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empreza, construir, usar e gozar urna linha de 
carris de ferro entre a travessa do General13e!le
garde, no bairro rlo Engenho Novo. c a esta~ão 
dasülllcinas, da Es~rada de Ferro D. Ped;o 11 ... 81-2 

N. 8597.- AGRICULTURA.- Decreto de !./ de Junho de 
1.882.- Pro roga por 60 dias o prazo marcado na 
clausula aoa das annexas ao Dc•~re!o u. li~S:3 de 
!5 de Abril do corrente nnno e concede direito <le 
transferencia da concessão feita pd0 mesmo de-
creto......................... . ............ - ..•. - 81.G 

N. 8508.- AGRICuLTURA.- Decreto de 17 ti~ Jt!l:ho de 
1882.- Declara a c~àneidade d:c coneessflo feit:l 
por Decreto n. 6!39 de 4 i! e )farço de !876......... 847 

:'-1. 859().- Il\IPEIUO.- Decreto de i7 rie JLWIIO de 1882.
Approva os estatutos da A>sociaçüo de Socr·orros 
l\lutuos Açoriana Cosmopolita.................... 848 

N. 8600.- AGRICULTURA.-!Jecreto rle fi de Junho de 
!882.- Conce!Je a Antonio Fn11Wisco Bandeira 
Junior privilegio por 30 annos para a construcç;to, 
uso e gozo de urna linlla de carris de feno entre 
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a c:<taeão de Santa Cruz, ria Estrada de FeiTO 
D. Pedro 11, e o porto de Sepetiba, ua Pro:;iricia 
do Rio de Janeiro................................ 867 

\. 8601.- AGRlCULTORA.- Decreto de f7 de Junlw de 
1882.- C,mcede perrniss;io à Companhia The Bahia 
Central Sugar Facto1·ies, lirnited, para funccionar no 
Imperio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87i 

:\'. 8602.-IMPERIO.-Dccreto de23 de Junho ele 1882.
Manda observar o Rt•gilllento especial das provas 
c processos rios concursos para os Jog-ares rle pro
fessot·P-s c substitutos do Imperial Collegio de Pe-
dro II............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . 873 

N. 86l·3.- Com este numero não se expediu acto algum. 
:\'. 860~.- AGRICULTURA.- Decreto de 23 de Junho de 

:l882.- Approva a alteração do art. 34 § 4° dos 
estatutos da Companhia Bl'agantina.... ... .. . . . •• 880 

N. E601i.- Com este numero não se expediu a c to algum. 
N. 8606.- AGRICULTURA.- Decreto de 23 de Junho de 

1882.- Concede privilegio a Luiz de Castilho e 
Joaquim de Oliveira Fernandes para o melhora
mento que introduziram no freio hydnmlico, de 
sua invenção....... .. .. .• . . . • . . . . .. •• .. .... .. .. 880 

N. 8607.- AGRICULTURA.- Decreto de 23 de Junho de 
:l882.- Concede privilegio ao Dr. Domingos José 
Freire para o processo de sua inyencão, destinado 
a conservar peças anatomicas de· cada veres de 
animaes e do homem............................ 881 

X. 8608.- AGRICULTURA.- llecreto de 23 de Junho de 
i88:!.- Concede garantia dos juros de 6% ao anno 
sobre o capital de 750:000~, á companhia que Jovi
no Bandeil'a organizar para o estabelecimento de 
um engenho central destin:1do ao fabrico de assu
car de canna, em S. Lourenço da Matta, município 
do Recife, Província de Pernambuco............ 882 

N. 8G09.- AGIUCULTURA.- Decreto d·~ 23 de Junho de 
:l8S2.- Aceita a desistencia feita pela Em preza 
Assucareira do Grão-Pará, em favor de Domingos 
Moutinho, da conr:essão constante dos Decretos 
ns. 6483 !I c i8 de ;r~ neiro de 1877, 7l35 de !8 de 
Janeiro de :l8i9 e 8509 de 6 de Maio de :l882....... 883 

X. 86!0.- FAZENDA.- Decreto de 23 de Junho de !882.
Autoriza o Englislt. Banko{ Rio de Jaueiro, limited, 
para estender suas operações ás Províncias do 
Para, Bahia.; S. Pedro do ll.io Grande do Sul.... 88~ 

N. 86H.-JUSTICA.- Decreto de 23 d~ Junlto de :l882.
Heorganiza a Guarda :\acionai das comarcas de 
Olilida e Iguarassú, na Provincia de Pernambuco. 884 
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~1882 

DECRETO N. 8368 - DE 7 DE J.\NEIRO DE i882 

Concedo privilegio a José Etlnardo Mcreadanto para o apparelho de sua in· 
..,... vcn~ão denomioado- salra-vidas. 

Attende(ldo ao que Me requereu José Edu:u·do Mercadante, 
e de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da. 
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder
lhe privilegio por seis annos para fabricar e vender o a pparelho 
denominado- salva-vidas, destinado a evitar desastt·es nos 
carris de ferro das linhas urbanas, segundo a descripçã.o e de
senho que apresentou e ficam archivados. 

Jose Antonio Saraiva, d) Meu Conselho, Seaador do Imperio, 
Pt·esidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Fazenda e interino dos da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça. 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Junoiro de :1.882, 
6i• da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua ' e-·o--- rador • 
. ~\JOTH r(),• ,~- __ 

t! e~\Alntonio 8al.f·f1iv-·l} _ _, : , . 
'í . ·_:,_~-,\ 

. , 
"' ' : ~ 

"':,":J \ ~. ;7 ... 
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DECRETO N. 8369- DE 7 DE JANEIRO DE 1882 

Concede autorização a .i\Iauoel Gonçalves Pacheco para or;ranizar uma com
panhia destinada ao lransporlo de earncs votdcs. 

Attendendo ao que Me requereu Manoel Gonçalves Pacheco, 
e de conformid:1de com a Minha Immediata Resolução de 31 de 
Dezembro do anno proximo findo, tomada sob.·e parecer da 
Secção dos Negocios do Irnperio d.J Conselho de Estado, exarado 
em Consulta de 3 do ruf:rido rnez, Hei por bem Conceder-lhe 
autorização para organizar uma companhia sob a d'~nominação 
de-Alimentação Publica., d•!stin::tda ao transporte d(} cttrnes 
verdes, mediante as bases que com est' baixam, assignadas 
por José Antonio Saraiva, do Meu Cons:olho, Snnador rio Impe
rio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secreta
rio de Estado dos Negocias ela Fazenda e interino d"s da Agri
cultura, Commercio c Obras Publicas. que assim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Janeiro 
de 1882, 60° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubriea de Sua MagestP.de o Imperador. 

Jose Antonio Saraiva. 

Bases a que se :refere o Decretou. 8369 
desta data 

A companhia denominar-se-ha--:- Alimentação Publica. 

II 

Terá. sua sóde na capital do lmperio. 

Ili 

O seu capital será de 100:000$ divididos em acções de 100$ 
cada uma, e poderá ser augmentado mediante autorização do 
Governo Imperial. 

IV 

A companhia organizar-se-ha dentro de um anno, contado 
desta data. 

v 
O Governo ~andarà inspeccionar o serviço da referida com

panhia sempre quo lhe pareça conveniente. 
Palaci0 do Rio de Janeiro om 7 de janeil'o de f882.- Jose 

Antonio Saraiva. 
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DECRETO N. 8370-DE 7 DE JANEIRO DE 1882 

Approva, eom modificações, os ostalulos úa S!lciodade Jockoy Club de Nova 
friburgo c au loriza-a a fuoccionar. · 

Attendendo ao que Me requer(ilu a Sociedade Jockey Clup de 
Nova Friburgo, devidamente representada, e de conformidade 
com a Minha Immediata Resolução de 31 de Dezembro do 
anno passado, tomada sobre parecer da Secção dos Nego cios do 
Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 31 de 
O 1tubro do mesmo anno, Hei por bem Conceder-lhe autorização 
para funccionar, e Approvar os seus estatutos com as modifica· 
ções que com este baixam, assignadas por Jose Antonio Saraiva, 
do Meu Conselho, Senador do lmperio, Presidente do Conselho 
de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da 
Fazenda e interino dos da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em 7 de Janeiro de 1882, 61° da lnde· 
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jose Antomo Saraiva. 

1\lodilicações a que ~Se ret"ere o Decreto n. 83,.0 
desta data 

I 

No art. 31, § 2° in fine, acrescente-se - não se admittem 
votos por procurador para os membros da mesa. 

II 

No mesmv artigo - nenhum membro da administração farà 
parte .da mesa da asserubléa geral. 

Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Janeiro de 1882.- Jose 
Antonio Saraiva. 

Estatutos da Sociedade Jockey Club de Nova 
.Friburgo 

TITULO I 

D,\. ASSOCIAÇÃO 

Art. 1. o A sociedade Jockey Club, fundada em Nova 
Friburgo aos 15 de Outubro de 1880, tem por fim promover, 
por meio de corridas, o melhoramento da raça cavallar, e sua 
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duração seri de dez annos, a contar da data da approvação 
destes estatutos. 

