
Art. 8!1. No cnso 1le extrnvio do conhecimento de despacho
di~ mcrcarJorins, !Jnga~cm, etc., o reel'lwdor poderá rdirar
seus oJ,jr·c.t•'s mediante reeilw na nut:• di) e\pi'llir:ão ou talão.
Art. kii. A estra1la niio se resprms:thili-a pelos ohjectos
depo~it3ths em seus armazcns, ante-' 1k ~crem ellcs suhmcttidos a clc::;,aelw.
Art. 8G. Os agentes da compnnhia tr;m o direito de nbrir
os volullles, todas as vezes que susJH•itarem IJlli' se fnz uma
falsa dr·clarnção do seu eonteúdo.
Art. Si. Tanto no Deseng3no, eomo uns mais estações, a
carga c dm;carga, pesagem c contagclll dos volumes serão
feitas Jll'la companhia.
Art. 88. Nas estações serfío fornecidos snccos vazios
JWra transporte de café, mctliante o alugucJ de 100 réis por
emla um. Esta disposição não inhille a quem rJuer quo seja
transjlort~r o cnfé em snccos de sua propriedaLie, c em caso
algum con~tituirá monopolio.
Art. 8\l. Os saccos vazios em retorno serão conduzidos
gratuitamente.

8:H
Arl. 90. A compnnllia f:~r:i supprimcnlnsllc tlinhniro sobre
os g-cncros destinado,; ao lran~porlc, ak Gü r(·i~ por •·:nh
um kilogranuna.
Art. 91. Além das taxas das tarifas, a compr•nhi!l não tem
direito a cobrar nenhuma taxa addil'ional a tilnlu de commissão ou !JUaltJuer outro scniço.
...-..
Art. 92. Os empregados dn estradn llevclll mini~lrar aos
cxpeditores todns as informações ncccssarias J'anl intelligenci:~ e cumprimento das prC'sentco< iustrucçõt·s.
Art. 93. As presentes inslructft,·s ser1ín imprcs,;as ·~ c-;';JíTgidas em folhdos. distrilmillllo-se ext•ntphtl't"' :··~ :tgew~i:ts ,.
uwis empregndos a quem interessarem.
Palacio do Rio d1~ Janeiro, 2~ de NovemlJro do 1880.-lll.
Buarq11c de lllacedo.
:~

CLASSIFICAÇÃO

GEHAL DAS MERC.\DO!UA,; I, 1'01\
ALPIL\BET!C.\)

.1s mercadorias niio denominadas são i11cluilla8
• artigos simil,u·es

1Ws

ftaDE~l

classes dos

A

Ahanos de palha ......................... .
Ditos de penna .......................... .
Absinthio ..•........................•.....
Açafrão ................................. .
Accessorios de trilhos ................... .
Achas de lenha ...................... , ... .
Aciuus minerac~ ........................ .
Aço ........................•. ·············
Aduela,; ................................ .
Agua ...................•......•.........
Agun-raz .. , .....•........................
Aguardente do pniz ..................... .
Aguardente imporlaua ................... .
Aguas mineracs ou medicinnes do pniz ..•
Aguas mincnes ou modicinacs importad~;;.
Alabastro bruto ........•.................
Dito em obra ..........•....•.•..........
Alambiques e pertenças •..................
Alavancas de ferro .•...•.................
Alcatifas ..........•.••..................
Alcatrão .•....•..........•.•.............

7

6
7

7
8
\l-JG
G

7
!l-lG

9
!3

7
7

9
7

9

7
9

7
6
7

:\lu; c·adtl! i:r:-;

Alcohol. ................................ .
Dito n:H·ional ........................... .
Alfafa .................................. .
Algolliío rlescaroçallo . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
Algoll~o 1'111 caroço ...................... .
Alho,; .................................. .
Almofada:; .............................. .
Almufarizes lle metal, peJra ou ma1lcira .. .
Alpiste ................................. .
Alnrnina .............................•..
Alvaiade .....•..........................
Amendoim (~'lll ;;rão on coco) ............. .
Amcndoi!n (olt•o !le) ..................... .
AlllillO ................................. .
Ancurn~ ................................ .
Ancoro las vazias ......................... .
Ancore ta<; Yazia~ em retorno .............. .
Aniagem ................................. .
Anil ................................... .
Anirnap,; empalhn!los ou ctnbalsnm:Jllos .... .
Animacs pequenos em caixões ou cesto,; ..
Aniz ................................... .
App;~rf'~hos pnra experirnrias physi,·ns ou
ehlllltCas .............................. .
Apparelhos para gaz ..................... .
Appar·ol hos telegraphicos ................ .
Arnllos ................................. .
Arados a Yapor ......................... .
Aranrc ................................. .
Araruta ................................. .
Araruta em raiz .......................... .
Arbustos vivos .......................... .
Archotes •...............................
Arcos de fr·rro on m;1deira ............... .
Anlosias ...•.............•..............
An\a .................................. .
Argilla .....................•............
Armações para guarda-sol. .............. .
Armações para igrejas ................... .
Armações para lojas .................... .
.A r mas brancas ........................ .
Armas de fogo .......................... .
Arreios ................................ .
Arroz do paiz ........................... .
Arroz importado ....•.....•..............
Artigos de armarinho .................... .
Artigos de desenho ..............•........
Artigos de cgcriptorio ................... ..
Artigos de folhas de Flandres ............. .
Artigos de luxo ou phantasia ............. .
Artigos de pacotilha não denominados .... .

Tarif:n
(\

7
\}

l:l

u
7

7

7
!J

..,7
J

~}

7
7
7
H

v
7
7

(j

12
7
7
7

7
\)

!)

7
\)

12
7
7
7
i7
18
7

7
6
7
7
7
7
g

8
7
7
7

7
6
7

8::!!1

ACTOS DO PODER EXECUTIVO.

MCi {".adoria:;

Asphalto ............................... .
Assucar bruto .......................... .
As~ucar relinnuo ....................... .
Ataudes ................................ .
AVl\3 .••••.•..•••..•..•..•....•.........•

Avdãs ...............•..................
Aves domesticas em capoeiras ou jac{ls ... .
Aves empalhadas ou embalsamada> .... .
Azeite de suiJstancias do paiz ........... .
Azeite doce ............................. .
Azeitonas .............................. .
Azulejos ............................... ,

Hi
!J
7
\}

.

"'

u

(i

8
7

7
\J-lG

n
Uacal há o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

\J

H:1gntcllas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

7

llahús vazios.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iblaios.............. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Balanras ...................... 00.... .... .
Balões...................................
Bambús.................................
Bancos de rerro ................ 00.......

7
7
7
ü
!6
7
7

niad~~irn.........................

Ditos de
Dito:~

de nutdeirn (ortlinario5)..............
Banguês. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banlw...................................
.Barrncns desarmadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bnrricas vnia~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ditas vazins em ret0rno..................
Barril ha............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barris vazios ... _.......................
Ditos vazios em retorno. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barro................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lhsticbres de thcatro... . . .. . . . . . . . . . . . . . .
BataLns............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ditas doces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Be!J!das ~spirituos11s niio denominadas......
OCJUS.

o

o

o

o

o

••

o

o

o

o

o

o.

o

o

••

o

...

o

...

o

o

o.

o

o.

o.

Beugillas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilerços...................... . . . . . . . . . . . . .
llilhares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lliscoutos.............................. .
Bolachas ordina1·ias.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bolsas de viagem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bombas..................................
Botijas vasias...................... . . . . . .
11reu....................................
Brinquedos.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7
7
!J
7
8

·u
7
8
U

lü
7

\J
12
7

12
7
7
7
7
\J
7
7
8
7
7

Tarifa~

Mcrca,\odas

Brochas para pintar ou caiar ...•..........•
Bronze bruto .•.•.•.......•...............
Bronze em objectos de arte ......•........
Bronze em obra rião denominada .......... .
Brunidores de café ..................... .
Burras de ferro .......•.....•............
Bustos .............•.•..................•

7
7
.,7
I

9
7
fi

c
Cahe!lo ................................. .
Cabcllo em obra ........................ .
C:liJos dn arame ......................... .
Cabos de canhamo, linho, etc .............. ..
Cabos de ferramentas, vassouras, etc ..... .
Cacáo .........................•..........
Cara morta ............................. .
Cachimbos ............................... .
Cadrauos ................................ .
Cauernaes ...........•...................
Cadinhos ................................ .
Café em coeo ..............•.............
C:1fé em grão ........................... .
Café moído •............•................
Cnhuchú em bruto ...................... .
Cahuchú em obra não denominada ........ .
Caibros ................................... .
Caixas ue folha de Flandrc~, do madeira ou
p:1peliío, vazias ........................ .
C::airo ................................... .
Cai\ i lhos eom vidros .................... .
Cal ..................................... .
Calcareos ....................... •........ .
Cnlr·ado .......•.........•................
Caldeiras ................................ .
Camas <ln forro ......................... .
Cnnws rle lona .....•••..................
Cam:1s rlt• madeira llnas .................. .
Camas rl.1 madeira ot•dinarins ............... .
Campainlws electricns ................... .
Campanas dn vidro 11arn jardim ........... .
Campllora .............................. .
Canella em pó ou em casca .............. .
~ang~lhas .............................. .
Langtea ................................•
f:anhamo bruto ......................... .
Canna da Imlia ......................... .
f:anna •lc assucar ..................•.....
Canoas .. , .............................. .

7
6
7
7
7

7
9
7

7
16
7

8
8
8
7
7

16-9
7
7
li
!l-f(i

16
7
7
7
7

7
7
7

G
7
7

9
!I
í

7
12
H
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Canos de harro ........................ .
Canos de metal ..................•....•..•
Cantaria ..•............................•
Cap~chos ...........................•....
Capim ..............................••..
Capot'iras vazias ........................ .
Capoeiras vazias em retomo .............•
Carborina ....•..........................
Canlas .....•............................
Carnaúba em cera ....................... .
Carnaúba (p:1lha) ........................ .
Carne fresca ...........................•.
Carne fumaria, salgada ou secca .......... .
Caror,os do algodiio ...................... .
Ct~rrin h os de mlio, feitos no paiz ......... .
Carrinhos de mão, importados .......... .
Carvão animal .......................... .
Carvlio de pedra ................•........
Carviío veget:1l. ......................... .
Cascalho ................................ .
Cascas de arvores para cortume e outros Iins
Cascas de côco .........•................
Cebolas ......•...........•.............•
Cebolinho .............................. .
Ccnte:o ................................ .
Cera hrnta ............................. .
Cera em obra não denominada .•.......•.
Cera em velas .......................... .
CC'ra em Yl!las nacionaes ................. .
Ceramica (artigos commnns niio di•notninados) ..........................•........
Ccramiea (artip:os finos não denorninndos).
Cereaes niío Llcnominados ............... .
CerveJa ................................. .
Cet·vl',ia nacional. ....................... .
Cestos vazios ............................ .
Cestos vnios em retorno ................ .
Cevada ................................. .
Ccva<leiras para mandioca ............... .
Ccvt~ilinlw .............................. .
Chá importa1lo .......................... .
Chú n11cional ........................... .
Chnpas de ferro ou zinco Jlara cobertas ..... .
Clwpas de ferro para fogao ............... .
Chapellaria (artigos não denominados) .... .
ChaFclleiras ............................ .
Cha(Jéo,; ..................•..............
Charruas ................ , ......•........
Charutos ............................... .
Charutos nacionaes ................•.....
Chifres .................••..•............

9-16
7
i6
7

9-i8
8
9
6
7
7

7

12
9
9
7
7

H
t7

8

16
\l-18
\.)

7
7

7
7
6
7

7

7
7
!)

7
7
8
\.)

7
\.)

7
7

7
7
7

7
7
7

9
7
7

9-JR

Cli!m·nrd·'

tlf\ ,·al··i" .................... .
iHl!'"l't;:o]d .................... .
Clwcolat<l Hat:inn~il ....................... .
Clwuril:os impo; LHios .................... .
Cllouri'''~' !lfleiouaes .................... .
t~lnut!IIÍJ rle cara ........................ .
Clllllnlio elll I i ll~;·uados .................. .
ChllilliJO ('lll O!Jl'<l •.•....••.••....•••••••••

7
7
7
7
7
7

(:ig·at·ro;;; ....................•....•......

7
7

t:llOl'Oial<~

Ciganos nacioHa••.: ...................... .
CitliClltrJ ................................ .
Cinzas ................................. .
Condores d<) m~nd i ora ................... .
Cobre Cllt rhapas ........................ .
Cohrc em lingtwtlos ..................... .
Culm~ r·m oi.Jra Hão denominada ......... .
Co!Jre Yol!Jo ..........•..................
CodtOnillta . . . ......................... .
C:•wo.' se•·cos ou verde,; .................. .
(~c•gnae ................................. .
Cokn .................................. .
Colehõe:< ................................ .
Co! Iteres de llllldeira ..................... .
Colla .................................... .
eotmf·as ................................ .
Columnas de I'erro fundido .............. .
Colza (gTiío~ de)......................... .
Colw (oll'o de) ......................... .

Cnmbustiveb não denominados .......... .
ComestiVl'is ntío denominados ............ .
Confeitaria, artigos não denominados .... .
Conservas em lata:; ou vidros ............. .
Con.<:ervas em I:\ tas ou vidros nacionaes ... .
Coral .................................. .
Cordas de ('Blhira e otttras do p:dz ...... .
Cordas dn linho, canliamo, etc ........•.
Cordas jJarn instrumentos de musica ....... .
Cordtts vellws ...........................•
Correntes de ferro e outros mctacs ...... .
Cortira bruta .............................. .
Cortic:n em obra n~o denominnda .......... .
Cortinas e Ciirtinatlos .................... .
Couçoeirns .............................. .
Couro em obra nflo denominada .......•...
Couros salgados ........................•.
Cou r os secl'os .......................... .
Couros lralwllwdos ou envernizados ....... .
Crcosoto ............•....................
Çrina Yegetal ou :mimai .....•.••...•.. , •..
Lrystal de ror, h a bruto ..• ,, ............. .
Crystar em ohra ....................•....

7
7

9-!6
i8
9
7
7

7
7
7
7
7
9-i7

7
7
7
7
7
7
7
9-17
7
7
7
7

7
9
7
6
7
7
9
7
7
16
7

7
7
(}

7
7
9
6
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Mercadorias

Tarifas

Cubos para engenhos, etc ................ .
Cubos para rodas ....................... .
Cuias........................•..•........
Cutelaria, artigos não denominados ...... .

9
7
7

7

D

Debulhadores de milho...................
Dentes artificiaes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dentes de elephantes......... .... . . . . . . . ..
Descaroçadores de algodão ............. , . .
Descaroçadores de café ou arroz. . . . . . . . . . .
Despolpadores de café....................
Doces...................................
Doces nacionaes..........................
Dormentes de ferro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dormentes de madeira...................
Drogas .......................... '........

9
7
7
9
9
9
7
7
9
16
7

E

Eixos....................................
Embiras.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........
Encerados de lona. . . . . . .. . . . .. .. .. . .. . . . .
Encerados para mesa ou soalho, etc........
Engenhos para estabelecimentos agrícolas.
Enxadas.................................
Enxergas para animaes...................
Enxergões........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enxofre.................................
Equipamento militar não denominado.. . . .
Ervilhas seccas...........................
Escadas de mão..........................
Ditas para edificios. .. . . .. . . .. . .. . .. . . . . ..
Escaleres................................
Escorias de metaes.. . . . . .. .. .. . .. . . . .. . . .
Escovas.................................
Espadas.................................
Espanadores.............................
Especiarias...............................
Espelhos...................................
Espermacete . . . . . . .. . .. .. . . . .. .. .. .. . . . . . . .
Espingardas..............................
Espíritos não denominados...............
Espoletas................................
Esponjas.................................
Esporas......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esqueletos para estudos anatomicos........
r. u. 1880

7
9
7
7
9
9
9
7
7
7
9
7
7
11
7
7
7
7
7
ti

7
7
6
l:i

7
7
l:i
toêi
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Esscncins .•..............................
Estacns pan cercas ..................... .
J<:!'tampas em folhas ..................... .
Ditas em quadros ....................... .
Estanho bruto ...................•.......
Dito em folha ou obra .........•..........
Estantes de fern' ........................ .
Ditas de mad~ira importada .............. .
Ditas de dita nacional. .................. .
Estatuns ................................•
Esteiras da Imli:~ ........................ .
Esteiras de talJú:J ....•...................
Esterco .........................•........
Estojos de instrnmentos cirurgiros, mn·
themntico,.;. etc ....................•...
E<topa .....•............................
Estopim ................................ .
Estrados para vagões .................... .
Extra,· to de carne ..........•..............
Extraetos ni1o denominado> ...•...........

{\

Hi
7
(i

7
7
i

7
7
li

7
\)
I~

7
~

J

(j

Hi
7
7

F

Fachina (va~~s de)........................
Farei! o...................................
Farinha de linhn1~a 011 de mostarda......
Farinhn de maJHii(Jca ou de milho.........
Ft1rinha 1le trigo.........................
Farinha niio denominada...... . . . . . . . . . . .
:Fntflixa... .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Favas.......................... . . . . . . . .
Fazendas de nli:odiio, ];I, linho c seda......
Fazendas fHbrica1l:is no paiz..... ... . . . . . . .
Fechnduras... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fécula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feijão...................................
f•·dtro . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feno....................................
Ferradura;;.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ferragens n:·.,, d<)IJOminada~...............
Ferramentas ue earpinteiro, caYouqnPiro,
pedreiro, t'anteiro, coneciro, ferreiro,
marceneiro, ,:apateiro, serralhriroc outras.
Ferro em barrns ou clwpas................
Ferro em obra... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Hi
9

7
!I
\1

7
7

\1
7
7
7
!l

\l
7
!I
7

7
7
7
7

guza........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

\)

Ferro velho..............................

7

Ferros de engonunar........ . . . . . . . . . . . . .

i

F•)ITO

Fihr:-:s te;: tis~ não dcnomin~da~..........

7

s:m
~lorratlorias

Tarifas

Figos seccos ............................ .
Filtros ................................. .
Fio de algodão, lã, linho ou s~da ........ .
Fio telcgraphico ........................ .
Flcehas ................. : . ............. .
Flores naturaes ......................... .
Flores artiliciaes .................. .' ..... .
Flores de canna e outras para enchimento.
Flores medicinaes ................•.......
Fognrciros ............................. .
Fogões de ferro ......................... .
Fogos ar ti llriaes ........................ .
Foi h:. rle cohrc, chumbo, est:mho, etc .... .
Foi ha de ferro e de Fia ndres ..........•....
folhas de arvores ....................... .
Foi has medicinaes ...................... .
Folles .................................. .
Forjas J1ortaleis ......................... .
F•\nnas diversas ........................ .
Fôrmas para assucar .................... .
Formicida .............................. .
Fornalhas de ferro ...................... .
Forragens não denominadas .............. .
Fouces ................................. .
Frutas confeita1la~ ...................... .
Frutas frescas .......................... .
Frutas frescas a granel .................. .
Frutas seccns ........................... .

7
7
7
19
7

12

6

7
7
7

"

'
(i
7
7
f:!

7
7
7
!1
7

7

7
!I

7
f:!
!)

7

Fnbú ..•.....•..•............•...........

~

Fumo ..•.....--........................... .
Fumo estrangeiro ........................ .

X

7

G

l?a!olas com. passaros.....................
t.a10las vaz1as...........................
Gallinhas................................
Gan1ellns de pau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garrafas de crystal ou vidro fino.. . . . . . . . .
Garrafas ordinarias vazias................
Garrafões.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gaz-globo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
Gazolina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gelatina............................ . . . . .
Geléas..................................
Gelo....................................
Genebra.................................
Gengibre................................
Gesso...................................
Gigos vazios.............................

li

t2
i2
j
(i

!I
!I
li
(i

7
7
7
7
7
7
8
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Gigos vazios em retorno..................
Giz.....................................
Globos de vidro ou louça.... .. . .. .. .. .. ..
Globos geographicos.. ... . .. .. . . .. .. . . . .. •
Glucose.................. . . . . . . . . . . . . . . .
Goiabada................................
Gomma arabica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
Gomma de mandioca e outras do paiz... .
Gommas não denominadas.. . . . . . . . . . . . . . . .
Grades de ferro ou madeira. . . . . . . . . . . . . . .
Gradis para sepulturas...................
Graxa animal............................
Graxa para calçado......................
Grelhas de ferro.........................
Guandos................................
Guano.......... .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .
Guaraná................................
Guaritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .
Guarda-sol..............................
Guinchos...............................
Guindastes...............................
Giradores para estradas de ferro. • . . . . . . . .

9
7

6
ti
7
7
7

9
7
7
7
7
7
7
7
18
7
7
7
7
7

9

H

Harpa............................. . . . . .•
Herva doce..............................
Hervas medicinaes. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . •
Hervas não denominadas.................
Hortaliças em conserva...................
Hortaliças frescas.. .. . . . .. .. . . . .. . .. . . .. •

ü

7

n

12
7
12

I

Imagens.................................
Iman........ .. .• . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Impressos...............................
Incenso..................................
Inhame...... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
Instrumentos agrkolas...................
Instrumentos de cirurgia, engenharia, musica, optica e outros de precisão não denominados...............................
Ipecacuanha... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Isoladores de telegrapho.................

ti

7
7
7
12
~)

ti

7
7
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Jacás vazios..... . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . • . . . .
Jacás vazios em retorno..................
Jangadas.................................
Jardineiras..............................
Jaspe....................................
Jogos de dominó, xadrez, damas, gamão
e outros...............................
Junco da India..........................
Junco do paiz. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . .

8
9
t.6
7
7

Kaolim..................................
Kerosene................................
Kioskes.................................
Kirch...................................

7
6
6
7

7
7
9

L

Lã bruta .............•.••..••...........
Lã manufacturada ...................... .
Lacre .................................. .
Ladrilhos de barro ..................... .
Ladrilhos de louça, marmore, etc ...... .
Lages apparelhadas ..•...................
Lages brutas ........................... .
Lambrequins de madeira ou metal ....... .
Lampeões e lanternas com vidros ..•.....
Lampeões e lanternas sem vidros ....... .
Lanchas ............................... .
Lanternas magicas ...................... .
Lapidas para sepulturas ................. .
Laranginha ............................ .
La tão em barra ................•.........
Latão em obra não denominada .......... .
Latão velho ............................ .
Legumes em conserva .................. .
Legumes frescos ........................ .
Legumes seccos ........................ .
Leite em conserva ou condensado ....... .
Leite fresco ..........................•..
Lenha .................................. .
Lentilhas ............................•...
Licores .....•..•...•.....................
Licores nacionaes ....................... .

7
7

7
9-16
7
9-f{j

9-16
7

6
7
i5
6
7
7
7

7
7
7

i2
9

7

t.2

:1.6
7
7

7

838
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~lo;catlurias

Tarifas

Limalha de ferro .........•.•.......•.....
Limas de nço ...•.................•......
Línguas frescas, secc'ls ou salgadas •.••••
tinguiças importadas ...• ,, .......•......
Linguiças nacionaes ..... _................. .
Linhaça ....•..........•• , ........•......
Linho bruto ............................. .
Liteiras ................................ .
Livros ................................. .
Lixa ........•.......... _................ .
l..ocomoveis ............................ .
Locomotivas desarmadas .•...............
Lombo de porco, salgado, fr·esco ....... .
Lona .................................. .
Louça comnmm ........................ .
Louça de barro do paiz .................. .
Louça de porcellana .................... .
Louza em Iages ........................ .
Louzas para srpU:lturas ..............•..•.
Lu pulo ....•.......•.........•..........
Lustres ................ , .•...............
Luvas ...•..............................•

7
7

12-9
7
7
7
7

J5

7
7

9
li

12-9
7

7
7
6
7

7
7
6
7

:n
l\lacacos de ferro ....................... ..
l\lacarrão e outras massas alimentícias ..... .
:Machados ........................•........
:Machinas aratorias ...................... .
~laehinas a vapor, lhas .................. .
llachinas a Yapor, locomon~is ........... ..
~\lachinas destinadas ao preparo ou fabrico
dt~ protlur.tm• agricolns ............•.....
:Machin:1s dn eurtnr· enrtiu•s .............. .
M:whirw.-; de eoslttra ..................... .
~laehinas de imprimir bilhet!'S d•) estrada
de ferro .............................. .
llachinas ri'! tec,~r ....................... ..
:u,,:bin~,-r.,rr'HB':n'.,,;_ ............. ___ .. _.

~~-x~~~~ ~::~:~~~~:-:Y>.:::.::.!~ ~-.}-~

. :.-~ ~ .:2

-:~

:_ :. _ :_: - _-

:' -:. ~:- !- ~:.. .... :.:.. ~· Y(!:·l..inh~ !·:.r& ·, ~: :.· ~~:-

~l~rhin:~;:

l

9
9
:1.7
17

17
7
7
9
7
i

-

__ _

~ ~

a :: _

7
7

:
!'

_

~

•

__

~

peqn,•na;: nii,o ,],·IF·lllÍIL' cb>·.....
~lachinas photographicas .••..............
Machinas t~pographicas, lilhographicas e
autographrcas .......•..................

~

i
6
7
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i\!crcauorias

Tarif.t.;

:Madeira apparelhada para construrç~o ou
obras de marcenaria ou cal'pintari:l ..... .
J\ladeira em case:~, falque.iada ou sen:~d~1 ... .
Madeira em obra não denominada como
port:~s, janellas, grades, cancellas, e:~ixilhos, etc .......•.......................
1\laizen:~ ...................... ·. · · · · ·. · · ·
M:~las de viagem vazias ................. .
Malhos de ferreiro ........•..............
Mamona (azeite de) ...................... .
Mamona (bagas de) .....•................
Mandioca .............................. .
J\langanez .............................. .
M3ngas lle vidro •.............•..........
Mangueiras para bom Las ................ .
Manometros ............................ .
Manteiga frf'sca. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .
Manteig:~ salgada ....................... .
J\Ianufacturas de fabricas nacionaes ....... .
J\lanuscriptos ...........•.......••.......
Mappn~ ................................ .
1\Iarlim ................................. .
Mariscos ................................ .
1\larmore bruto ................ .
l\larmore em objectos d'arte .............. .
J\Iarmore em oiJra niío denominada ....... .
1\larroquim ....•.........................
Martellos ..•.............................
Massas alimentícias ..................... .
:ll:~tte .......•............................
:lia teri:Jes tle comtrucçií•) ui! o denomin;HJ·j:' ..
:llat••r!as ~:x:~losins .._... ~ ................. ..
:ll<!t<:na; mt:~m:ua•·:.; .':::0 d~!LWI~:·~"'· ..

.:H~~ri.a3 >>::1~.'::~~"- .................. .
)l-?1f~!!1-::=!o~ r.~< r::-::::.~:~~!>L .. .
Jl~:d::~ .;:.--::r!-?:~ ................. .
JI~I ;.,. 1t_,'-~~ ................. ..
)!-! d~ :dJ·'lha' .J,; 1:, l . . . • . . . . . . . _ .. .
:llel d·~ c~•nn;,, fll'~J;,rb r, a m•:I:,('(J ... ......

9-16
16

i
7
7
7
!}

7

l2
7
6
7
ti

12
7
7

7
7
7
7
7

6
7
7

'

7
7
16
6
!)

.;

;

.,
.

Mel d•~ fumo ................ .' ........... .
Merceari11, artigos não denoruin:ulos ...... .
Mercurio ..•.............................
:1\Ietaes_ brutos não denominados, exct>p!o os
preciOsos .............................. .
:lletaes er!' obra não denominados. excepto
O:< preCIO~OS .•.............•............
1\lica ................................... .
Milho .....•.•...........•...............
:Mineraes não denominados ............... .
:llinerios de chumbo, cobre, ferro, zinco e
outros ...••..•.......•..•.............

7

i
7
~

7
7

Mercadorias

Tarifas

Minio.......... .. •. . . •. . .• . . . . . . . . •. • . .•
Missangas . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . •
Miudos de rezes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobilia de luxo, com dourados, espelhos,
etc., importada ou nacion111. . . • . . . . . . . . .
Mobilia de vime ou madeira importada....
Mobilia de vime ou madeira nacional . . . . .
Modelos.................................
Moendas para engenho...................
Moinhos para café e pimenta..............
Moinhos para lavoura....................
1\loirões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
Moitões......................... . . . . • . . .
~Jolas de aço para carros. . . . . . . . . . . . . • .
Molas para vehiculos de estradas de ferro.
Moldes...................................
Molduras de madeira envernizadas........
Molduras lustradas.......................
Molduras douradas. . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . •
Moringues de bnrro................ ... . . .
Mós.....................................
Musgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . •

7
7
U

Naptha . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
Naphtalina . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .• • . •
Nickel bruto.............................
Nickel em obra não denominada . . . . . • • . •
Nitro . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . • . . . • . • ..• • •
Noz-moscada .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
Noz-vomica... . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • . . . . . • .
Nozes...................................

6
6
7
7
7
7
7
7

6
7
7
6
9
7
9
7

7
7
7

6
7
6

6
7
7
7

o
Objectos de arte (preciosos). . . . . . . . . . . . . . .
Objectos de arte niio preciosos ..•......... :
Ocre ...•......... :......................
Oleados ................ :.................
Oleos de substancias do paiz. . . . . . . . . . . . . .
Oleos importados. . . . .. . . . • .. . . .. .. . . . .. .
Opio ...............•...... : .. . . . . . . . .
Origones ...................... :. :. . . . . . . .
Ornamentos de ferro ou bronze. • • . . . .
Ornamentos para igrejas. . .. . • • . . . . • . . .
Osso em obra não denominada.. . . . .. . •
Ossos brutos. . . . . . • . . . • . . . . . • . . . •

6
6
7
7
7
7
7
7
7
9
7
iB

su
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Tarifas

Mercadorias

Ostras em conserva. . •.•..•......•.....
Ostras frescas. . . . . •.....•....•.......
Ovas de peixe, frescas ou salgadas ......•
Ovos .•..•.•.••...........•.......

7

n

9-U

u

p

Padiolas . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paina . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
Painço. . . . . . . . . . . . .
. ...
P:Jios importado~. . . . . . . . . . . . . . ..
Paios nacionaes. . . . . . . . . . . . . . . .•
Palanquins . . . . • . • . . . . . . . . . . . . .
Palhas do Chile e outras semelhantes, para
chapéos .............................. .
Palha de milho, coqueiro, canna, palmeira,
etc .................•...................
Palitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pandeiros. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
Panellas d~ barro ......................... .
Panellas de cobre ou ferro ................ .
Panno de qualquer qualidade .......... .
Pão fresco, torrado ...•.....................
Páos para tinturaria ......•..............•.
Páos preparados para tamancos ..•..........
·Papeis pintados ......................... .
Papel para escriptorio, desenho, impressão,
embrulho, etc •..........................
Papelão ........................•........
Parallelipipedos para calçamentos ........ .
Paramentos ecclesiasticos ................ .
Pás .................................... .
Passaros em gaiolas ..................... .
Passaros empalhados ou embalsamados .... .
Passas .•................................
Pnstas de papel ou papelão ............... .
Patronas ............................... .
Peanhas ....•............................
Peças de artilharia desmontadas ......... .
Peças de artilharia em carretas ......... .
Peças de engenhos de assucar, farinha, etc.
Peças de locomotivas e de machinas .... .
Pedra hume ............................ .
Pedra pomes .................•..•.......
Pedras açorianas .......................•.
Pedras de afiar ou amolar ............... .
Pedras de alvenaria ................•.....
Pedras de filtrar ........................•
Pedras lithographicas ....................•
Peixe em latas .....•...................•.
P. n. 1880

i6
7
7
7

7
7
7

18
7
7
7
7
7
9-l~

7
9
7

7
7
16
6
9

!2
7
7
7
7

7
7
7
9
9
7
7
7

9
16
7
7

7
106

~lcrr:ttlnrias

Pci xe fresco, se eco o n sal gado .......... .
Pelles preparadas .......•...........•..•.
Pelles verdes, scccas ou snlgadas ......... .
Pellic:~ ...............................•..
Peneiras de cabello. seda ou tclla metallica
Pcncir:1s de palha do paiz ............•...
Pcnnns de aves para enchimento .......•
Perfumarias ...........•............•....
Pesos !Jara b:tlanças ..............•.......
Petrechos IJellicos ....................... .
P~trechos bellicos explosivos .........•..
Petrechos de ca~a não denominados ...... .
Petroleo .......•...•...•.................
Pez .......•............................•
Phosphoros ................................ .
Phos!Jhoros de segurança .................. ..
Piano~ ................................... .
l 1 iassava ................................. .
Picaret:os .................................. .
Picho{! .................................... .
Pilhns electricas ............................. ..
Pimenta da Indin .............................. .
Pimenta do paiz ............................ .
P!nas _para rodas ............................ .
Ptncets .•................................•
Pinhões verdes ou seccos ................. .
Pipas vazias ..•...•.•..•......•........•.
Pipas vazias em retorno ( 8 pipas) ........ .
Pistolas .....•............................
Pixe .•....•....•........................
Plantas medicinues ...................... .
Plantns vivas ........•...................
Plomhagina ............................ .
Polvilho ................................ .
l'olvorll ........•......................•.
l'olvarinhos ..................... , ....... .
PomadtlS ............................... .
Porcellana ............................... .
l'orphiro bruto ...........•..............
Porphiro em oiJra ............•...........
P•js de snpa tos .•.........................
Postes telegraph icos de ferro ........•....•.
Postes tclegraphicos de madeira .......... .
Potassa ................................. .
Potes de !Jarro do paiz. . . . . . . . . . . . • .... .
Potes diversos ..............•............
Pranchões .........•.....................
Pregos de feno, cobre c latão ............. .
Prélos ................................... .
Prensas de copiar cartas •.................
Prensas de enfardar algodão ....•..........