Paragrapho unico. Poderi a sociedade prolongar a sua 
duração, si, antes de terminados os dez annos, assim for 
resolvido em assombléa geral. 

Art. 2. o A sociedade compor-se-ha de socios fundadores, 
effectivos e benemeritos. 

Art. 3. 0 Os socios fundadores, signatarios dos presentes 
esta~utos, depois. d~ ent;are~ ~om .a guantia de 30?-S para 
a caiXa da assoc1açao, tem dtre1to a d1recção exclustva da 
associação durante trcs annos ; findo esse prazo gozarão 
dos mesmos direitos que os socios effectivos, conservando to
davia o titulo de socios fundadores. 

Paragrapho unico. Todo o socio fundador terá direito a 
dous cartões de entrada na archibancada especial nos dias 
de corridas. 

Art. 4.o São socios effectivos os que pagarem a quantia 
de 300$ em uma só prestação. 

·Art. 5.0 São socios benemeritos os que tiverem prestado 
relevantes serviços i sociedade, ou concorrido com um donativo 
de 500$ pelo menos. 

§ i. 0 Os soei os benemeritos gozarão dos mesmos direitos 
que os effectivos. 

§ 2. 0 Para ser concedido esse titulo é preciso proposta da 
directoria em assembléa geral e approvação desta em escru
tinio secreto, por maioria de votos presentes. 

Art. 6.0 Os socios effectivos têm direito de tomar parte 
em todas as questões sujeitas i assembléa geral, de votar e 
serem votadas para os cargos da associação ; de entrar em 
todas as privanças e dependencias do Prado e de dous Jogares 
na archibancada especial em dias de corridas. 

Art. 7.0 As pessoas que deseJarem fazer parte da as
sociação, como socios efiectivos, deverão : 

1. 0 Requerel-o por escripto i directoria; 
2. 0 Esse requerimento deverá ser sustentado por um sacio 

fundador ou effeetivo ; 
3.o A admissão poderi effectuar-se, si, em escrntinio secreto, 

obtive•· o requerimento os deus terços dos votos em seu 
fa·ror. 

Art. S. o Qualquer pedido a admissão de socio effectivo será. 
apresentado pela directoria i primeira asseml:>lea geral, que 
s3guir-se ao aviso, pedindo com antecedencia de 15 dias, pelo 
menos, a reunião da assembléa dos socios ; indicando-lhes os 
nomGs das pessoas que pedem para ser admittidas e o do socio· 
po:· quem é sustentado seu requerimento. 

Art. 9. 0 A pessoa cujo pedido i admissão como sacio fõr 
rejeitado por duas vozes, não poderi ser apresentada tc:·
ceira em caso algum. 

Art. 10. Em caso de obito de um sacio. o seu herdeiro 
(ou herdeiros), o seu legatario· (ou legatarios), não herdará 
nenhum dos direitos do fallecido, perante a associação. 
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Paragrapho unico. Terá o herdeiro tão sómente o dit•eito 
de tomar parte na assembléa geral na época da liquidação 
final da associação, gozando nessa occasião dos direitos do fal
lecido. 

Art. 11 . No caso de liquidação final da associação, os soei os, 
reunidos em assemLléa geral, nomearão uma commissão, que 
será encarregada da liquidação dos haveres da associação, • o 
producto será repartido pelos socios, proporcionalmente ás 
suas respectivas entradas, sob a vigilancia da directoria.. 

Paragrapho unico. Essa liquidação dever·se-ha fazer dentro 
dos seis mezes que seguirem-se á dissolução da sociedade. 

Art. 12. A directoria poderá, sob a apresentação de um 
socio, coneeder cartões que darão entrada em todas as 
dependencias do Prado nos dias de corridas. 

O preço desses cartões será marcado pela directoria. 

TITULO II 

DA AD)I!XISTR.l.ÇÃO 

Art. 13. A sociedade será administrada por uma directoria 
composta de : 

Um presidente. 
l:'m vice-presidente. 
Um secretario. 
Um thesoureiro. 
E um conselho composto de seis membros. 
Haverá um conselho fiscal composto de tres membros. 
Art. :i.4. A' directoria compete: 
1. 0 Representar a . sociedade e administrai-a da maneira 

mais conveniente o saLisfazer o fim social, e a conservação, 
melhor.:tmento e augmento dos bens sociaes, podendo adquirir 
títulos de divida publica para o fundo da sociedade, bem corno 
alienar esses titulos pa1•a o melhoramento da sociedade. 

2. 0 Organizar os programmas das corridas e designar os 
dias das mc~mas; nomear todos os empregados necessarios, 
e marcar -lhes os vencimentos. 

3.° Fazer no codigo d'ts corridas as altorações que julgar 
convenientes, comtanto que sejam approvadas em sessão 
pelos dons terços, pelo menos, dos votos presentes. 

4.o Gerir o fundo sacia! e dar-lhe a mais conveniente e 
provc•itosa a.pplicação ao fim social, fazendo para isso as 
necessarias despezas ou contratos. 

Art. 15. Compete mais a directoria : 
Julgar sem recurso todas as duvidas ou questões que se sus

citarem a respeito de corridas, fazendo applicação das dispo
sições respectivas. 
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Quando, porém, tiver de decidir-se sobr~ a exclusão abso
luta ou temperaria de um p1·oprietario de cavallo, de um jo
ckey ou de um cavallo, esta exclusão só podera ser pronun
ciada quando votada em sessão pelos dous terços dos votos 
presentes. 

Art. 16. A directoria ap?esentará todos os annos à assem
bléa geral, reunida no anniversario da socied11:le, não só o 
balancete das corridas durante o anno findo, como o balanço 
de todas as transacções e despezas 'eitas, e do estado finan
ceiro da sociedade, com o juizo e parecer do conselho fiscal. 

Art. 17. A directoria serà eleita de dous em dous annos, e 
findo o seu mandato podara ser reeleita. 

Paragrapho unico. Ficam resalvados os direitos do art. 3. 0 

Dl!l presidente 

Art. 18. Ao presidente compete: 
Presidir as sessões da directoria e às assembléas geraes, 

convocar estas, mantendo nellas a ordem, o suspendei-as, 
adiai-as ou encerrai-as, marcando a ordem das discussões, 
nomear as commissões extraordinarias para os casos impre-

. visto:s e assignar ou rubricar todos os papeis. 
§ 1.0 O presidente serà substituído em todos os seus impe

dimentos temporarios, até 12 mezes, pelo vice-presidente. 
§ 2. 0 Quando, porém, o cargo ficar vago por morte, renuncia 

ou ausencia de mais de 12 mezes, a assembléa geral elegera 
quem o substitua. 

Do v,:ce-presidente 

Art. 19. Ao vice-presidente compete: 
Comparecer a todas as sessões da directoria ; substituir o 

presidente em seus impedimentos temporarios, presidindo em 
sua falta ás sessões e as assembléas geraes. 

§ 1.• O vice-presidente, em seus impedimentos temporarios 
até 12 mezes, serà substituído pelo membro mais velho do 
conselho, e no caso de morte, renuncia ou ausencia de mais de 
12 mezes, por eleição. 

Do secretario 

Art. 20•. Ao secretario compete: 
Dirigir o expediente da secretaria, d 111do conta à directoria ; 

ter sob sua guarda os livros e dependencias da secretaria, mi
nutar as actas de todas as sessões. tanto da directoria como 
da assembléa geral, annunciar as sessões; fazer o relatorio 
annual da marcha da sociedade e o de cada dia de corridas; 
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organizar annualmente o quadro geral dos socios, declarando 
quaos os fallecidos e aquelles que, tendo incorrido nas penas 
do art. 3.5, receberam suas respectims entradas; assignar com 
o pres.idente as actas das sesqões e communicações officiaes, 
e com o presidente e o thesoureiro diplomas que se expedirem; 
rubricar todos os cartões de ingresso nos dias de corridas, 
e receàer as inscripções dos cavallos para as corridas, con· 
forme o programma que fór préviamente publicado. Em seus 
impedimentos até 12 mezes serà substituído pelo membro 
mais moço do conselho e, no caso de vaga, por eleição. 

Art. 21. Ao thesoureiro compete : 
Ter sob sua guarda e responsabilidade todos os fundos da 

sociedade e arrecadar tudo quanto possa pertencer à mesma ; 
fazer todas as despezas aulorizadas pela directoria ou assembléa, 
fiscalisar tudo quanto fór relativo à caixa e economia da so
ciedade ; .> rganizar depois de cada corrida um balancete de 
loda a receita o despeza da mesma, e no fim de cada anno 
social um balancete geral do estado da sociedade. Em seus 
imp8dimontos, até 12 mezes, serà substituído pelo membro 
do conselho eleito pela directoria e no caso de vaga por 
eleição. 

Do conselho 

Art. 22. Aos membros do conselho compete : 
Tomar pm·te em todas as sessões da directoria, fisealisar o 

dirigir, por meio de uma commissão de tres membros escolhida 
d'enLre si, os setviços em dias de corridas, bem como os de 
consorvação dos bens da sociedade. conservação e melhora
mento da respectiva rair~ do Prado e suas dependencias, 
fé\zendo para isso em sessão as propostas que entenderem. 

Do conselho fiscal 

Art. 23. Ao conselho fiscal compete : 
Fazer o rebtorio especial do estado da:!: finanças da socie

da.de, indicando quaes as providencias a tomar, e tendo 
para isso o direito de e:!:ame da escripturação, archivo e 
todos os contratos celebrados ou por celebrar, dar parecer 
sobre os b.llancotes e balanços antes de sua apresentação 
:i :J.ssemblen. gorai. 
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TITULO III 

DA ASSE"'!BLÉA GERAL 

Art. 24. As sessões de assemblca geral serão ordinarias, 
extraordinarias e solemnes. 

Art. 25. Haverà sesl>i'io ordinaria : 
Lo Quinze dias antes da sessão anniver$wia da sociedade 

para eleição da à~rectoria. 
2.0 No anniversario da sociedade, pttra presta<:.ão de contas 

da directoria, leitura dos relatorios, balancetes o balanços. 
Art. 26. Haverà sessão extraordimtria, quando a directo

ria o entender necessario, ou quando fàr requerida por 
15 socios, declarando-se sempre o fim especial da convocação, 
correndo neste caso por conta dos requerentes as despezas 
da convocação. 

Nestas sessões não se tratari de materia estranha à da 
convocação. 

Art. 27. Haverã ses:;ão solemne no anniversario da socie
dade para dar posse à directoria eleita. 

Art. 28. Nennuma assembléa geral funccionarà pela 
primeira vez sem acharem-se presentes, pelo menos, 15 
soei os, inclusive a directoria. 

§ 1. o Na sessão, porém, para prestação de contas di directoria 
deverão achar-se presentes 10 socios, exclusivo a directoria. 

§ 2.0 Não se effectuando qualquer sessão por falta de nu
mero, será de novo convocada para oito dias depois, pelo 
menos, e funccionarà neste caso com qaalquer numero de 
soei os prese1i tes. 

Art. 29. A' assembléa geral compete: 
Eleger a directoria, approvar on não os socios benemeritos, 

resolver e decidir qualquer proposta apt·esentada pela directoria, 
ou em requerimento assignado por 15 socios, pelo menos. 

Art. 30. Nas assembléas geraes será permittido aos socios 
fallar duas vezes sobre cada assumpto. 

§ i .o Os aportes e dialogos são prohibidos. 
§ 2. 0 Nas discussões se manteri o devido respeito. 
Si a ordem for perturbada, o presidente poderá suspender 

ou adiar a sess,:o, fazondo-se dessa occurrencia menção 
detalhada na acta. 

TITULO IV 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 31. A directoria serà eleita de dous. em dous annos em 
sessão ordinaria, qne te:-á logar quinze dias antes da sessão· 
solemne do annivorsario da sociedade. 
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§ 1.0 Nesta eleição serão eleitos o presidente, o vice-presi
dente, o secretario, o thesoureiro e os membros do conselho. 

§ 2. 0 Nesta eleição serão igualmente eleitos os membros do 
conselho fiscal, bem como os membros do conselho que tiverem 
fallecido ou renunciado o cargo, de maneira a estarem em 
exercício os sois memb~;os do conselho. 

Art. 32. A eleição seri feita por uscrutinio secreto e por 
maioria absoluta de votos presentes. 

Art. 33. Para as vagas que se derem na directoria, na 
fórm<t ja declarada, se convocará s<Ossão .;xtt·aordinaria, si 
faltarem mais de seis mezes para a assem\iléa geral das 
eleições. 

TITULO V 

DO FUNDO SOCI.U. 

Art. 34. Constituem fundo social .lia sociedade: 
As entradas dos socios, o producto liquido das corridas, 

todo e qualquer donativo feito á sociedade,e os juros das quantias 
quo existirem empregadas em títulos da divida pub1ica ou 
depositadas e \iem assim os bens de raiz que. possa adquirir. 

TITULO VI 

Art. 35. O socio que houver sido condemnado a uma pena 
infamante será eliminado da lista dos socios, restituindo-se-lhe 
a sua entrada pelo valor que ella tiver nessa occasião. 

Art. 36. Nenhuma discussão será admittida sobre a dissolu
ção e liquidação da. sociedade, emquanto não estiverem es
gotados completamente seus recursos pecuniarios, empregados 
em titulo~ ou em moeda corrente. Mesmo neste caso a 
directória deverá fazet• um appello aos socios a~m de, por uma 
nova contribuição. concorrerem para manter a associação; c só 
depois de baldado este esforço será submettida à assembléa 
geral a proposta de sua dissolução e liquidação. 

Art. J:Z. No caso de serem convocadas assembléas geraes 
para os casos detcrmi11.ados no art. 29. poderão os socios ser 
representados por procuradores, igualmente socios, consti
tuídos legalmente o com poderes cspeciaes para o caso de que 
tiver de occupar-se a assembléa. ' 

Os abaixo assignados, socios fundadores, autorizam a dire
ctoria nesta data eleita e composta dos Srs.Barão de S. Clemente, 
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presidente; Francisco Clemente Pinto, vice-presidente ; Leo
poldo Qtlarré, secretario, e Luiz Euler, thesoureiro; membros 
do conselho: Augusto !11arques Braga, João Luiz Tavares 
Guerra, José Lourenço Bellieni, Pedro Edua:·do Salusse, 
Dr. Augusto de Souza Brandão e Dr Ernesto Brasili~ de 
Araujo a requererem ao Govemo imperial a approvação 
destes estatutos, podendo aceitar as modificações e acldicçõcs 
que forem indicadas pelo mesmo Governo. (Se~ruem-se as 
assignaturas.) 

DECRETO N. 8371 -DE 7 DE JANEIRO DE 1882 

Transfere a ~fcsa !lc Rendas ~u f.rar.ja para Camoeim, na l'roYiueb do 
Ceãra, habÜitando·a para os despacho; de exportação. 

Usando da autorização concedida pelo art. 143 do Regula
mento promulgado com o Decreto n. 6272 de 2 de Agosto de 
1876, Hei por bem Determinar que a Mesa de Rendas estabele
cida na cidade da Granja, Província do Ceará, seja transferida 
para o porto do Camocim, na mesma província; ficando tambe1n 
habilitada para effectuar despachos de exportação dos generos 
d~ producção e manufactura nacional para fóra do Imperio, de 
conformidade com o art. 145. § 2°, do citado regulamento. 

José Antonio SaraiYa, do Meu Consetho, SeHador do Imperio, 
Presidente do Conselho de Ministroô, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negoc·ios da Fazenda. e Presidenl· do Trib'lll'll do 
Thesouro Nacion d. ass'1n o t.enha entendido e faça exec:Itar. 
Palacio do Rio de .Janeiro em 7 de Janeiro de 1882, 61° ch 
lndependencia e do Imperio. 

-om a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Antonio Soraiüa. 
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DECRETO 1\. 8372 - DE 7 DE JANEIRO DE !882 

CouceJt.} aos Engenheiros Francisco Porci1·a Passos c João Tcixcir~t Soares: 
ou ft cumpauhia que orgauizarcru, prhilcgio para a constrth~ção., uso c 
gozo de uma cstrad<1. Uo feiTO do systcma Riggonback en~_ a rna_,lo Cosmc 
Velho, na cidade-do RiÓ do-Janeiro, o o alto do Corcovado. passando pelo 
lo""gãr denominado c Paiuciras ~. · · 

Attendendo ao que Me requereram os Engenheiros Fran
cisco Pereira Passos e .Joüo Te1xeira Soares, Hei por bem 
Conceder-lhes, ou á companhia que organizarem, privilegio 
por 50 a nnos para a construcção, uso e gozo de uma estrada 
de ferro llo systema Riggenback, entre a rua do Cosme Yelho, 
nesta cidade do Rio de Janeiro, e o alto do Corcovado, pas
sando pelo logar denominado • Paineiras », sob as clawmlas 
que com este baixam, as~ignadns por José Antonio Saraiva, 
do Meu Conselho, Senador do Imperio, Pre~itlente do Con
~elho de Ministros, Minbtro e Secretario de Estado dos Ne
gocios da FazPnda e interino dos {b Agricultura, Cummercio 
n Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça exe
eut;Jr. Palacio du Rio de .J~m·iro ern 7 de Janeiro de i882, 
61• da IndetJendcucia e do Im!Jerio. 

Com a rubricn de Sua l\fagestade o Imperador. 

José Antonio Saraiva. 

Clausulas a que se ref'ere o Decret;o n. 83,.~ 

desta data 

E' conredido nos Engenheiros Franci~co Pereira Passos e 
João Terxeira Soares, oti á eompanhr~ que org·:rnizarem, 
prhilegio por 50 :mno~ para a constrnc~·ão, uso e gozo de 
uma estrada de rerro entre n rua do Cosrne Velho, nesta ei· 
dnde do Rio de Janeiro, e o ;dto do Corcovado, passando pelo 
logar denominado < Paineiras •. 