Tarifas
9-1~

7
7
7
7

7
7
7
7
7

6
7
6
7

6
6
6
7
7
7
6
7

7
7
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!l-12
9

18
i
7

7
7
7
7
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7
7
6
7
·7
7

9
16
7

9
7
16
7
7
7

9

H3
M~rcadorias

Prensas diversas ..........•..............
Prens11s hvdraulicas .................... ..
Prensas pàra mandioca ......... , ........ .
Presuntos •. , .............•..............
llrodur.tos chimicos diversos .............. .
Pudrolito ............•.•.................
Punhaes .................•..............
Puzolana ................•........•.......

7
7
9
7
7

6
7
9

Q
Quadros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
Queijos de Minas e outros do paiz......
Queijos importados.......................
Quilhas de jogo..........................
Qu!n~...... ..............................
Qutntna ....... ,..........................
Quinquilharia............................

ü

9
7
7
7
7
7

R
Raio~

para rod:IS ........................ .
Haizes aliinenlicias do paiz .............. .
Raizes rnedícinaes ....................... .
Haizes tintureiras ....................... .
Raladores paril mandioca ................ .
Uap~dura .... , .......................... .
Rape ................................. ··
Raspas de ponta de veadó ................ .
Hatociras .............................. .
Realejos ..............•...................
Rebolo (pedra de) .............•..........
Rêdcs .................................. .
nedomas de vidro ...................... .
Relogios de algibeir:~, mesa ou parede, menos
os de ouro e prata ..................... .
Remos .....................•............
Hendas ................................ .
Reset·vatorios de ferro ................... .
Resíduos de açougue .................... .
Hesinas não denominadas ............... .
Hetorlas de metal ....................... .
Hetorlas de Vidt'O OU louça ............... .
Helortas para gMl ............. , ......... .
Retratos de familia ..................... ..
Hhuibarbo ............................. .
Rhum .................................. .
Ricino (oleo de) ....................... ..
Ripas ................................... .
Rodas para carros, e. te .................... .

7
12
7

7
9
9
7
7

7
ti

9
7
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7
7
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7
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7
7
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Tarifa~

Mereallorias

Rodas e rodetes para machinas... . . . . . . .

7

Rolhas...................................
Rosalgar.............. •.. .•. . . •• . . . . . . . . .
Roscas...................................
Rotim...... •. • . . ••• .. . . . . . ... .. . . . . . . • . •
Roupa...................................

7
7
9
7
7

s
Sabão e sabonetes ....................... .
Sabão e sabonetes nacionaes .............. .
Saccos vazios ....•.....••..•.............
Saccos vazios em retorno ................ .
Sagú .....................•••.••••••..••
Sal ammoniaco ...•..•••.•••.........•...
Sal de azedas .••....•.......•.•••.....•..
Sal de Epsom .•...•.•............. · .•....
Sal marinho bruto .......•.•...••.•..••••
Sal marinho refinado ........•...•••.••••.
Salames .....•••...........••..•.•.••....
Salitre ...•..••••••••••••....•........••.
Sangue de boi. ...•........••••.••.•....•
Sanguesugas ....•••••••••••..........•••
Sapê . , ................................ .
Sarraros ............................... .
Sebo ......................••••..••••....
Sebo nacional ...•••......••••..•.....•..
Seda bruta ..•...•••.................••••
Sellins e pertenças ....................... .
Sementes com destino á agricultura .•.......
Serragem ................•••••.••.••.••••
Serralharia, artigos não denominados .•..•
Serras .•........•............••••..••.•..
Serrotes •..•....•....................•....
S!n?s ................................... .
S1pos .....•.••.....•.................•...•
Sirgueiros, artigos não denominados ..... .
Soda ......•....•••••...........•....•...
Solas .......................•.••.•...•.....
Stearina .....................•........•..
Substancias de utilidade á lavoura c de
pouco peso em relação ao volume .....•.
Sulphureto de carbono ................... .
Surrões vazios ..........................•

7

7
7
gratis
7
7
7
7
7

7
7

7

7
7

9-18
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7
7
7
7
9

7
7
7

7
7

9
6
7

7
7

18
6
9

T

Tabaco ...•.......•.......••••••.•...•.•••
Tabaco nacional. ......................... .
Taboas ..•••.•.••.••••••........•.•.•....•

7
7

9-16

8~5

ACTOS DO PODER EXECUTIVO.

Mereàdorias

Tarifas

Tabocas ..........•..••............•.....
Tachas para o fabrico de assucar ou farinha
Tachas de cobre ou ferro para outros misteres
Tacos para bagatella ou I) ilhar .........••
Talhas de barro para agua ..•............•
Tamancos .................•...•.........
Tamarindos em conserva .........•......•
Tamarindos frescos ..................... .
Tambores de musica ....•...............•
Tanques de madeira ou metal para engenhos
Tapetes .•................................
Tapioca .•................................
Taquarussú ............................. .
Tarrafas ....•............••........•.....
Tartaruga bruta ...•.................•....
Tayoba ......................•...........
Teares ..............•....................
Tecidos de fabricas nacionaes ......•....
Tecidos não denominados ............... , .
Tella metallica •••..•••••••...............
Telhas de barro ......................... .
Telhas de vidro ou louça ................ .
Tenders desarmados ..................... .
TiJolos de alvennria ..................... .
Tijolos pnra limpnr fncns ou de arenr ..... .
Tinas .................................. ..
T!n.t:~ de escrever, imprimir, etc .......•
TipltiS .................................. .
'forr~dores

do café ..................... ..
Toucinho ............................... .
Transparentes para janellas .............. .
Trapos .................................. .
Travesseiros ...........................•.
Trem de cozinha, de cobre ou ferro •....
Trem de cozinha usado .................. .
Trigo ................................... .
Trilhos ...•............•..•...........•..
Tripas .................................. .
Tubos de barro ......................... .
Tubos de louça ou met'-11. ............... .
Tubos de vidro ............•..•.........•
Tumulos armados ....................... .
Tumulos desarmados .................... .
Turfa ....................•.•.••••.....••
Typos .................••••.•..•......•..
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9
7
7
7
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7
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9-16
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7
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7
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u
Ungrentos .......•..... ,................
Urnas de marmore ou n1adeira............

7
6

~}6
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Uruct"l . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . • . . . .
Utensílios tlomeslicos não tlPnominatlos...
Uvas frescas.............................
Uvas seccas..............................

Vagões desarmados ou armados .......... .
VarDs .................................. .
Vassouras de cabello ou crina .......... .
Vassouras tle palha, piassava e outras do paiz.
Velas .................................. .
Velas nacionaes ......................... .
Velocípedes de tlua:~ rotlas ............... .
Velocípedes de quatro rodas ............. .
Venezianas ............................. .
Venta rolas ............................... .
Ventiladores ............................. .
Verde! e ................................. .
Verduras ............................... .
Vermelhão .............................. .
Vermouth ................................. .
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do codrato parn a linh:t !lo parptele< a varor ontrc o
do Rio do .lafleiro I' O Bra7if, o o de llalifa< no r.anarl:i.

tolebraç~o

fiOI'IO

Hei por hem Autoriz~r, de conformidDile com o n. 19 do
art. 7. 0 da Lei n. 3017 de 5 de ~ovembro deste anno, a celebração de contrato com Willi~m Darley Benlley para o estabelecimento de uma linha regular de parJIICtcs a vapor entre o
porto do Ilio de Janeiro, no Brazil, e o de Halifax, no Canndá,
nos termos das clausuJag quo com este baixam, a:::signadas por
Manoel Buarque de Maecdo, tlo !\leu Conselho, Ministro o ~e
•:retario de Estado dos Ncgocios da Agricultura, Commercio c
Obrn~ Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Bio de Janeiro em 25 de Non-mhro de 1880, 59. o
da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua

~fageslade

o Imperador.

Manoel Bnarqite de Macedo.
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Clausulas a que se ret'ere o Deereto n. .,.919
desta dato.

William Darley Bcnllcy obrigar·sc-ha a estabelecer uma
linha de pnquetes por vapor entre os portos do Hio dA .Juneiro,
no Brazil, c o de Halifax, no Canallá, com Pscnla pclns porto~
da Bahia, Permmbuco, Ceaní, Maranhão, f'arú e ~- Thomaz,
devendo fazer a viagem entre o Rio do Janeim e Halifax em
28 dias e deste para o porto do Hio de Janeiro em 29 dins.
li

Os vapores empregados nesta linha, os fJUacs, pnra segurança Jn regularidade do serdr,o, não serão menos de tres,
farão uma viagem redonda por mez ou doze viagens rellondas

por anno.

Estes vapores serão de primeira classe, construidos de ferro
de i .800 toneladas ingleHlS brutas pelo menos, e terãu nccom·
modaçõPs pUI\1 Ml passageiros Jc ré e lOO de prôa, e para
carga.
Em sua construcção empregar-se- hão só mente matcriaes de
primeira CJltalid;ldc e adoptar-se· hão os modelos mais aperfei ·
çoados.
Estas condições serão nrifir-adas por uma commissiío do
prolissionaes nomeada pelo :Ministerio da }lnrinha, não sendo
aceito o vapor que não as preencher a contento da com missão.
III

Si algum dos vapores da linha cnrecer de rcpurnçues demo·
radas, ficar inutilisado para navegar, ou perder-se, o empre·
zario, com comentimenlo do Director Geral dos Correios, po·
derá substitnil-o por ontt'O nns mesmas ou em aproximadas
condições.
Na L• hypothese a substituição não excederá de umu viagem,
e nas outras fica desde já marcado o prazo maximo do seis
mezes para a apresentação de outro vapor, na~ condições indicadas na clausula 2. •
Fica entendido que os vapores empregt~dos na suhstituiçiio
serão igualmente inspeccionatlos por uma commissão de profissionacs.
P.

n.
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Para todos os pontos do trnjccto e,;taiJelccido na clausnln I,
o em preza rio obrigar-se·ha a transportar:
a) Gratuitamente, quer na ida, quer na volta dos paquete,;.
as m<ilas das repartições dos Correios, para ns qu~es haverú
"bordo lngar reservado para sua gum·da e convemente acon·
dicionarnento, c o empregado do mesmo Correio incumbido
rle as ~companhar, o rJual terü direito a alimentar:ão dumnte
a viag-em e alojaruento ü ré;
/,) Colonos ou immigrantes que vierem estabelecer rcsidcncia
no Brazil, com abatimeuto de 2ii •;, do preço das passagem
fixado na respe 'ti va tabella, desde rtue o,; mesmos colonos ou
immigrantes apresentarem dorumento do Agente Conslllat· do
Brazil, em que se declarem estas eircumst:mcias;
c) Funccionnrios pniJiicos, rJuc viajm·em por conta rlo Go·
vemo Imperial, mediante o mesmo abatimento de 25 •,;
d) Soldados do Exercito brazilciro, seu equipamento e artigos bellicos que o Governo Imperial en\'iar 11ara qualquer
ponto da _linha :le n:n·egn~iio comprehenditla neste cont:·ato,
com ahallmento de 30 ":.;
~) Machinas e utensílios aratorios, destinados á lavoura bra·
zilein•. com :liJ:Jtimento de ~;j ":•.

v
0,; preçus d:1s passagens e fretes serão fixados em tabellas
elaboradas pelo emprezario, de accôrdo com o Director Geral
dos Correios, e uma vez ap1Jrovadas pelo 1\Iini~tro da Agri·
cultura, Commercio e Obras Publica~;. não poderiio ser alte·
ratlas ~em autorização do mesmo 1\linistro, sob 11en:1 de multa
deiOOS a 200 1~ de cada vez que furem allnrad:1s, licando o em·
prezario obrigado :1 restituir a dilferença dos fretes cobrados
si isto lhe fôr exigido, a restabelecec, os fretes e passagen,;
llxados 11:1s tabellas :Interiormente a;;provadas.

VI
O emprezario llca sujeito, pela inobse~v:meia de qualquer
das clausulas rio contrato, a que não estiver comminada pena
especial, ú multa •le 100 1) a 200B. Fir'arú alúm disto sujeito i1s
seguintes mulh1s:
·
a) De i: 000[1 a \: 000;), si deixar de razer a vingem mensal :
li) De iiOOr) :1 2:000tl, si u:io completnr a viagem;
Niío incorrení, porém, 111~llas si provar caso de força maior,
perante o Ministerio da AgTieultnra, Commercio e Obras Publicas e ouvida a Secc:io dos Negodos do Imperio do Conselho
de Est1do, sendo que então teri• direito :í subvenrão corres·
pondente ao numero de milhas na\'egadas.
·

ACl'US DO PODEII EXECt.:TI\0.

Tambem não prejudicarú o direito ü subvenção a demora
excedente á lix~da para cada (lOrto, uma vez que tenha sido
ordenada pelo Gov~rno brazileiro ou por seus agentes.
l'ara execução desta parte do contrato, o Director Geral dos
Correios, de accurdo com o emprezario, estahclecerü a tabella
das distancias entre os portos da linha.
Estas multas serão impostas pelo :Ministerio da Agricultura.
c) De t.OO;$ a 500;$ por prazo de ~~ horas que exceder o da
sabida e chegada dos paquetes;
d) De lOOi$ a aOOB por faltas commettidas no recebimento,
entrega e acondicionamento das malas do Coneio, ou contra
os interesses desta repartição e do commercio.
Estas faltas licam &ssim definidas:
Excesso do prazo marcado para entrega das malas nas repartições do Con·do, ou para seu recebimento pelo em preza rio.
Avaria nas malas ou corre,;pondenda llOstal nellas contidn,
proveniente de ~eu máo acondicionamento.
Transmissão de bordo para terra de informacão, noticia ou
carta sobre assumpto commercial, antes da entrega das malas ao Correio.
Transporte de rartas ou qualquer outra corrcspondencia
postal incumbida a pessoa de bordo.
Estas mult<~s serão impostas pelo Director Geral dos Correios, e sua importancia, e bem assim ~~ d~s que forem impostas pelo Ministro, descontadas da caução ou subvenriio a
que o emprezario tiver direito; e no caso de reincideneia
elevadas ao dobro, podendo o Ministerio da Agricultura,
quando a totalidade das multas exceder no anuo a da cau1:~o,
rescindir o contmto.
·

VIJ
Em compensação deste serviço, o Governo Imperial concede ao emprezario, ou á companhia que elle incorporar,
dentro ou fúra do Irnpet·io, il qunl sómente poderá trnnsferir
o contrato, os seguintes fa,ores:
a) Vantagens e isenções declaradas no Decreto n. i9ãa de
!1 de Maio de 1872, aos v:Jpores que tiverem de ser empregados nesta linha, de conformidade com o contrato ;
b) Pn•zo de lO a unos para dnraçfio do mesmo contrato;
C) Snbvenrão annual de cem contos de réis (100:00015) correspondente li U viagens redond'ls, a qual lhe serü (Wga em
prestações mensaes, depois de vencidas, no Thesouro Nacional,
e em moeda corrente do Imperio, precedendo requisição do
Direetor Geral dos Correios.

Vlll
Durante os mezcs em que a navegação do rio S. Lourenço
estiver ft·anca, o emprezario poderá levar a navegação_.!!.tf __ ..
Montreal, sem nenhum onus para o Thesouro ~:··· ·
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IX
O emprezario começar:i o serviço da linha contratada dentro
do prazo de tres mezes, contado do dia t. o de Julho de 1881.
8i o governo do dominio do Canadá retirar os favores concedidos pela lei do respectivo or~amento de 1879, nos termos
da carta do emprczario de 23 de Abril do mesmo anno, publicada no relatorio do actual Ministro da Agricultura, :í pa~.
2i0, o Governo do Drazil poder:í suspender o pagamento aa
subvenção, caso julgue que a retirada de taes favores é prejudtcial aos interesses do commercio do Brazil, e precellendo
aviso 1le seis mezes ao emprezario.
Fica entendido que a suspensão da subvenção cessará desde
que forem rcstnbelecidos os favores a!ludidos.

X
As clausulas do contrato poderão ser alteradas em qualquer temJtO por mutno conccnso lias partes contratantes, comtanto que em nenhum caso se augmente o prazo estabelecido
pat·a a duração do mesmo contrato, nem o Thesouro Inazileiro
seja onerado com despeza maior tlo que a de cem contos de
réis, lixada em lei.
XI
As questõvs relativas ú execução deste contrato, que se
&uscit:u·enJ entre o cmprczario c o Governo Imperhtl, serão
tkcitlidas por arbitramento.
Cada uma das partes contratantes nomeará um arbitro,
e estes, antes de darem começo a seus trabalho~, nomearão
o terceiro para desempatar, no caso de dcsaccôrdo entre si.
Si não chegarem a accõrdo sobre o terceiro arbitro, decidirú
n sorte d'entre os propostos por ambas as partes.
XII
A~ questões entre o emprczario e os particulares, suscitadas no Brazil, serão il('cididas pelos Tribunaes brazileiros e
de accôrdo com a su:~ legislnçiio.

XIII

Da subvenção, a que se refere a clausula VII, deduzir-seha, para a inspecção do serviço, a porcentagem de i/2 °/o,
a que estão sujeitas as linhas de navegarão su :Jvencionadas
no Im perio.
·

ACTOS DO PODER EXECUTIVO.

8üi

XIV
O emprczario dt~positarú, dentro de trc~ tnezes, no Thcsouro
Nacional, e soh pena de caducarem o~ favores acima cslal.Jelecidos, nma caução de lO:OOOS em dinheiro ou títulos da
divida publica, para garantia do presente ~untrato e das
multas nelle estipul:Hlas.
Essn cnntiío pode1·á ser snh;;titnida logo que eomeçar o serviço da navegação, por prcstat:;ões mcnsncs rlt1 iO •;.• da mb·
vençDo, até que perfaçam aquclla sotnnw. Sl'IHl() em dinheiro
não vencerá juros.
Palario do Hio rle Janeiro em 25 ue 1'\ovcmiJro de 1880.Jllanoel IJwrl'qlte dt• .11/ucech

DECRETO N. 7920

-DE

27

DE l'iOYE\1111\0 DE 18~1).

Eleva a ratcg-oria tlc hatalh:io com seis comp::whias a t'J.:1. sccc:lo ilí• IJalalhão
tla rc.;cna t1a Gnartla Nadnn:1!, t,t·g:wizad~t 11:1. l'"1):nan~.l ele• .];•gn:tr:ln. ua
Proviuda !lo HiÕ t;ratlllo llo S1.lf.

Atlcn!lcndo ao que Me repr,•;:nton o Presitlentc da Província tlc S. Pedro do Hio (;rantlc d:; Sõtl, llci JIOl' lwm IJ·~·
cretar o seguinte:
Art. i." Fiea elevada :i categoria de hatnlhiío, com sei ..; eom·
l)anhias c :1 rle~ign~çilo tle 17 .",a seeç~o tll) batnlhlio tia reserva n. 1\l da Guarda Nado na\ crcada nu comarea tio Jagntt·
riio d~ referida provi nei:t.
Art. 2." E' alterado nesta part•! o Decreto n. 71!)0 de 31
tlc Julho do anno proximo passado.
Manoel Pinto de Sonzn Dnntas, Conselheiro de E~ta1lo, ~e
nador do Impcrio, .Ministro e Secretario de Esta(lo dos ~(·go·
cios da .Justiça, assim o tenha entendido e fn~n c\ccutrll'. Palacio do Bio de Janeiro em 27 de Novembro de 188(}, ;j'J." da
lndependencia c do Irnperio.
Com a rubrica de

su~

:\Iageslat]o} o ltllpCn~dor.

Manoel Pinto de So'1::•1 Dantas.

862
UECHETO N. 7921 -

DE

30 rn: NoVEmmo rm :1.880.

Proroga por 11111 aun(l o prat.o li xatlo ua r.lausula 4.a tio Ho~l'eto 11. i4GJ
do ú tio Setembro tio 18i!J para aprcsentaç:io tias planlas o 0:1tros trabalhos
dolinitivo> •las oh1·as tia linh:t tio carris rlc ferro tio Pol'lo N•>v.J •lo Cuuha :\
frcguolia do Xo:'sa Senhora tia Goncciç~o tlc ParpLC!]IICI'.

Attendendo no que lle requereu Luiz Jncome de Abreu e
Souza, eoncessionario da linha de cnrri~ de ferro entre n
estação de Porto Novo do Cunha da E~lrada de Ferro D.
Pedro H e a freguezia de Nos:<a Senhora da Conceição de
Paquequer, llei por bem Prorogar por um tmno o prazo fixado
na clausula !1.• das fJllfl haixarnm com o 0Pcreto n. 7460
de ü Llc Setcmhro de :1.87!1 fHtra apresontnção das plnnlas e
outros trahalhos definitivo~ das obras dP toda :t linha.
)l;moel BuarrJlW de :.\lacedu, do l\Ieu •:onsel ho, Ministro e
Secrct:-~rio 1le Estado dos N•·gocios dn Agricultura, Conunercio
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e f:•ça executnr.
Pnlacio do 1\io •le .hmeiro mn 30 de Novembro de 1880,
;i\J. "dn 1ndependcncia e do 1mp••rio.
Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador.
llfanoel Buarque de llfacNh.

DECilETO N. 7!!22 Ele\a

{t

l.n ela :-i~(' a

r•E

Atlrnini:-;Lra~·iio

:Jtl

DE

xonmnno

DE

1880.

tln Cu!'l'cio da }lrovinda tlc S. Paulo.

llo con fnnnid:u]l) r.ont o •lispn;;lo no n. 20 do nrt. 7." da
Lei n. :1017 de r; do No\·embro CMI'I'flnte, Hei por hem
Elevar :í :1.." classe a Administrnçiio do Correio da Província
de S. Paulo, ficando assim alterada a tabella n. 2 das qn..J
baixaram com o Dect·eto n. !J,743 de 2:3 de .Junho de 187l,
com a clausula porém, de que sómente no proximo futuro
exerci cio começará este decreto a pr·oduzir seus elfeitos.
Manoel Buarque de i\Iacedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado do~ Ncg-ocios da Agricultura, Commercio o Obras l'ublic~s, assim o tenha entendido e faça execut.ar. Palocio do Rio de Janeiro em 30 de Novembro de lbHO,
59." da Independencia e do Imperio.
Com a rubric:J de Sua Magestade o

lmperac~or.

llfanocl Bua;·que de 11facedo.
f
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I> E :Xtl\"E)IIl::o DI>

LHHO.

aulorlzarãn ao Barharel .In..;.~ .1tJ:•·111i1n H.uun.- FPI'I'eira para tllqllor::n
ouro o nutro~ 111ilwrao-. na Prü\inda (ll' .\'a'o l:ro . . so.

Attendenuo ao qne Me requereu o Bacharel .Jo~é .Joaquim
Bamos Ferreira, Hei por hem Conceder-lhe autorizM;ão par:t
explorar jazidas de onro e outros mineraes no municipio dt!
.Mato Grosso, provincia do mesmo nome, I'Ob ns dausnlns f[tW
com este baixam, assig-nadas por .l\hmoelllunrqne de Macedo,
do Meu Conselho, 1\linbtro e Secretnrio de E~tatlo dos Neg-ocies
dn Agricultura, Gommercio e Obras Publicas, qnP :tssim o
ll·nha entendido e faca executar. Palacio do 1\io de Janeiro em
:30 tlc No\·embro de Ü!80, 59." da Independenci3 e dfllmperio.
Com a rubrica de Sua Magestnde o lmpentdor.
llfanoel Bum·que de 1llacedo.
Clnusulas n •rnc s•• ref"et•e n Ilecrelo n.
d••stu dntn.

7"D~:~

E' concedido o pn1zo de duus annos, contados destn llatn,
ao Bacharel .José .Joaqui111 Hamos FrtTPira Jwra, sem prrjuizo
dos direitos de lPrrl'iro, e\plorar jnitlas de onro e outrC;s
mineraes no municipiu dD Mal') Gro,;so, província do nwsn1o
IHlllle.
11

Siio npplil·aypi,; <1 1'·~ta COIICL''sãu ~~s dausula> 2." a !l." 1la~
baix:tr<llll ('(1111 o IJeercto 11. ml!i:2 dt' (j di~ .Julho dt• 1R7R.

IJIIC

li!
as clnnsul:t;; d,•,:tr, decreto, ,;er·lhc· hn eonce1Jida
p:mt lnnar 11~ 111inn~ IJlle descobrir nos log:m's
por elle tlesir,:nauos, si provnr ter ns f11culdndes precisas pan1,
por si ou por meio de eomt'nn h i:• que ineorpor:1r, manter os
trabalhos de minera~ão no •H:1d0 exigido 1wla Jlus,;:mça das
minas.
Na hypothese de niio ser-lhe concedida a lana d:1~ mina~,
como descobridor de.-<tns, teri1 direito a nm prmuio lh.ndo pelu
governo, segundo a import3ncia dns 1ninas, e que lhe serú
pngo por aquelle a fJuem forem elias concedidas.
No neto tle concessfio de la na serão estabeleeillas ns condições que o Governo ententler com·enil'ntl's no int,•ressl', quer
da mineraç1io em grral, quer rlo Estado e dos particnlares.
P:1lacio do Hio de J:meiro r·m 3il dt• i.\"ovemhro tle !880.J/mwel Bw:rque t/p li/acedo.
Satisfeita~
:mtoriza~ão

8G~

DECHETO N. í!H!J,

-DE

:lú

DE NOVJnumo DE

1880.

nesigna a onlclll em quo os Jni7.03 suh~tilu(,ll..; Ela Ciirte jlcverão ~ooporar
rom os Juizes 1lo Direito, c ;-~jJ~-;iftuir-se r~ciprot•amcntc no :wno de IRRt.

Hei por bem, para execução dog nrtg. 3.• e 4. • do Decreto n. l18:H, de 22 dt~ Novembro de 1871, Dr!cretar qae no
anno de 1881 os Juizes substitutos da Curte cooperem com os
Juizes de Direito, e se substituam pelo modo seguinte:
Art. I. o Serão immedi:1tos supplentes:
O 3.• substituto, da Vara dos Feitos da Fazelllhl.
O 4.o substituto, das Anditorins de Mm·inha e Guerra.
O 5.• ~hstiluto, da i." Vara Commercial.
O 6. 0 substituto, da 2.• Vara Commercial e da 2.• de
Orphãos.
O 7 ." substituto, {)a L" Varn de Orphãos e da 1." r.ivel.
O 8. o substituto, da Provedoria e 2." Vara r.ivel.
Art. 2. ° Fkará extinrto o Ioga r dt! 4." substituto, terminado que seja o quadriennio do actual Jui1, pass:mdo a
immediata supplencia da Auditoria de Guerra ao 3." substituto, e a da Mnrinha ao 5. 0 (Lei n. 2i92 de 20 de Outubro de t8i7. art. :J.u Jl<lr:Jgraplto nnico.)
Art. :l." Na substituição <los Juizes substitutos se observar:í a ordem em que se nclwm cullocados.
P<lragrapho unico. Estn substituição rr~ciproca terá logar
ainda nos casos em que n~o se tt·atar de actos de jurisdicção
plena, sempre que por imprlt.limento ou vaga tit~ar esgotado
o numem dos Ires suppleutes tle en!la substituto, para o
clfeito de passar a jurisdicção, fJitanto 110 pt·Pparatorio dos
feitos, ao substituto immetliato on ao., suus rcspecttvos supplentcs, c assim por diante, indo tnr a V<lra nos Vereadores
da Camara ~lunicipal, súmente qnantlo e~gotatla toda a escala
dos snhstitutos c seus supplentcs.
Art. li." Ficam rcvo_;nda> ns tlisp:~sições etn contrario.
l\Ianoel Pinto de Souza Dantas, Con,elhciro de Estado, S•··
Jl[ldor do Imperio, Ministl"o o S•lct"Cillrio tle Estudo dos Nn·
gocios da Justiç11, assim o tenlw entenrlido e faça executar.
Palacio do Bio de Janeiro em 30 de Novembro de 1880, 59." da
Indepcndencia e do Irnperio.
Com a rubrica de Sua

~lagcstade

o Imperador.

llfanofl Pinto de S•mztl Dantas.
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DECRETO N.

79~ti -DE

30

DE NOVEliBRO DE

i880.

Designa a onlcrn tia substituirão do; Juizos de Direito tia Corto 110 anuo tio l8Rt.

Hei. por bem, para execução do art. 4. 0 do Decreto n. 48n,
de 2:! do Novembro de f.87i, Decretar que no anno proximo
futuro de 1881 os Juizes de Direito. da Côrte subs\ituam-sc
conforme a ordem estabelecida na relação que com este baixa,
assignada por Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de
Estado, Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocias da Justiça, que assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Hio de Janeiro em 30 de Novembro de
!880, 59.• da Jndependencia e do Imperio.
Com a rubriea de Sua Magestade o Imperador •
.llfanoel Pinto de

Souza Dantas.

I~elação

a <JUe se reJ"er•e o decreto desta data~
designando a erdern en• que devent substituir-se os Juizes de Direito da Cclrte. no anno
dei88I.
JUIZ DOS FEITOS DA

FAZENDA

L o Juiz do Cível da L• varn.
2. • Auditor de Marinha.
3. • Juiz de Orphãos da L• vara.
4. • Juiz de Orphãos da 2. • vara.
5. 0 Juiz do Cível da~.· vara.
6.• Auditor de Guerra.
7 .• Juiz Commercial da 1." vara.
8. o Provedor de Capellas e Hesiduos.
9. 0 Juiz Commerci:~l da~." vara.
PROVEDOH HE C,\l'ELLAS E RESIDUOS

L • AuditoJ· de Marinlw.
2. • Auditor de Guerra.
3.• Juiz de Orphãos dn 2.• vara.
4.• Juiz dos Feitos da Fazenda.
5.• Juiz do Cível da 2.• vara.
6.• Juiz do Cível da L • varn.
7 .• Juiz de Orphãos da L• vara.
8. 0 Juiz Commercial da 2." vara.
9. 0 Juiz Commercial da L• vara.
P. n. iSSO.
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JUIZ COMMERr.IAL DA

L0

V ARA

i." Auditor de Guerra.
Juiz de Orphãos d:tl.• vara.
3.• Juiz do Cível da 2.• vara.
4. o Juiz Gommercial da 2.• varn.
5,• Juiz de Orphãos da 2.• vnra.
ti. o Auditor de Marinha.
7. • Juiz dos Feitos da Fazenda.
8. o Juiz do Cível da t.• vara.
9. 0 Provedor de Capellas e Resíduos.
~.·

Jli!Z CO~n!ERCIAL D.\

:2!

VARA

i." .Juiz do Civel da i.• vara.
2. 0 Juiz dos Feitos da Fazenda.
:l.• Auditor de Guerra.
r~,, o Juiz de Orphãos da 2." vara.
ii. o Juiz do Civel tla 2.• vara.
ti. o Auditor de Marinha.
7. o Provedor de Cape lias e Residuos.
8, 0 Juiz Commercial da i.n vara.
9. 0 Juiz de Orphãos da L" vara .
.JUIZ DE

O!lPH.\OS

DA

i. a

VARA

f.o Jníz Commercial da 2.• vnra.
~.·Juiz Commm·cial da 1." vara.
o Provedor de Cnpellas e Resíduos.

a.

4. o
rí.o
6. 0
7. 0

Auditor de Guerra.
Juiz do Civellla L" vara.
Juiz do Civel da 2." vnrn.
Juiz dos Feitos da Fawnrln.
M. 0 Auditor de ~farinha.
9. o Juiz de Orphiíos da 2. a vara.
JUIZ DE ORPI!ÃOS DA

l."
2. o
3. 0
4. o

2."

Auditor de Marinha.
Juiz Commercial da i. a vara.
Juiz do Civel tla l.a vara.
Provedor de Capellas e nesiduos,
ã.• Juiz dos Feitos da Fazenda.
ti.• Juiz Commercial da ::L• YJra
7. o Auditor de Guerra.
8. 0 Juiz de Orphãos tla 1. • vara.
9. • Juiz do Givel da 2.• vara.