Além do privilegio o Governo Imperial concede os seguin
tes favores : 

1. • Cessão gratuita de terr~nos devolntos e nacionaes e bem 
assim dos comrrehendidos nas sesmarias c posses, excepto 
as indemniznções que forem de direito, para o leito da estrada, 
estaçõe~ e quae>qu•·r outr·as dependenr~ias da mesma estradn, 
inclu,;ive um ftMel-restauraut, que o.: conr·essionarios ou a 
compDnhia poderão construir .:om as :rccnmmodações que 
fure~ julgadas mais con ,·enientes, junto de cada uma das 
estaroes da estr11da. 
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2.• Direito de desapropriar, na fôrma do Decreto n. 816 de 
i~ de .Julho de 1~55, os terrenos de domínio particular, prc
dws e Lernfertorws, que forem precisos parn as obras de que 
trata o par:1grapho antecedente. 

~·· Ise~1ção de direitos de importn(jiio sobre os trilhos, ma
chrnas_, Instrumentos e mais objectos destinados á con
strucc.:ao, bõm como sobre o carv1io de pedrn indispensavel 
p:1ra ns officinas c cno;teio da estrad~1. 

Esta isenção não se farú eff,~etivn cmiJ1Wn to os concc.<
sion~rios niio _apr,··sent,lrern no The~ouro Nacional 11 rcdac~o 
dos sobreditos o!Jjectos. especilkaudo a respectiv:1 quantidâde 
e qualidade, que aquellii repartiçiiu lixarú annualmente, con· 
fo1we as instruccões do ,\linisterio da Fazenda. 

Cessarú o f:1vor, licando os concessionnrio~ sujeitos á resti
tuição dos direitos que teriam de pngar e á mult:1 do dobro 
dessco direitos, imposta velo l\finisterio da Agricultura, Com
mercio e Obras Putllicns, ou pelo da Fazenda, si se provar que 
elles alienaram por qu:ilquer titulo objectos importados, sem 
que precedesse licença daquelles Ministerios e pagamento t.los 
respectivos direitos. 

4." Direito de preferencia em igualdade de condições para 
a construcção de rarnaes da linha ferrea que fDz objecto da 
presente concessão. 

Il 

Si a estrada tiver de ser construída por meio de companhia, 
será esta Ol'~anizacla de accôrdn com ns leis e reg·u!arnentos 
em vigor, terá representante ou domicilio legal no lmperio c 
lhe serão npplicavo:is todas <JS cstipul:1ções expressas nns pre
sentes clamula~. 

As duvidas e questões que se suscitarem, estr:mhas á intcl
ligend:J da~ presentes cbusulas, ;;erãu resolvidas do accôrdo 
cem a legisltl(;iiO IJI"<Jzileirn, o pelos tribnnaes brazileiros. 

III 

Os tralwlllos tl:1 es\ra.:la eomeear~o no prno dr seis rnezes, 
cont;,dos da datn ~~a appro\';H;<io ilo.~ :·espcctivos estudo>, e 
vro,l'gUil';io st·m interrupç:io, tlevenllo Jicar concluiclus no 
prazo de 18 mezes con lados da me.<ma data. 

IV 

Os trabalhos de construcç:Jo niio poderão ser er.cetarlos sem 
prévia autorização Jo Governo e da Illma. Camar:1 :"vllwici!J;d 
na pal'te que ll!e competir; para isso os proj1·ctos de todo_s esses 
trnbalhos serão organizados em d nplicata e snbmetLtdos á 
approvaçiio do 1uesmo Go,·erno. Um dos exemplares será de
volvido aos conccssimwrios com o visto do Chefe da Directot·ia 
das Obr;1s Publicas do ~Iinisterio da Agricultura, e o outro 
ficarú archivado no mesmo Mini'sterio. 
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v 

Até oito mczes contados da data da prc~ente concessão 
serão npreseat<~dos ao Governo os estudos da estrada, os 
quaes constarão dos scr.:·uintes documentos·: 

I. Planta geral ela linha coneedida e uin perfil longitudi
nal, com indicaç;io dos pontos obrigados de passagem. O 
traçado será indicado por um:1 linha vermelha e continua 
sobre a planta geral, na escala de 1: LOOO, com indicação dos 
raios de curvatura e <~ contlgurnção do terrf'no, representada 
por meio de curvas de nível cquirlistanles de tr·es metros ; e 
bem assim, em uma zona de :W metros pelo. menos, para 
cada lado, ns mattas, os terrenos pedreg-osos, ;1s divisas das 
propriedades particulares e ns terras devo! uta:; _ 

Nessa planta seriio indicadas as dislanci;;:; kilometricas, 
contadas do ponto de partida da estrada de ferro, a extensão 
àos alinhamentos rectGs, c bem assim a origem, a extremi
dnde, o dP.senvolvimento, o raio e sentido das curvas. 

O perlil longi Lnd.inal será feito na escala de f: 200 para as 
alturas, e de !:2.000 para ns dist;mcias horizoutaes, mo'strando 
respectivamente por linhas pretas e verraclhas o terreno na
tural e as plarafórmas. dos córtes e at~rros. Indicará, por 
meio de tres linhas horizQntaes, traoallas ;1bai~o do plano de 
comparação: 

1. o As distancias kilometl'icas, conta das a partir da origem 
da cstr<~da de ferro. 

2." A extensão c indicaoão das rampas, contrn-r;11npas e a 
extensão dos p::ttamarcs. 

3. 0 A extensão dos alinl:)amenlos rectos, o desenvolvimento 
e raio dns curvas. · 

No perfil longitudinal c n~ planta será indicada a posição 
da,; estações, paradas, obra:; d'ane e vias de communicação 
transversaes. 

U pcrlillongitudinal será acompanhado por certo numero de 
perfis transvcrsaes, inclusive o perfiltypo da estrada dt~ !'erro . 
.Estes pcrlis serão feitos ;w escnla de i: 100. 

H. Projectos completos e especificados rle todas as obras 
nccessarias p<~r[t o estabelecimento da estrada, suas estações e 
depend.encias, bem como as plantas de tod<~S as propriedades 
que lúr uecessario adquiri!· por meio de desapropriação. 

Os projeetos das obras d'arte compor-se-hào de projec<;ões 
horizont<Jes c verticaes e de córte~ trnnsversaes e longitu
dinnes na cscalu do 1 por 100. 

m. A relnç:ío dos viaductos, pontilhões e boeiros, com ns 
princip:~o3s di ruensücs, posição na linha, systema de con· 
strucçüo e quantidade de obra ; · . 

A tai.Jclla da quantidade de escavaç-ões n . IpJli·_par -
executar-se o projecto, com indi,~açiio da da · (\~00 lt!lr/~ r>, --c, 

xiuwda dos m:1teriaes e das di:Hancias méd. s t )Wansporte--;ll,q li~;;- . 
A tabella dos alinhamentos, raios de cur bs, cótas de dccli- ~·J, '• 

v idades e suas extensões; \ * . '·::~. 
>;:. 
/ 
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As cadernetas authenticadas dns notas das op"rações lopo
graphJCas, g-eodesicas e astronomic~1s feitas no tt>rreno ; 

Os desenhos dos trilhos e accessorios em grandeza de 
execução. 

Antes de resolver ~obre os projeetos su!Jmettidos a ~ua 
approv:~ção, poderá o Governo mandar proceder, n expensas 
dos con.:essionarius, üs operações graphicas neces,;•rias ao 
rxame d••s projecto:; e P"derá modificar esse.-; vrojectu~ cumo 
julgar conveniente. 

Os concessiom•rios n~o potleriio, sem autorizaç<io expressn 
do Governo, m•,diliear 11s pr·ojt·ctos :tppruv;~dos. 

Todavia, e mio obst<tnle :1 <lJJprov:tçito do perfil longitudinal, 
os mesmos conee~sionarios poderão f'"l'!!'l" :•s ruodilícações 
necessarias ao estabelecimerrto da~ obras d'art.e, pils~agens de 
nível e pnrad<rs indicatill' no pr .• jec:o appr·ovadn. 

Os estudos serão consiJerados approvados si até o fim de 
tres mezes o Governo não tiver r-xtgido alguma moditi
cação. 

VII 

llaver:í quatro esta~ões, sendo uma no Cosme Velho, outra 
nu cruzamento do caminho que vai :i caixa d'agua da Carioc<~, 
outra em P!lineiras, e a ultima junto ao alto do Corcovado. 

VIU 

A eslrnda será construída segundo o systema Ri!!genback, 
e nas melhores condições de curvatur!l e declividade que o 
terreno permittir. 

StJrá de vi:1 singeln; mas terá os desvios e linhas :mxiliares 
que forem n~c,.ssarios para o movimento dos trens. 

A distancia entre as faces internas dos trilhos será de 
illl ooo. 

Às dimensões do perfil transversal seriio sujeitas á appro
vação do Governo. 