VARA
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VARA

1. 0 Juiz de Orphãos da i. • vara.
~.o Juiz da Cível da 2. • vara.
3. 0 Auditor de Guerra.
~. 0 Juiz de Orphãos da ~.a vara.
5. 0 Auditor de Marinha.
6.• Provedor de Capellas e llesiduos.
7. • Juiz Commercial da 1. • vara.
8. • Juiz dos Feitos da Fazenda.
9.• Juiz Commercial da \!.• vara.
JUIZ DO CIVEL DA

2. a

VAliA

Lo
2."
3."
~. •
5."
6. •
7.•

Juiz dos Feitos da Fazenda.
Juiz Commercial da L • vara.
Juiz Commercial da 2. • vara.
Auditor de Marinha.
Juiz de Orphãos da L• vara.
Juiz do Cível da L a vara.
Juiz de Orphiios da 2.• vara.
8.• Provedor de Capcllas e Resíduos.
9. • Auditor de Guerra.
AUDITOR DE CUERRA

L• Juiz de Orphãos da 2.• Y3Ia.
2.• Auditor dr. Marinha.
3.• Juiz de Orphãos da t.• vnra.

~-·Juiz

Commercial da i." vara.

5.• Juiz Commercial da 2.a vara.·

6. • Provedor de Capellas e Resíduos.
7. o Juiz dos Feitos da Fazenda.
8. • Juiz do Cível da L• vara.
\L • Juiz do Cível da 2. a varn.
AU[JITjl\ DI': MARINHA

i." Provedor tle C11pellas e Hesiduos.

2. • Auditor dn Guerra.
Juiz do Cível da 2." vara.
t1." Juiz Commercial da L• varn.
5.• Juiz Commercial da 2.• var:>.
6. • .Juiz do:> Feitos da Fazenda.
7. • Juiz de Orphãos da 2.• vara.
8. • Juiz de Orphi\os da L • vnra.
9.• Juiz do Cível da 1.• vnra.
Palacio do Rio de Janeiro em 30 tle Novembt•o de 1880.Manoel Pinto de Souza Dantas •

a.•

.Af"d'\:F~
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DECUETO N. 7926 -

DE 4, DE DEZE~IDRO DE

!880.

Elota a eatogoria tio batalhão a lã.• soeção de batalhão <la reserva tia
Guarda Nacional tia comarea de Santa Maria tia Doea 1lo Monto, na Provineia do Rio Grande tio Sul.

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Província do Rio G1·ande -do Sul, Hei por bem Decretar o se·
guinte:
Artigo unico. Fica elevada á categoria de batalhão, com
seis companhias e a designação de 18. 0 , a HL" secção de
batalhão de reserva da Guarda Nacional da comarca de Santa
Maria da Boca do Monte, na Província do Rio Grande do
Sul ; :.Iterado nesta parte o Decreto n. 7U3 de 31 de Julho do
annu proximo .passado.
Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Esiado, Se·
na dor do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em 4, de Dezembro de 1880, 59. 0 da lndependencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Jlfmwel Pinto de Souza Dantas.

DECRETO N. 7927 -

DE

4, DE DEZE~IBRO DE 1880.

Eleva á eatogol'ia do batalhão a H.• soeção de hatalhão · da resat·va da
Guarda Nacional tia çomarea do Rio PartiO, na Província tio Rio Grande
tio Sul.

Attendendo ao qtte Me representou o Presidente da Pro-

vi~cia do Rio Grande do Sul, Hei por bem Decretar o se-

gumte:
Art. L o Fica elevada á categoria de batalhão, com seis
companhias e a designação de 19. 0 , a 14,.• secção de batalhiio de reserva da Guarda Nacional da comarca do Rio Pardo,
na Província do IUo Grande do Sul ; alterado nesta parte o
Decreto n. 74,16 de 31 de Julho do anno proximo findo.
Art. ~.o o batalhão,oracreado, terá por distrieto 11 fre~uezia de Nossa Senhora do Rosario do município do Rio
Pardo.
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Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado," Se·
nador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Dezembro de 1880, 59. o da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.

DECRETO N. 79:!8- DE 4

DE DEZEMBRO DE

1880.

Créa olua; secções de batalhão de infantaria da Guanla Naeional na comarea
do Rio Pardo, da Província do Rio Go·ando do Sul.

Attendendo ao que Me repre~entou o Presidente da Província do Rio Grande do Sul, Hei por bem Decretar o se·
guinte:
Art. L o São creadas no Commando Superior da Guarda
Nacional da comarca do Rio Pardo, da Província do Rio
Grande do Sul, duas secções de batalhão de infantaria, com
quatro companhias cada uma e as designações de 'L" do
serviço aetivo e i~.· da reserva, as quae.; terão por distl'icto,
esta a freguezia de S. João de Santa Cruz, e aquella a de
Nossa Senhora do Rosario do Rio Pardo.
Art. ~.o Fica alterado nesta parte o Decreto n. 7416 de
31 de Julho do anno proximo findo.
Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado, Se·
nador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em !1 de Dezembro de 1880, 59. 0 da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Su11 Magestade o Imperador.

Manoel Pinto de So11za Dantas.

r• .
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DECRETO N.

79~U- DE ~ DE DEZEMDR·) DE

i880.

Approla 1 com modifieaçõe;, os ostat 1tos da Companhia Estrada do fei'I'O do
Alto Muriah<i e autodza·a a funtrionar.

AttenÚndo ao que Me requereu a Companhia Estrada de
ferro do Alto Muriahé, devidnmente representada, e de conformidade com a;:Minha Imperial e lmmediata Resolução de
6 de Novembro ultimo, tomada sobre parecer da Secção dos
Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 7 de Outubro proximo findo, Hei por bem Approvar
seus estatutos e autorizai-a a funccionar. medinnte as modificações que com este baixam, assignadns 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 4. de Dezembro _de 1880, 59.• da Independencia e do Impeno.
Com a rubrica de Sua ?tlagesta!le o Imperador.

Manoel Buarque de Macedo.
Modificações a que se rt"f"e••e o Decretou.

,-9~9

desta data.

O art. 3. • fica assim redigido: O capital da companhia ~erá
de :1..500:0001$, representado por 7.500 acções de !006 cada
um:~, podendo ser nugmentado precedendo proposta da di·
rectoria e approvação do Governo Imperial.
A companhia poderá lambem, mediante proposta da dire'ctoria e approvação do Governo Imperial, tomar por emprestimo quantia igual ao capital subscripto desde que estiver
realizado metade do mesmo capital, emittindo obrigações
(debentures) garantidos pelo material e renda da estrada.
li

No final do art. 5. • acrescente-se- a qual ser:.í feita da
mesma fórma como na primeira chamada.
lii

No art. 8.• acresceute-se-salvo nos casos de força maior
verificados pela directoria e conforme o~ 6.• do art. !5. '
A este mesmo artigo addile-se-o accionista é responsavel
pelo valor das acções que lhe forem distribuidas.
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IY
No art. 10 addite·se-augmento de capital e reforma dos
estatutos, em que é indispensavel a presença de accionistas
que represrmtem maioria do cnpit~l realizado.

v
No art. 11 em vez de-quanllo se tratar da eleição da di rectoria-diga-se-quando se tratar rle eiPi~õrs.
\'I

No art. 17 acrescente-se-não podendo para este cargo
ser eleito nenhum dos membros da directoria, do conselho
fiscal ou empregado da companhia.

VII
No art. 20 supprima-sc li palavrll-rrlnti\·a.

Vlll
No art. 21 supprima-se a palavra-annnalmente.
IX

No art. 23 acrescente-se-o qual servirá até 11 primeira
reunião da asscmbléa geral ordinaria c extraordinaria, na
qual >e providenciani sobre o preenchimento da vaga.
X

Ao art. 25 § 3.• acrescentc-se-ficnndo porém dependente
de approvação definitiva da assembléa geral a llxnção de seu
numero e vencimentos.
XI

Ao art. 33 acrescente-se -o fundo de rese1·va será convertido em apolices da divida publica geral ou provincial,
que tenham garantia do Estado, em bilhetes do Thesouro cu
em letras hypothecarias de estabelecimentos de credito real
que tenham a mesma garantia, a juizo da directoria, dando·
se aos juros a mesma applicação.
Este fundo é exclusivamente destinado a fazer fJcc :is
perdas do capital social desfalcado em virtude de perdas ou
para substituil-o.
Não se farão dividendos emqnanto o capital desfalcado em
virtude de perdas não fôl" integralmente restabelecido.
Palaeio do Rio de Janeiro em ~de Dezembro de 1880.-

Manoel Buarque de Macedo.
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Estatutos da Companhia Estrada de fcero do
Alto Mueiahó
CAPITULO I
DA

Art. L

o

Cülll'ANHJA

A Companhia Estrada de ferro do Alio Murialu•,

em 1\finas Geraes, tem por fim executar o contrato celebrado

a H de Agosto de i879 com 11 Administração da provincial
na fórma da Lei mineirn n. 'H52 de 19 de Outubro de i878,
para construcção dil Estrada de ferro, entre a estação do
Recreio, na Estrada de ferro Leopolrlina, e a (lOYoaç~o de
S. Francisco da Gloria, no município de S. Paulo de 1\luri:~hé.
Para esse fim, a companhia, por :lCcôrdo com o concession:~rio encorporador, toma a si todas m: clausulas, favores,
ouus I\ oiJrigações do referido c•mtrato, ficando, porém, sómente perfeito e obrigatorio o :~ccôrdo entre as par:e~. quando
11s indemnizações estipuladas estiverem satisfeitas ou g-arantidas.
Art. ~.o A companhia se installarú logo que seus P~tatutos
Sjljam approvados pelo Governo Im11erial; ter:í sua séde nestD
Côrte e durará 50 annos.
Art. 3." O capital da companhia s~~rá de !.500:0006, representado por 7.500 acções de 200,~ cada uma, licando a
eompanhia autorizada a tomar por emprestimo qu:1lquer
quantia, emittindo obri!mções (rlebentu1·es), g-ar:mtidas pelo
m:1terial e renda da estrada, ou augmentar o capital, precedendo nesta hypothese propo:-:ta da directoria e approvaçiio
do Governo Imperial.
Art. 4-. o
§ f.." As entradas das acções se f;triío vor chamadas previamente annunciadas nos jomaes m:~is lidos desta Côrte, á proporção do desenvolvimento das operaçües da companhia.
§ ~.o A primeira chamada serit feita logo depois de approvados os estatutos pelo Governo Imperial, e as operações
começarão desde loi!O com o producto desta chamada. que
será pelo menos de 10 o; do valor das acções.
Art. 5. o No caso de verificar-se o augmento do capital, a
assembléa geral dos accionistas prescreverá o modo pratico
da emissão das novas acções.
Art. 6.• As acções serão nominativas. e a transferencia
dellas se operllfá por termo lavrado em livro especial, e só
depois que tiver sido realizada, pelo menos, a qu:•rta parte
do capital.
Art. 7. o Por fallecimento de qualquer accionista passará
para seus herdPiros, não só o direito (ls respectiv~s acções
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e aos dividendos, ~orno tambem o de tomarem parte nas
deliberações da assembléa geral, tllndo o exigido numero de
acções, comtanto que, sendo mais de um, se combinem entre
si para um só representar.
Art. 8." Os uccionistas que não effectuarem as prestações
de cnpital com a devida pontualidade, perderão, em beneficio
da companhia, os direitos ás respectivas acções e no valor
das prestações qU(.l tiverem pago.
CAPITULO 11
DA ASSE~IIILÍo:.\ GF:UAL

DOg ACr.IONIST.\S

ArL. 9.• A assembléa geral dos accionistas será composta
dos possuidores de tO ou mais acções inscriptas nos registros
da companhia, dons mezes antes da reunião para que forem
convocados, excepto a primeira reunião, que poderá ser
composta dos accionistas de dez, desde que tenham :1s sum•
acções registradas.
Art. 10. A assembléa geral póde deliberar, estando presentes accionislas que representem, pelo menos, um quarto
do capital realizado. Si, porém, não reunir-se esse numero,
far-se-ha segunda convocação pela imprensa, com o prazo
de :Ui dias, deliberando-se com o numero de :1ccionistas que
então se reunirem; sendo ohrigatoria~ para os ausentes
quaesquer deliberações que ness:1 occasião se tomar, salvos
os casos de dis,;olução da companhia , arrendamento ou
alienação da estrad:1.
Art. H. O accionista que não pude1· comparecer á assP-mblén geral, poderá fazer-se representar, conferindo para isso
poderes a outro accionista, salvo quando 'e tratar de eleição
da directoria.
Art. ~~. Os votos serão contados na razão de um voto por
grupo completo de iO acções, mas nenhum accionista ter:i
direito a mais de 20 votos, qualquer que Sl'ja o numero de
ncções que represente por si, e como procurador de outros.
Art. 13. As sociedades ou companhias por suas acçõi'S
serão representadas aiJenas por um dos socios, ou seu procurador.
Art. U•. Serão admittidos em assemhléa geral, si os representados estiverem no caso do art. 9.", o~ inventariantes,
pais, tutores ou curadores, marido e os admi nistratlores geraes
de qualquer firma ou corporação.
Art. lã. Em regra, sempre que não se tratar da eleiçi10 de
directores e de membros da com missão fiscal, ou de reforma,
ou . modificação dos estatutos, as votações serão feitas pe1·
caplta ; comtudo, a requerimento de qualquer membro da
asse~bléa geral, esta poderá resolver que se faça por acções,
na forma do art. U.
1•.

n. tsso

uo
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Art. i6. A assembléa geral reunir-se-ha ordinariamente
em qualquer dia do mez de Julho do cada auno, para tomar
em consideração o relatorio da directoria o parecer da commissão fiscal, e eleger a directoria c o co usei ho fiscal.
No caso da assembléa geral não poder nessa occasião pronunciar o seu juizo sobre a gestão da directoria, ou resolver
qunlquer assumpto de interesse social, a sessão poderá ser
adinda para outro dia, corntanto que não seja espaçada por
mais de oito dias.
Art. i 7. Na primeira reunião de cada anuo, será eleito
d'entre os accionistas o que deve presidir a assembléa geral
dos accionistas no decurso do mesmo anuo.
Art. i8. A assembléa geral reunir-se-ha extraordinariamente, quando a directoria ou a commissão fiscal o julgar
conveniente, ou quando o requererem accionistas que representem, pelo menos, um decimo do capital realizado; nas
reuniões cxtraordinarias não se poderá, porém, tratar de
assumplo que não tiver sido designado no annuncio da convocação.
Art. 19. A eonvocação, tanto para as reuniões ordinarias
como para as extraordinarias, será feita e publicada nos
jornaes de mais circulação, oito dias antes do indicado para
a reunião.
Art. 20. A eleição de directo1· ou directores, de membro
ou membros da commissiío fiscal, assim como todas as
resolurõcs da assembléa geral, seriio por maioria relativa de
votos dos nccionistas presentes e das acções que elles representarem, nos termos do art. 12.
CAPITULO II1
DA DinECTOntA

Art. 2i. A companhia serü dirigida por uma directoria
de tres accionistas eleitos pela assemLiéa geral annualmente,
e não poderão entrar em exercício sem que possuam, pelo
menos, aO acções da companhia.
Exccptua-se a primeira directoria, quo ficará composta dos
seguintes incorporadores : commerciantes Francisco Teixeira
de Miranda, Antonio de Oliveira Leite Leal, Drs. Carlos
:Martins Ferreira, Engenheiro João Martins da Silva Coitinho
e o concessionario Dr. Custodio José da Costa Cruz, e cujas
funcções durarão até 30 de Junho de l88fí.
Art. 2!. Não poderão exercer conj unctamente o cargo de
directores accionistas que forem sogro e genro, irmão e
cunhado durante o cunhadio; dous ou mais socios de uma
firmn social.
Art. 23. A falta de qualquer director será supprida por
escolha dos demais directores, d'entre os acciomstas que o
possam ser.
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Art. 2~. Os dircctores designarão entre si um presidentP,
um secretario e um thcsoureiro, estabelecendo suas respectivas funcções.
Art. 2fí. A' directoria compete :
§ i. o Promover por todos os meios a seu alcance a prosperi~ade da companhia;
§ 2. o Celebrar todos e quaesquer contratos com a admi·
nistrar;ão publica c com as particulares, o fazer todos os
pagamentos ;
~ 3. o Fixar o numero, categoria, funcções c ordenados dos
empregados, nomeai-os, suspendel-os, multai-os e dcmittil·os;
§ L o Organiznr balanços, contas c rl'latorios que devem
ser apresontt~dos á assembléa geral ; .
§ ti. o Hcsol ver sobre as cha1uadas de capital e receb<~l-o,
bem como as subvenções e garantia de juros a que a com·
panhin tiver direito;
.
§ 6. o Decretar ou relevar o commisso, na fórma do art. 8. o ;
§ 7. 0 Approvar as informações, tabellas, trabalhos tcchnicos
e tarifas que têm de ser apresentadas ao Governo Provincial ;
§ 8. 0 Emittir títulos de obriga~ão na fúrma do art. 3. 0 ;
§ 9. o Distribuir os dividendos e recolher a um Banco
acreditado as sommas cobradas que ni\:o tiverem immediata
applicação ;
~ iO. Convocar a assembléa geral ordinaria e e-xtra·
ordinariamente, e prestar a ella e it commissão fiscal todos
os esclarecimentos que forem pedidos, franqueando a esta
toda a cscripturação.
Art. 26. A directoria, representada 11elo seu presidente,
póde demandar e ser demandada c constituir procurador
que a represente em Juizo ou fóra delle.
Art. 27. Durante a construcção da estrada de ferro, cada
um dos directores perceberá a quantia de -1:00015 annuaes;
e depois de aberta ao trafego toda a linha, passarão a per·
ceber 4 % da renda, deduzidos os gastos e a quota para fundo
de reserva. Si, porém, aquella porcentagem não prefizer a
sobredita quantia, será esta preenchida pela caixa da companhia.
Art. 28. Expirado o prazo da primeira directoria, se
convocará os accionistas para, em assemhléa geral c por
eleição, renovarem a directoria na sua terça parte, podendo
ser reei ei tos os mesmos directores.
Nesta eleição e nas subsequentes para o me"mo fim, não serão apuradas as cedulas que não estiverem feitas de conformi·
dade com a disposição deste artig0.
CAPITlíLO IV
Art. 29. Na assembléa ordinaria de cada anno será eleita
uma commissão fiscal composta de tres accionistas, possuidores de 50 ou mais acções, servindo de relator aquelle que
d'entre si designarem.
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Art. 30. Por morte, impedimento, ou resignação de
qualquer dos membros da commissão fiscal, os outros dcms
designarão um accionista que estiver nas condições, para
supprir a vaga.
Art. 31. A directori:t fr:tnqueará á commissão fiscal o
exame da e~cripturação, dos documentos comprobatorios
das despezas e todas as informações que lhe forem requisitadas pela mesma commissão.
Art. :.12. Incumbe á com missão fiscal llpresentar na
assembléa geral dos accionistas o seu parecer sobre a gestão
da directoria e qualquer negocio concernente á companhia.
CAPITULO V
DO DIVJOgNDO E

FUNDO

:.,~

IIESEI\\"A

Art. 33. Dos lucros de cada semestre serão deduzido,:
,) "/. para fundo de reserva, qne serão destinados aos reparos
das obras da comp:mhia, e do liquido restante se fará o dividendo semestral.
CAPITULO VI
FUNIJO DE

A~lOIIT!ZAÇÃO

Art. 3ft.. A companhia começará a formar seu fundo de
amortização, depois dos 15 primeiros annos, contados da
approvaçiio dos estatutos, empregando para e~se fim, pelo
menos, 1/~ "/o do c:~pitnl despendido, qunndo a renda liquida
exceda a tO •;•.
CAPITULO VIl
DISPOSIÇÕES GEIIAES

Art. 35. As acções estarão completamente distribuídas tres
annos depois da approvação dos estatutos.
Art. 36. A companhia se dissolverá nos casos previstos pelo
Decreto n. 27H de 19 de Dezembro de t.860.
O r11odo pratico da liquidação será determinado pela assembléa geral ad hoc convocada, guardadas as disposições do Codigo Commercial.
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Art. 37. Os abaixo assignados obrigam-se pelo numero de
acções que subscreverem, ou por qualquer numero inferior
que lheg fõr distribuído, e se sujeitam ás disposições destes
estatutos, que approvam, autorizando os encorporadores que
nomeiam para a directoria, para requerer ao Governo Imperial
sua approvação e para aceitar as alterações que o mesmo
Governo lhes fizer.
Rio de Janeiro, H de Setembro de 1880. (Seguem-se
as assignaturas.)

DECRETO N. 7930-

DE ~ DE DEZEMBI\0 DE

1880.

eoncodo ponnissão ao Visconde doDarhaccna para Ciplorar tanão üo pedra
nas cabeceiras tio rio Tubarão, ua Pro,·incia tlc Santa Catharina.

Attenclendo ao que Me requereu o Visconde de Barbacena,
Hei por hem Conceder-lhe permissão para explorar cnrvão de
pedra em duas leguas de terra de sua propriedade nas cabeceii·as do rio Tubarão, na Província de Santa Catharinn, medümte as clausulas que com este baixam assignadas por
l\lanoel lluarque de Macedo, do Meu Conselho, Min:stro e Secretario de Estaclo dos Negocios da Agricultura, Commercio e
Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em~ de Dezembro de 1880, 5\1. 0 da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Jlancel Bum·que de Macedo.
Clausulas o que se ••erere o Decreto n,
desta data.

,..93')'

E' concedido o prazo de dous annos, contados desta data, ao
Visconde de Barbacena para, sem prejuízo dos direitos de terceiro, explorar carvão de pedra em duas liguas de terras de
sua propriedade, nas cabeceiras do rio Tubarão, na Província
de Santa Catharina.
11

São applicaveisa esta concessão as clausulas 2.• a !1." das
que baixaram com o Decreto n. 696:! de 6 de Julho de 1878.
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III
Satisfeitas as clausulas deste decreto, ser-lhe- ha concedida
autorização para lavrar as minas que descobrir nos Jogares
por elle designados, si provar ter as faculdades precisas, para
por si ou por meio do companhia que organizar, manter os
trabalhos de miueração no estado exigido pela possanea das
m~u.

·

Na hypothes.e de não ser-lhe concedida .a lavra das minas,
como descobridgr destas, terá direito a um premio fixado
pelo Governo segundo a importancia das minas, e que lhe será
pago por nquelle a quem forem e! las concedidas.
No acto da concessão da lavra serão estaiJClecidas as condições que o governo entender convenientes no interesse, quer
da mir:ernrão em geral, quer do Estado e dos particulares.
Palacio do lHo de Janeiro em ~de Dezembro de 1880.llfmwrl B11m·que de Macedo.

DECRETO N. 7931-

DE

~

DE DEZEMBR~ DE

1880.

Auloriza Autonio Alvcn do l\fonra para fazer cxploraçõo.; do minas tlo
llo podra o outros minoraes na Provincia do Minas Goraos.

e~rvão

Attendendo ao que Me representou Antonio Alves de Moura,
c ás informações prestadas pela Presidencia da Província
de Minas GPraes, Hei por hem Conceder-lhe permissão para
explorar minas de carvão de pedr·n c outros minoraes no
município de Tamanduá e na parochia de Nossa Senhora da
Apparecida do Claudio do município do Oliveira na referida
provincin, soiJ as clausulas que com este baixam, assignadas
por ;'llanoel Buarquo de Macedo, do Meu Conselho, Ministro
e Secret:Jrio de Est::~do dos Ncgocios da Agriculturv, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faca
executar. Pala cio do Rio de Janeiro em ~ de Dezembro de
1880, r.m.• da lntlependencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

Manoel Buarque de Jfacedo.
Clausulas a que se ret"ere o Decreto n. 7"931.
desta dntn.

Fica concedido o prazo de dous annos, contados desta data,
para o concessionario Antonio Alves de Moura, sem pre·
juizo de direitos de terceiro, proceder aos trabalhc·s de
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investigação ou exploração de minas de carvão de pedra e
outros mincraes no município de Tamanduá e na parochia
de Nossa Senhora da Apparecida, município da Olivei~a,
ambas na Província de l\linas Gcraes.

li
São applicaveis á esta concessão as clausulas li a IX das
que baixaram com o Decreto n. 6962 de 6 de Julho de !878.
III
Satisfeitas ns clausulas de5te decreto, ser-lhe-ha concedida
autorização para lavrar as minas que descobrir nos Jogares
por elle designados, si provar ter as faculdades precisas parll,
por si ou por meio de companhin que incorporar, manter os
trabalhos de minerarão 110 cst:Hlo exigido pela possunça das
minas.
·
Na hypothesc de não ser-lhe concedida a lavra das minas,
como descobridor destas, terá direito a um premio fixado pelo
Governo, segundo a importancia dns minas, o que lhe será
pago por aquellfl a quem forelll cllas concedidt~s.
No neto de concessão da lavra serão cst:.belecidas as condições que o Governo entender convenientes no interesse, quer
da mineração em geral, quer do Estado e dos particulares.
Pala cio do Rio de Janeiro em !J, de Dezembro de i880.Manoel B uarq11e de Maculo.

~enhnr.-A descobrrla dt\ desfalques na ronda dn Estrada de
Ferro D. Pedro 11, emNoyembro do nnno passado e em Agosto
do corrente nnno. chamou a minha attenqão para o serviço de
contabilidn:_le da dita estrada, e determinou-me a ordenar um
exame severo e minucioso do~ livros, methorlos c praxes
usndos no referido serviço.
Não cheg-ou ainda a seu termo o exame rlc que troto, aliás
feito com muita diligencia e apuro ; mas o que se tem eolhido
é sufilciente para aconselhar-me a submetter ao elevado criteria de Vossa Magestade Imperial a adopção de uma prompta
reforma naquella parte da ndministrnçiio da estradt~.
Senhor, o pl'imeiro defeito alli encontrado é o de systema,
que absolutamente não existe, e basta advertir nn somma importante de dinheiros nrrecadndos e despendidos nnnualmente
por aquclla via-ferrea, para comprehender desde logo a gravidade de semelhante Iacunn. A escripturação li necessariamente inegular c manca, não lhe servindo de base, muilas
vezes, como devêra set·, documentos authenticos ou devidamente authenticados. O processo pnra o pagamento das tlcs·
pezas, por exemplo, é limitado á verificação arithmeticn ou

880

ACTUS !JO i'ODEII EXECETI\U.

de certas fol'lualidades; processo cmpirieu c nvidentcmcnto
contrario ao~ interesses da :ulministraçiio. Por outro lado,
não sendo verificado;; opportnna e devidamente os balanços
e inveiltarios da contabilidade, não têm estes outra authenticidade, além da que lhes d;í a proJJria repartição, methodo
que ainda sem a plausibilidade (!e fraude, não é admissivel
no meneio dos dinheiros publicos.
Coincidindo a irreg-ularidade da escripturar:ão e a carencia
de systema, com os desfalques ultimamente encontrados, reconheceu-se que para estes coutrihuirnm de certo as duas
apontadas circumstaneias. Já com o lim de prevenir possivei~
abusos, já com o de aproveitar a presença da commissão incumbida do exame da escripturação, a qual poderá auxiliar a
reorganização do serviço dt! que tmto, venho submetter a
Vossa l\lagestade Imperial, ~eg-unt!o tive a honra de expôr, a
adopção de uma prompta reforuw. que consiste na crcação de
uma secção especial de couta!Jilidade, anne\.a ú administração da parte em trafeg-o e sujeita tiO regulamento, cuja
approv:u;ão igualmente solieito de Vossa l\Iag-cstade Imperial.
A referida secção poder-se-ha compúr de um chefe que Vo;;sa
Magestade se dignarú nomear, e de alguns empregados da
administração da mesma estrada, nos termos do decreto que
tenho a honra de depositar nas Augustas Miios de Vossa 1\Iagestade lm perial.
Sou, ~e thor, com o mais profundo n•speilo c acatamento,
ile Vossa Ma~e~tade Imperial, suhdito fiel e reverente -

Matwel Buarque de Macedo.

Hio de Janeiro, H de Dezembro de 1880.

DECB.ETO N. 7932- DE J l DE !JEZE~mno DE 1880.
Grêa uma scr!:lo cspsdar •le ro dahili.'alc J,a a·lmiui:-.traf'ão da parte c1n
tl'afe.:;o da Est:·:ula de }'c:To D. I•edro li.

Hei por bem Cre •r urna scc1;iio es1lecial de contnbilidatle.
annexa a admini>tr tção d;t parte em trafego da Estr:tda de
Ferro D. Pedro 11, r~ composta, alem de um chefe, dos empregados ora iDcnmhidos do ~on'i('O (lt\ contabilidnde dà
mesma e;trada, olJser·vadas as disposições do n•gnl:~mento
que com e'te baixa ..a~;~ignado por 1\Ia.nod Bu:trqne de l'tlacedo,
do Meu. Conselho, ~lm1stro ~ Sccretat'lo de ~stado dos Negocias
da Agncultura, C uumercw e Obras l'ubltc;ts, que assim o
tenha entendido e faça executar. P:tlacio do Ui o de Janeiro
em H de Dezembro de 1880, :;9." da Indepcndencia e do
lmpcrio.
·
Com a rúbrka d1• Sua l\Iagcstade o Imperador.
Jfanod JJuarque de J/acl'do.

llegul:uuent.o a <JUt"
n . .,

n:l~~

D.\

~e

ref"e ..e o

l)t•(•retu

de ... ta data.

CO:>T.\I:ILII>.IIIE

Art. 1. • A contahilitlatl•· tla rectJila e tl••spe;:;, tb E~tratla d··
Ferro D. Pellro 11. na pari t' Cli I Irafe~o. fonn:n·:·l 11111a Sl'l'rtio
d1• s•!rvico da mesnta l•:strada. t'Uill um eh••l't• Íllll!l•'dialalll>'lll'·
whordinado ao Di n'ctor. ·
Art. 2.• Compel•\ :10 ehd•: tb ~onl:11Jilidad••:
~ L" A dirccçl'1o g-•:r:tl dt: totlJ a contal.Jiíid;,tlc dn E:.;trad:•.
JIIOlllOVI'nllo o melhoranwulu dos serviç>Js :1 ~eu !':1rgo, ti·
Jllodo f]lltJ satisfaçam rt~H:>Iautenll'ntc a' ncn·s<id:ld>·' •·n•st'L'II·
t•·~ do trnfego.
~ 2." Estn!Jclecer e in,;pce('iun:ll' regnlnl'lllt nl·:· u srn·iç11 Ja
arreradaçiio da recei1a c a <'>t'ripluratJtu tl:t' •·sl;!t:l11•s e <lo ..;
n·,;pcclivos annazcns.
~ :1." Formular c reYcr os rognlaiiH'nlos que li rer tiL' sniJJlletlcr au Director para o~ ::erviço:; tJUe lhe ru!llpelt: insJwcriouar.
~ lt." Procetlcr nos csl Ullos Hcccssnrios p:1r:• u i ni·'I'Jin:l~tr)·l
d~s tarif:1s pelo Din•clor.
~ ii." l'rnp•k ao llirel'lor ;1~ pmri<knei~s l!''""~':•ri:'"· lJilt'
ni'111 eoulJercm 11(1 ~ua a1~~:1di1, p:11'11 g:miiitir .'! :JIT>-eadaç~o l'
li:<f'al isal':io <1:1 rcer,i ta d<t Esln1da.
~ti." (j cqudo da~ I'St:,r.isti<:as par:t a r•·l i< o d:t< l:;rif:•·'.
l<:lÍtknlr: ao <lL•geuvolvirnenln tio lraf,·~·~~ Í." llllunnar solJI'll :1s l'•'<'lamat,'ÕP.~ ,. ,.,.,I''''I'Íllll'llins fi,
ind<'IIIIIÍZ:•(IO e fJIWnsqtH'I' t'Ollll:st;wõc·s, c ,.,,, g,•ral sohn·
tndn.; as questões rci:Itiv:Js _.,., lr:IIJs[Jiii'I·· d- p:!.<>:tgeiro.-; ''

Ineread!ll'ias.
~ 8." E\:•lllÍil:II'

nien,;~luwnt•~ :1

t•,;criptur.1t;:·•J <In ,\lrnnx:Jri-

fado n de todos o~ dep<lsitos da l·:.str:tda, :1Uill• IIIÍ•:a!lfl>l o..; iuvcnl:•rio~ e lJ~Iarwo ..; auuu;IL's.
~ !)." lnform:~r "sobre o rnodo c opporlunrd:•d·· dtl" fom•·dmenlos de IJllC eareccr o AIIIJII\:Irifado <' dt•JI•L'ito' da E.;tra<la.
~ 10. Informar· soiJJ'O o ''slndo 1!0 totlas ;,.; 1 l'iiJ:•; fi,• 'I'''JleZ:t
<la Estrada, reprt•H:ntando So'II1JII'<l qnn a tll''Jl•'Z.'t ll!>'ll":d ~'"'''
qualquer -'"'rvi•.:o r,·,r wpniur :i wnrnl:t aui"I'iz:~d:t.
~ 11. Fisl':ilbar a l'l'llt!a !jlli' ft'lr di:II'Í~IIII('Jilt' l'(t'IJiliitla :1
'l'hpsourari~t, e ao men"s runa n·z por llli'z ;1 qu·· ~·.;JÍ\>'1' !'"l
e11IJJ'l!l' uas ~g~~nci:ls dn ()\nc e das esta1_:õ~·:-' do i11!1·! iur.
~ i2. Atrolar loilos os doennwnlo.s di' l'>'<'l''l~ ,, ti>'SJWZ 1
qun t1'111 tlc .--er nnnu:dmente l'l'llletlidos :10 Th•·,;oun' :\;1rional.
out!c se proccdeni :í tomadn <l•· •·ontas aos rr.'p•l\1'-'fii'I'Í:' ]Wb;
sommas <ll'rt'eadadns e fi•'sprudidas, <li' eonlt~!'IIJilla<k eom 1
D!tereto n. 2581 de 10 de Mart;o de i8ü0.
_..·
·
Os doeU!IICntos tlti <lt'SJlf'Z:l siTãn "' C•lllêl'rtl'~111•··' ·l·f· flHI'· ·I' ' ·
precedente, c os de reCI.•ilil :1t1 ;~ntcrior a r>k.• , ' '
P. 1!.

iSSO
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;: n.

Ht)nlt~tter ~o Dircctor [tlé o din 30 de cnlla mez o::
]J:olan~:etes dn recei1n o tlcspeza do nwz anterior, e at1'• o dia
;)I) lln .Janeiro de ~·~da :mno um reintorio IH:Olll[KIIlh:ttlo do,;
IJ~dancl'tC~ concemt~ll lt s ao anuo nnterior
1l:ts L'stalistiens
gf~racs da rueeittl.
Art. :1." ~crvico !la conlnhilidad,• se tlivi,Jirú en1 dnn~ su!J,;.:er:õt·~. que terão" a uenominaçüo de L" ou sub-secç:"iD de l't'l:t•ita, e de 2." ou ~nh-scct;:io de desJIPZn e eseripturat;;io ger:tl.

c

u

A primeira sccrüo seril dirigida por um Contador, I'
~cguuda por um (;uarda-livros ; tendo ambas o pessonl
lixado na tabclln aunexa ao presente regu!.1mento, e que ser:',
llistrilmido pt·lo DirPctor conforml' a nntnreza dos '''rviço~.
Art. ~-"Compete ú 1.• sect,:iio:
~ L" Vcrilic:tr lo1lo.; IH tiOt)Ullll'Hln ..; d1) receita, rcvend<l "'
calculos e a applkar,:io 1las tarif:1s e rntPjnuuo os que ~e rl'!'ercm n cada desp:teh".
~ 2." Escripturm· Lliarinmenll: por P:<t:tçii:·~, no,; liuos
·wmpetentc~. a receita anecnuatla I' pur :trrec:nl:H'. tl'ndo
muito em \'ista <Jllt' P8:•a l'~t·riptur:wit" u:in lique em alr:tZII
por mais tlo ~eis di:t~.
~ :L" Arrhivnr, ,.,Jillpctenlt'llll'llt,• l'oordt·nnllos, touos os
d, .. cumcntos de r<·ceita que Lkl l'lll st•r :munalmente remeitidos ao Thesouro :X acionai, dep•Jis de decorrido um anuo civil.
§ !1." Fornecer os certilica1l"s que rorem rcrptcridos sobre
os dcspnchos cll'ectnatlos no :mllo f]tw correr e no immcLliatamenlc anterior.
§ ii." Fazer indemnizar pelos •'lll[ll'C!tll<los da l·:st.r:t~la a
n::nda Llu qn<•, p;t!' falt:t ou cngat1'' dc,.:t'''• s1· ncll:tr 1lcsf:tl·
n

I':HJa :1 llii'Silla l~,:tra1h1.
~ 6." Communiear Slllll

dcuwra :1u f'he!"n da contahiliLl;:~,],·
qtwiiJLll'r in'PgT!Iaridalle na :tn·cc:nh11;:':o da receita, tJllt'
posc;:, s1·r nttrilmida :1 Ltlta Vlli:Jntaria.
~ 7 ."Imprimi I'"' ldllll'le,; Lle [t:.<s:.:ag"l)if'ns. ruiJriear" nunwrar Oltli<calisar :tlllllner:ll'iío tlr)' talii•·s de tod:1s "' ver!m~
de· receiln.
·
~;H.·' Fül'n~·(·:'t' ;':~ ''"l~l'.;ltt~:-;
;·:~

lt1dtl:O: r1~

itnprcs:-:11s

lll'f~t' ...: ...:ariu~

n lisc~1!i..:ar o l'l\=--peeti\.,1 l'lHl-..:!11111).
S ~~.~~ Or.~·anizal' n..: C:'hltisUt~n~ d:t rt·eeit·, 1lu aceúnlo t't,irl ;1~
:--;t'l'\·i~·.()

do lllll\'illlOIIIIJ O d:t dp,;;II•Za l]IIS l!'ell.'. :1 l':trg-n da:< SCt't.'IÍt):' tlu
,. da l<womu.·:t• •, Lk mndo IJil<' :'l' e..:t;dll'lt'l.':l e"m d:1reza
" rcnllinwn!tJ d1:ste•.
~ 10. FOI'IIIUint· ~·' not:1s !las pr1,;•a.~''ll'' r l're!1'S dividido.'
pelos LI h t~l':"l-' :\lini:;terius .: a> da t'O!hlrncçiio 1lo pr"long:Jmcnto, c hem ""'i111 as d:ts IJlW r"r<'lll 1'onec1lidn~ a t'lllpregarlos on a pnrtkulnres em virlutlt· 1le c·ontr.1tu.
~ 11. Fornmlar rnen~al1ncnte o..: qnauros <lo IIIOYinwnto
rcdpro1·o de pas>ageirns o rrelt·s cntr,, :1 Estralla c a-; ,-ompanhi:ts e1n tral'eg" IIILLtuo, ns <{lt:tt·s s''l'\'iri'"J ti<: kl><<' ;',,;
l'Onlas qne <levc·m :'Cr (•xtrahidns peln :!." st•cr:ctu.
~ 1::2. lleml'ttcr diari:;~nente nn The>onreir" nma nota pnrn
<:outra-prova da renda anecadaua no 1lia oa uins antl'riurcs
na;; r:.:ta.·í}e-;. nwnei0n:JIId•J :1:.: dill'ert'llt';'" i·nr·ontr:uias nns
l'L'SJit'L'tiv·as ftJIIws.
t !':JI'tlg-o
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Art. ii.° Compek ;·, 2." seeç:Jo:
~ l."' Processar todas n,; contas Je fornecimento. e\.nmin;1Í1do si est~o competentemente documentadas; si ns qnantid;Hll's c preços conferem com os pedi1lo~ e contratos (quru11lo
os houver); e linalmente si o ft>rncrimento fui deYitl:tmente
autorizado pelo Director.
C:I!Jc·lh!J fazer idmllico processo na:: folhas c férias para
pag·amcnlo do pr~snal.
~ 2." Vcrillcar os calcnlos 1k todo,; o,; docnnu•ntos t!t•
ucspcza.
~ 3." Formular todas ns contas do iJUO a Estrada tiVPr ,],.
recelter, quer dos divt•r:::os i\linisterios, tJlll'r dt• particubres
on do empn•.z:ts.
~ 1." Organizar as contas correntes mcnsaes ua Estrada com
as emprt•zas em trafeg·o mntno.
§ :>.o Escripturar, discriminando o~ Sl'llS PIC'Illeutos, n~
tlespozus do todns as seeções do sr-rYi1:n da Estrada ,. rt1!jUlar
n~ r·ontns entre os din~r~ns sen'il'o~.
~li." Ttw ,.m dia no~ livros-Di;trio c llaí.~o-totla a receita
n dt•speza da Estra1b, do ar·e!tr1h com :t:< in:<lnu-t.JíL~s t' tnOdL·los fnrnt~!'idos [ll'lo Tltesonro l\'aeion:tl.
~ 7. o Confeceitllwr ~~~ llnlanee!t•s mcn>al's eom a prcei:.:a
d:trPza c os balanços nnnn:ws da rct•eil:l e d1·srwzn, I[LIP
1leYem ~er rcmPtlil!"s au lllinh:tc•rio úa A!.il'i<~llllnra, Comnwrcio ,. Uhras PuiJliea,;.

;\rt. 0." Touo o pt•ssoal Lias t''t:u:õt•s iili.'Uin!Jidrt dt• :IITct::ldar n reeeitn é :m!Joruiuat!o, no qtw r,·,r n~latiyo a I'S"'' ralltt:
de serviço, ao chel'e 1b eontallilidatl,•, com •Jllt'lll ,;e f"I)I'J'l~:<
pntuler;'t dircL~t:tllll'lllt'.
Fira cntcntlidu qtw es;:n pessoal n,;t:"t 'llÍI'iln ;"ts pPH:t:< do
nrt. 118 do Hegulamento apprnv:1do pelo !leaetu 11. li::l:l~
de 28 de .Junho de 18i!i.
:la promor:ão do I'PfPritlo pessoal sor:lo igurtlment;• tllll'itlo,;
p1!1o llirector lia cstr;ula os chefes do tr:tfego e da eont:tililid;t~lt•.
P:11·agr~pho unico. Sempre l!llC lttlllVt'I' nPees-:itLirl•· dt•
preeeden1:ia no eumpriiliCn!o de ortli.'W', pn•f•·riri'ío a< IJllt'
fol'cm relativas nn tr:ll'e.~o.
Art. 7." Fic~m pcrtcncnndo no ehef,~ tia ~·ontaldlid:tdr~ t•:~ln,;
~' ;tltrihuiçõcs qtw em virtwlc do regnl:llll•'ntrJ l·igr•JJ!i'
raiJem, nesse ramo ue serviç1•, :to elwfc rlo tr:tfcg-o.
Art. N." Carla um dos ehcft:s dns :;n!J-;.;,•,·t·õc-s d:t ,..,llt:,!Jilidtu!P é itllmediatnnH'nW rcspon;:avcl pela lioa march, e rt~
gnlnri,Jnde do serviço a snn cargo.
At·t. U." Us logares de ehef,~ dn rontabilitlade. CunLt•lor "
seu Ajnu:mte, (; uanla-livrus, Otlici:tl e E~rripturariu< scri'íu
de Home:Jç:io dn l\Iinistro da ,\grieullnr:J. C"mllwrcio t! Obr;ts
PuiJiicas, sobre proposta do Hircctor lin Estrndn.
Art. IO. Em quanto pela oxpcri,•ncia n~o ,,: rocnuhecer
fJU•' [rS presentes disposições, ou outras IJUe as :nollilit:an•m,
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siio emcnzcs para c\'itnr as fr:m1lrs t\ ft)g-ulnris:~r o ~pr-.·iço !.1:1
conlalJilitlatle da Estn1dn, o Ministro da Agricultur:~ un o
Dircetor da Estrnda, conforme cnuiJer, poder:lo nome H' para
cargos tia nwsmn Estrnd:~ pessoas a t'lla estranhas; :JC:llldo a,.;,:im
swq.rnso o art. i07 !lo Hegulamento de 28 de Junho de :187ü.
Em todo o caso esta dispo,.;it:ão vigorar;', :.penas por tun
nnno, e sú por novo neto do l;nverno potlPr:í ser proro~atla.
Art. 11. O ehel'c da contaiJilidatlr, sPr:·, !'Uhslituidll etn ,::t)\l~
ilnpedimcntos lt'lll[JOrarios por quem o Director designar.
Arl.l2. U Direclor expetlir:'i, s:d1rc proposta do eht'fc da eon·
taltilidmlt•, todos os regulanttlJilM i!ltnnos p:tra a orgaui?.arüo
uo <c·rviÇ•l tla serç;'ut, discrituina!Hb as attribnit:ões do w·;:s:•;~l
sniJallorno, ordennudo a rstTipluraç~n dos livro~ nt•e•·ssnrins
u o ntnis tJIW illlt•rc~~:lr:'l IJua 1·xccnç:io tle,le regttl~nH•nlo.
Arl. -!:1. Elll tudo o llt:lis IJlll' r,·,r C•IIJCI~I'!ll'nlc ao H'rri•_:o da
('Onlallilitl:tue c não >c aelwr tHJUÍ espeeilieado, oltst·n·ar-,oe-!tn
o dispo,;lo no HPgnlamcnto de 28 de Juulw de ltl'i'li, do qu:rl
licam revogatl:ts todas ns dispmi1;ões em contrnrio ao JHe.<c·nte.
Pal:1cio do 1\io de .T:tlli)ÍJ'o, li do Dezembro de U~i-;1}.- .1/11w-d }flllll"lf'''' dt: Jlacedl/.
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.\CTOS DO PODER EXECUTIVO.

DECHI':TO N. 7!)33-

DE

H

DE DEZEMBI:O DE

IRSO.

App:·ova o Hcgulamonto par:l. a inspe~~tlo do soni(;o d3 illuruina~Jt}
da ritlatlc 1lo Hio de .Janeiro.

Hei por lwm Ap111'ovnr o Beg-nlamenlo que com este baixn,
par:1 a insJiecç~o uo serviço ua itluminaçi1o da cidade tio Hio
de .Janeiro. assi~nauo por Al;moel Buarque dP 1\lacedo, do
Meu Conselho, l\Ii11istro e Secretario de Estado dos Nep;ocio~
tia A,~Ticultnrn, Commerl'i" e Obrns Puhliens, que nssilll o
tenha t'Bit'Bdillo o rnça ()\l't'lll:ll'. Pnlaeio tio llio tiO Jnneiro
em ll dt• lkzl'lllhro de lH~-0, iitl." da lmlepl'ntlenl'ia t• tln lm·
[II'I'Í••.

Com a rul.JJ"ica de Sua .Magcstade o Irnpcratlor.

He~nlamPlllo

a qnn ~e tdi.~rt• o Hl't'I't'lo; 11. /!l:l:l
tlesl<t data.
1:\"SPECi;.\.o E PE~SO.\ L

Art. L" A inspecçiio do serviço da ill uminaçiio puiJlira e
Jlartirular contrntada pnrn n cidade do Rio de .Janeiro incumhc
a um Engenheiro de noment:iio do f ;ovcrno, e f(U•! ter; i o
titulo de Jnspcctor.
Art. 2." Alt\m da immediala inspeeçiío dos conlr;~tos rl'!cLnulos ou que se celehr11rem, p;wn o serviço da illuminar;~o,
cabe :<o Inspector, por si ou por seus aurilbrcs, exerutar e
fnzer L'\eeutar as presentes di:;posiçõcs.
Art. 3." O Jnspector terá o vnncimento llP ü:OOO-~ ann1wes,
,. ~crú nuxiliado pelo seguinte pessoal :
i Ajudante, com o Yencimento annnal
de ............................. .
1.:800;)01)1)
1 Conductor, idem idem .............. .
2 :'!00,)1 hlO
1 Escripturario, idem idem ......... .
2:4006000
i Praticante Am:m ueme, idem ...... .
1:080;)000
f Servente, Continuo, idem .......... .
GOO;)OOIJ
E~te,; emprr.~os são de simples commissão.
Os Jog-ares de Ajudante c Conductor sô seriio prrwidos
fJUnndo, parn este fim, o Poder Leg-islativo votar o necL•ssario
credito.
Art. !1. o Ao Ajudante incumbe substituir o Inspector nos
seus impedimentos, auxiliai-o nos tlilferentes servi~os a seu
cargo , e especialmente organizar os orçamentos, insp,·ccionar e avaliar as obras feitas pelas emprezas do servi\.''' da

ACTIIS IJU PUDEII EXECl:TI\0.

illumina~ão ; ordenar ou
photomctric;~s, e executar

dirigir a,; aferições c experiencias
qnnesquer outro,; tralwllios teehnieos clu repartição, que lhe forem ordenados pelo lnspcctor.
Na fnlta do Ajudante, ou emqnanto n<io fôr provido o
log-ar, o Inspector da illnmimtçiio sPrú suhstituido 110' seus
impndimentos pelo Inspector (;era! das Obras l'ublic:ts da
Côrte.
As incumbencias especiacs do Ajudante serão desempenhadas directamente pelo lnspector, t'mquanto aquelle não fôr
nomendo, ou na sua falta e impedimentos.
Art. 5.• Ao Condnetor eompete cspecinlmentil fnzer ou
:mxiliar as aferições !los mcdideres, verilicar o consumo das
rcparti<;ões publicas e suns depnndcmcia~; examinar as prcs'ões !lo gaz nos lampeões da illnminn~~~~ publica, :1uxiliar ou
fazer as experiencias photnmetricas.
Art. !i." O Escripturario, coadjnvnclo pelo Praticante Anwnuens:-,_terú a seu cargo toda ;1 e:-criptnrac:iiu e o nrchivo ela
reparllçao.
Art. 7." Todo o pessoal ;;crú nomeado por portaria do llli ·
ni,.;iro da Agricultur:~, Cot11mercio e Obras Pnl,licas.
11-Lli~IINAÇ.\0 I'L'IILlCA

Art. 8. o Nenhum comhustor :;crú co !locado nem removido. tempor:~ria ou dclinili\'amcnle, sem ordem por e>eriplo
do Inspector.
A collocaçiio de novos t·omlmslores P snppressiio dos existentes 'ó porleriio ser ordcrwdas pelo lnspector, precedendo
autorização do 1\Iinistro da Agricultura.
A rt•moção, porém, provisoria de um comhustor, por
motivo de reeonstrucriio de predios, !''<cavações das ruas ou
nutro annlog-o, será determinada pelo Inspectot·; senclo a dcspeza. não sú com essa remoção como c·om o restabelecimento
rlo combustor, paga por quem reei:~ mar o serviço.
Art. !l." As informações prestad:1s pelo lnspcctor ao 1\tinbtro
da Agricultura sobre a illuminaçãu de noras ru:•s, serão
acompanhadas, pelo menos, de uma nota explicativa da largura, extensão e estado da rua, numero de predios existentes,
espccie e quantidade de combuslores necessarios e demonstração da despeia.
O lnspector não mandarú proceder aos necessarios tralmlhos para a illuminação de novns ruas, sem que lhe seja
,presente a certidão da Illma. Camnra Municipal, de ter sido a
rna por ella aceita; salvo ordem em contrario do Ministro
ela Agricultura.
Art. 10. Pnra a illuminação a gaz :
~ 1." O Inspector far{t seman:ilrnente, em dias e horas differentes, experienci:1s sobre a pureza do ga1: e intensidacJ~,
d.a luz.
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§ 2." As C\periencias sobre :1 pnrezn do g-n serito fci!a~
com o papel sem gomma embebido em dbsolução de aceL! to
de chumbo, sendó as tiras IJUC SPrdrPm na cxperienria
:U'Chivndas C0ll1 :1 dccJarar;iio ti:J uata 0111 rpte foram Otnfll'l'·
gadas.
~ 3.• Na hypothcse de hnver desconfianças sobre a e:dstencin de substancias nocivas, cuja presença niio possa ser revelada pel0 ncct:.to de chumiJo, o Jnspector solicilarü do :\linisterio da Agricnlturn quo se proceda, na f,·,rm:J da clansnla
:1. a do contrato Jli'O\·i~orio Cl'lehr;<dO COJII :1 " I\ io dt! Jaill' il'tl
c;as Compauy ', ú~ C'l.pericncias IJllC fnrrm nct·,.ssarias.
~ !1." As r•xpcricncias sobre a inteusiti:<uo da luz seriin fci\a~
no- cscriptorio do Inspeetor com o photometro 11<• Bunscn, re;..:istrnudo-sc a pres,-ão c t•alihre un hico •le gn l!lllprcgado;
" gnz consumido e a equi\'alencia em veias do espermaeet•· tl1•
eontn, d:1s qne 'JUCimam 7,80 p:rammas por horn.
~ 5. o Parn as nws e hairrns distnntes do local das espcriencias, se avaliará a intensidade dn luz, medindo a pres<~o
ali i existenk ~~ submetlendo o lJico cmpn·gnrlo :ís mes1w'
e\ pcricncins, 110 e,;criptorio, com a pressi•o cnctmtJ'iula.
Art. 11. Quanlt• ú illuminnfê~O a t;[oiJe-Gas :
~ 1. o O Iuspector proccderit a cxperiencia~ soln·e a inten'i1lade da luz, tendo em yi,;ta o contrato celebrado em H ..~u
Novembro de 1876, ou outro IJUC o stth;;tituir.
§ 2. 0 Seriio cxnrninnt\a,; pelo in;;p1~ctor c 1'\jH'rimentadas ~s
suiJslnnci:ts emprcg:1rlas ua illnminru:i""•· Ess1~s cxarncs f<tr-.-., ..
IJiio nus depositos, em di~~ incerto>, c, no menos, Ullla vez
por mcz, verilicando-se tnmlJem ~i t:~e< suiJstaHcias c\iskrn
em rJuanlidade sufficiente para o 'erriçn rln illtunin:wão. O 1'1'·
~nltndo dns cxperieneins scrú registrMlo no c"eriptorio do ; 11·
spcctor.
~ ;:_ .. Procedt•rá igunlmentc ao ex:1m•· do material I''JC ti-.·cr
de• sct· <'mprcgado e f•'•r ndquirido por conta do Estado.
§ /1." Fnrú invcntnrinr, vcrilicnr e eseripturnr o Imleri:d dl'
JII'Opriedadc do Estado.
Art. 12. Toda" as contas tlc consumo publico serão aprc;;entadas ao Ins)wctor, em tres vins. Depois de examinadas e conferidn~, sen1o rcmet:idns duns vias ao :llinistro da Ag-rirultnra
com :1 i nformaeão do mesmo lnspector, llcando n 3. a ,1 rcltivnrla.
·
l'ar:~ o consumo pnr volntne de ;!:1Z müdido, a ronfcrenr;in
1las contas fnr-se-lrn á vbta das notns do consumo men,-;d,
tomado no respcctiH• medidor, as quaes serão, no cnso de
duvid:1, verillcadas pelo Inspector.
Art. 1:1. O Inspector proporá ao :Ministro dn A.!.!Ticulturn :1s
multa• em que incorrerem as cmprezas de illuntinação, pelo;;
lampeões lJUc forem encontrados apagados ou coru luz amortecida.
A liscnlisariio destes continuará n ser fcitn pela Policin tla
Curte, conjunctamente com u pessoal :mxiliar do Inspector.
Parn a parte deste servi1·o a seu cnrgo, o lnspector dar{t :!o
pe&soal imtmcçõcs eseri ptns.

ACTOS IXl POnr·:n
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Art. H:. Nenhum medidor serü collocado sem que tenha
sido previamente aferido pelo Inspertor ou por quem o representar.
Aferido que seja o medidor, ter:í o sello official de aferição.
Esta di~po~ição não contraria qualquer posturn que, como
medida fiscal, exija aferição por parte da Illma. Camara Mu·
nicipal.
Art. Hi. o, medidores actualmente collocados irão sendo
gradualmente substi tu idos por medidores do systema metrico,
;i proporção qm' carecerem de reparos.
Art. 160 Sempre que fôr po~ta em duvida pelo proprietnrio ou inquilino de um predio a exnctidão do resçcctivo
medidor, será isto verificado pelo Inspcctor.
Esta verificação far-se·ha no escriptorio do Inspector, na
presença dos intcreressados, mhstituindo a emprcza provi·
~oriamento o meuidor impugnado por outro aferido do systema metricoo
Si fôr verillcnda n snpposta inexartidão, serú conservado
no prcdio o novo medidor, sem despeza alguma para o rccht·
mante.
No caso contrario ficará á sua esrollw pagar o novo medidor
ou a despeza da deslocação, sendo restituído ao lognr o primilivo medidor o
Si com o que fôr resolvido n:ío se conformar a parte rerlnmante, terá esta o recurso do art. 19.
Art. 17. As aferições dos medidores ser:ío feitas com o
apparelho empregado peln Gas Compauy Limited de Londres.
Art. 18. O Inspector fornecerá aos consumidores de gaz,
;, vista de um rriedidor, que serci exposto no escriptorio, todas
as explicações uecessarias pnra que possam por si fiscalisar o
eonsumo, e a cxnctidiio das cont~s da em preza ; e lhes indicnrú as condi~·ões Jlrecisas pam que o medidor funccionc
eom regularidade e o consumo de g-az seja o menor possível.
Art. 19. As duvidas e contestn~:ões que appareccrem entre
a emprcza de illuminnção 11 gaz e os consumidores de gaz
serão resolvidas por um arbitro nomeado pelo Governo,
~~onf'ormc dispõe a clausula XXXII do contrato provisoria·
mente em vigor o Esse arbitro poderá ser o Inspector, si a
sua opinWo já não tiver sido manifeslarla e si nisto convierem
:ts partes conlt'slautes o
DISPOSIÇÕES

GEP. .\E~

Art. 20. O Inspector remetterá mensalmente ao Ministro
da Agricultura um boletim, que será publicado, das reclamações apresentadas e occurrencias do servico, e outro das experiencias e aferições feitas durante o mez ;" e annualmente um
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relatorio de todo o serviço de illuminação da cidade acompanhado dos respectivos dados estatísticos, da de>pezn feita,
e do un.:amento da que for necessaria par11 o exercício Hnanceiro que se seguir, e quacsqucr outras informações.
Art. 21. O serviço ordinario do escriptorio olo Inspector
começará tis 9 horas da manhã c terminarti tis 3 horas da
tarde, '-~~'lndo os empregados do serviço interno sujeitos ao
ponto, efazendo-se-lhes o desconto dos vencimentos pela
mesma fórma que o dos empregados da Secretaria de .Estado
dos Negocios da Agrieultura.
As experiencias photomctricas, os exames de pressão e
quaesquer outros trabalhos technicos se farão nos dias e horas
designados prlo Inspector.
Art. 22. O escriptorio tcrú os seguintes livros, que serão
rubricados pelo Jnspector ou seu Ajudante:
Protocollo de entrada c sabida dos documentos officiaes:
Livro do material de illuminarão que pertencer ao Est:tdo ;
Lino das minutas (encadernadas) dos otncios dirigidos ao
Govemo;
Livro das minutas(encadernadas) dos officios dirigidos :ís
emprezns de illuminaçiío o :J diversos;
Lirro das :l."' vi:~s (encadernadas) das contas apresentada~
pl'!as emr1rezasde illumina('iio;
R'gistro dos orçamentos das obras a exccut:~r pelas emprcz~s de illuminação ;
Registro do talão das aferições o verificações de mcdidorPs:
Lin'o das reclamnções p~rticulares, que serão por escripto
e emmassailas ;
Indico alplwhetico das J"tJas illuminad:ts, com discriminaçiío
das datas em que o formn ;
Indico alphabetico das remoções provisorias e definitivas
de Jampeõr~.
DISPOS!f)ÃO TnANSJTOfiL\

Art. 2:3. O actual encarregado da inspecção da iliuminação a !Jlobe-gas servir:í como auxiliar do Inspector, e além do
que especialmente lhe for commettido, desempenlwr:í :1s
nttrihniçõPs do Condttctor, emfJUanto este niio fúr nonwado.
Si r:1gar o Jogar, ficará supprimido.
Palacio do Rio de Janeiro, H de Dezembro de 1880.- Jfanoel
Bum·que de llfacedo.

1'. JI.
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DECHETO N.

í!l3í-DE

11

f ..

DE llEZE~IBI:O DE

188().

Auloriza a lmnsfcrcncia. 1la concessão tl.l E:-:tra1la tle ferro 1lo Ilio

a.

Gr::uuJc

ll;lg{~.

Alll'llut•utlo :1o que Me requerer:tm .Tames Gracic Taylor c
l\liglJI•I l:onrah'cs da C11nlw, eoneessionarios da Estrada de
f1\t'l'o da 1:id:td1• tio Hio r:rantle :1 H:tgü. na Provinci:1 tlo Rio
f:rnntk do Sul, IIPi por bom Antorizal·os a tnmsferi1· a con·
ces.;ão 1• mnis ravot·es que lhes foram outorgados pelo Decreto
n. 7056, de 26 de Outubro de :1.878, ú Compngnie Imperinle
du Chemin de For du l\io 1;rand1~ do Sul, ou a qualquer outra
j<i c:o.:is!ente, ou IJUe seja organizada. com o llm de l~var a
cffeito a construerão da rercridn estrad<~, ficando nos dons
ultimos r:•sos dependente a transfcrencia de approvarão do
t;overno Imperial.
Manoel Buarque de Macedo, do ~leu Conselho, .1\Iini~tro n
Secretario tle Esta1lo düs Ncg·ocios da Agricultura, Commercio
1\ Obr[ls PniJiieas, assim o tcnh(t entendblo e faça oxceutar.
Palacio do Hio de J:meiro em Ii tle Dezembro de !880.
59. 0 da Indepentleneia e do fmperio.
·
Cum a rubrica de SLw Mageqatle o Imperador .

.1/anoel Buarque de Jlacedo.

cr~~a uma scq·ão do Ualalhão tia I'CSCn',l no Commantlo Superior tia.
~acionai

Guarda

1la-; COillarcas 1lc ::\(arnim. Japara'uha c Capdlas, da Proriueia tlo

Srrgipc.

AtteJHlcndo no que l\le rcpre~entou o Presidente da Pro·
vincia 1le Sergipe, Hei por bem Decretar o seguinte :
Artigo unico. E' creallo no Commando Superior da Gtwr<l:'
Nacional das comarcas de .Maroim, Japaratuba e C:~pellas, na
Provinda de Sergipe, uma secção de IJatalhão com quatro
companhias c a designnç<io de 2.• do serviço da reserva, a
qual terá por districto a freguczh• de Nossa Senlwra da Santle
do município de Japaratuba; llcando alterndo o Decreto n.
7501 de i3 de Setembro do auno · proximo passado, na parte
em que addiu n forç.a de reserva da mesma freguezia ao 16. o
batnl hão de infantaria.

ACTOS DO PODEII

H9!

~;XECt:TI\"0,

l\lanoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado, Srnallor do Imperiu, Ministro o Secretario de Estado dos Negocios da Juslil_'a, assim o lenha entendido e faça exreutnr.
Palncio do Rio de .J:moiro em 11 de Dezemhro lle 1880, ti9."
da Independencia e do Imperio.
·
Com a ruhrica de Sua .Magestado o Impcrndor.
Jl!auoel Pinto de Souza Dantas.

DECRETO N. 7936 Cr~a

DE

11

DE DE7.E)IBHO DE

um coqlO de l':;nallaria 1le Guartlas :\'adonaes, na
da Proviucia da Bahia.

1880-

~oman~a

de

Ja~·obina,~~

Hei por bem. na conformidade !lo art. 8. 0 do Derreto n.
;j573 uo :U de Marro ue 187 r.e, lii•cretar o seguinte:
Art. t.o E' creado no Commanuo Superior da Guarda Nadona! da comarc11 de Jacobina, da ProYineia da Bahia, um
corpo de cavallaria, ue dons esquadrõe,;, e t1 designa~iJO de
10.·, qne será org-anizado nas freguezias de Nossa Senhora
da Graça e Nossa Senhora da Conceiçiio do l\lundo Novo, município do Morro do Chapéo.
Art. 2.• Fica extincta a secção ue batalhão ue infantaria n.
9 do serviço activo, e alterado nesta parto o Decreto n. 718i
de 8 de Março do anno proximo passado, que creou a ditn
secção de batalhão nas mencionadas freguezias.
Manoel Pinto de Souza Danta~. Conselheiro de Estndo, Senador do Imperio, lllinistro c Secretario ue Estado dos .Xegodos da Justiça, assim o tenha entendido e faça cxecut;•r.
Palario do Rio de Janeiro em 11 de DezemiJro de !880, fi9. o da
I ndepcndencia e do Imperio.
Com a rnbricn de Sua 1\lagestaue o ltiiJiorador.
Manoel Pinto de Souza Dantas.

ACTOS DO PODER EX:ECt:Tl\ o.

DECRETO N. 7937- DE H

DE DEZEMBRO DE

1880.

Conecrlo :wLorizaeão a Ilonrír(IIO Aires •lo Souza o sna mnlho1· Anna Maria do
Se na e Souza p:ua laYI'al'CIII ouro c outros minorao; na Prol·inria (]c S. Paulo.

Attendendo ::o que 1\fe requereram Henrir1ue Alves de Souza
e sua mulher Anna Maria de Senna e Souza, Hei por hem
Conredcr·lhes atllorização paralavrarem as jazidas de ouro
e outros mineraes existentes nas terras de sua propriedade
sitas na freguezia de Nossa Senhora do O' na Província de
S. Paulo, sob as clausulas que com este baixam, assignadag
por 1\lanorl Buarque de Macedo, do 1\Icu Conselho, 1\linistro e
Sncretario de E~tado dos Ncgocios da Agricultura, Commercio
c OIJras Publicas, que assim o tenha entendido e façn executar. Palacio do Rio de Janeiro om li do Dezembro de 1880,
l"i\J." da IQilependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador.
Manoel Bum·que de llfacl'do.

Cluusulas a que se reCere o Decreto n. ,.93,desta data.