As valletas longHudinaes terão as dimensões e declive 
necessarios para dar promvto esco:uuento ás aguas. 

A inclinaç:io dos taludes dos córtes e aterros será fixada 
em vista da altura destes e da natureza do terreno. 

IX 

Os eoncessionarios serão responsaveis pela boa conservação 
das matas do Estndo nos limites do espaço, cujo gozo lhes 
fôr permittido, obrigando-se a substituir por novas as ar
vores que morrerem, e executar :~s suas obras de mudo que 
nem os encnnarnentos publicas de aguas zoffram damno 
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algum, nem estas sejam turvadas por quae:::quer resíduos 
provenientes do servi1:o dtt estrad:1 e suas dependencias, e 
não poJer ãO impPdir que ~e [açam clm qualquer tempo a~ 
obras neces~ari<1s á pu;;sa~em dus aguas destinadas ao abaste
cimento ou a fins industriaes ou ngricolas, desde que dellas 
não resulte dnr11no á propria estrada. 

Da mesmu sort'~ execut;1ri\o todas as obrns d':1rte e farão 
tortos os tr:tballtos necP.ssarios para que a estrada não cree 
obsltlCuln algum u .. es,·onmento das :1gu:ts pluviaes, e para 
que a dirt•eç~o das outra~ vias de C'ommunicaçilu existentes 
núo reee!J:1 senão us nwdilica;:ões inrlispónst1veis e precedidas 
de npprovt~ção do G:Jvern''· u~ cruzamt•ntos com as ru'ls ou 
caminlws puhliros pnderiio ~er superiores, inferiores ou, 
quando tlbsolutnm,~nte se não pos'<l fazer por outro modo, de 
níveL con~truindo, p11rém, os concessionarios, a expenscs 
suns, n~ obra,; que os mesmos cruzamento,; tornarem nece~
snri<Js, !ic,.ntio lam!!t-•lu ;1 ~ea c:1rgo a- despezns com os signaes 
e I~U;Hd:!S (!IH• ft~I'Clll pret·bos para :tS c;auceiJHS dUJ':llltt• O dia 
e a no i L•·. Terão nesse C<~>O us concessiun:trios o direito de 
allerar a direcrüo das ruag ou ca1ninhos publicos com o fim 
de melhorar os cruzamentos ou de diminuir o seu numero 
precedendo conscntímc;nto do Governo, e, fJUando fôr de di
reito, .da Camara Municipal, e sem que possam perceber 
qu:Jirtuer taxa {Jela pass11gem nos pontos de intersecção. 

Em todos os cruzamentos superiores ou inferiores com as 
vias de communkat~o ordin:Jri;,s, o Governo terá o direito de 
m<~rcar n altura dos vãos do~ vinductos, a largura destes e a 
<Jue deverá haver entre os parapeitos em relação ás neces
sidades da circulação da via publica que ficar infe~ior. 

Nos cruzamentos àe nivel os trilhos serão collocados de 
modo n não embaraçar a circulação de carros ou carroças. 

Os cruzamentos de nivel terão, sempre que o Governo o 
exigir; cancellas ou barreira~, vedando a circulação da via 
de cornmuniençiio ordin;~ria na occasião da passagem dos trens; 
havendo, além d1sso, Ullla casa dtJ gu~rda tod~s as vezes que 
o mesmo Governo reconhecer essa necessidade. 

X 

Nos tunneis, como nos viaductos inferiores, deverá haver 
um intervnllo livre nun<~a uwnor de i"',50 de tada lado dos 
trilhos: Além disso, haver<i de dbtoncia em Llist:mciu, no in
terior dos tunneis, nkhus de abrigo. 

As :1berturas dos poços de construcção e ventilação dos 
tunneis serão guarnecidas de um parnpeito de alvenaria de 
dous metro~ de altura, c não poderão ser feitas nas vias de. 
communicação existentes. 

XI 

0,; concr'ssionarios empreg-arão mnterines de boa qualidade 
na execuç:io de todas as obras, c seguir:io sempre as pro-
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scripções da arte, de modo que obtenham construcções p~·r· 
feitamente sofid~s. 

O systema e dimensões das fundações das obras d'arte srr:io 
fixados por occasião da execuç~o, tendo em attenção a natu
reza do terreno e. as pressões supportad~s de accôrdo entre 
os concessionarios e o Governo. Os concessionarios serão 
obrigados <1 ministrar os apparelhos e pessoal necessarios ás 
sondagens e fincamento de estacas de ensaio, etc. 

Nas superstructuras dos viaductos ~s vigas de madeira ~ú 
poderão ser empregadas provis0riamente, devendo ser sulJ
slituidas por viga~ metallicas, logo que o Governo o exija. O 
emprego do ferro fundido em longcrões não será tolerado. 

Antes de entregues á circula~úo, toLias as obrns d'arte serão 
experimentadas, segundo o prÔgramma flUe fôr approvado 
pelo Governo e que será organizado á vista dos respectivos 
projectos. 

As despezas destas oxperiencias correrão por conta dos con
cessionarios. 

XII 

Os concessionarios construirão todos os edificios e depen
dencias necessarios para que o trafego se effectue regular
mente sem perigo para a segurança publica e com as 

·convenientes commodidades para os passageiros. 

XIII 

O Governo reserva o direHo de fazer executar pelos con
cessionarios, ou por conta delles durante o prazo da concessão, 
alterações, novas obras cuja necessidade a experiencia IJaja 
indicado em relação á segurança publica, policia da estrada 
de ferro ou do trafego. 

XIV 

O material rodante (locomotiv:ls, tenllers c carros, quer de 
passageiros, quer de mercadorias de qualquer naturezn) será 
construido de modo que :1aja segurança nos transportes e 
commodidade para os passageiros. O Governo poderá prohibir 
o emprego de material <JUC não preencha estas condições. 

XV 

Todas ~s indemnizaçües e despezas motivadas pela con
strucçiio, conservaçãu, trafego e reparaçüo da estrada de ferro 
correrão exclusivamente e sem excepção por conta dos con • 
cessionar i os. 
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XVI 

Os concessionarios serão obrigados a cumprir, na parte 
que lhes fôr applicavel. as disposições dos Regulamentos de 
26 de Abril de i857 e 26 de Dezembro de i874-, e bem assim 
quaesquer outros da mesma natureza que forem decretados 
para segurança e policia das estradas de ferro e carris ur
banos, uma vez que as novas condicões não contrariem as 
clausulas da presente concessão. • 

XVII 

Os concessionarios serão obrigados a romervar com cuidado, 
durante todo o tempo da concessão, e a m~nter em estado que 
possam perfeitamente preencher o seu destino, tanto a es
tr"ada de ferro e suas dependéncin;;, como o material rodante 
sob pPna de muit;~, mspen~i1o dn c'mcessão, ou de ser a con
servação feita pelo Governo á custa dos conces~ionarios. No 
caso d~ interrupção do tr~fego, excedente de oito dics con
secutivos, por motivo não justificado, o GPverno"terá o di
reito de impor uma multn por dia de interrupção, igual á 
renda liquida do dia anterior a ella, e restabelecerá o trafego, 
correndo as despezas por conta dos concsssionarios. 

XVIII 

O Governo poderá realizar em toda a extensão da estrada 
as construcções necess:1rias ao estabt>lecimento de uma linha 
telegraphica de sua propriedade, usando ou não, como melhor 
lhe parecer, dos me~mos postes das linlws telegraphicas que 
os conces>ionarios são obrigados a construir em toda a ex
tensão da estrada, responsabili,andu·se os mesmos conces
sionarios pela guardn dos tios, postes e apparelhos electricos 
que pertencerem ao Governo. 

Emquanto isto não se realizar, os concessionarios são obri
gados a expedir telegrammas do Governo com 50% de abati
mento da tarifa estabelecida para os telegrammas particulares.· 

XIX 

Durante o tempo do privilegio o Governo não concederá 
outra e~trnda de ferro na me>m:J direcçiio d:J que faz objecto 
da presente concessão, dentro de uma zona de um kilometro 
pr1ra c;~da lado do traçado definitivo, srdvo si se dirigir a 
pcnt11s terminaes diversos, e não receber p«ssageiros e cargas 
na zon~ acima determinada. 

Firn entendido que estas di~posições não se referem a 
linhas de carris de ferro de tracrão anima · ransporte 
de passageiros e cargas e que tambem ~ÇlJfl~-pp~os 
terminaes diversos, a respeito das ~W.S.II:bn"6,ij~âr~ 
não terão o direito de fazer recla çõ~: ~r. r; ,,.,-, ~-

PObER UECOTIVO !882 • 2 . '·f/."~ 
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XX 

A fisc~Iisação da estradn e do servir,o s8rá incumbida a um 
Engenheiro fiscal nomeado pelo Governo e por elle pag-o, ao 
qual eompete velar pelo fiel cumprimento dns presPntes 
clan~ulas. · 

E' livre ao Governo, em todo o t3mpo, mandar Engenheiros 
de sua confiança acompanhar os estudos e os trabalhos da 
construcç:lo, afim de examinar si ~iio executados com pro
ficiencia, methodo e precisa actividade. 