Ficam concedid<~s a Henrique Alves de Souz:1 e sua mulher
Anna Maria de Senna c Souza 50 dntas mineraes de 1~1,750
braças quadradas (686,0i0 metros quadrados) nas terras de
sua IJl'OIJriedade sitas nn freguezia de Nossa Senhora do O',
na Provincin de S. Pn ulo, pnra a lavra de ouro e outros
mineraes pelo tempo de cineoenta annos.
H
Ficam resalvados os direitos de terceiro, quer se derivem
dn propriedade da superficie do solo, quer da prioridade da
exploração ou lavrn dos metaes nos Jogares que forem
designados nos concessionarios e de concessões nnteriormente
feitas pelo Governo.
No primeiro caso, os proprietarios do solo poderão ser
delln privados mediante indemnização satisfeita pelos concessionarios amigavel ou judicialmente.
No segundo caso serão mantidos os direitos provenientes
de explorações e concessões nnteriores, provnndo os interessados que executarnm os trabalhos em virtud•· •le autoriz:wuo
do GoYerno.
·
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III

A presente eonccssão sorit regnla<l:l, qnnnto no modo, pelas
ela:Jsulas 2." a J!1." das que lwixarant t'om o IJeercto 11. UlOi
de 1\J de Jnneiro de !876, fjcando,port"·m, reduzida a dez contos
de réis (10:000tl000) a somma de trinta contos dJ réis, de tJUC
tratam a 3.•. e 11.• das referidas clausulns.
Palacio do Rio tln Janeiro em 11 de nezcmhro dn JR80.Jll11110r'l 1Juarq11e r/e lllacedl).

DEGB ETO N. 7\!:18-

DE

il

DE DEZE~tnno DE

1880.

Elc\'a o prazo eont:ot1ido a Carlos Augusto Ro,(dgnc:; ~larlius e í\l:tl!úl}l Jos('
Dias tia Silra. p:ua o fahrit·u c nmtLl. 1!0 val'io~ Jllllililcln ..;.

Attendenuo ao que l\Ie rcquerer:tm Calogeras Irmão,\: C.",
ccssionarios de Carlos Aug-usto Hodrigncs :'llartins t) ~Ianoel
José Dias da Silvn, c tle confonuidade com o parecer do Con>'<dheiro Procnrad ,. da Corôa, Sohernnia e Fazendn :\Tacionnl,
Hei por IJem Elev:t~ a dez aunus o prnzo eoncedido pelo Dct:reto n. li907 de 18 de :Maio de J8i8 para o fnbrico c venda
de cêra é outros productos extrnhidos do CJroço da ncuúiJa
e !Jicuitn.
Mnnoel Buarquc de l\f:tcctlo, do l\Icu Consl•.lho, Ministro e
Serretnrio dn Estado dos Negrwios da ,\gricultur", Cummercio
e Obras Pnhlicns, nssim o tenha entendido e fnr:.a exr•cntnr.
Pnlaeio do llio de Janeiro em 1l tlc Jlezembr.J de IHH:l. ;;g_o
da Indcpcudeucia e do Imperio.
Com a rubrica de Sun l\l:tgest:tdé o Imperador.

DECHETü N. í\!39- DE 11

DE DEZE~IllHO DI~

1880.

C•Jnectlc permissão a Antonio Loopoido da Sih'a Campista para e'plora.r OUI'ü
o outros mctacs no muuidpio do l\ora Frihnr,:;o o eo.uarca de Canl~lgaliO.

Attendcndo no que Me requereu Antonio Leopoldo da Silra
Campisln, Ilei por hem Conceder-lhe l'•'rmiss~o para explorar
miro c outros metncs no município de Nova rriburgo e
comarca d,:, C1n t~1gallo, na Província do llio de Janeiro, sob

ACTUS !lo l'lli>EI: E\1:1:1 Tl\ll.

as clausulas qnc com c."lC lwixam :Jssig-nadns pm· M:moel
Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario
de Estado !los Negocios da Ag-ricullura, Commercio c Ohrns
1-'ul>licas, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em H de Dezembro de 1880, .J!l." da lnde(ICntlencia e do lmperio.
Com o rubrico de Sua i\logestode o impcr::tdor.
llfanod Buarqtw áe Jllacedo.

Clnusulns a

CJUC

se ret•et•e o Decreto n. ')'039
tl .. stn dntn.

E' cont:ctlirlo o prazo de dons onnos, contn!l.os desta data,
a Antonio Leopoldo da Silva Campista paro explorar ouro e
outros mctaes no município de Nova Friburgo e comarca dt~
Cantagallo.
li

i;iio applicaveis a esta conct~s~iio a~ rl;lllsn los li a IX dns que
b:dxaram com o Decreto n. G\162 de 6 de .Julho de 187~.
III

Sati,;feitns as clausulas deste decreto, scr-lhe-ha concedida
para lovrar as minns rJnc dn;;cob!'ir nos Jogares
por cllc desig-nados, si provar ter as fac~nldndcs prt>cis:1s !Jar:•,
Jlfll' si,ou por meio de companhia 'lllC incoqwr~r, mnntcr o:;
trnbalhos de mineração no est::~uo c~~igiuo pcl~ possança d::~o
:mtoriza~·iío

min::~s.

Na hy]lOthcse de não ser-lhe conecdid::1 a lavro d::~s minns,
como deseobridor destas terú dircõto 'l um premio, lixado peito
Governo, segundo n importancia das miJws, e que lhe ~er:í
pago por aquclle a quem forem e!las concedidas.
No acto d::~ concessão da lavra serão est!lbdecitl:ls as condições que o Governo ent~ndcr convenientes no intcre~~c.
qunr <la minr.rnçiio em g-eral, rtuer do Eslndo c dos particulores.
Palaeio do Ui o de Janeiro em H do Dezembro de tHSO.Manoell1!1ao·q11e de llfac!'do.
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DECRETO N.

-

DE

11

DE DI>W~II:HO DI>

li:!SO.

Approva a nova planta para a csta~ão da Com.panhi~t.- Hotanical Gal'tlon llaH
Ro1tl- n:t prara Duqu!J Llc l·.l\i.ls.

Attcndendo ao que Me requereu a Companhia - Botanical
Garden Hail Road, e de conformidade com a clausula l.i.• !las
que 3Companharmn o Decreto n. i 7:.13 deU de Man:o de)8iiü,
Hei por bem Approvar a nova pl:.mta pnr3 a e:;taçiio que a referida compnnhi3 tem de etlilicar na pra(,'a llnque de Cnx ias,
nos terrenos onde existem os predios de m. :!:!:l ~~;!;!;i tle sua
propried3de, a qual com este baixa rubricatla pelo Chere interino da Directoria das Obras Publicas da Secretaria <le Estado
dos Negocias ua Agricultura, Commercio e Obras Publicas.
l\Ianoel Btwrque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
:-;,•eretario de Esta1lo dos Negocias da Ag-rieultnra, Cornmercio
e Obt'as Public:rg, 3ssim o knlw ent••ndidn u rn~·a t•xecntar.
Pnlacio tlo Hio uc Janeiro em H de llewmhro UL' 1880,
:i!l 0 da Independencia e tlo Imperin.
Com a rubrica de Snn l\Iage>tade o Imporatlor.
lllmwel JJuariJue de l1lacedo.

ElcY,, a

H

i9~1-nE

DECHETO N.
l'L:i:1l:1.:):1:~~J22

d~~

o capilal

DE

g:1ranti1lo

nEzE~rnno nE

par:t

:1

1880.

I'Oil:'II'IH't_:"i"io

da

E..:frrtila

fcr!·n do Hin (;r:u~tlc a B·1g1;.

Attentlendo ao que J\le requereram James Graeie Taylor o
l\lig-uel Gonçnlves dn Cunha, cnncessionarios da Estr:rda de
rerro da eitlndc do Hio Grande a Bngt', n::~ Provincia do Hio
Grantle do Sul, llei por bem, nos termos da Lei n. 2397, tle
10 de Setemhro de 18í:J. Conctldrr garantia dêl juros de 7 o;, ao
anno sobre a quantia !lc I .38~1: 7:t3l!l22, tlestinadn a augrnentar
o capital de 12.137: 7a0,5200, garantiria pelo Decreto n. 7051.\
de 26 de Outubro dt• i8i8, para a construq·iio daquella estrada, o qual fica assim elev~rdo :í somma de i:l.52l:Mi3~32:L
Manoel Buarque de 1\laeetlo, do Meu Con~elho, Ministro e
Secretnrio de Estado dos i\'egocios da Agricultura, Commercio
c Obras Publicns, :.rssim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do IUo de Janeiro em H tlc Dezembro de 1880,
ii9." da Independencia e do Imperio.
Com n rnbricn de

Su:~

Mngcstnde o I111perndor.

Manoel B•·arq•IC dt' llluredo.
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DEctuno N. i!lí::! - ur-: 11 I> ~o:
Extingno

:1

I>r·:z~<:~rmw ur~

tg.-:,J.

2.'\ Yanl Clvol da capital tia nahia e proridü.ICi;t .;dhrc

!.;

I'C~

IlCelÍ\'as func~íit•:->.

Hei por bem, para cxecurão do art. :J." pnrngrJplro w1ieo
n. 1 da Lei n. 27!!2 UI) 20 de Outubro de 1877, lkeretar o
~cguinte:

Arli"o unico. Fica exlincl:r :r 2." Varll r:ivel ua capital da
Bahia,"'passando as respectiva~ f'unl·r:ues a ser· exerciJ:rs pelo
Juiz de Direito da outra Vara Civl'l, a quaiJltlruer;í :r Lle~i
::mação de primeira ; revogado nesta parte o art. 1." %2." do
Decreto n. ~825 de 22 de Novernhro Lie 1H7l.
~lanoel Pinto de Souza D:rntas, Con;;elheiro 1lc E~larln, Senador do Imperio, l\linist.ro e Sccretnrio l111 Estado dn;; :'~lego·
cios da Justiça, a~sim o tenha entendido o façn exPcntar. PaJacio do Rio d1~ Janeiro em li 1k llczemhro ue l~t{O, :>:l." da
lndl'pendcncia c uo Impnrio.
Com a rubrica de Sua

~l3gestade

o lmpernd· >I".

illannel Pinto de Sonza Dali tas.

l>i<:Cl1ETO N. 7!JU- o:-: 18 o" n:·:zrm11r:o
E,fiil;,;l!~._' ;t

f..t \"ara Cirl'l tb capil.:d tlO :\Ltr.~nhJn

•J

DE

1.'1~11.

p!·oddcnri:t

"J,;'t~

.ts

rcsjlt!!'liva:.; funq·lit'-'.

lll'i por 111'111, pnra cxrr:ur::in do nrt. ;l_n parag-raplw llllieo
11. I dn Lei n. ~7!!:! ti(' 20 de !JuluiJro UI) 18ii, ller'rl'lnr o

se:;-uinte:
Artigo uni co. Fica ('Xtincta a l." Yanr Cível da l'api tal
tlo lllaranhãu, passando ns rt'SJH'CLivas fun,~r·l1es a ~er
exercidns pelo Juiz de Direito da oulra V:rra Ci\'cl. tt qual Pl'l"uerú n uesignaçiio de segunda ; revogado nt•sta · p:11·1c o art.
1." ~ 2. 0 do Decreto n. '18iti dc2:! de NovemiJru d1! li-171.
l\Ianoel Pinto de Souza Dantas, f>mst'lheiro de Estmln, Senador do Imperio, Ministro c Secrrttrrio de Estado dos :'\('"Ocios da Jnsti~·a, llSsim o tenhn l'llli'JHli1ln e f;;~·::t r.xrcntar. Palacio do Ilio de J:meiro em 18 de BczcmiJro d') lSHO 0:1." da
lndcpendcncin e do Imperio.
'
Com a rubrica de S w i\Iagesl1;d1) o ImpBr:l;lur.
J[m,oel P:nto dt• Souz·1 Dantas.

AC.TO~

DECRETO N. 7!Ji,q,- DE !8
Approva os

c~talufo.;

R!l7

JJO PODEII EXECl"TI\ O

DE DE7.E~IIJIIO DE

1880.

da Sotietlade - Concnnlia Fltnninou:-.c.

Attendendo ao que representou a directoria d:1 Sociedade
• Concordia Fluminense •, e Conformando-me com o pnrecer
da Secção dos Negocias do Imperio do Conselho de Estndo,
exarado em Consulta de 7 de Outubro ultimo, Hei pur bem
Approvar os estatutos da mesma sociedade.
Quaesrjuer alterações que se fizerem nos ditos cstntulos não
poderlio ser posta~ em exeen<::to s•'tlt préYia approração •lo
Governo Imperial.
O Barão Homem de 1\fello, do Meu Conselho, Ministro e
Secretnrio de Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenha
entendido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro Plll lS
de Dezembro de 1880, 59. • da Inrleprnàencia e do Im pel'io.
Com a rubrica de Sua Mngest[tde o Imperador.
IJarllo Ifomc1n de Jle/lo.

CAPITULO I

D \ SOCIIWAilE

I~

SEUs Fll\'!'

.\t'l. 1. o A Socied:•de- Con•·o;·dia Fluminense, fundada no
Hio de .lnneiro a 23 tle Nov~.·miJro de !876, compõe-se du
illimitado numero de pe:-:soa.; de nmiJos us sexos, de Jli ,1 fiO
annos de itlmle e de rJualquer nacionnlitli•de, de bom eom·
portamento, no estado de perfeita s:.~ Ltde, no gozo de (Jicna
Jiberdatle, pos,;:iurlD mcin~ d•·1·ent•'~ de su!Jsi~tencin, isentas
de crime, residindo na cidade do Hio de Janeiro, ~cus arrabaldes ou em Nictheroy.
Art. 2. 0 A sociedade tem por fim fazPr enterros aos seus
socios, suffragu-Ihes as almas e dar uma pensão mensal no
caso de invalidez do associado.
Art. 3. o As mulheres que fizerem partC' desta ~ocieumle
gozarão de todos os direitos dos socio~ varões, exceptuanélo-se
sómente o ex~rricio dos cargos a:l!uinistrativos, que sú competem a estes.
P·

rr. 188 O

H3

R!JS
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f:.\ PITULO TI

DA ADmSSÃO DOS SOCIOS

Art. 4. 0 Ninguem poderú ser ndmiltido nes!a ~ociPdade,
sem que a isso preceda proposf;l datada e :~ssigunda por
qualquer socio que P~lt'ja no gozo ·de seus direitos ; o a
JHOJIOSla deverá conter o nomr, idnde, natunllidade, estado,
tH'!'UJHlt;ão e rcsidencia do candidato.
05 menores dr ::I nrmns ,;eriío admittidos por proJJOSia ou
com permissiío de :-err,; pars nu tutor''" ; :1s ~enhora:; casadas,
por JH'oposta de seu~ maridos.
Art. 5. o A proposln rJ,~verú ser dirigida :10 lJI'e:;itlente, e
f'.:;tf' envinr:i :'t comrnissiio de ~yndicancia urrw cópia, orrrittindo
n nome do proltu!H'nle, parn tJllt' llqnc " original nrchi\ adu.
Art. G. o A commissiio tle syndicnnria, dentro do prazo
,Jr. oito dias, darfl pnret·,~r ,11'<!rrn do r~ndid.1to proposto.
Art. 7. o O par·et·t•r da cornrr1is:-iio "er:í lido na primeira
st!S~i"to em que se reunir o t'OJl'ellto tlirf'ctor, ~~ logo discutido e votmlo pot· eserulini". Si o c~nditlato fúr reensado, srm\
~ctt nome lançndo t•ru lil'l'o n esse fim tlcstinntlo, ponim ser;\
Pxpre:>samente prohilJitlo tlivulg<~l-o.
Art. 8.• O cnnrlidato :lf'ci!o devcr:i no prazo de 30 dias
sntisl':tzer a imporlancia dt• stw join, diploma e mensalidade~.
n!l seguinte conformidatln :
~ L" Emqunnto a sor~iednde n~o presln ~occorros, n joia
srr:'• de 3;~, e lo'.!'O tflle t'Olllf't~e n prestal-tJS, elevar-sc-ha a
ii/!, o assim se cow;enni'<Í ttt•í IJUC o seu palrimonio se eleve
:: 20:00015, no qunl cnso flc:mí li\:nrln '"n Jf},"WO.
~ 2." J.s mensalitladp:< S<'l'~o de tiOO réis L'llHJtwnto o Ult)SlllO
patrimonio não exceder dr• 20:000,), scndll cle,·:nla,; :~o dobro
d'.~hi por diante.
~ a." Pelos diplomas ern todo c:tso colJ!'<~r·<c:-ho'l a esportula de 11$, salvo o di>posto no<~ li." rJ,, :1rt. W e arts. (j:J
,. (j(i,

~ '~." Os maiores de GO nnnos ,,·,m<:-nte prnlrri'í" s0r atlmittidos na sociedade como soei os remidos.
Art. 9. • Satisfazendo o canrlidnto o pag:Hlltmt'l da joia e
diploma, este lhe ~erit entregue, a~sig-nado pelo presidente,
i." secretario e thesonreiro. contnntio·s~ :H m!.'nsalidndes
d•.•sde o mcz em que for appro,·ndo
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CAPITULO 111
DOS DEVERES DOS SOClOS

Art. 10. E' dever de todo o socio:
~ t. • Ser pontual no paj!"amento das mensalidades de 500
réis ou Je li) CHI ~emestre8 ou trimestres adiantados.
§ 2. ,. Ace:tar e exercer com zelo e dignidade qualquer
cargo ou commissão para que fôr eleito ou nomeado, salvo
o caso de incompatibilidade provada.
§ :l.• Conduzir-se com di~nidade c respeito sempre que
se achar nas reuniões da sociedade e ser moderado nas discussões.
§ 4 .• Participar por escripto ao 1. o serre ta rio sempre que
mudar do domicilio.
§ 5." Ohser·var cscrupulosamtmtc as obrigações contidas
nestes estututos.
§ 6. o Munir-se do indispensavel tliploma seja qual fõr a
~ua categoria, inclusive o socio iniciador que terá diploma
::ratuitameHte, assim como os honorarios e hem feitores.
Art. i 1. O sacio, ou o seu representante natural, que
requerer os soccorros da sociedade, deverá juntar :í petição o
recibo tio >emcstrc ou trimcstrt) em andamento, sem o que
não podcrú ser attcndido.
CAPITULO IV
DOS DIREITaS DOS

SOCIO~

Art. J:.!. Todo o :Jssociildo ten1 dirt'ito de votar o dn ser
votado para atlllliuistrar a sociedade.
Exceplua-se:
~ 1.". O quo não c>IÍ\'cr quite dJ sua~ mrnsalirlndcs, como
detcrnuna o § I." uo nrt. 10, c o 'lu e L'stínr em dciJíto de
outra natttreza.
~- 2. ·: O q_nl) n·celwr pensií_o da sociedade tw !JLWlitlatle de
soc1o Juvnllllo, e o !JUC esttver pronunciado.
Art. I:J. l'othJriio _v•:tnr, _mas não ~er votados parn occu~:n·cm C:!rgo. adrnullstrnttvo, os socws que tiverem menos
de .21 annos u•J td;,de, os quo lJOrceberem ordenndo ou porcentngem em pagamentos dos seus servicos, cs que não
~ouberem ler nem e:.:crevcr, e as mulheres:
Art. H. O soci_o qu~ tiver pngo a sua joia, s•í potl••r:í ter
o en.tt~n·o o ~ulfrngros! SI fallccer seis lllt•zes th•pnis t!Psse :11'to,
e ;:o podera ser COHSHlcrudo pensioni:-ta um :onno depuis da
sua entrada.
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Art. 15. Todo o socio que estiver no gozo de seus direitos
poderá propor ao conselho direetor e á assembléa geral as
medidas quejulgar proveitosas ao engrandecimento da sociedade ; devendo escrever e redigir com clareza a sua proposta.
Art. 16. Todo o socio tem direito de reclamar por escripto ao conselho director, com recurso para a assembléa
geral, conti'a qualquer decisão do mesmo conselho, com a
qual não se conforme por lhe parecer injusta.
Art. 17. Os socios em numero de t~·inttt poderão requerer
ao conselho director a convocação da assembléa geral, com·
tanto que no requerimento venha explicado em estylo derente
o motivo que têm os signatarios para pedirem a convocação,
a t]ual neste caso não poderá ser negada~~ ter:í logar dentro
elo prnzo de 20 dias.
CAPITULO V
DA~

PENAS DOS SOUOS

Art. 18. O socio que por mais de um anno se atrasar no
pagamento de suas mensalidades, considera-se eliminado,
mas poderá ser readmittido pagando integralmente o :;eu
debito e só gozará de soccorros seis rnezes depois; este favor
nfio se concederá por mais de uma vez, devendo entrar remido aquelle que o requerer nestas condições.
Art. 19. O socio que dever á sociedade quaesquer valores, não poderá gozar dos seus beneficios sem que pague
todo o seu debito.
Art. 20. Será riscado da lista dos ~ocios aquelle que
fôr condemnado definitivamente por delicto contra a vida, a
honra, a propriedade e· os bons costumes.
Art. 21. Qualquc·r nssociado que fúr dc~ligado da sociedadfl em virtude tio artig-o precedente, ou por tm· sido
admittido por falsas inrormações, ou aquelle que della se
retirar espontaneamente, não poder1í, reclamar cousa ou
quantia alguma com que para e lia tenha entrado.
CAPITULO VI
DA ADl\llN!STRAÇÀO nA SOCIEDADE

Art. 22. A sociedade será administrada por um conselho
director, composto de quinze membros, a saber : o presi·

dente, o vice-presidente, o pl'irn.:iro e o se_qund() secretarias, o
tltesou1·eiro c o proc111"ad01· que constituem 11 tlircctoria ; e
mais nove VO.IJaes.

9fJ'f
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§ 1 n U ennselhn dirretor· deliberará em nome da sociedaiiA, Sl'r:'t eleito annualmente e funccionará quando estiverem IHesentcs oito ou mais de seus membros.
~ 2." As vagas que se derem no conselho director serão
preenchidas por eleição do mesmo, devendo a escolha recahir
em algum dos seus membros si o preenchimento fôr· para
membro da direetoria. c em qualqurr socio quite si o logar
vag-o fõr de simples vognl do conselho.
~ 3." Além do fallecimento e rl:• renuncia volunturia,
considera-se caso de vaga a faltn de comparecimento a quatro
sessões eonsecutivns do CltllSI'Iho sem participaç:io por escripto, a prisiio ou :~u,;encia prolongada, a pronuncia em
quai11Uer crinw, e o atraso no pagaml'nto d::ts rmnsnlidades.
Art. 23. Ao conselho director compete:
§ L" Cumprir e f;1zer cumprir estes estatutos.
~ 2. o Deliberar e tomar as provillcnci::ts ne1~cssarias :'t prosperidadt1 da sociedade.
§ :1." Vedar que qm•esquer de seus membros retirem da
casa tla sut:ied:ulo liVIOS, documentos ou ohjeclos de •!Ualquer especie, aind:1 que l1•mporariamenle, sem a sua expressa
ordem, precedida de nm pedido.
§ !J,.u Ouvir as reel:11nações e queixas dos socios po1·
meio de requerimentos ou n•presentações escriptas, deferir-lhes ou indeferir-! hes como fúr de j ustiç:1.
§ 5." Prestar e fazer prestar os soccorrns :ws a~sociados e
su~pender a pcns~o l.og-o que reconheva •1ue e~lá sendo indevidamente distribuída.
§ 6." Convocar assembléas extraordinnria~ 'empre que
as circumstancias o exijam ou quando re•tueridas cumo
determina o art. 17 deste,; estnlulus.
~ 7. • Suspender e llcmitlir os cobradores c empregados
que faltarem ao cumprimento d•l seu' devere,; ; dcventlo a
n·speito daquelles ser ouvido o thesoureiro c a respeito
destes o L • secretario.
~ 8. o Tomnr contas ao thcsourciro no fim de cada trimestre
ou em qualquer tempo que julgar conveniente, approval-ns ou rejeit<JI-as conrorme o )Jarecer da respecth·a commbsiio.
~ 9. o Sugpender o thesoureiro ou qualquer membro do
consellw dirrctor que não cumprir com zelo e dignidade
os den~res de seu cargo.
§ 10. Accusar perante a justiça do paiz ao the~oureiro
c a qualquer pessoa ou meio que defraudar o dinheiro
ou bens da sociedade, lendo em vista 11 melhor ml'io de
rehaver os valores subtfllhidos.
~ :ll. Gonfecci~nar um regimento interno que regule o
trabalho de suas sessões e os da assembléa geral e discrimine
as ohrigações dos funccionarios, podendo ser allerado a
juizo da assemhléa geral.
~ 12. Cumprir as ordens da assembléa geral, podendo recorrer ao Governo Imperial sempre que houver p1á .interpretação dos estatutos.
..:--.
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CAPITULO VII

DOS MEMBROS DO CONSELHO DIRECTOR,SEUS DEVERES E ATTRIDUIÇÕES

Art. 2t.,. Ao presidente da sociedade ~~ompctc:
§ i. 0 Presidir as sessões do conselho, regularisar a ordem
dos trabalhos, representar a sociedade publica ou particularmente, manter a ordem, suspendendo a sessão quando esta
se nchar alterada.
§ 2. o Man1lnr retirnr !lo recinto ,lns sessões a qualquer
membro do conselho dirce/o!· que 'e tornar turbulento.
§ 3.° Confeccionar e apresentar it as,;emhléa geral onlinaria um relatorío circumstanciado dos traLJ3lhos annuaes.
§ 4. 0 Apresentar ao seu snccessor, em qualquer tempo
que deixar o cargo, um relatorio parcial do movimento
social pa.ra que se possa formular o annual que deverú ser
completo.
§ õ. o Nomear as com missões trimcnsaes, assim como outras
especiaes que forem nccessarias, podendo para isso designar a qualquer socio que estiver quite o hahilitado a
desempenhal.as.
§ 6. 0 Nomear d'entre os membro~ do comrlho director,
um em cada mez para pngar as pcnsõe:;, cxccptuando a si
c ao thesoureiro.
§ 7 .o Despnchar, ordenar c fiscalisar sobre todos os casos
de soccorros o negocias sociaPs, e drsempntar eom o seu voto
·
todas as votações do conselho.
§ 8. o Hnhricar os livros da secrrlaria e thrsonraria e hem
assim as conta~, documentos e gni:1s <le rccchimento e pagamentos.
§ 9. o Assigrwr as netas das sessões c estabelecer o modo
por que deve ser feito o serviço das commissties.
§ tu. Aprrsentar, como qualquer membro do conselho
director, medidas, projcctos ou resolllf:õcs, não 110dendo
discutil-as sem que ceda a sua cadeira.
Art. 25. Ao vice·prcsident" compele: substituir o presidente em todos os seus impedimentos, assulnindo durante o
tempo em que o substituir todns as attribuicões e responsa·
bilidade.
Art. 26. Ao L" secretario compete:
§ L o Comparecer a todas as reuniões da sociedade.
§ 2. o Assumir a presidenci<:i do conselho director 110 impedimento do vice-presidente, nomeando quem substitua o
2. o secretario, que passará a exercer as funcçõcs de primeiro.
§ 3. o Annunciar pela imprensa, com :mtecedcncia pelo
menos de tres dias, o dia, lagar c hora das sessões de assembléas geraes; convidar aos membros do conselbo director
para as respectivas sessões pelo meio que lhe fôr indicado
pelo mesmo ; e proceder á leitura do expediente.
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§ta,, o Matricular os ~ocios pcl::t ordem rhronologica de sna,;
entradas que sucessivamente lhe ~eri1o fornecidas pelos
thesonreiro, devendo constai' do livro de matricula, além de
toda filiarii0, a dttta em que foi approvndo r~ a em que pagou
a joia.
§ 5. 0 Hegistrar em livro especial o> nomes dos socios qun
requererem pemiio, declarando a data em que JH'incipiou
e findou e qual a quantia despendida.
§ 6. o Heg-istrar o nome do sacio que fallecer, dednrando a
quantia despendida com o enterro: enidar de toda u escripturação da socicdaue, para IJUe se con,-c!'Yc em dia, c a<signar as netas das sessões do conselho.
§7." Propor, de acc1\rdo com o co;,se/ho director,a admis·
siio <le um ou mais empregados tle e'cripta e a de um
co11tinuo, que vencerão ordl'nado,; nrhilrados pelo me,wo
conselll'l director, e approvados pela :1,;:emhléa geral.
Art. 27. Ao 2. o secretario compete:
§ L" Redigir e ler as actas das sessões do conselho, transcrevel-as no lino respectivo, drpois de approvadas, e as~i
gnnl-a~.
§~.° Coadjuvar

ao L" secretario,. ~uiJstituil-o em todas .1!:'
suas attrihuições.
Art. 28. Ao thesoureiro compet•;:
§ L• Ser o responsavel pelos titulo>' dt-. vnlor, dinheiro, uJuveis e o mais que fúr c•.onsiderado /Jeus ela sociedade.
§ 2." Fi>calisar a colH·an<;n, allm de que os soei os u.lo
fiquem ntrnsados.
§ 3. 0 Nomear cobradores de sua crmfiança, preferindo os
socios, e sob sna responsabilid:Hle pnra fazerem a cobrança
ordinaria e cxtraordinarin, retribuindo-os com a commissão de cinco at<\ rlez prw cento, !Jodcn•lo exigir fianç:.~.
§ !t,. • Pagar ns despczas autorizadas pelo conselho diri'Ctor n
pelo presidente, depois de despnchadns por e'tr, podcnrlo simplesmente protestar contra a autorizar;lll.
§ 5." Fazer que os •·ohradores H' apresentem nns se~i'ües
do conselhn di1·ectnr e rl:l nssemblén geral, e prestem alternadamente, caso sPja preciso, os serviços internos e externo'
reclamados pela sol"iedarle.
§ ü.• Apresentm·. no lim de c:1da trimestre, um Jntl:mcetc
que ~crü examinado pela respectiya commissão.
§ 7." Hecolher a um ou mais flancos puiJiicos, esc:olhidos pelo conselho dircctor, o <linlwiro que tiver em seu
poder, excedente do nccessario para as despez;.s mensae~, e
convcrtel-o em apolices da divida publica em nome da sociedade.
§ 8." Ordennr que os cobradores entreguem os dinheiros
da cobrança nos dias 15 e 30 de cada mez, para que se
façam os lançamentos e recolha-se a importaneia recebida ao
cofre soci:ll mediante guia de receitn, cxtrahida pelo L o
secretario.
§ 9. 0 Providenciar para quu as enlradas de dinheiro 11ilo
soffram demorn, ordennr aos cobrauores que communiqu~.)m,
dia por dia, na secretaria, quaes os socios que pagaram as

suas jnins e as datas em que ns satisfizeram. vara qur se
pos"a cumprir o disposto no art. H. dos estntutos.
~ to. CrPditar, SlH'res,;ivamente em li no especial, aos
sol'ios IJlll' ell'ectuarcuJ as suas entradas e p;1g-ar,.m as men~:didadt•s.
~ H. Cumprir

com dignidade c honradez as o!Jriga~,;ões do
seu cargo, as ordens do consellto director e as do presidente, e
eompnrecer a todas as reuniões da sociedade.
Art. 29. Ao procurador da sociedade compete :
~ i. o Desempenhar com actividade e zelo as incumbeueias ou commissõcs dn tJUC for encarregado pelo cmsellw
dit·t•ctot·.
§ 2." Auxiliar o trabnlho dns diversas commissões quando
for neressario, e empregar toda a sua influencia em faYor
tios i uteresst>s soeiaes ; 11sea 1isando o a~seio da casa e d:mdo
part•· dt• qu:tiiJUer neressidnde 'lLte ~eja preciso supprir.
§ :1. 0 Observar as diSilOsi~i'ie~ contidns nestes estatutos e
comparecer a todns ns reuniüe,; da socied~de.
Art. 30. Ao vogal compete:
~ L o Comparecer a toda;: a;; reuniões da sociedade, participando por e,;cripto quando niío puder comparecer, para
não ficar incurso 110 § 3." do :1rt. 2:2.
§ 2." Desempenhar com zdo e dignidade todos os encargos lle que fôr incumbido; assim como representar a sociedade em qualquer lognr que lhe fOr ordenado.
§ 3. o Niío se recusnr soiJ qualtJuer pretexto a servir n:1s
commissõl's da socied:1de.
§ 4. o Ser moderndo e decente nas discussões, portar-se na,;
sessões com todo o respeito. cumprir c fncr cumprir estes
estatutos e todas as disposições do regimento interno.
§ ri.• Cumvrir as ordens da :1>semhléa geral e do conselho
director, e empregar os seus esforços em !:1\-or dos interesses
sociaes.
CAI'ITl"LO VIII
DA

A

s S E 111 ll L ,:; A

1; E H A L

Art. 31. A assemhléa geral se considera legalmente
constituída, em primeira couvoca~ão com o concurso de 30
socios quites e Hm segunda com a present;a de qualquer
numero excedente ao dos membros do conselho, salvo o disposto no art. 33, in fine.
§ L o A assembléa geral será presillidn por um presidente
acclamado pelos socios presentes no momento da abertura da
sessão.
§ ~. • Niio se achando il hora marcada reunido numero sufficiente de socios, esperar-se-ha mais uma hora, antes de se dar
a teunião por dissolvida.
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§ :J. o O presiJt>nlt~ da assem!Jléa gcr;,J uesignará d'entrc
os soei os presentes dons para I hc servirem de !'errctnrios, niio
podendo esta escolha rerahir em alguem que faça parte do
conselho din·ctor on seja cmpreg:ulo tia soeiedmle, ~ que
tambem se deverá rigorosamente oh~orvar na I10111ençao do
proprio pref'idente.
Art. 32. No mez de Janeiro d! cada anno havcrú tres
sessões ordinarias da assembléa gera I. a saber: a l. • no
primeiro domingo do mez, afim de lhe ser apresentado o
relatorio do presidente e o balanço annual da sot:ie~ade, e
eleger uma cornmissão de tres membros para exammar ns
contas da administração que finda; ~ 2." oito ou quinze dias
depois desta, para discutir o ·parecer da commissão de contas
e eleger o novo conselho uirector; a 3." no dom;ngo consecutivo, alim de dar posse ao novo con~elho director.
Súmente em caso cxtraordinario o excepcional seriío alteradas as disposições deste artigo.
Art. 33. A assem!Jiéa geral extraordinaria rennir-se-ha
sempre que os interesses da sociedade o exijam: si no uia e
hora .. prnzados, porém, niío houvPr numero, o conselho
director mantlarú tle novo convocai-a, marcando dia e hora
para outra reunião.
No caso de di,solu•·ão da sociedade, ser:\ neccssaria, pelo
me_nos, a presença e \·oto das duas tcr~as partes dos socios
qUites.
Art. 34. A assembléa g-eral lambem poder:í ser convocada
cxtraonlinari:Hnente sen•lo requerida por 30 socios quites;
e não se concluindo o trabalho para tJUe fór convocada, o
presidente m<~rcarú dia para a continu:u:ão de umr. ou mais
reuniões que poderão ter Jog-ar diariamente; em t:tcs reuniões
se tratará unicamente do objecto qne motivar a convocação,
salvo alg-uma proposta urgente e de intere~se social que fúr
apresentada pelo conselho director, que será discutida e
votada na mesm<l oecasião.
Art. :15. A' a~sem!Jiéa geral, legalmente constituída, compete:
§ L o Approvar ou offereccr emendas ao relntorio c parecer
da commissiío de contas e bem assim as medid:ts c t'e>olucões
•
tomndns ou propostas pelo conselho director.
§ 2. o Tomar ns medidns que julgar uteis ao bom nndamento e prosperidade da sociedade, respeitando sempre as
disposit;ões destes estatutos.
§ 3. 0 Sanccionar ou revogar a eliminaeão uo socio, frita
pelo conselho director, c eliminar os que sé acharem comprehcndidos n:Js disposições penaes destes estatutos.
§ lJ,. o ou,·ir c resolver sobre as queixas e reJlresentações
dos socios mediante os esclarecimentos do conselho director,
discutil-as e decidil-as como fór de justiça.
§ 5.° Conceder o~ títulos de bemfeitor, benemerito ou
honorario ao que delles se tornar mereceuor, precedendo
proposta approvada pelo conselho director.
p, Il.

1880

906

ACTOS IJO l'Oil:m E:-;I:I:t:TirO.

CAPITULO IX

DA

ELEIÇÃO

Art. 36. N:~s eleições que se têm de effectuar, quer na L"
quer na 2." assembléa annual ordinaria, súmente tomarão
parte os socios presentes que se acharem quites pm·a com a
sociedade. Tacs eleições começnrão. depois de finda a 1." parte
dos trabalhos das mesmas assembleas.
Art. :li. A eleição dos membros da com missão de exame
de cont:1s gcracs far-se-ha por escrutínio de lista tríplice;
a dos nwmbms do conselho director por escrutínio de lista de
quinze nomes, dos quaes pelo menos sete serão de socios
nacionaes, trazendo cada nome a designa1;ão do cargo para
que é escolhido.
Art. 38. Concluída a votação c depositadas as cedulas na
urna, o prc:sidente da mesa ns contaril afim de confrontal-ns
com o numero de vot:mtcs que :1rudit·:1m :"1s elwmadas,
distribnirit a~ mesmas em diversns collecções dando principio
ú apurt1çiío; n~o serú permittido apurat· a eedula que estiver
emendada, impressa ou lythographad3 c a CJUe offercça qualquer duvida il mesa.
Art. 39. Caso não seJa possível concluir a apuração no
mesmo dia, lnvrar-se-ha um termo das cednlas que tiverem
sido apuradas; assignarão esse termo os membros da mesa,
e nelle >e declarar<i o numero das ceuulas que ficaram por
apurar, e tanto o termo como n!' cedulns e os dem~is papeis
relativos no processo eleitoral ficarão guardados na urna
que, além de fechada com Ires chaves dilferente;;, será lacrada,
marcada com sinete c luvnrú um rotulo nssigtwrlo pela mesa
cobrindo as nbcrturas, distribuindo-se as chaves pelo presidente e secretnrios.
Art. 4o0. Durante o processo eleitoral o presidente attenderá
a qualquer reclamação que lhe filr dirigida pelos socios
presentes e nessas questões só podr,rão votar os membros ua
1nesa c serão respeitadas as suas deliber:~ções ; á asscmbléa,
que posteriormente se reunir, cabe o direito de annullar a
eleição no caso provado de abuso pr:.ticado pelos membros
ua mesa, em contrario ao disposto nestes estatutos; mas a
isso deverá precedrr protesto assignado por um terço dos
soei os que compuzeram a assembléa anterior.
Art. H. Conclui do o processo eleitoral o i. o secretario
lavrará o termo que será a;;signado pelos outros membros
da mesa e o presidente da sociedade mandará communicar
o resultado da eleição aos eleitos que nflo se acharem
llfesen tes.
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CAPITULO X
DO ANNO SOCIAL ADMINISTRATIVO

Art. ~2. O anno social administrativo começa no l." de
Janeiro e termina a 31 do Dezembro de cadn an no, cujo p13riodo
deve nbranger o relatorio dos trabalhos administrativos, como
tamhem as conta!' o balnnt~o g-t~rnl !la thesourarin, •~onvindo
empregar· os meios pnrn facilit:tr o l'echnmeutu das contas
gerao~ no dia designado.
Art. ~3. Os semestres serfío contados e cnbra•los do .Janeiro
:1 Junho e de Julho a Dezembro de cadn anno, c nesta conformidade serão extrahidos os recibos; salvo si as mensalidades subirem a i{$, como dispõe o § 2." do nrt. 8.", e,
neste caso a extracção será feita por trimestres, teJ1(lo-se
em vista qne es candidatos approvados scriio obrigados
ao pagamento das mensalidades a contur uo mez em que se
der a approvação.

CAPITULO XI
DAS

CO:!tiMISSÕES

Art. ~~. Para o bom desempenho do serviç.o da sociedade,
haverá uma commissão 'de contas, designada pela sorte, .uma
de syndicancia o uma (uueraria, nomeadas todas por tres mezes
d'entre os membros do conselho director além de outras que se
tornarem necessarias, na conformidade do§ Ü.", do art. 2~,
destes estatutos.
Art. Mí. O presidente e os dous secretarios da sociedade
constituem uma commissi'ío pe1·manente denominada- de
policia- á <Jual incumbe fiscalisar todos os nei);Ocios da
sociedade em ger:1l, levando suas observações ao conlieeimento
do conselho director e da <.~ssembléa geral.
Na falta de qualquer membro da commissrio de policia,
poderá servir o vice·presidente ou o prowrador; assim como
a vaga deixada nas commissões trimensae:; por qualquer
impedimento serú preenchida por surleio ou escolha do
presidente.
Art. ~6. O mem!Jro divergente de qualquer commissão
terá o direito de apresentar em sepm·mlo o seu YOto, que
entrará em discussão como qualquer objecto de deliberação,
assim como, o vogal ou o procurador não poderá negar- se
a servir em qualquer commissão para que fõr sorteado, eleito
ou nomeado, sob pena de perder o direito á cadeira, por isso
qu~ não serú permittido interromper o andamento do serviço
SOCial.
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Art. l1i. A recusa do vogr1l ou do p1·ocumdor a servir em
uma commissão não o impossibilita de servir em outra.
Art. !18. A' commissão de syndicancia compete:
§ i. Inquirir com prudencia e allençiío :~cerca dos candidatos propostos, não se guiando por informações duvid&sas.
§ 2. o Dar a esse respeito parecer por escripto que deverá
estar assignado por toda a commbsão, ou pela maioria desta.
§ 3. 9 Informar ao conselho director quaes os socios que se
acham incursos nas penas estahelecidas nestes estatutos, logo
que tiio!lesagradavel occurrencin chegue ao seu conhecimento.
§ /1. o Observar em re\nçiío ao ser v iço de ndmissões o que
determinam os arts. 4,.o, :;.o, 6. 0 e 7." destes estatuto~.
Art. !19. A' com missão funeraria compete:
§ L o Encnrregnr-se do enterro de qu:Jlquer associado que
não tiver familin ou amigos r1ue lhe rJUCiram prestar esse
piedoso rlever.
§ 2. 0 Aeompanhar o enterro de qunlquer associado em
carro pago pelo cofre d11 ~ociedade e assistir aos suffragios
annuaes.
Art. 50. A commissão de contas trimensaes devl'rá ser
sorteada no dia em que for apre~entado cada um do5 balancetes, e terminará ~~g suas :•ttribuições no din em que fôr
votado o parecer; podendo re~ahir a sorte em qunlqum·
membro do conselho director, ú excepção do presidente e
thesoureiro : e assim composta, cumpre-lhe :
~ L o Exnminar e dar )Jarece1· sobre as contas e balancetes da thesour:1ria, devendo para isso rever toda a escripturação e hem assim os documentos.
§ 2. o neve r tambem e dar parecer sobre a escripturação
dn secretaria.
§ 3. o Propor ao conselho tlirector, na occasião de apresentar
o parecer, as medidas que julgar 01dequadas a economisar e
augmentar o fundo da sociedade.

CAPITULO XII

DOS FUNDOS

DA SOCIEDADE E SUA APPLICAÇÃO

Art. 51. Os fundos da sociedade dividem-se: em pennanentes e disponíveis.
~ i. São fundos permanentes todos os valores da sociedade convertidos em npolices da dividn publica, segundo
preceitua o § 7. o do art. 28 destes estatutos.
~ 2. Sã~ fundos disponíveis o producto das mensalidades,
joias, diplomas, beneficios, remissões e donativos, emquanto
não forem convertidos em litulos de renda.
Art. 52. Os fundos disponíveis serão applicados ás diversas
despezas ordinarias e indispensaveis; exceptuando-se, porém,
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as pensões qne sel'lio pa_qas unic~11nente com o rendimento do
CUJlitalisado, distribuído com igualdade entre os pen-

{undo

sionistas, como dispõe o art. 55.
Art. 53. Os fundos permanentes <la sociedade poderão ser,
a juizo da asserobléa geral, applicados lambem na 3CIJUis:ção
de um predio destinado ao serviço da sociedade, no qual se
possa estabelecer a secretaria e archivo.
Art. 54. Os capitaes da sociedade não poderão ser applicados
a quaesquer despezas, além das autoi·iza<l.as nos presentes
estatutos c na acquisição do pre<lio de que trata o art. 53,
salvo os casos imprevistos e omissos ne~tes estatutos, precedendo, porém, autorização do conselho director, com tanto
11ue não prive a sociednde de satisfazer as despezas que
ficam determinadas.

CAPITULO XIH
DOS SOCCOHROS

Art. 55. A distribuição de pensões será autorizadn annualmente peln assembléa geral sob proposta do conselho
director, {lUe é o competente para arbitrar e distribuir a
CllWntia que dove rt>ceber mcns:~Jmente cada pensionista,
attentlendo para tal fim no que determina a segunda p:n·te do
art. 52; e o angmento na verba- pensões dever;i ser feito
nnnnalmente si o estado do fundo social permittir, na razão
de cinco ou dez por cento até garantir-se no socio invalido
ou pessoa da família do soei o, na fórma do art. 57, trintn mit
''tiis mensaes.
Art. 56. A sociedade principinrá a auxilinr os seus associados com 228 para o funeral, logo que possua de patrimonio ou fundo permanente 1 até 6:000~ e com as pensões,
na fôrma do :1rtigo precedente, desde que o mesmo fundo se
eleve a 25:0008000.
§ l. Os auxílios parn fnneraes receberão o .mgmento
proporcional aos recursos da sociedade, ficando :10 :trl~ilrio
da assembléa ~eral lixar-lhes o quantitativo sobre proposta
do conselho d1rector.
Art. 57. O socio que por seu estado valctudinario, de·
sastre ou velhice fiear impossibililado de exereer qu:llquer
trabalho para ganhar a sua subsistencia, ou aqnl'IIC qne
adquirir molestia incuravel, provndo por exame medico que
a molestia foi adquirida posteriormente :í admissão e CJUC o
socio não pódc exercer trabalho algum, uma vez que pertença
á sociedade a mais de um anno, ser:í soccorrido com uma
pensão mensal arbitrada pelo conselho director, na conformidade dos arts_ 5::! e 55; não podendo continunrna qualidade
de pensionista a pessoa que adquirir fortuna ou emprego
que o ponha acobe1·tado da indigencia.
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Art. tiS. Ao conselho director compele regular a maneira
por que !levo 'er requerido qualquer soccorro.
Art. ~\l. Na distribuição dos benelicios que esta sociedade
prestar, os socios !Jemfeilores e henemerilos terão direito
de oi.Jler : ar1nelles mais vinte por cento e estes mais dez por
cento da quantia estabelecida para os mesmos beneficios;
entrando no nllluero dos benemeritos os socios fundadores
que houverem contribuído sem interrupção para a sociedade,
eonformc dcterminmn os p1·esentcs estatutos.
Art. liO. O socio que receber pensão deverá :mnualmcntc
pedir ao conselho director a continuação do recebimento
da mesma, além de llcar sujeito a Sl'r examinado quando o
conselho director julgar conveniente; cumprindo em geral a
todos vir receber na sala da sociedade, salvo o caso ue se
:te h a rem cn t'crmos.
Art. ül. Logo que a sociedade tenha enpitalisallo cincoenta
contos du l'iis, estenderá seus beneficios ás fnmilias llo~ socio-;
quo fallt~eerem. doixnnuo-as em estado de penurin, c ns 'oecorrer:t com uma p,msiio equivalente á metade da que SP
conccucr nn occasião aos soei os.
Essa pem:ão serú paga á viuva, cmr1uanto assim se consurrar, c em falta desta, Íls filhas solteiras e aos filhos menores ;tté ao5 18 annos, repartidamente.
l'íiio haverá reversão de pensão, e nem tão pouco se concederá mais de uma á mesma pcsson, seja por que titulo for_
Art. 62. A sociedade mandarú snlfragar no mez de Novembro elo cada anno a5 almas dos socios, precedendo
annuncios convidando ás famílias dos mesmos, indic:mdo-lhes a igreja, dia e hora; c·nmprindo ao conselho dircctor
arbitrar a qnnntia a despender com o acto, tendo em vistn
a maxima economia.

CAPITULO XIV
DOS

SOCJOS

TITULARES

Art. li:L Prcct:dnnrlo pt·oposta do conselho dircctor poderá 11 assembléa geral c:onceiler o titulo do bencmerito como
l'l~eomJwnsa no sociu !JUe :
1. 0 Admittii· 80 soeios que tenham pago as sua;; joias;
ele eonrormidndo com u ::~rt. 8. 0 tlPstcs estatutos;
:2." Prestar scrviço3 como membro do conselho director
durante quatro annos succcssivos, sem faltar n seis sessões
em. cada :.mno, além de adqnirir Hi soeios para o gremio
SOC'JaJ '
:L" i•'ttzcr o donntivo de 300~, por uma s1í vez ou em
partes, ou ~~c o!Jjectos para nso da sociedade, avaliudos em
Jl.wal qn:mtw ;

ACTilS Jl:1 l':lflEil EXECUTIVO.

lJ,o Servir tres nnnos successivos no conselho tliref'lor. na
mrsma fórma do n. 2 deste artigo, além de arlmittir 30
socios ;
5." Servir no conselho director seis :nmos alternadamente,
prov:1dos que sejam os serviços feitos de accôrtlo com o
n. 2 deste artigo ;
ti. o Prestnr-se gratuitamente a fnzer o serviço de escripturação da sociedade, cujo valor seja estimado em ::oop, ou
outros serviços e~timndos tom igunl quantia.
Pelo diploma de socio henemerito se cobrará 5~000.
Art. 6~. O titulo de soei o bem feitor será conferido a
qunlqner individuo, ainda que não seja soeio, que nzer doIwtivo á sociedade no valor de 500 1), ou ao que por duas
vezes nzer jus ao titulo de honemelito ; o o titulo de socio
honorario, ao qup, prestar serviços pessoaes estimados em
3001$, podendo uns e outros gozar do titulo de ~ocio remido e das garantias de socio, si satisfizerem o disposto no
art. 8. o destes estatutos.
Art. ü5. O conselho dircctor concederú os srgnintcs diplomas : ue socio iniciador ao que teve a idéa do rumlat· esta
sociedade ; de socios fundadores aos que se imcrev,~ram a 23
de Novembro de 18iG : e tlc ~ocios instnlladorrs ao,; que se
insct·evcram de 2~ '-le Novembro a 31 de Dezembro do referido 11nno.

CAPITULO XV

DAS

REMISSÕES

Art. GIL O wcio que não tiver recebido pensão poderá repag;m<lo, além da joia c diploma de contribuinte, as
seguintes quantias conforme a id11de: o que tivt>r 1li u 40
annos pagará a quantia de 508; o que livet· de 4,1 a 60
:nmos pngará GOt), nlém de 2t) do diploma, c estas quantias
serão elevadas no dobro na occasião em fJU<) a mensalidado
passar a 1~ como determina o§ 2. 0 do art. 8."
Art. lii. Ficarão remidos os soei os fundadores c installadores que, sem interrupção, pagarem as suas nwnwlitlades
mmo determinam estes estatutos, por espaço de seis annos, e
o socio iniciudor gozarú tambem desta regalia ; aos denwis
socios assim como a estes lcvar-se-ha em conta a quarta
parte das mensalidades que tiverem pago até á data em que
requererem.
Art. 68. O soei o que tiver prestado serviços pessoa e~ no
conselho director terú direito, por cada anno que tivl'r serviclo
sem faltnr a seis sessões, ao abono de 10 "/o sobre a qu:mtia
total da remi>sáo.
mir-~e
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CAPITULO XVI
n I S I' O S I Ç Õ E S G E H A E S

Art. 69. To!las as disposições !lestes estatutos. quer bcnefi •
eiarios, quer penaes, são extensivas aos socios e ás socias ;
e qualquer deliberação ou 11cto que possa mudar a natureza da
sociedade e comprometter o seu capital, ou ainda a reunião
com outra, embora do mesmo genero, só poder:í ter valor e
produzir elfeito quando tenha ~ido approvada pela rosscmbléa
geral eomposta de dons terços !la totalidade dos socios quites ;
ficando ainda dependente de imperial approvação.
Art. 70. Os dilferentes beneficios prestados pela sociedade,
de conformidade com os pt·csentes estatuto~, e os que forem
arbitrados JJelo conselho dircctor, poderão ser diminuídos
em qualquer tempo, ~i circumstancias imprevistas, omissas (•
contrarias :tos interesses sociaes assim exig-irem.
A contribuição para n funeral só poderú ser reclnmarln
dentro do pr:tzo tle :Jn tlins, contado~ da data em que fal·
lccer o :::ocio, cnmprin<lo :1n eonsel ho director 3(11·e-.ental· à as·
seml.Jiéa gernlqualqucr medida que julgar conveniente para
regular :1~ despez:ts li fnzPr com os diflerentes soecorros.
Art. 71. Os soccorrn~ r1pprovados Jleln conselho director, no
r·:''" tlt~ invnlitlt!7. tio "~l•·i" nu de eoncess~o d<' pcn,;ão ú familia
do sot:iu, vi~on1111 e s;io <:ontatlo~ :1:~ tlata e111 que o requc·
renlo honv..:r o!Jtirlo approv:u;jo.
Art. 72. O socio contribuinte que se ausentar da C irte,
pagar:í, qunndo regressar, n~ mensalidades atrasadas, e s,·, g-o·
zar:\ O< snrcorros Úes mezes depois que :IS tiver p:tgO, Clllll·
prindo a <pwl<lller socio comn1unicar por escnpto ao conselll(l
dirertor a snn <lllsencia; niio se entendendo o prazo de tre~
wezes <Jcillta ~ec'arado com aquelle que pagar adiantado o
tempo que estiver au,entc.
Art. 7:1. O conselho director rcunir-se-ha ordinariamente
du:•s vezr•s por tnllz e extr:tordinat'iamentn quando fôr conVPHiente aos intl'r,sses da sociedade.
Nu fim de earla anno :tdministrativo, os nwmbros do con~dlu?director deverão exhibir prov<~s que certifiquem sons
:-nrvroos no desempenho dos seus c:•rgos, e so"i cu1u estes do·
t·J_IIH_t·nlos lhe~ serão conferidos quacsquer titulas a que tenham
tllrt'ltO.
~rt. 76,. Tod~s ;os votações poderão ser feitas tla maneira
lltnls comnroda as sessões da assembléa geral e do conselho
director, e o respectivo presidente adoptará a nominal ou a
de esel'Utinio si fôr requerido c approvado por maiorin
absolu:a, com o fim tle g<~rantir a liberdade e conseienciu
do voto .
. ~~t. 75. A sociedade só poderá ser disso Iv ida por impos·
Slbrltdade munifesta tle preencher os seus fins, c ainda neste

ACTO~
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raso prccedcrú delibernç5o e voto de d u:1~ lL•n:ns partes do,;
socios quites, reunidos em nssemblt;n gernl expre,;snmenlc <~~~n
Yocadn para este tim.
Art. 76. No caso de lll'Ocedm·-sc á di~sol uçiíu, compete ao
eonselho dircctor extiuguir logo todo~ o,; StJ<'ClliTOS, recolher
todos os recibos em circulnção, encerrar :1 cxtracção dt·~
mesmos e liquidar a sociedade, connrttJBJo em moeda corrente do Jmpcrio todos os titulos de Yalor. apoliccs, hem
moveis c immoveis, pnra o que OI'ganiznui uma escriptnra~;ão especial, que serú apresentada ú 11:-,;e111hléa geral.
Art. 77. Feita a litluitlnt;ão, um ter'.'" tl11 producto liquido
st•rú repartido entre as pes>oas que fnrctn pensionistas llL'>:;u
oc<·.nsião, garantindo-,;e a excepr:ãt> feil:1 :;tr' "ocios titulare'.'
que forem invalidas, ou :1s ~uas famili:h : L' tlous ICI\'Os tlr'
total npnra<lo, depois tle pagas totbs n~ diYitlas, seriio ami:.;:t\·elmente distribuídos em quotas pro110reinJwes ús coutriiJuirucs pngas. ent1·e os sociu~ quites existente~, no dia em que Júr
Yota<la n dissolução, ob~crvaado·S<', pon;m, o que determina
o :ut. tifl.
Art. 78. A ultima l't~twL·to dn soricdadc 1-•r:i logar qu:tndu
n conselho tlircctor couviuar aos socio,; p:1.rn nsistirem ú final
Jlreslaçiio de contas, lican do no,; membros do Jur'smo consellw
director n re~ponsabilidade, caso cxtraü•Jn IJUaltJUCf quantia.
que serú paga judicialnwnt:~ aos inler··,;.>:IIIU.'. :'i não fúr p·>~
siv!'l havei-a pelos meio:: eonciliadorcs.
Art. 7\l. A :;ocit-tlatlt~ fi11·ú n acrrli,;i,_·~~~ 1],• pannos fllne!Jrcs, com o seu nome t• emblemas, p::r;' "erem colluc:Hiu~
~oiJre os cnixues na occasiiw uos cntl'rro,; ü,: <ruacs:Jncr as.''l'ciados, e lambem serviriiu nos olficius fttu,•IJn•,- dl' que trata
11 nrl. G2; o conselho director, com onlc:n tb <~'-'C'llliJiéa gtral.
farú a compr.t <lu 11111 lcrr,·n<> l'lll qwtlqn ·r clns cmniterit~->
)JUblicos da r:,Jrlt', ccrcnntln·o eom !!r.,d· s ,],_, ferro, ]<J;!tl
fJUC ns posses da S')I.'Íedade conlporlare!ll 'esta dcspcz:1, <illlll
de servir de jazig-o unkamente aus ,;n ·it•S e :;oeias, ürn ;:t•pnltura ra:;a; podendo-sP, entretanto. pc<J]lorciouar um runllimonto para os cofres tln socirdnde, ,•:!iflcandn earneir::·
P jazigos perp<:luos, sem prejuizo da> uutt:t' <lisp·Jsiçõeo; r:·,ntidas nos artigos anteriorc:::.
Art. 80. E>tes e;;tatnto,;, <lep:>is de appror~tdos pelo Governo
Imperial, serão pJstos em oxecuçiío, (' qn:tlqner allcra<:iio
que a asscml,léa geral julg:1r conveuicnk f<tzcr, p~ra IJe!Í<···
licinr a socicdatl.e, sú poderá ser executada dq>oi.; da Imperial
Approv:11;:1o, llcand'l revogadas as <li,posit·i)e.> l'lll contrnri"
A DII1ECTOHIA :
Presidente, MirJttel N1tnes de Moraes O:;·JrúJ.
Vicc-presideuie, Pedro Allffi!Sto de Barros.
1. o Secretario, José Pe<eim dos S:wt~s.
2. 0 Secretario, Manod BorJiiCdaSilveira.
Thcsoureiro, Francisco D!auol!l de Campús.
l'rocnratlor. Fortwwto Jos'' de Fn•i/1ts.

r.
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DECHETO N. 79íii- DE 18 DE DEzEmmo DE 1880.
CoOHi·d(' pridkgio a :\b:I(O; Yico 116 niJ,.;jr,, Jul'iOr par.l o ~pparclho de sua
iw, e ~~.;111 i ca,,;ninaJo-E:xtracteor LuL·rico .\ulomatii'O.

Allendcndo aiJ IJUt' l\lc requereu :IIanGel Vicente Hiucito
Jnniror, e do eunlormiundc com o p[i!'Ccer do Conselheiro
Proc·urador da Cor·,;,, Soherania e Fazenda Nacional, Hei por
lwlll Conceuer-llw pridlcgio por dez tlllnos, para f11bricar,
lH':lf e yender o :1pparP!ho de ~ua inycn,.:üo denomimi,JoExtractor Loll'rien "\ntoutalico- ,;cp1nun a llcscripçiio c n
•l<'~l'nho que lkam f!l'chivados.
:.bnoel l3uarrp.w ur: ~[~ICCdo, 110 ~kn Conselho, Ministro I'
Secrnt~rio !],~ E,;tad • d11s .'íe::(lcios da :\gTiculturn, Commercio
u OIJras l'uhlica~. a~:d111 o trnha rntendido e faça execntnr.
J'alacio tlo l\io t],• .lan·~iro emiR de llL'Zl'llliJro de 1880, ii\J.•> da
Indrpend(mcia e 1lo Impcrio.
Com a rubrica de Suf!

J[,r;wc/

llECHETO N. 7\JHi-

l>E

IH

~lngestade
Bllfii'IJIIC

o ltnpcrf!uor.

de Macedo.

DI~ DEZE)IUHIJ lJE

18811.

C,:meck [lt"j\i!,·;:1,.1 i ~IÍ;{dú\ ~[alht~ll:-.l\~rrcil':l j•JI";l O(íll'lh'('::..,o de )II'Cjlarat
:::adcira:-. tlt: DL<i'.il, :tjlrO\oil:tllll(J-:t:' ]li) f.tltrit'•; do nhjcrto:-; de ph~utta.~b.

Allcmlcnt.lo no que ~[,) reiJl!Ol'Cll llligw·ll\fatheu~ Fet·rc•inl.
e Tendo ottvido o C~Jilsclhl'iro l'rocurallot· da Coroa, SoiJerflni~l
n Fazenda Nucional, Hei por Item Concet.ler-lhe privilegio,
pnr cinco anno~. pnn1 o proec:NJ de prepnrar nwdeiras dn
Jlrazil, aproveitant.lo-ns no fa)JI·ico de objeetos !lo phantasia de
que se diz inventor, e euja IIL•seripr,ilo drpositou no Archivo
Ptihlico. com a d::mmla de que sem o exame prévio do dito
proces~o uiio será elfcctiYo o privilegio, e cc,;sando a patentn
nos casos previsto~ no art. lO da L ri de 28 de Agosto de 183U.
M:1noel Bunrqnn (k lllnecdo, do Men Conselho, lllinistro n
Sen·etario de Estado dos Nc~ocios da AgTi1:ultura, Commercio
(l Obras PuiJiicas, assim o tcnlw entendido
c faca cxf\cntnr.
l'alacio do Uio de hneiro nm tH Lle Dezemhro de "t880,ti\). o da
Independencia e 1lo Imperio.
Com

:~

ruJJriea de S tW

M<~gcstade

o lmperauor.

lllanoel Buarque de .,l,rcedo •
.r--d'\:Af'~

Al:TI!~

J)!l 1'4\D!·:J: F\EI:t'TI\0.

llECHETO N. 7!l'Ji- m: 181m

DEZI·:~wno nE t8~0.

CoTII'f:liO ;l.rivilcgio a Elitlio Lcnoir parn o!apparclho do movimento a~Jtomati

r•J

d1!

sua in,cn\'.:io

t1e~tinatlo

a cstonclor c recolher o rafé nos

terreiro~.

Attendnndo au ,_,ue Me requereu Elitlio Lnnoir, e de conformidatle com o parecer tlo Conselheiro Procurador da Coril:1,
Sohrrania e Fazenda Nacional, lld por hem Conceder-lhe
privikgio por dez annos, para o appnrelho de movimento
automatico tle sua invençiio, deslinmlo a nstcnrll'r r, recolher
o eaft·~ nos terreiros de cpwlcpu•r espcc·iP, ~Pgun:lo a tlPst·ripc.::to e de,enho que ficam arrhivados.
l\lanoel [luarqne de l\1:1cedo, do Meu Conselho, Ministro c
Secretario de Estado dos Ncgocios da Agricultura, Commcrcio
c Ohras Publicas, assim o tcnhn entendido e faça executar.
l'nlacio do Rio de Janeiro em 18 dn Dezembro de 1880, 59. o da
lndcpendencia c do Imperio.
Com

rnbrica de Sua :Magestadc o Imperador.

3

J[cuwl nua I' I] !Ie de li/acedo.

DECI\ETO N.

7!l~H- DE

18 DE

DEZE~Illl\0 LIE

1880.

•:o1wcJo ptTmis..;ãn ;'1 C•11np~111hia-E~Ir;ula de l•,Crl'l) :Mo:-ryana.- para elevar o
~eu

r:1pilaL

t'

altera al;Iuns. articiOS de_• . . ,·n~ c:.:.l.duln.".

Attlmdontlu no q 110 _M,) requereu 11 Compauhia- E~trada dr
Ferro .Mogyantl, tlC\'Ídnmente representada, ~~ de conformidade com 11 Minha Immediata Resolução de ll do corrente mez,
101nada sobre parecer da Secção dos Xegocios du lmperio do
Conselho dP Estado, exarado êm Consulta de 7 de Outubro
ultimo, Hei por bem Concetler-lhe permissão par:t elcntr o
sen cnpital, nltcramlo alguns artigos de seu~ e>tatnto~. mediante as clausulas flUO com este baixam, n>signadas por
l\lnnoel Bunrque de l\Iacedo, do Meu Conselho, 1\lini~tro o ::ierrctario de Estndo dos Negocios da Agricultur11, Commorcio c
Obras Publicas, !JUe :1ssim o tenha entendido o façn executai'. Palacio do Jlio de Janeiro em i8 de Dczcntbrn de IHHO,
59. o da Indepondcncia e do Imperio.
Com a ru!Jrica de Sua l\Iagestade o Imperador.
llfan~cl

Buat·que dt• Jlacedo.
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Clonsulns o

(JUC

,;;;c t'ef'cr(~ o Dect•cto n. ,-0~8
tle!ita do to

O art. 38 dos estatutos da Companhia Mogyana, appruvados pelo Decreto n. 5139 <lc 13 de Novrmbro de i8i2, fica
assim redigido:
O eapital da companhin, fixado primitivamente em
3.000:000~ e augmentado em virtude do Decreto n. 5981 de
:19 de Agosto de i8i5, fica elevado a 10.000:000,5, divididos
em ac~ões de 200;) cad~ uma.
li

O art. 59 fica substituído pelo Fegninte:
O fundo de reserva, na fúrma da l•~i, é especialmente destinado a fazer face ás perdas do capital social, ou a reparnl-o.
As ~ommas applicodas a este fundo seriio empregadas em titulos da divida publica fundada, geral ou provincial, quan·
uo os desta gozarem dos privilegias uos daquclla, nm bilhetes
do Thcsouro Nacional ou em letras hypothccarias de cstabclceimentos de credito real gnrantido~ pelo t:ovcrno, dando-'<'
aos juros a mesma applicação.
A companhia poderá formar, além deste, um fundo de amortização do capital social, de modo que, no fim do prazo da duração da companhia, esteja roconstituido o capital empregado
na empreza a seu cargo.
Palacio do Hio de Janeiro em i i de Dezembro de 1880.-

lllanoel Jluarque

d1!

bfacedo.