XXI 

Si, durante a exeenç'ío ou ainrla tlrpois da terminnção dos 
traballlus, se Vt~riliear que qn:dquer •.oiJra n:io foi f'X<wnt.· da 
conforme :t:; reg-ras a·~rtt;, o Go,·erno poderá cxi~ir dos con
cession:~rios a sna demo! :1:ão e recom:trucç~o total Otl parcial, 
ou fazel-a por administraç~o ti custa dos mtsmos cJnces
sionorios. 

XXII 

Um anno depois da termina•;:'ío rlos trabalhos os concr•ssio
narios entregar:-to ao Go' e r no um:1 pl~ :; ta cada>tral de to tia 
a e,;trada. bem cnm.t uma relat·:io d:ts estnçõe.; e obr!ls 
d'ar.te e um quadro demon,;t: ativo do custo da mesma es
trada. 

Del toda e qualquer alterM·ão ou ncquisição ulterior será 
tami.Jem enviada vlanta ao Governo. 

XXIII 

Os preços de tr;msporte serão fixados em tarifas appro
var!as pelo Governo, não potlPndo exced•·r ~ 60 °/o dos 
preç s acliJ<Ies do~ mei11s ordinanos de conducçãt) entre os 
lJOillOS l'Xlre:nos dn Jinhn COOl'Pditla. 

As turif~s St•rão r•!Visl<JS, pe!o mpnos, todos os cinco 
annos, e sempre que o Guveruo entender conveniente. 

XXIV 

Os concessionarios pod0rão f.ner todos os transportes por 
prPços in reriores aos das tarifas approvadas pPlo GovPrno, 
ma~ de um modo g-eral e sem exr·ept:üo, quer em JH'l'juizo, 
quer em favur de quem quer que sej:~. EsL:1s b:tix:•S de 
preço se rar;io ellectivas tom o conseur.i111ento do Governo, 
sendo o publico avisado por meio de annuncios affix<~dos 
nas estações e insertos nos jornaes. Si os concessionarios 
fizerem transportes por preços inferiores aos das tarifas, 
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sem aquelle prévio consentimento, o Governo poderá appli
car a mesma reducção a todos os transportes de igual cate· 
goria, isto é, pertencentes á mesma classe de tarifa, e os 
preços assim reduzidos não tornarão a SPr elevados, como 
no caso de prévio consentimento do Governo, sem auto
rização expressa deste, avisando-se o publico com um mez, 
pelo menos, de antecedencia. 

As reduc(.'ões concedidas a indigentes não poderão dar 
logar á applicação deste artigo. 

XXV 

Terão transporte gratuito os ag-entes do Correio e da Policia 
e quaesq uer empregndos pabliros que apresentarem passes 
dos respectivos chefes, declarando que vão em serviço pu
blico, observando-se a este respeito as prescripçõ~s em vigor 
do Ministerio da Airricultura, Cornmercio e Obras Publicas, ou 
as que para o futuro forem expedidas pelo mesmo Minis-
teria. · 

No caso de incendio em propriedades situadas nas ruas 
percorridas w~las Jinh11s dos concessionarios, ou em suas im
medinções. rerão tambem pas~ag••m gratuita os bombeiros e 
agrntes pnliciaes, independente da exhibirão ile passr's. 

Ficam á disposicão tio Gwerno todos os meios d<: transporte 
dos concessionariõs para a conducrão de tropas e materfal de 
guerra, mt•dianre um ab;1timento de 30 •;,, na tariFa. 

Sempre que o Governo o exigir, em circumstanrias e'l:traor
dinarias, .os concessionarios porão ás suas ordens todos os 
meios de transporte de que dispuzerem. 

~este caso o Governo, si o preferir, pngará aos conres
sionarios o que fôr con-rencionado, pelo u~o da eslrl:lda r torlo 
o s•~u material, não excedendo ll v11lor da renda média de 
perhdo Identico nos ultimo:, tres annos. 

SPr:io tr~nsportados com o abatimento de 20 % sobre os 
preros que pngarem os particubres os wateriaes que se des
tinarem a obras publicas quaesquer. 

XXVI 

LoirO que os dividendos excederem de 12 % o Governo terá 
o direito de exigir a reducção das tarifas de transporte. 

XXVII 

O srrvko de transporte de passageiros, b~g-ngens e cart;as 
será regulado por um hor:~rio provi>orio vpprovado pelo 
Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que 
será executadü pelo tempo de seis mezes, contado do prin
cipio da abertura da linha ao mesmo serviço. 
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Durante esse tempo os concessionarios poderão alterar o 
horario no sentido de maior ou menor frequencia no movi
~ento dos cnrros, dando aviso ao publico pelos jornaes mais 
lidos e outros meios de publicidade das alterações que fizerem, 
com antecedencia, pelo r11enos, de 48 horas. 

Findos os seis primeiros mezes, os concessionHios apresen
tarão o seu horario definitivo, que, sendo approvarlo pelo 
Governo, não poderá soffrer a Iteração alguma no sentido de 
diminuir a frequPncia de transporte na linha ou linhas, sem 
approvaçiio do mesmo Governo. 

Em qualquer tempo e~te terá direito de exigir maior nu· 
mero de viagens si o julgar conveniente á commodidade pu
blica. 

XXVIII 

Na época fixada para terminacão da concessão, a estrada de 
ferro e suas dependencias deverão .achar-se em bom estado 
deconservnção. Si no uítimo quinquennio da concessão a 
conservação da estrada fôr descurada, o Governo terá o di
reitQ de confis~ar a receita e em pregai-a naq uelle serviço . 

XXIX 

O Governo terá o direito de resgatar a estrada depois de 
decorridos :1.5 annos, desta d~ta. 

O preço do re~gate será regulado, em falta de accôrdo, 
pelo termo médio do rendimento liqui.Jo do ultimo quinquen· 
nio, e tendo-se em consideração a importancia das obras, ma· 
teria! e dependencias, no estado em que estiverem então. 

A importancin do resgate poderá ser paga em titulos da di· 
vida publica interna de 6 °/o de juro annual. 

Fica entendido que a presente clausula só é applicavel aos 
casos ordinarios, e que não abroga o direito de desapropria
ção por utilidade publica que tem o Estado. 

Findo o prazo do privileg-io reverterão para o domínio lia 
Illma. Camara o mnterial fixo e rodante desta em preza, sem 
direito a indemnizaçãl' alguma, excepto as propriedades im
moveis e de raiz. 

XXX 

Os concessionarios não poderão alienar a estrada ou parte 
desta sem prévia autorização do Governo. 

Poderão, mediante consentimento do Governo, arrendar 
a estrada e o' material fixo a alg-uma companhia ou em preza, 
á qual passará a propriedade do mnterial rodante e os direi
tos e obrigações deste contrato referentes ao custeio da es
trada. 
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XXXI 

Os concessionarios obrigam-se a não empregar nos diver
sos serviços da estrada senão pessoas livres. 

XXXII 

Todas as questões que se suscitarem entre o Governo e os 
concessionarios serão decididas por arbitramento, sem recurso 
algum. 

Cada uma das partes nomeará seu arbitro, e o terceiro, que 
no cnso de empate der.idirá definitivamente, será escolhido por 
~ccõrdo de ambos. Não se dando o accôrdo, cada um dos ar
bitr os dará o seu pnrecer e a questão será resolvida pela 
Sec~·ão dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado. 

XXXIII 

Os concessionarios pagarão á Illma. Camara Municipal 
pelos terrenos_d:l sua propriedade que occuparem o arren
damento que a mesma Carnara arbitrar, e farão acquisição 
dos que forem precisos par~ os fin~ de sua empreza. 

XXXIV 

Os concessionarios não poderão mudar o nivelamento das 
runs e praças sem autorização prévia da Illma. Camara Mu· 
nicipal.- -

As despezas feitas com as alterações do referido nivela
mento correrão por conta dos mesmos concessionarios. Todas 
as obras d'arte e as que dig-am re~peito ao nivelamento das 
ruas e praças serão executadas em toda a larg.ura destas para 
evit:tr precipicios e incommodos ás pessoas que pelas mesmas 
ruas e praças transitarem. 

XXXV 

Os concessionarios são res.ponsaveis P.ela~ despezas que exi
.gir o restabelecimento· do calçamento ou · ma(:adamisamento 
·das ruas e praças, si por qualquer circumstanci~ deixar de 
fuQt·cionar a estrada, ficimdo pará isto sujeito á Illma. Ca
mara o seu material fixo e rodante. 

XXXVI 

Todas as v:ezes que a Illma. Camara resolver a construcção 
e reconstrucção dos calçamentos das ruas e praças que forem 
atravessadas pelas linhas concedidas, nenhum embar~ço será 
opposto pelos concessio11arios, e nem poderão reclamar in· 
demnização alguma pela interrupção do trafego, que fôr in• 
dispensuvel, sendo além disto obrigados a collocar os trilhos 
á proporção que os calçamentos progredirem. 
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XXXVII 

P€'1~ innbservnncin de qualquer das pre~entes condições, 
poder~ o Governo impor multas de 20v:$ até 5:0008 e o dobro 
na reincidencia. 