DECHETO N. 7919-

DE

18

DE llEZE~mno DE

f880.

'

Concct!c privileg_io a Joa~uim Yclloso Tav.ll'o; pam o molhora,nn!ll" tf,,
· }n·Ô<'csso do J.nsoct~~i Ja do ehimiLO franecz- ])nma.;.

Attendcndo ao que Me requereu Joaquim Vellooo Tavnres, e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa
Soberania c Fazeni!a Nncion~l, Hei por b?m Co:~ceder-lh~
privilegio, por 10 annos, para o melhoramento do inseclicida preparado segundo o processo do chimico franccz Dumas, fJUe declara ter inYentado, nos tc,rmos da descripç~o
uepositada no Archivo Publico ; com a clau.;ula de que sem o
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exame prévio do dito mrlhoramento não será effcctivo o
privilegio, cessando a patente nos caws previstos no art. 10
da Lei de 28 de Agosto de 1830.
Mnnocl Buarquo de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça exectltar.
Palacio do Rio de Janeiro em :1.8 de Dezembro de 1880, 59."
da Indcpendencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
llfanoel lJuarque de llfacedo.

DECHE.TO N. 7950- DE 18 DE

DEZID!Dl\0

DE 1880.

I>roroga o prazo r.oneodillo a A11tonio Jo.:&.quim Hotlrignes I'into para explorar
can;lo do pc{lra o outro:; minorao.-, na. llh;1 tio llap;uiea, na PrOl'Íncia da

Bahia.

Attendendo ao quil Me requereu Antonio Joaquim Hodrigues Pinto, Hei por bem l:'rorogar pot· um nnno, a contar desta
data, o prazo fixado na clausula l. a das que baixaram com o
Deercto n. ti8Gtl de Março de 18i8, para a explorar,iío de carvão
de pedra c outros miner:lcs na Ilha de Itapariea, na Província
da Bahia.
Manoel Buarquc de Macedo, do Meu Conselho, .l\liuistro
c Secretario de Estado dog Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio do Janeiro em 18 de Ilcz;)m!Jro de :1.880,
ii9. 0 da Indcpendencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestadc o Impcr3dor.
Manoel Bnal'que de li/acedo.

DECHETO N. 70tH - DE 18 DE DEZEMnno oE 1880.
Conectlo privilegio a Daniel Pedro Ferro Cardoso o Antonio Pinto Aloreira,
para o fot·micida t.lc sua invonção. tlenominadc-Licór in:'octiei1la braziloiro.

Attendendo ao que Me requereram Daniel Pedro Ferro
Cardoso e Antonio Pinto 1\loreira, e Tendo ouvido o Conselheiro
Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por
bem Conceder-lhes privilegio por dez annos para fabricarem
e venderem o formicida de sua invenção, denominado-Licôr
insccticida brazileiro-, segundo a descripçiio que depositaram
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no Archivo PLtblico, com a clausula de que, ~em o exame prévio
do dito formicida, não serit effcctivo o privilegio, cessando a
})atente nos casos previstos no art. lU da Lei de 28 de Agosto
de 18:30.
Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, l\liuistro e
Secrekuio de Estado dos Negocios da AgTicultura, Commercio
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Itio de hml'iro em IH tlc Ut'zemiJro de 1880, 59. o
da Indcpendencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua MageslaLlc o Imperador.
Jfanoel Bnarque de 1llaccdo.

PECHETO N. 7\ltd- ng 18m;

tu.;zE~wno DE

1880.

Cl1nr,otlc privHcgio a. 1Jcnri1(HC Dcllittl flupr:1.t t•ar:t o~ mclhoramculo" que
iuii'Otlnziu 110 apparnlhn •lc hCIICtici:ll' ra[t;, tlt• ;-;11a iHYCil\':io: tlouondnaAu
- YcutilaJor.

Attendendo ao que Me requereu Henriqne Del!lm nuprat, e
1le eonformidade com o parecer do Congelheiro Pro•·urador da
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Concederlhe privilegio por cinco annos para os melhoramentos que
declara ter introduzido no app;~relho de beneliciar café de sua
invenção, denominado -Ventilador-, segundo a desnipção
e desenho que apresentou e ficaram arehivados.
Manoel lluarc{Ue de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Neg-ocios lia Agrieultura, Commercio
c Ohrns Publicas, assim o ténha entendido e fnça executar.
Palacio do Hio de Janeiro em 18 Lle lJezemhro lle 1880, ;)9. o
da Independeneia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Btuwque de Macedo.

DECRETO N. 7953-

DE

18

DE DEZEMnRO DE

1880.

Concede privilegio a Vieira t;nimarão; Santo~ para o (H'Otc~so Llo
ção Uc f1·utas CIH l'altla tle sua iu\CIIt~ão.

ronSCI'Ya·

Attendendo ao que l\le requereram Vieira Guimarães l\:
Santos, e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Coroa
So~e.ran!a e Faz!Jnda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe~
priVIIegw, por Cinco annos, para o processo de conservação
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de fmtns em cnlda de CJU3 ;:c dizem inwntorrs, c cuja M~
depositaram no Archivo Pn!Jlieo, rom a clausula
de qnc, sem o e:-;:ame pn\vio do dito J•l'Or~csso, nií•) será
efrectivo o privilegio, c cessando a p~tentc nos cnsü~ prPYistos no nrt. lO da Lei de 28 de Agaste- de 1830.
Manoel nuarquc de 1\lacc<lo, <lo .Meu Gonsclho, Ministro n
Secretario de Estado dos Xegncios da Agricultura, Commercio c Ohras Publicas, a!'sim o t<.•nha enll•ndido c raça
exccut:n·. Palacio d<) Bio de .Janeiro em IS tlc• Dezembro tlc
18!:!0, 59. orla Indepen<lencia c tlo IHll•eri•J.
c~ripç:Jo

Cem a rubrica de Sua Mng:--t3de
Jfa11ocl

DECHETO X. 7fl.'i'J. (,IHi~CilO

DE

18

Hltai''}llf'

c, Tmperalor.

de Macedo.

DE DEZE~:nno nE

1880.

permiss5:o a FelislH'rtn .\ngn:-;lo tlcJ f..::í ~" !"lnlr(lS par:t '''JII•)LtiCm
0111'0 c onlro~ miu~Jra~..·s na Prcnir:f!.l d::t. Ballia4

Attendrndo ao que Me requerer11m Felisherto Aug-usto llc:
1\la~alhfícs 1\laecdo e Fr:.tncisco de Ma~alhiíes
Illaccdo, Hei por !Jem Conccder-llll's permissiio para explorarem ouro c outros mineracs na eomnrcn do Carinlwnha, no
rio de S. Francisco, na Provincia da H:;hia, com a;; clausulas
que com este bnixam, nssignndas Jlor M~noel nuarque ele
.Macedo, Ministro e Secretario de E'tarlo dos Ne~ocios da
Agricultura, Commcrcio e Obras Puhlic~"·· que assim o tenha
entendido c faça executar. Pala cio do flio dl' Janeiro em
18 de Dezembro de 1880, 5!l. o da Independencia e do Jmperio.
Si1, Uldurico de

Com a rubrica de Sua 1\Jagc-stade o Imperador.

Manoel Buarque de Macedo.
Clausulas n que se ref'e1.•e o Decreto n.
•lesta dn.tn.

-,·ou4

E' concedido o prnz,J de dons annos, conta1lo desta daLa, a
l''elisberto Augusto de Sá e outros par:J, ~em pre.i uizo de direitos de terceiro, explorarem ouro e outros mmeraes, com
excepçã'b dos diamantes, na comarca de Carinhanha, no rio
de S. Francisco, na l'rovincia da na h ia.

ACTOS DO PODER EXE<TTlYO,

II

Suo applicaveis a esta concessiín as elausulas 2 ." a 9.• das
baixaram com o Decreto n. !l%2 de !l de Julho de 1878.

qn•~

III

Satisfeitas ns l'lnnsulas dt'ste derreto, ~el'-lhcs-ha concedida autorizaç~o para lavrarem as minas que descobrirem
nos logares por elles designados, si provarem ter as faculdades
precisas para, por si ou por meio de companhia que incorporarem, manterem os trabalhos de minera('~O no estado c:xi·
·gitlo pela possanra das minas.
:'ia hvpothesc de niio ser-lhes concc•lida a lavra das minns,
como descohridorcs Llest~s. terão direito a um premio fixado
wto Governo, segundo n importancia da.' minas, e que lhes
~er:i pago por artndlo n rrucm forem elias conccditlns.
l'1o neto da concessão tln lnvra scrilo estabelecilias ns con<li·
•;ões que o Govt'rno en tendet· con venicnte~ no intcr:esse, quer
da mineração em gl'rnl, quer do Est::tdo e dos p::trttculares.
Palacio do Hio de Janeiro em 18 de Dezembro de 1880.,lfanoel Btli!l'f!lte de Macedo.

DECHETO N. 79tiü -

DE

18

DE DEZEMBRO DE

1880.

Co,:rode privilegio a .João ~fada Cortleiro Lima para a !machina do :ma
invo!H:;I'o 1lcstin:Hla. a prop:nar o as:-ahy.

Attendendo ao que Me requereu Jnãn M::tria Cordeiro Lima,
Procur::tdot•
bem Concec vender a
mnchina de sua invent;ão, dcstinn•l;t n prep::trar o nssaby,
conforme ,a dcscrip•;ão e desenho rJLW ::tpresentou o ficam
archivados.
Manoel Bu::trque de ~Jacedo, rio 1\II'll Conselho, Ministro c
S!"crctario de Estado dos Negocios d::t Agt·icultur·n, Commercio
e Obras Publicas, assim o tenha entendido c f::tçn executar.
Palacio do Rio LI. e .Janeiro em 18 de D•'zemiJro de 1880, 59. o
da Indepcndcncia c do Impcrio.
e

tlt~ conformid~rle l'Oill o parecer do Conselheiro
ti;~ Corôa, Sohcrnnh .~ Fazenda ~<~einnal, Hei por
der-lhe priviiPgio, por 10 ::~unos, para rabricar

Com

::1

rubrica de Sun 1\fagestadc o Imperador.
ilfanoel B11arqul' de lffacedo.

ACTOS DO PODim EXECUTIVO.

DECRETO N. 7\J56Conre:le

DE

18

DE DEZE~mno DE

1880.

privil,~g:o

a João MacJtaLlO ~nno .; para fabricar c vcntlct· r.arros Uo
sua invonção, t.lc.mominatlos-BoH1ls li:;cac~.

Attendendo ao que Me requereu João ~I achado Nunes, e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Coroa, Soberania e
Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio, por
iO annos, para o systema de canos de sua invenção, denomi·
nados-Bunds fiscaes -,conforme o desenho e dcscl'ipção que
depositou no Archivo Publico, com a clausula de que, sem o
exame prévio do dito systema, não scr::í elfectivo o privilegio,
cessando n patente nos caso~ previsto~ no art. lO da Lei de 2H
rlt~ Agosto de U:l:lO.
Manoel Buar.1ue de Macedo, tlo .MeLt Conselho, .Ministro c
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commcrcio
c Obras Publicas, assim o tenha entendido c far;a execut11r.
Pal.'lcio do Hio dtJ .Janeiro e;n lH de Dezembro de IHRO, fi\)."
da Indqwndencia c do lmpcrio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Baarque de Macedo.

DECHETO N. 7957CrC~t

DE

18

DE ogzE~mno DE

ll-!80.

um e~ 1nat1t·ão do cavallaria 1lc Gua1·tla:-; Nacionncs na coman·a 1lo Parahylmna, na. Pro\'iHl"ia 1le llina..; Gcracs.

Attenllendo .'lO que Me representou o Presidente 1la l'ro·
vincia de Minas Geraes, Hei por bem Denetat· o seguinte
Art. i. o E' creado na comarca de Parahylmna, na Província de l\Iinas Geraes, um esquadrão de cnvallaria com n
d~signa1;iio de lL o, que será organizado eom os Guardas Na·
ewnaes aptos p3ra o serviço desta 3rma, 'tualit1catlos na~ -lj.
versas freguezias da referida comarca.
Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em contrario.
1\lanoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado, Se·
na dor do Imperio, Ministro c Secretario de E~tado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e far.a exeeutar.
Pala cio do Rio de Janeiro em 18 de Dezembro de 1880, ü9."
da Independencia c do lmperio.
Com a rubrica de Sua

1\l~gestade

o Imperador .

•~fwwel Pinto de Souza Dantas.
P. 11.

1880

HG
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DECRETO N. i\lti8- DE 18 J)j' DEZE~llll\0

llE

IHHO.

Eleva. 1lc i'Cis a oito o numero tlc l"Ompanhia~ dns ha.talhõcs n. JO ,Jc in ..
l'antaria o n. :J:J ,Ja roscrv:t, t'I'CJ.IIOs na comarca. de P;-trahyl,una, !Ll rr~n·in
,·ia de ~linas t;crac~.

Attendendo ao f(UC l\le re11resentou o Presidente da ProYincia de l\linns Geraes, Hei por bem Decretar o seguinte:
Art. L" Ficam elevados a oito companhias cada um dos
1Jat:tlhue5 n. 1\.l de infantaria o n. :1:1 da reserva, org:tnizndos tw
t~mnarra de Parahybuna, na Província de l\linas t:eracs.
Art. 2. o Fica revogado ne~ta pnrtc o Decreto n. 7:17J de
r; de Julho de 187\.l, que creon os rereridos corpos C%1 seis
companhias.
Manoel Pinto de Souza Dantas. Conselheiro de Estatlo. Senadot· do Imperio, l\linistro c Sect't'tario de E,;tado do ..; N('g-ocios d:~ Justiça, assim o tenha entendido n ffl!)a executar.
Palacio do Rio de Janeiro em i8 de Dezembro de 18~0, rm."
d:~ Indepcndcncia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua l\lngestnde o Imperador.
Jfanocl Pinto de Souza

DECRETO N. 7\li)\)- DE 2!1
Apjlf'tHa as

rlau..:rda"'

DE llEZE\IBHO DE

qnn IIC\'CIII rc;:nlal' as r•IHress•jcs
~craes

Dantas.

1880.

de ,•..:lra•Ll" rle forr.,

uo Jmpt•rio.

Convindo uniformar os termos das concessues de estradas
ue ferro gm·acs no Imperio, Hei por hem Approvnr as clflusulas que com este baixam, e que de ora em diant•' deyem
regular as mesmas concessues.
Manoel Buarque de l\Iacedo, do l\lcn Conselho, ~linistro c
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faca executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 29 de llezemhro de 1880, ii\1."
da Indepen(lencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lages!ade o Imperador.
;1/anoel Baarquc de Jllacetlo.

ACTOS l:lO I'ODEI\ EXI•:t.IJTI\"0.

Clnusulns n •tne se ••et•e••e o llecrcto n.
tlestn doto.

-,·u::n

E' conrcuitlo á companhia que orgnnizar ............... .

··

·tiso

privi1~d~ ·ti~i::: .-~~no~· ·v~r~ ~ ·c·o-~s-ti·ü~~5~: ·
·e· g~~õ· à~
uma estrada de feno, na província ou províncias de ........ .
enlre ............ c pns~:m1lo por ............... .
Alé111 tlo privilegio, o t:overnu con••etlt• os ~egnintr~ fa·
vores:
1." Cessão grntuita de terrenos devolutos e nacionaes, e
bem assim dos comprehendidos nas sesmHias e posses, excepto as indemnizações quo forem de direilo, para o leito
da estradn, estn~õcs, nrmazi'JJS c outrns ollras cspccifiendns no
respectivo c"ntralo.
2. 0 nireilo de desapropriar, na fúrma do Decreto n. HIG uc
lO de Julho de 1H55, os terrenos de domínio particular, predios e bcmfcitorias, que forem precisos para ns obras de rtue
trnta o paragrapho antecedente.
a.o L:so das madeiras c outros materiacs existentes nos
terrenos !lcvolutos e nacionaes, indispensaveis para a construcção da estrada.
r1." Isenção de direitos de importaçiio sobre os trilhos,
machinas, instmmcntos c mais objcctos destinado!'\ :i construc•;ão, bem como sobre o carvão de pedra indispcn,:avcl para as
officinas e custeio da estrada.
Esta isenção não se fani elfectiva emquanto a companhia
não apresentar, no Thesouro Nacional, ou na Thesout·aria de
Fazenda d:t província, n rela~·ão dos sobreditos objectos,
especificando a respectiva quantidade c qualidade, que acluellas repartições lixarão annunlmcnte, conforme m; instrucções
do Ministerio da Fazenda.
Cessará o favor, ficando a companhia sujeita á rc5tituição
dos direitos que teria de pagar e á multa do dobro dessês
direitos imposta pdo Ministerio da Agricultura, Cor ·mercio
e Obras Publicas, ou pelo da Fazenda, si se prov&r que ella
alienou, por qualrtuer titulo, objectos importados, sem que
precedesse licença daquellcs Ministerios, ou da Presidcncia
da província, e pagamento dos respectivos direitos.
5. o Prefercncia, em igualdade de circumstancias, para lavra
ue minas na zona privileginda, sendo expresso em contrato
especial o numero de datas que o Governo julgue conveniente
conceder, llem como as condições a que deve ficar sujeita a
em preza.
~- • Pré~erencia pm·a acquisição de tenenos devolutos
extstentes a marg·em da estrada; elfectuan!lo:.Se-JLyenda em
lotes ~!terna dos, de man~ira que, sen /
-~---f.iWfiro ~-~
p~nhm, o segundo fi~a~u pertenc . q ti\~ stAilo n~a~~~lf.IPP
dwnte, c pelo preçó mmtmo da
"~ f8 'de etemiJro de 1-83,~_.. ,.
c)

.,

li

':

.'''!'f S

:n

l'UDEH EXECL'Tl\ Ll.

si a comp:mhia os distribuir por irn111igrantn~ ou colonos que
importar o estabolocer, não podendo, porém, vendei-os a
estes, devidamente medidos e Jemarcados, pot' JII"CI'O excedente no que fôr marcado pelo tioverno.
·
Essa preferencia ~ó ter;í Jogar durante a constmeç~o da
estrada. Si, decorrido~ cinco annos depois de concluid;'l a
estrada, não tiverem os terrenos ~ido distribuídos a immi·
gt·antes, a companhia os adquirirá á razão do preço maximo da
lei, indemnizando o Estado dn dill'erenl,'a que cstiVL'r por pagar.
H
Si no prazo de...
contados destn data, não estiver incorpornda a companhia, caducará a presente concessão.
Ili
A companhia será organizada de accúrdo com as leis e regulamentos em vigor.
Terá t'epresentante ou domicilio legal no Imperio.
As duvidns c questões que se suscitarem e~tranhas ft intelligencia das presentes clansuhts, serão rewlvidas de accurdo
com a legislação brazilcira.

IV
Os trahalhos da estrada começarão no prnzo de.. mezes,
conttlllos dn data da approvação da !JI:mta geral e do perfil
longitudinal da linha ; e prosegrrirão sem interrupção, devendo llc31' todos concluidos no prazo de ...

v
Os trabalhos de construcção não poderão ser encetudos sem
prévia autorização do Governo ; para i~so os projcctos do
todos esses trabalhos serão organizados em duplicata o
submettidos á. approvação do mesmo Governo. Um dos exemplares será devolvido á com!'lnnhia com o visto do Chefe da
Directorin das Obras Publicas do lllini~terio da Agricultura, e
o outro licarú archiv:Hlo no mesmo Ministcrio.

VI
•..•. mezes depois de incorporada a companhia, serão
apresentados ao Governo a planta geral da linha concedida e
um perlll Iongitudinnl, com in1lif'ação dos pontos obrig::tdos
de passngem.
O trnçado serú indic:ldo pot' uma linha vermelha e continua sobre a planta geral, na escala de f por !t,.OOO, com indicação dos raios de curvntura, e· a configuração do terreno
representada por meio de curvas de nivel equidisLantes de
3 metros ; e bem assim, em uma zona de 80 metros, pelo
menos, pnra cada lado, os campos, matas, terrenos pedre<YO·
sos, e, sempre que fót• possível, ns di vis·" d:~s propriedades
particulares, :~s terras devolutas e min:~s.

ACTUS DU PODER EXECl'Tlrü.

Nessa planta sPrão indie::ubs as distancias kilometricns contadas do ponto de partida da estrada de ferro, a extensão dos
alinhamentos rectos, e hem assim a origem, a cxti'<•miuadc, o
de;;~nvolvimcnto, o raio<~ sentido dlls cun·as.
O perfil longitudinal serú feitJ na escala de f por 1100
para ns nlturas, c de 1 por 't.. 000 Jl<lra ns di:;tanci<Js horizont:,cs, mostrando respectivamente por linhas pretas c
vermellws o terreno natur::ll e ns plataformas dos C'írtes e
aterros. Indicar:\, por meio de tres linhas horizontaes, traeadas abaixo do plano de compararão :
• L o As distancias kilometricas, eontadas a partir da origem
da estrada de ferro ;
2. 0 A extensão e indicação uas rampas c conlra·ram)las
e a extensão dos patamarl's;
3. o A extensão dos alinhamentos rcctos c o desenvolvimenlo e raio das curvas.
No perfil longitudinal e na plnnta será indicadn n posição
das estações, paradas, obras d'arte c vias de communicação
transversaes.
O perfil Ion~itudinal serú acompanhado por um certo
nnmpr,, <lo JWrlis trans\'t~r~acs, inclusirc o JlPrlil typo da
estra1la de ferro.
Estes perlis serão fdtos na escala de i por 100.
O traçado c o perfil longitudinal poderão ser apresentados
por secções, comtanto que est:ts se estendam de um ponto
tle [Jtl:-sag-em ol.Jrigado n um outro, e que no prilZo marcado
tenham sido :IIH'c.;;cntadas todas ns scc~·õe~.
VIl

... mczes depois da approvaçiío do trara•lo c do per IH lon :::itudinal, a companhin apl't~scntar:i projccto-; completos c especificados de todas as o!Jras necessarias pnra o cslaiJclecimcnto da estrada, suas csta\.·Ões e dependcnr.ias, hem eomo
as plantas de toclas as propriedades 11Uc f.Jr necess~rio ad•JUirir
por meio de desapropriação.
Os projeetos das obras d'arte compor-se-hão de projccçõe:;
horizontaes e vcrticnr,s c de córtc,; transversaL's c longitullinacs na escala de :1. por iOO.
Os projectos das estações mais importantes c das 1 ontcs
poderão, mediante prévia concessão do Govemo, ser aprr.sentados á medida que tiverem de set' executados.
· Apresentará igualmente :
A relação das pontes, \'iaductcs, pontilhões c hol'iros, com
as principaes dimensões, posi1:ão na linha, syst•·nw de construcção e quantidMlc de obra;
A tabella da quanlidndc ue cxcava~:õcs ncecssarias p3ra executar-se o projecto, com indict1ção da classilicação npproximada dos matcriaes c das distanci<IS médias de transporte ;
A tabella dos alinhamentos, raios de culTa~, eó\as de c\edividndcs c suas Hxtcnsõcs;
.. -· -- .. ··
As c_adernctas a~1thenlicadas da_s nota_s <~a.s-··õpe.raçye~ •tqlJ:lfA
graplueas, geodes1eas c astronomiCats
fc·\Z~~"'erreno;
··ç;·
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ACTOS DO PODEil F::\.ECUTIHJ.

Os desenhos do,; trilhos c accessorios eltl grantlczn 1k exl'·
cuçuo.
A t•ompanhia deverá lambem apresentnr os dadog e inrormações que tiver colligido sobre a populnt;ão, industria,
com!llercio, riqueza e composição mineralogica da zona percorl'lda pela estrada.

vm
Antes ue resolver solH'C os projrctos sulimctti!los ú sua nppronção, poderá o Governo mandar proceder, a e'i:po:msas da
companhia, ás opcraçõPs graphicas necessarias no exame dos
projectos c lJOLlcrú moúificar esses projectus como julgar conYcniente.
O GoYerno poderá designar os pontos em que dtwcm ser
cstabolecitlas as estações e paradas.
A comp:mhia não poderú, sem autorização expressa do GoHrno, modificar os projectos approvados.
Toda \"in, e não obstante n npprovn~iio <lo perfillongitudinnl,
a companhia poderá fazer as modificações neccssarias ao estaht!lecimcnto das obrns d'artc, passagen~ de nível e paradas
indicadas no projccto approvado.
A approvaç~o dos projectos apresentados pela companhia
n5o poderá ser invocada para justificar n revogação de nenhuma destas condições.

IX
l'rocurar-se-ha dar ás curv:is o nwior raio possível. O roio
minimo ser:'t ue .•. metros.
As curvas dil'igidas em sentidos contmrios devcriio ~rr
~~·parada~ por umn tangente de :1.0 melrJs pelo menn~.
A declividade maxima ser:'t de ...
A estrada serií dividida em seccõcs de servico <le locomotivas, procurando-se, em uma destas, nniforma"r ns condirües
technicos de modo a rffcctuar o melhor nproyeitamcnto dt)
força dos motores.
As rampns, contrn-rampas c patamnrcs scr1ío ligados por
curvas verticaes de raios e desenvolvimento convenientes.
Todn n rampa seguida de uma conl!·a·ralllpa serú separnda·
desta por um patamar de 30 metros prlo menos ; nos lnnncis e
nas curvas de pequenos raios se cvitarú o mais po.~sivel o
emprego de fortes declives.
Sobre as grandes pontes e viaductos metallico~, bem como
ú entrad::t dessas obras, se procurará não empregar curvas dt~
pequeno raio ou as fortes declividades, afim de evitar a producção de vibrações nocivas ás juntas e articulações tlns diversas peças.
As paradas e e~t3t;ões serão de tll'efercncin situadas sobre
porçiio da linlHI em recta c de nível.

X

A estrada poderá sar de ria ~ingela; mas terá os tlesvios e
linhas auxiliares !Jlle forem necessarios para o movimento dos
trens.
A distancia entre as faces internas dos trilhos serú de ...
(1 111 ,60, 1m,oo ou da estrada em que se entroncar ou for prolougamento).
·
As dimensões do perfil transver::al serão sujeitus ú approvação do Governo.
As valletas lonp;ittulinacs terão a,; dinH·míJt•s e tlt•eli\ e llD·
cessarios para dar prompto escoamento ás agua,;.
A inclinação dos taludes dos córtes e aterro~ será lixalla em
vista da altura destes e da natureza do terreno.
XI

A compunhia executará touas us obrns d'arte e farà todos os
trnbalhos necessal'ios para que u estrada n:ío cn~e obstucnlo
ulgum no escoumento das agnas, e para quc a tlirccção das
outras vias de conunnnicaciio existentes niio n~cebJ senão ~·s
modilicações indispensanls e precedidas de apiH'OVtH;ão do
tioverno. Os cruzamentos com 11s ruas ou caminhos puhlieos
poderão ser superiores, inferiores, ou, 11uando a!Jsolutamentc
se niio passa fazer por outro modo, de nível, construintlo,
porém, n companhia, n expensns suas, ns ohras que os mesmos
1:ruzmnentos tornarem ncccssarias, ficando tamhcm a snn
entgo as despezas com os signaes e gunnlas que forem preciso~
p11ra as cancelias llurante o llia c a noite. Terá nesse caso n
compi'mhia o direito lle altr.rnr a direcçiío das ruas ou c:11ninho~
Jlllblieos, com o fim de melhorar os cruzamentos ou lle dimilrnir o seu numero, precedendo consentimento do Governo
e, quando fôt' tle direito, da Camara Municipal, c sem I[Ue
possn percelwr qualquer taxa pela passagem nos pontos de
intersec('iio.
Executarü n,; obras necessarias :í passag·em das aguas utilisadns para ahastecimento ou para fins industriae~ ou agricola:::,
e permittirú que, com identicos fins, taes o!Jra;; se elfectucm
cm qualquer tempo, desde que uellas uiio rcsnlt•· damno :i
11ropria estrada.
A estradu de ferro não poderá impedir a nav·egação d·)S rios
ou canacs, c 11e~sc intuito as pontes ou viaductus sobre o~
rios c cnnacs krão a capat:itlade neccssaria para que a naregarão não seja em!Jarnçada.
Em tollos os cruzamentos superiores ou infcrion·s com as
vias de communic::u;ão orllinarias o Govemo tení o direito de
marcar a alltua dos vãos dos viadncto~, a largura dc5trs, c a
que denrú haver entre os parapeitos em rela(;ão ús; necessidades da circulação da via publica que licar inferior.
Nos cruzamentos de nível os trilhos serão collocados sem
saliencia nem depressão sobre o nível da via de colhn1tinicnC'iio
tJIIC C?rtar a estrada de ferro, de modo a ti~{' emp~mtrfM
4191)9 ''·
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O eixo ua estrada de ferro não dcverú fazer com o da via uc
ordinaria nm angulo menor de Mi".
Os cruzamentos de nivel terão sempre canccllas ou barreiras, ved:mdo a circulação da via de communicação ordinaria
na occasiiío da passagem dos trens; havendo, além disso, uma
casa de guarua todas as vezes que o Governo reconhecer essa
necessidade.

communicnç~o

XII

Nos tunncis, como nos viaductos infMiures, deverú haver
um inlervallo livre nunca menor de fm,50 de cada lado do~
tt•ilhos. Alé111 disso, haver·it de distancia em distancin, no interior dos tunneis, nichos de abrigo.
As aberturas dos poços ue construcc;ão c ventilação dos tunncis serão guarnecidas ue um parapeito de alvenaria de
dous metros de altura c não p•Jderão ser feitas nas vias de
communicação existentes.
XIII

A companhia empre~:mí nwteriaes de hoa qualidade na
execução de todas as obras, e seguirá sempre as prescripçõ~s
da arte, de modo que obtenha construcções pcrfeitnmenle
solidns.
O systema e dimensões d:1s fund:1ções das obras d'<lrle serão
tlxados por occasião dn execução, tcnuo em attenção :1 natureza
do terreno c as pressões snpporladas, de accôrdo entre a companhia e o Governo. A companhia será obrigada a ministrar
os apparelhos e pessoal necessarios ás sondagens e fincamento
ue estacas de ensaio, ele.
Nas superslructuras das pontes as vigas de madeira só
poderão ser empregadas provisoriamente, devendo ser snhstituidas por vigas metallica5, logo que o Governo o exija. O
emprego do ferro fundido em longerões não serú tolera elo.
Antes de entregues á circulação, tod:•s as obras d'arle serão
experimentadas, fazendo-se passar e repassar sobre cllas, com
diversa velocidade e depois estacionar al~nmas horas, um
trem composto de locumntivas ou, em falta' destas, de carros
de mercadorias quanto possível carregados.
As despezas destas experiencias correrão por conta da companhi3.
XIV

A companhi~• ~~onstruirá todos os edificios e dep~ntlenr.i:1s
necessario;; para que o trafego se elf~ctue regularmente c sem
perigo para a segurança publica.
A_:; estações conterão sala!l de espera, bilheteira, accommodaçao para o agente, armazens p11ra mercadorias, caixas d'agua,
latrinas, mictorios, l'ilmpas de carregamentos e embarques
de animaes, balanças, rel•.lgios, lampcões, desvios, cruzamentos, chaves, signaes e cercas.
As estações e paradas terão mobilia 11propriada.
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Os euificios das estações e paradas teriío do lado da linha uma
plataforma coberta para embarque e desembarque dos passageiros.
As estações e paradas terão dimensões de :~ccôrdo com a
suaimportancia. O Governo poderá exigir que a companhia
faça nas estações e paradas os augmentos reclmnados peJas
necessid3des da lavoura, commercio e indmtria.
XV
O Governo reserva o dirdto de fazer eJ~"cntai' pela companhia, ou por conta della, durante o prazo da concessão, alterações, novas obras cuja necessidade a experiencia haja indi<'ado em relação ú scgnran~a publica, policia da estrada de.
ferro ou do trafego.
XVI
O material rodante (locomotivas, tenders e cnrros, quer lle
passageiros, quer de merc3<lorias de qualquer ll3tureza) será
construiuo de mouo que haja segurança nos transportes e commodidade para os passageiros. O Governo pouerú prohibir o
emp1·ego de material que não preencha estas conuições.
Esse material compor-se- ha, para a abertura de toda 3 !in !ta
no trafego ...
XVII
Todas as indemnizações e despezas mo ti valias pela con~trnc
çiio, conservação, trafego e reparação da estrada de ferro correrão exclusivamente e sem excepção por eontn d3 companhia.
XVIII
A companhia será obrig-ada a cumprir as disposições uo
Hegulamento do 26 de Abril de 1857, e bem assim quaesquor
outras da mesm11 n11tureza, que forem decretadas para se~u
rança e policia d~s estradas de ferro, uma vez que ns novas
disposições não contrariem as clausulas deste contrato.
XIX
A companhia será obrigada a co1v•ervar eom cuiuado durante todo o tempo uâ coneessão, e a nwnter em estado que
possam perfeitamente preencher o seu destino, tanto a estrada
de ferro e suas depenuencias, como o material rodante, sou
pena de multa, suspensão da concessão, ou de ser a conservação feita pelo Governo á custa da comp~nhia. No caso de
interrupção do trafego, excedente de :.10 dias consecutivos,
por motivo não justiticado, o Governo terá o direito de impôr
uma multa por dia de interrupção igunl :'t renda liquida do ·· _
dia anterior a ella, e restabelecerá o trafegiJ,·· corr~n~o. r,; A11
despezas por conta da companhia.
-<:\\· 1·-'' · .J 1~i4,?_
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XX
O Governo poderá rer1lizar em tod~: a t•xtensão da rstrada as
construccões necessarias ao e-ta!Jelecimento de uma linha
teltigraphica de sua propriedade, usando ou não, como melhor
lhe parecer, dos mesmos postes d[lS linhas telegnphicas que
:~ eompanhia é obrigad~ a construir rm toda a extensão da
estrada, responsahilisando-se a mesma companhin pela guarda
do:; lios, po~tes e nppt1relhos elrctrko:< que pertencerem ao
t~overno.

Emquant0 isto não se realizar, a companhia é obrigada a
expedir telegrammas do Governo com 50 °/o de :Jbatimento
'da tarira estabelecida para os toleQrammas particulares.
XXI

Dur:mte o tempo tla eoncrs~iiü o t:overno niio concederú
(mtras estrntl:1~ de ferro dentt·o l),, uma wna de .. (:20 l-i lometros llO mnximo) kilometl'03, Jimi!:lda [JL'l' duas linhas parallelas ao eixo da estrada.
O Governo rescrva-sr o direito de conceder outras estrndas
que, tendo o mesmo ponto de parlilla L' tlirecções diversas,
po~sam approximur-~1' e até eruzar n linlw concedida, comtanto que, Llenlro da referidn zon~, ni'i(\ rerellam grmero.<
·ou passageiros.
XXII

A llscalis:wiio dn estrnrln -e do .<rrYieo scr:í incumLidn n um
En.gcnhciro li>cal e :;cns ajtHiant'~". Úomo:.Hio> pelo Govenio
n por elle pagos, aos quaes eompdo velar pelu liel eumpriIlllmto das lJI'Psen te~ contliçõcs.
E' livre no Governo,,_.m todo tem1'o, mandar Engenheiros tle
,;ua conlian,,:a ncompnnhar os estudos e os traiJalhos da eonstrnc{~ão, alim rio examinar si siín ,•xrcnlai!Os com proticieneia,
mdhotlo r precisa :11;~ivid:.1de.
XXIII
Si, tlnrnntf' :1 rxccn(';O on :dnd8 rli'j)Ois da trrmirwçfío dos
tnhalhos, >e verilica1· que qnalrJiwr obra não foi executada
conforme as regras d'arle, o Governo podPrú exigir da companhia a sna demolição e rfconstrncc:iio totnl ou pareial, ou
fazel-a por adrninistr:.u;:lo á eusta Lla mesma companhia.

XXIV

l'm :.mno depois da terminação dos tr<~hal hos a companhia
entregará ao Governo uma planta cadastrnl de toda a estrada,
brm como uma re!açiío das estações e ohras d'artc, c um
q11ndro demonstrativo do custo dn mesma estrada.
De toda 1: qualquer alteraçfto ou acquisicüo ulterior será
lambem enviada planta ao lioverno.
·
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XXV
o~ preços de transporte serão fixados em tarifas approvadas
pelo Governo, não podendo exceder os dos meios ordinarios
de conducção no tempo da organização das mesmas tarifas.
As tarifas serão revistas, pelo menos, todos os cinco annos.

XXVI

Pelos preços fixados nessas tarifas a companhia será obrigadn n transportar constantemente, com cuidado, exactidão e
presteza, as mercadorias de qualquer natnrzza, os passageiros
e suas bagagens, os animaes domesticas e outros, e os valores
fJUe lhe forem confiados.

xxvn
A companhia potler:í fazet· todos os transpl)rtes por preços
inferiores aos das tarifns approvada,; pelo Governo, mas de
um motlo geral e sem excepção, C)Uer em prejuizo, quer em
favor de quem quer fJUe ~eja. Estas hahas de preço se farão
efl"cetivas com o consentimento do Governo, sendo o publico
arisado por meio de :mnuncios nllixndos nas estaçõrs c insertos nos jornaes. Si a companhia fizer transportes por preços
inferiores aos das tarifas, sem lHJnelle prévio consent'.<~cnto,
o borerno po:lerá applicar a mesma retlucção a todos os
transportes elo ig-u::~l categoria, isto é, pertencentes :í mesma
dassc !lo tnrifa; e os preço~ assim retluzitlos não tomarão a
. ser ele\·Hdos, como no caso de prévio consentimento do Go·
vcruo, sent autorização expressa deste, avisando-se o publico
com um mez pelo menos de nntecedencia.
As fl:ducções concedidas a intligentes não poderão dm·
Jog-ar ftapplicação deste atigo.
XXVIII

A eump~111hia ohrign-se a transportar com abatimento
de 50":. :
L" :\s nntoridade::<, escoltas policiaes e respectiva bagagem,

qtwntlo forem em diligcnci::~;
2. 0 :'llunição de guerra c f(lllllqucr numero de soltlndos do
Exercito e dn Guarda Nncion;1l ou da Policia eomseus Ulliciaes
e rcspcctiYa bagagem, qunndo mandados n serviço tio (;overno,
11 fJnalqucr p:~rte da linlw, dnda a ordem pnra tal fim pelo
mesmo Governo,pelo Presidente da província ou outras autoridades CJIHl pnra isso forem :mtorizadas;
3.n Aos colonos e imrnigrantes, suas bagagens, ferramentas,
utensílio,; e instrumentO:'- arator'os;
1,. 0 As sementus c as plnntas enviadas pelo Governo ou pelas
l'I't'sidencias clns províncias, para serem gratuitamente dislribnidas aos lavrntlores;
ti." Todos o~ generos, de qualquer 11:1ture!.:t qu~-&ajam, velo
1;nnrno cu pelos P;·t•sidrntes das pro:v·inci:l!'h 1en-;i:hltJs.• pàr:t
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attender aos soccorros pul.Jlicos exigidos peln s(·cca, inundação, peste, guerra ou outra cnlamiuade pul.Jlica.
Todos os mais passageiros e cargas do Governo, geral ou
provincial, não especificados acima, serão tramportados com
abatimento de quinze por cento (15 %).
Terão tambem abatimento de 15 •lo os transportes de materiaes f{Ue se destinarem á con!!truc.;:ão e custeio dos ramaes
e prolongamento da propria estrada, e os destinados ás ol.Jras
municipaes nos municípios servidos pela estrada.
Sempre que o Governo o exigir, em circumstancias extraordinarias, a companhia porá ás suas ordens todos os
meios de transporte de que dispuzer.
Neste caso o Governo, si o preferir, pagará á companhia
o que ft.: convencionado, pelo uso 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 quaesquer som mas de dinheiro pertencentes ao Thesouro Nacional ou Provincial, serão conduzidos gratuitamente, em carro especialmente adaptado
para esse lim.
XXIX
Logo que os dividendos excederem de 12 o/o, o Governo
terá o direito de exigir a reducção das tarifas de transportes.
Estas reducções se effectuarão principalmente em tarifas
differenciaes para os grandes percursos c nas tarifas dos
generos destinados á lavoura e á exportação.
XXX
O Governo poderá fazer, depois de ouvida a companhia,
éoncessão de ramaes para uso particular, partindo das estações ou de qualquer ponto da linha concedida, sem que a
companhia tenha direito a qualquer indemnização, salvo si
houver augmento eventual 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 época fixada para terminação da concessão, a estrada de
ferro e suas dependencias deverão achar-se em bom estado
de conservação. Si no ultimo quinquennio da concessão n
conservação da estrada fôr descurada, o Governo terá o direito àe confiscar a receita e empregai-a naquelle serviço.
XXXII
O Gov~rno terá o direito de resgatar a estrada depois de
decorridos ... annos desta data.

933
O preço do resgate será regulado, em faltn de accôrdo, pelo
termo médio do rendimento liquido do ultimo quinquennio
e tendo-se em con~deração a importancia das obras, material
e dependencias no estado em que estiverem então_
Si o resgate se effectuar depois de expirado o prazo do privilegio de ... :mnos, o Governo só pagará il companhia o valor
das obras e material no estado em que se achar, comtanto
que a somma que tiver de despender não exceda ao que se
tiver effectivamente empregado na construcção da mesma
estrada.
A importancia do resgate poderá ser paga em títulos da
divida publica interna de 6 "/o de juro annual.
Fica entendido que a presente clausula sú é applicavel aos
casos ordinarios. e que não abroga o direito de desapropriação
por utilidade publica que tem o Estado.
XXXIII
A companhia não poderá alienar a estrada ou parte desta
sem prévHI 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 obrigarões deste contrato referentes ao cu~leio da
estrada.

XXXIV
A ·companhia obriga-se a não possuir escravos e a não
empregar nos diversos serviços da estrada senão pessoas
livrel-1.

XXXV
No caso de desaccôrdo entre o Governo e a companhia, sobre
a intelligencia das presentes clausulas, est1 seril decidida por
arbilros nomeados ................ .
Servirá de desempatador a Secção do Imperio do Conselho
de Estado.
XXXVI
Pela inobservancia de qualquer das presentes condições,
poderá o Governo impor multas de duzentos mil réis até
cinco contos de rt\is e o dobro na reincidencia.
XXXVII
Para garantia da execução do contrato que celebrar, o concessionario depositnrá no Thesouro Nacional, antes da assignatura do mesmo contrato, a quantia de_J-••-::-;-;-:-;~ eJll. diBheiro ou titulos da divida publica,....· ·r~\ {l~ CAN. ~.l
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J·:X~:CUTIYO,

XXXVIII
Si, decorridos os prazos fixados, não quil.er o Governo prorogai-os, e fôr declarado caduco o contrato, o coneessionario
ou a companhia perderá em benelicio do Estado a caução
prestada.
Esta será completada á medida que della forem deduzidas as multas.
Palaeio do Rio de Janeiro em 29 de Dezembro de 1880.J1lmwel Bual'que de ;lfacedo.

DECRETO N. 79ti0- DE 29
A 1 tcra as elau•ulas <lO Jlccrcto

DE DEZE~IIILIO DE

"·mo;;

<lc to olc

.\~Oslo

1880.

u,, i~í8.

Hei por bem Alterar as clausulas a que se refere o Decreto
n. 6995 de lO de Agosto de 1878, que estabeleceu bases
geraes para a concessão das estradas de ferro com fiança ou
garantia de juros do Estado; de conformidade com as que
com este baixam, assignadas pQ.f Manoel Buarque de .Macedo,
do l\leu Conselho, Ministro e Secretario de Estr~do dos Negocio~ da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim
o tenha entendido e faça executar. Palncio do Hio de Janeiro
em 29 de Dezembro de 1880, G9.• da Jndependencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador .

.lllano"l B1wrque de J1lacedo .
.Clausulas a que se ref"ere o Deeret.o n. ,.900
desta data.

As concessões que de ora em diante se fizerem dr. estradas
de ferro com subvenção kilometrica, fiança ou garantia de
juros, serão reguladas, em tudo que não mr relativo a
mesma subvenção, fiança ou garantia, pelo Decreto n. 79;j9
desta data.
li

O referido. decreto ~et·á applicavel ás estradas de ferro já
st a estas ttver o lio_vern~ de conceder subvençiio
ktlometnca, fiança ou garantta de Juros.

c~ntrata4as,

"\r.T::S Vt; J>ODEH EXEClJTIYO.

Neste caso, purélll, eon1o no da elam:ula antecedente. a:;
disposições elo Decreto n. i\l:i9 desta ll01ta ~erãu completadm;
pelas do de n. 69\l5 de 10 de Agosto de 1878, quanto ú apre·
sentação prévia ele plano,; geraes, orçamento das o.bras, .fótma.
de pagamento e remissiio da fiança ou g-nranlia de JUros;
additando·se o que interessar á sui.JHn<;ão kilometrica, si esta
fôr concedida.
111

O Governo poderú conceder autorizn~Zio n uma emprrzi!.dU
pnra fazer :1 f·'\ pcn"a~ dt•sta "' estudos completos
de uma estrada de ferro a c1ne o 111esmo (;rwurno se pro·
!)()Ilha conceder subvenção kilometrica, liança ou garantillae
.iuros, nos termos da Lei n. 2450 ele 21~ ele Setembro de 18~3;
fazendo súmente effectivo o favor depoi~ de np.provaclos
esses estudos.
4~ompanhia,

lV
Si, construiela a estrado, se reconheeer, por exames a que
o Governo mandarú proceder, que o max.imo do capital afiançado ou garantielo foi exceelido por cnusas imprevista~, ou
por emprego justificado do mesmo capit:.ll, o Governo concederá a fiança ou garantia ele juro!!, o excedente, si para isto
estiver autorizado veia Lei n .•2\:i0 de 2'~ ele Setembro de f.873,
ou por outra que a tenha substituído ou ampliado; no càso
contrario recommendar:í 3 concessão rl11 no\'a lian~·a Oll ga.
rantia ao Poeler Legislativo.

v
Toelas as economia;; que por qualque1· motivo se lizereólllna
execução de uma estrada de ferro com liança ou garantiá de
juros, resultarão em beneficio do Estado, dando lugar a uma
reducção corresponelente no capital afiançado ou garantido.
Fica expresso e cntenelido que em caso algum o Estado s~
obrigará a pagar j urps sobre quantias que não tenham sido
despendidlls com obras e material da estrada. ou em serviços
que, a juizo elo Governo, a esta interessarem directamonte.
VI

No., contratos que SL' t:elebrnrem para a concessão ele suh-·
venção kilometrica, Jlança ou garantia de juros ús estra1las
de ferro, serão reproduzidas todas a,; condiçiíes do presente
Decreto e as dos de ns. 6995 de 10 de Agosto ele 1878 e 791i!\
desta data, que devam constituir os mesmo;; contratos; de
fúrma que as emprezas ou companhias contratantes tenham,
por este meio, conhecimento immediato de toLlos os soll'!'l Lli·
reitos e oi.Jrigações.
Pala cio do Rio ele Janeiro L'm 29 ele DezQIU!Jro.dc J8HO. -.ZWanoel B1wrqut.' de Jlacedo.
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CoJtC()do trcrmis:;;lo a ..\ll:oilio .!v:;.3 !\lar! L;.~ TOlil i11!:o e Frauds~o Osorio
No\"aos t~O Amaral par· a c~;p!orar prat l c ,,;;tro; l·:d.tC5 110 Jtllli!ÍcijtÍO tlll
Tn'~·rriT•. da p,·oyj!,.·:.·. du S:·.: :~CaLhai ir~~'-·

Attendcnrlo ao r;ue 1\I\' requereram Antonio Jo'é :\Iartins
Tuüriuho 1 Francisco Osorio Noraes do Amarnl, Hei por hem
Conerder-lhes permiss~o para t•xplor:H"I'lit minas de prata ,.
outroE metaes n,, mun i1:ipio do Tnlwri•''· d:t Provincia dt~
.S:I!lta Catlwrinn, mcui;ull'~ ~s clall~lil;IS 1]\li' tülll este baixam.
a'sign~11las por l\Ianoel Uuarque dP l\Iaccdo, do l\Ieu Conselho. Minbtro e Sl·~retario de E<t3do dus Negocioo; da
Agriculturn, Commeruiu e O!Jras PniJiie~~~- fJUe assim o ten!HI
I'Hlendido e fara exrentnr. Palncio tlo Hin de Janeiro em
2!.1 de Dt·zemlm.J ~!e 1880, :;;)." da Indt'JIOiltkncia c do Imperio.

Jlanol'l Uwu·'fl!l! di· llfacetlo.

Clausulas a CJUe ..e r•eret•c (> Der•J•et.o n. ,-961
desta data.

I

E" concedido o prnm d·~ tlous anHo~. eúr,tados desla datt1,
a Antonio José .:\Iartins Tourinho e Fr:,nt~bco Osorio Novacs
do Armmll para, sem pn~juizo dos tlireitcs dt• terceiro, explorarem jazidas de pr:1tn e outros líli'Liil' no munieiJJio de
Tu!J~rão. Provincia de SêiU!a Cnth.1rina.
lJ

São :.pplicaveis a esta roncessiío ns l"!;w-;ulas ~-" n 9." das
que haixararn com o Decreto n. mW::l d\' li de Julho dtl 18iH.
([f

SnLisfcitas us cl:msalas tl\ste dt~crr·l(•. :'•·r-lill's-ha conce1Jida
autorizat;iio para lavrarem as min:1s que• de,co!Jrirem nos log:<trcs por elles ~e,;ig-nados, ~i JH"o\·ar,!m ter as faculdades precisas para por s1, ou por meiO d1.· t·omp:i;du~, fJUe organizarem,
mant~rem os tr:1b:Jlho.; d•\ rninerat:~o no e:i~2·do exigido pela
possafl#ia das mmas.

Nn hypoth1~se de não ser-lhes concediua a la\ rn t.las minn~,
como descobriuores destas, lerão dirrito a um premio Hxrulo
pelo Governo, segundo a importaneia das minas, n que lhe~
será pago llOr aquelle a quem forem citas concedidas.
No acto da concessão u11 lavra serão estabelecidas condit'ões
que o Governo entt•udm· convenientes no interesse, quer" dn
mineração em geral, IJUI'r do Estado c dos parliculart•s.
Palacio do Hio 1le Janeiro em 2!1 de Dezembro de !880..~fanorl Buarqne de .Macedo.

DECRETO N. 79(ll A -

DE

29

!lE DEZE~IDllO DE

1880.

Manda cxceut.r nova labella uQ, poreontagcns para o vcneimcnlo tios cmprcgai)os das .\lfautlcgas.

Em oiJservaJwia do disposto no art. la da Lei n. 3018 de
5 de Novembro ultimo, Hei por bem i\! andar que, do 1. o de
Janeiro vindouro em diante, se execute a tabella, que com
este baixa, da porcentagem que deve ser deduzida d11 renda
das Alfandegas para pagamento das quotas dos respectivos
empregados, em substituição da tallella- B - , annexa ao
Uegulamento a que se refere o Decreto n. 6272 de 2 de
Agosto de 1876.
Josó Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Senador 1lo Impcrio, Presidente do Conselho de Mini~tros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazend<~ e Presidente do
1'ri1Jun<Jl do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e
faça exeeutar. Palacio do Ui o de Janeiro em 2n de Dezembro
de 1880, 59. 0 da Independencia c do lmpcrio.
Com a rubrica de Sua l\l:.gestmlc o Imperador.
José Antonio Sarmva.

P. li.
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TabOlla ela l>Orcentagom quo <levo .ser <lO<lnzicla
<l.a ren<la. <las Alfnndogas }lU.I~a. }laga.ntento <las
<Juotas dos rospcct;ivo>< on>pregu<loo;.
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ACTúS DO PODEH EXECU'fl\·o.

DECHETO N. íii6I n -

DE

29

DE DEZEMnno DE

Dc.iigna a ordem em que devem ser e'trahidas a< loterias

:1.880.
18~1.

anno de

!lO

Hei por bem, em virtude do disposto no art. 2. o da
Lei n. :1.099 de i8 de Setembro de 1860, que na cxtracçiio
das loterins, no :mno de :1.88:1., se observe a ordem marcada
na relação, que com este baixa, assigna!la por José Antonio
Saraiva, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Presidente
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocias da Fazenda e Presidente do Tribunal do The·
souro Nacional, que assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Hio de J:,neiro em 29 de Dezembro de :1.880, 59."
da lndependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.
José Antonio Samim.

Reln1,•iio das loterias

~Jue

Clll

devenl ser extrnhidos

1881.

1.-186.• para o Montepio dos Se•·vidores do Estado.
Decreto n. :1.22!i do 22 de Agosto de :1.86~ e Lei n. :1.681
lle 18 de Agosto de :1.869.
2.-ll.• para as obras do Hospício de Podro li.
Decreto n. 281:1. de 20 de Outubro de :1.877.
3.-88.• para o melhoramento do estado sanitario.
Decreto n. 598 de H de Setembro de :1.850.
!J,.-187 .• p:.1ra o Montepio dos Servidores do Estado.
Decrr,to n. :1.226 de 22 de Agosto de :1.86~ e Lei n. 1()8:1.
de :1.8 de Agosto de 1869.
5.-50.• para o fundo de r,mancipação.
Lei n. 20!10 de 28 de Setembro de 1871.
G.--89.• para o melhornmento do estado sanitnrio.
Decreto n. 598 de 14 de Setembro da 1850.
7.-188. a para o Montepio dos Servidores do Estado.
Decreto n. :1.226 de 22 de Agosto de i86i e Lei n. Hi81
de :1.8 de Agosto de Hl69.
8.-12 ." pnra as oiJras do Hospício de Pedro II.
Decreto n. 28H de 20 de Outubro de 1877.
~. -:1.1 t • para a Santa Casa de Misericordia, Expo,;tos, Hccolhnncnto tlas Orphiis, Colle:.:io de Pedro li c Semi na rio de S. .José.
Decreto de 2:1 de Maio de 182:1..
:1.0.-189.• para o Montepio dos Servjànré'f~o É~t~Q. ·
Decreto n. 1226 de 22 de A~rro d..a-~6~· e :flt'!i 1fij .ifl8L...
de 18 de Agosto de 1869.
, / ,\\' \
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Af.TIIS Jlll l'llllEII J·:XJ·:trrl\

•

U.-iil." para o fundo tln nnwncipaciío.
Lei n. 20~0 de 2H de Setemi.Jro de f8í L
12. -9." para os Institutos dns Meninos Cog-os e Surtlos-.Mudos.
Decreto n. 27il de 2!l de Selemhro de 1877.
l:.l.-l!l0." para o Montepio <lns Servidores d11 Estlldo.
Decreto n. i22ü de 22 de Ago,;to de 18tií c Lei n. 1681
de IH de Agosto de 18!\U.
H.-13." para :1s obras do Hospício de Pe<li'O lf.
Decreto 11. 281 l de 20 de Uutuhro de 18ii.
15.-i!ll." para o :Montepio dos Servidores do E~tado.
Decreto n. 1226 de 22 de Agosto tle :1.8tií c Lei n. 1681 de
IR de Agosto de 18li9.
Hi.-!l." p~r~ o llospicio de l'cllro H c uwnntt~nrno de
alienados.
llccrcto n. 1838 de 27 de Setcm!Jro de lHiO.
ii .-PO." para o melhoramento do estado ~anitario.
Decreto n. 598 de !4 de Setemi.Jro de 18:i0.
18.-l\12." para o Montepio dos Servidores do Estado.
Decreto n. 1226 de 22 tle Agosto de 18üí e Lei n. 1681
de 18 de Agosto de 18li9.
1U.-ti2." para o fundo de emancipac;iío.
Lei n. 2010 de 28 de s,•tcmbro de 1871.
20.-'!l." para o Hospital da Santa Casa de Misericortlia da

Curte.

IJecreto 11. 92 de 28 de Outubro de 1839.
21.-l(I:J.• para o l\Iontepio dos Servidores do Estado.
Decreto n. 122li de 22 de Agosto de 1H61 e Lei n. 1681
tlti 18 <le Ago~to de 186(1.
22.-25.• parn o pntrimonio do llospieio de Pedro 11.
Decrdo n. 875 de 10 dn Setembro de !8::ü.
23.-g.• para as oi.Jras do Hospício de Pedro li.
Decreto n. 2811 de 20 de Outubro de 187i.
2'1.-191.• para o !llonte:Jio dos Servidores do Estado.
Decreto n. 1226 de 22 de Agosto de 186fJo c Lei n. Hi8l dn
18 de Agosto de 18ü9.
25.-10." para os Institutos dos Meninos Cegos c SurdosMudos.
Decreto n. 2ii i de 2 1~ de Setembro de l87i.
26.-53." para- o fundo de emancipação.
Lei n. 20~0 de 28 de Setembro de !Ri 1.
2i .-5." para a cape lia de Nossa Senhora da r:onceiçiío
da Lagõa.
IJecreto n. 2'118 de 2-r. de Sctemhro de 1~73.
28.-195." para o !vlontepio do3 Servidores do Estado.
Decreto n. 1226 de 22 de Agosto de !86fJo e Lei n. Hi8l de
H! de Agosto de !8H9.
2!l.-12. • para a irmandnde do S. Sacramento da Candeia ria
da Côrtc.
De~reto n. 2327 de 30 de .Julho de 1873.

ACTIIS J)tii'OJ)Eil E\I:ITTJ\r•.

!l~l

:J0.-9.• p~r~ as ohras d~ igreja ~~~ Penha do Ht~cifr•.
Decreto n. 2:llli de 1/l de Junho de 187J.
:ll.-l\lti." para o Montepio dos Servidorc~ tio Est:Jt!l).
Decreto n.l22G de 22 de Agosto de Hlli'1 e Lei n. lli81 t!(l
18 de Agosto de 18!i9.
32.-26. • para o patrimonio do llnspieio de Pr•drt> !f.
Decreto n. 875 dt~ :lO de Setembro de 185!i.
:1:.1.-M.• para o fundo de emancip~ç~o.
Lei n. 20fiO de 28 de Setembro de 1871.
36,.-:1.97. • para o Montepio dos Servidores do Estndo.
Decreto n. U2li de 22 de Agosto de !Hii'l e Lei 11. 11i81 <le
18 <le Agosto de 18G9.
:m.-I:j.• para as obras tlo Hospício de Pe<lro H.
Decreto n. 28U de 30 de Outubro de 18i7.
:\ti.-H.• para os Institutos dos Meninos Cegos c SurdosMudos.
Dc1~reto n. 2771 de 2r1 de Setcmhro de 1877.
:li .-198.• para o Montepio dos Servidores do E;;tndo.
Decreto n. 1226 de 22 de Agosto de lHlií c J"ci n. 1G8l J,~
18 de Agosto de 186\l.
38.-55.a para o fundo de emancipnção.
Lei n. 20í0de 2H d1~ Setembro de 1871.
39.-12.• p~ra os Institutos dos Mtminos Ct>gos '' SunJm;.
Mudos.
Decreto n. 2771 de 2í de Setembro de 1877.
q0 .-199. • para o l\Iontepio dos Servidores do Estado.
:)ecreto n. 1226 de ~~ de Ago~to de 18tií c Lei 11. IG8J de
18Irle Agosto de 1869.
fii.-titi. • para o fundo de emnncipa0ão.
Lei n. 2040 de 28 de Setembro de 18i 1.
!J,2.-lli.i.• para a S:ml~ Casa de Misericordin, Exposto,, Recolhimento das Orphãs, Collcgio de Pedro U e Semi na rio I!(• S . .)o,;(··.
Decreto de 2:3 de Maio de 18Jl.
fi3.-200. • para o l\Ion te pio dos Serd1lores do E,; ta do.
Decreto 11. 1226 de 22 de Agosto de 186i e Lei n. 1681 de
18 de Agosto de :1.86!1.
M.-57. a p~ra o fundo de cm:mcipa1:1io.
Lei n. 206,0 de 28 de Setembro de :1871.
fi•"i.-13. • para os Institutos dos l\Ien i nos Cegos c SurdosMudos.
Decreto n. 2771 de 29 de Setembro de 1877.
46.-201.• para o Montepio dos Servidores do Estado.
Decreto n. 1226 de 22 de Agosto de i8~ci n~ .JGS.t de
18 de Agosto de 1869.
.~ · · ·
I' .
U.-.58.• para o fundo de eman,cipa.((i\tJ~~r~'. 1\ fl.'. • ·1 · · · ,
Le1 n. 206,0 de 28 de Setembrd ~e'!871'.
6,8.-14.• para os Institutos dos ..'Meninos Cegos e Surdos·
I. ,.--,.
;}
Mudos.
Decreto n. 2771 de 29 de ~~tembro de 18i7.
j
/

9!J,2
fi9. - 202. • para o l\Iontepio dos Servidores do Estndo.
Decreto n. 122!i fio 2t de A~osto d@ t.8ti.l e Lei n. 1681
de 18 de Agosto de 186\1.
tiO.- 16." para ns nhrns do llospicio t!P Pedro H.
DerTctn u. 2811 tle ~O de Outubro de 1877.
i j l . - ti\1." p:1ra o fundo de emancipaçiin.
Lei 11. 20fiO do 28 de Setembro de 1871.
:i2. - 211:3." pnra o Montepio dos Serviflores do Estado.
D,'creto n. 1:226 de :22 de Agosto tie 186.1 e Lei 11. 1681 de
18 tio Agosto de 18ti!J.
5:t-Hi." pnra os Inslitntos tios l\Ieninos Crgos e Surdr)Si\Iullos.
llecrelo n. 2771 flf! 2\1 de Setembro fie 1877.
:i'i. -- !0." r•nra o llospicio dt• Pedro II e manniL'Ilf.'~O dl'
:dit•11ados.
Decreto n. 1H38 fiO 2i dr' Setembro de H!70.
~i:i.- ll!i.• pnr11 :1 S:mla C;t,;n de Miscricordi3, Expostos,
HeculhilliCUlo tlas Orphii,, Cullt~gio Pedro IJ, Scminario de
S. Ju:;t'.
IJr•t:rúlo tlt' 2:1 tir~ ~Iaiu dr~ 1:-\:ll.
:iti. -20'L" par:~ o ~lontnpio tios Snrvitlores tio E~lnrlo.
llr~creto 11. 12:2ti dr~ 2:l do Agust11 de lxti'i e Lei n. Hi81 dl'
lH de Agosto dn 18!i\J.
57 .-Hi." para os 1nstiln!n-; rloc; :\lr'ninm; Cego:; c SnnlosMntios.
Dr)l'reto n. 2i71 de 2D de Sl'lemiJro de 18i7.
1')8.- i:J." [J<~l'a a Íl'lll:IIHlalln rio S. Sncramento da Cnndeiaria
da Cúr!e.
Decreto n. 2:J27 de ;;o de J ulllo riP tl:!i:l.
riU.- !ll." para o melhoramento do estado sanilario.
Decreto n. ti!l8 de l'i de :-;,~temlJro t!e 1850.
tiO.- 11.-• para a irma!lllailn do S. SneramPnto 1la Callllel:uia
da ct.rtf•.
Deeruto n. 2327 de :lO de .Julho tlc 187:l.
tH . - 90." para :1~ olira~ !In Casa rlc Correcç:io da Cr!rlc.
Dcereto rlu 2\J de Outuliru 1la ilnl.
U2.-'L" p:a·a a Snnta Cn>a de ~liscricordin do l:r•cifr:.
llccrelo n. 2781 de 1:1 tlc untnhro de 18i7.
(i3.- Ui." p:1ra a il'lllantlade do S. SarTamento tl:1 Canrldaria
dn t:ôrtl'.
De ereto n. ::.!;):27 de :lO de .I nl h o do :187:J.
61.- \11." parn as oiJras da Casa rle Correcr:iio tia c,·,rte.
Derreto de 2!l de Outubro de IH:JI.
G:i.-\12." pnrn o mclllor:,nir•nto do e'tad11 snnitario.
Dccrrto n. ;i!)g tlc g de Set,~rnhrr~ fie 18:i0.
tiG.- i).• para a irmandarlu fie Nossa Senhora da Batalha,
nn Cúrtc.
· 1Je1Teto n. I\199 tlc 23 tle Agosto de 18i I.

ACTOS DO I'ODEH E'( Et~rTrYO.

G7 .·- U2. a para 3S obras da r:as:J de CotTl'C<,:iío da ct,rtl'.
Dt'errto de 29 do Outubro do 1831.
liR.- Hi.'' para a irmandade do S. Sacramenl'' tia Cantlelnria
da Curte.
llecreto n. 2327 de 30 de Julho de 18i:J.
6!1.- 93." para o melhoramento do estado s~ni ta rio.
DeiTt>to n. ii98 do lf1 de Setemhro do 18:.i0.
,_íO.- G. • para as obras da matriz do S. Christoviio da

(.ortr.
Jl,•nelo n. 2329 de 30 de Julho de IHi:l.
7l.-li." para os obr:~s da m:1triz de S . .Toii" Bnptbta da
L~l.Q"ÍI:-1.

· llc•crt'lo n. 232H de 30 1le Julho de iHi:L
i2.- H.a para tlS obras da mtltriz de :'íos>n Senhor;, tia

t;toria.

I kercto n. 2lJ,í!J

flt~

211 dtJ Setembro tle 1873.

Bi" d•' Janeiro em 2!l ti'" DczemlJI·o th'
Snrnitll.
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