XXXVIII 

Si fôr excedido algum dos prazos marcados nas presentes 
clamuln~, ou si os conce~~donarios ôe recusarem a cumprir as 
obrigl(;ões que resullnm das mesmas clausulas e do re~pe· 
ctrvo contrnto, c!epois da applicar;~o dns multas acima refe
rhl<~s, r~aduc;lrá a presente conces>-iio, salvo c:~so de força 
maior devidamente provado pernnle o Governo ImpPrial com 
a audierrcra da Secção dos .Negocios do Jmperio do Conselho 
de Estndo. 

XXXIX 

A pena de caducidnde dn concessão será imposta adminis
trativamente pelo Governo Imperi~l, sem dependencia de 
outra ro ma !idade. 

Fdla a ~~··mpetl'nte intimnrão aos concessionarigs, o Go
v~rno Imperial re;•s . .;umirá o diréito de •onceder a linha que 
é ubjt>Ctu t.l<~s pre~ent•"> elau~ulas :~quem julgar conveniente; 
não podendo o,; c .. nees~iouarios reclamar indemnizaç;·,o. por 

· qu: lquter titulo f]Ue sPja; e devendo remover os t;iliJOS 
d.·ntru do prazo do tres mpzes, contadog da data da intinwrão, 
sub pe11a J., dl'ec.t11ar-ge a reruoçào pelo Governo á custa dos 
ru~::stuos conce~sion;1rios. 

XL 

Os prazos marcarlos nas cbusulas 3a e 5a só poderão ser 
prorogados mediante o pagamf'nto de uma multa de 2UO;$ ~or 
mez de pronJgação concedida, ~alvo os casos. de força maror 
devidamente justificados perante o Governo e só por elle 
julgados. 

XLI 

Para garantia da fiel observancia e exacto cumprime~to 
das condições com que é feita esta concessão, os co_ncessw
mrios depositarão no Thesouro Nacional, anles da asstgnatura 
do respectivo contrato, a quantia de 2:0001$ em dinheiro ou 
titnlos da divida publica, ficando entendido que o deposito 
feito em dinheiro não vence juro algum. 

Esta eaução será completada á medida que delJa forem 
deduzidas as multas e reverterá para o Estado si caducar a 
conce>são. 

Palacio do Rio de Janeiro, 7 de Janeiro de !882.-Jose 
Antonio Saraiva. 
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DECRETO N. S373 - DE 7 DE JANEIRO DE f882 

Concede a G. Kemp e J. Whyte, ou á companhia q"e organizarem, p!jvilogio 
pat·a a constru ção, u<o o guzo de uma e~trada de ferro do systema Rig
genback entre a raiz da sel'fa da Tijuca, no por. to :erminal dos trilhos da 
Companhia de carris, de S. Christovão e o alto da Boa Yista, com dous ra
maes de linhas ferreas de carris partinào deste ultimo ponto. 

Attendendo ao que me requereram G. Kemp e J. Whyte, 
Hei poc bem Conceder-lhes, ou a companhia que organizarem, 
privileg-io por 50 annos para a "onstrucção, uso e gozo de uma 
estr<1da de ferro do systema Riggenback entre a raiz da Serra 
da Tiju ·a n0 ponto terminal dos trilhos da Companhia de car
ris de S. Christovão, e o alto d:t Boa Vista, com dous ramaes de 
linllas ferreas de carris partindo deste ultimo ponto e termi
nando, o pt'illleiro (do norce) nas iuunediaçõcs Cio alto da cas
cata grande, e o segundo (do sul nas vertGntes da Serra do lado 
do mar no ponto que fôr julgado ma's conyeniente à vi~ta dos 
respactivos estudos, sob as cla.usulas qu!'l ··om este b~~xa!.i as:.. 
sig.:adas po:· J<;se Ant·)!)io Saraiv .. do !\leu Cons lho, Senador 
do {,,,perio, r'r ·s d nt Jo Cun,elho de Ministrvs,. Miuistro e 
Secretario de Estado dcs :\'egocios d1\ Faz0nda e interino dos 
d:~. Agri ·ultura, Cu:urn 1·, io e O oras ~llbli as, yue assim o tenha 
entendido e faç:~ execut.;r. Paljl.cio do Rio de Janeiro em 7 de 
J.meiro de 1882, 61° da lndependencia e do lmper~~-

Com a rubri~a de Sua Magestade o Imperador. 

J osê Antonio Saraiva. 

Clausulas a que se refere o Decreto 
n. 8373 dest.a dat.a 

E' concedido a G. Kemp e J. "Vhyte, ou :i companhia que 
organizare;u, privilegio por '50 annos para a con,trucção, uso 
e gozo de utna estrad:1 de ferro entre a raiz da seru da Ti
juca, no ponto terminal dos trilhos da Companhia de S. Chris
tovão, e o alto da Bo~• Vista, com dous ramaes de linhas fer
reas de carris ·a partir deste ultimo ponto, o primeiro (do 
norte) desePvolvendo-se pelos torrenos da margem esquerda 
do valb principal até às immediações do alto da Cascata Grande, 
e o segundo, subindo a mugem direit.t do valle principal, 
atravessando parte da florestct do Estado, até ás vertentes 
da Serra do lado do mar no ponto que o Governo julgar mais 
conveniente á vista dos estudos que lhe serão apresentados. 
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Além do privilegio o Govemo Imperial concede os seguin
tes favore < : 

1. ° Cessão gratuita de terrenos devolutos e nacionaes, e 
bem assim dos comprehendidos nas sesmarias e pooses, ex:
cepto as indemnizações que forem de direito, para o leito da 
es~rada e dos ramaes e de suas dependencias. . 

2. 0 Direito de desapropriar, na fórma do Decreto n. 816 
de 10 de .lulho de 1855, os terrenos de domínio part·cular, 
pr&dios e b3mfeitorias, qu·> forem precisos para as obras de 
que trata o paragraplio antecedente. · 

3. 0 Isenção de direitos de importação sobre os trilhos, ma
chinas e instrumentos, e mais objectos destinados a coRstruc
ção, bem como sobre o carvão dJ p3dra indispmsavel p:1ra as 
officinas e custeio da estrada. · 

Esta isenção não se fará. àffectiva emquanto os concessio
narios não apresentarem no Thesouro Nacional a reLtção dos 
sobreditos objectos, especificando a respectiva quantidade. 

Cessará o favor, ficando os concessionarios sujeitos á res
tituição dos direitos que teriam de pagar e á multa do dobro 
desses direitos imposta pelo MiRisterio da Agricultura, Com
mareio e Obràs Publicas, ou pelo da Fazenda, si se provar que 
elles alienaram por qualquer titulo objectos importados, sem 
que precedesse licença daquelles Ministerios e pagamento 
dos respectivos direitos. 

4. 0 Direito de preferencia em igualdade de con~Hções para a 
construcção dos· prolongamentos ou ramaes das linhas ferreas 
que fazem objecto da presente concessão. 

II 

Si as estradas que fazem objecto da presente concessão ti\l'e
rem de ser construídas por companhia, será esta organizada de 
accôrdo com as leis e regulamentos em vigor, terá represen
tante ou domicilio legal no Imperio e lhe serão applicaveis 
todas as estipulações expressas nas presentes clausulas. 

As àuvidas e questões que s l suscitarem, estranhas á intelli
gencia das presentes clausulas, se~ão resolvidas de accôrdo com 
a legislação brazileira e pelos tribunaes brazileiros. 

III 

Os trabalhos da estrada começarão no prazo de seis mezes 
contados da data da approvação dos respectivos estudos e pro
seguirão sem interrupção, devendo ficar conclui dos os da linha 
principal até o prazo de dezoito mezes contados da mesma data 
e os dos ramaes até um anno depois. 

IV 
Os trabalhos de construcção não poderão ser encetados sem 

prévia autorização do Governo e da Illma. Camara Mu
nicipal na parte que lhe competir ; para isso os projectos de 
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todos esses trabalhos serão organizados em duplicata e sub
mettidos á. approvação do mesmo Governe. Um dos exemplares 
·ssrá devolvido aos concessionarios com o visto do Chefe da 
Directoria das Obras Publicas do Ministerio da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, e outro ficará. archiva.do no 
mesmo Ministerio. 

v 

Até oito mezes contados da da.ta da pregente concessão serão 
apresentados ao Governo os estudos da estrada e dos ramaes, os 
quaes constarão dos seguintes documentos: 

I. Planta geral das linhai concedidas e um perfil longitu
dinal com indicação dos pontos obrigados de passageon. O 
traçado será indtcado por uma liaha vermelha e continua sobre 
a pbnta geral na escala de 1 por 1.000, com indicação dos 
raios de cu1·vatura e a .:onfiguração do terreno representada 
por meio de curvas de nivel ec1uidistantes de tres metros ; e bem 
assim, em uma zona de vinte metros, pelo menos, para cada 
lado, as matas, terrenos pedregosos, as divisas das proprieda
des particulares e as terras devolutas. 

Nessa planta serão indicadas todas as distancias kilometri
cas contadas. do ponto de partida da estrada de ferro, a extensão 
dos alinhamentos rectos, e bem assim a origem, a extremidade, 
o desenvolvimento, o raio e sentido das curvas. 

O perfil longitudinal será feito na escala de i por 200 para 
as alturas, e de 1 por 2.000 para as distancias horizontaes, 
mostrando respectivamente por linhas pretas e vermelhas o 
terreno natural e as pla.tafórmas dos córtes e aterros. Indicará, 
por meio de tres linhas horizonta.es, traçadas abaixo do plano 
de comparação : . 

f. o As distancias kilometricas, contadas a partir da origem 
da estrada de ferro. 

2. 0 A ext1nsão e indicação das rampas e contra-rampas e 
a extensão dos patamares. 

3.0 A e:s:tensão dos alinhamentos rectos e o desenvolvimento 
e raios das curvas. 

No perfil longitudinal e na planta será. indicada a posição das 
estações, paradas, obras d'arte e vias de communicação trans
versa3s. 

O perfil longitudinal será acompanhado por um certo numero 
de perfis transversaes, inclusive typo da estrada de ferro. 

Estes perfis serão feitos na escala de 1 por 100. 
li. Projectosc ompletos e especificad0s de todas as obras na

cessarias para o estabelecimento da estrada, suas estações e 
dependencias, bem como as plantas de todas as propriedades 
que fór necessario adquirir por meio de desapropriação. 

Os projectos das obras d'arte compor-se-hão de projecções 
horizontaes e verticaes e de córtes transversaes e longitudinaes 
na escala de 1 por 100 ; 
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. A: rela9ão do~ viadu~tos, pontilhões e boeiros, com 1s prin
clp.tes d1mensoes, posição na I:nha, systema de construcção 
e quant:dade da obra; . 

A tabella da quantidade de excavações necessarias para exe
cutar-se o projecto com indic <ção da classificação approxi
mada. dos materiaes e das distancias méJias de transporte ; 

A tabella dos alinhamentos, raios de curvas, cotas de decli
vidades e suas extensões : 

As cadernetas authenti.cadas das notas dàs operações to.Jo-
graphicas, geodesicas e astronomi~aiil feitas no terreno ; · 

Os desenhos dos trilhos e aceessorios em grandeza de 
execução. 

VI 

Antes de resolver sobre os prqjectos submettidos á sua appro
vação, poderá o Governo mand ;r proceder, a r.~xpensas dos 
eoncessiona~ios, ás ope1· JÇ\ies grap]1icas riecessaria~ ao ex: me 
dos p:•ojectos e pode:á modificar es>es projectos como julg.<r 
eon vemente. 

O Governo poderá designa~ o~ :-ontos em que devem ser 
estabelecidas as ' stações e paradas. 

Os estudos serão considerados approvaJos si até o fim de 
tres mezes o Go1•erno não tiver exigido alguma modifica ão. 

Os concession··1·ios não poderão, sem autorização expressa 
do Governo, modificar os projectos appro1•ados. Todavia, não 
obstante a approvação do perfil longitud nal, poderão fazer as 
modificações necessarias ao estabelecimento das obras d'arte, 
passagens de nivel e paradas indicadas no projecto ap~rovado. 

VII 

A estrada ser<t construída segundo o systema Riggenback, 
e nas melhores condições de curvatura e declividade que o 
terreao J"3rmitttir. 

Será de via. singela; mas terá os desvios e linhas auxiliares 
que forem necessarios pa1 a o movimento dos trens. 

A distancia entre as fac ·s internas dos trilhos será de fm,OOO. 
As dimensões do perfil transversal serão sujeitas á approva

ção do Governo. 
As valletas longitudinaes terão as dimensões e declives ne

cessarios para dar prompto éscoamento ás agú.as. 
A inclinação dos taludes dos córtes e aterros será fixada 

em vista da altura destes e da natureza do terreno. 
Na construcção das linhas ferreas de carris seguir-se-ha o 

que está estabelecido no Regulamento :i e 26 de Dezembro 
de f874. 
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VIII 

·Os concessionarios serão responsaveis pela boa. conservação 
das matas do Estado nos limites do espaço cujo gozo lhes fôr 
permittido, obrigando-se a substituir por novas as arvores que 
morrerem, a executar as suas obras de modo que nem os enca
namentos publicos de aguas so:ffram damno algum, nem estas 
sejam turvadas por quaesqaer residuos provenientes do serviço 
da esLrada ou de suas depeadencias, e não poderão impedir que 
se façam em qualquer tempo as obras necessarias á passagem 
das aguas destinadas ao abastecimento ou a fins industriaes 
ou agricolas, deode que dellas não resulte damno à propria 
estrada. 

Da mesma. sorte executarão todas as obras d'arte e farão todos 
os t~abalhos necessarios para que a estrada não crêe obsta.culo 
algum ao escoamento das aguas ].:luviaes, e para que a direcção 
das outras vias de corumunicação existentes não receba senão 
as modificações indispensaveis e pt·ecedidas 'de approva.ção do 
Governo. . 

Os cruzamentos com !lB ruas ou caminhos publicas• poderão 
ser superióres, inferiores; ou, quando absolutamente se não 
possa fazer por outr.l modo, d3 :n:vel, construindo, porém, os 
conc'lssion rios, a expensas suas, as obr s que 0'5 m<>smos cru
zamento' tornarem n3o·ess•rias. fk\ndo tambem a &eu cargo 
as despezas com 0' signoes e guardas que forem precisos para 
ns canc~llas durante o dia e a noite. Terão n1sse caso o direito 
d3 alterar a direcçào da' ruas ou caminhos publi~os, com o fim 
de melhonr os cruzamentos ou de diminuir •> seu numero, pre
cedendo consentimento do Governo e, quando fór de direito, 
da Cama.ra Municipal, e sem que pos .. a.m perceber qullquer 
taxa pela p:~.ssa.gem n~s pontos de int·,rsecçlto .. 

Em todos os cruzamentos superiores ou inferiores com as 
vias de communicação ordina.rias o Governo terá o direito de 
marcar a a.lLura dos vãos dos vi 1ductos. a. largura destes e a 
que deverá haver entre oa parapeitos em relação ás nece~sidades 
da circulação da via pubhca. que ficar inferior. 

Nos cruzamentos de nivel os trilhos serão collocados de modo 
a não embaraçar a circulação de carros e carroças." 

Os cruzamentos de nivel terão, sempre que o Governo o 
exigir. c•ncellas ou barreiras, vedando a circulação da via de 
communicação ordinaria na occasião da : assagem doa trens; 
havendo, além disso, uma casa de guarda todas as vezes que o 
mesmo Governo reconhecer essa necessidade. 

IX 

Os concessionarios empregarão materiaes de boa qualidade 
na execução de todas as obras, e seguirão sempre as prescri
pções da arte, de modo que obtenham construcções perfeita· 
mente solidas. 

O systema e dimensões das fundações da.s obras d'arte serão 
fixados por occasião da execução, tendo em attenção a natureza 
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do terreno e as pressões supportad1s, de accôrdo entre os con
cessionarios e o Governo. Os conceosionarios serão obrigados 
a ministr.ir os apparelhos e pessoal necessarios ás sondagens 
e fincamento de estacas, de ensaios, etc. 

Nas sup3rstructuras dos viaductos as vigas de madeira. só 
pod~rão ser empregadas provisoriamente, devendo ser sub
stituídas por vigas metallica ·, logo que o Govez·no o exija. O 
emprego de ferro fundido em longerações não será tolerado. 

Antes de entregu3s a circulação, todas as. obras d'art3 serão 
experimentadas, segundo o program;na que fõr appr(;JV:l.<io pelo 
Governo e que será organizado a vista dos respectivos projectos. 

As despezas destas experiencias correrão por conta dos con
cessionarios . 

X 

Os concessionarios construirão todos os edificios e dependen
cias necessarias para que o trafego se e1f3ctue regularmente, 
sem perigo p<ra a segurança publica, e com as convenientes 
commodidafies para os passageiros. 

XI 

O Governo reserva o direito de fazer executar pelos conees
sionarios, ou por conta delles durante o prazo da concessão, 
alterações, novas obras cuja necessidade a experiencia haja 
indicado em relação á segurança publica, policia da estrada 
de ferro ou do trafego. 

XII 

O material rodante (locomotivas, tendera e carros, ~fUer de 
passageiros, quer de mercadorias de qualquer natureza) s1rá 
construido de modo que h >ja segurança nos transportes e 
commodid 1de para os passageiros. 

O Governo poderá prohibir o emprego de material que não 
preencha estas condições. 

XIII 

Todas as indemnizações e despezas motivadas pela construc
ção, con~ervação, trafego e reparação da estrada de ferro e dos 
seus ramaes, correrão exclusivamente e sem excepção por 
conta dos concessionarios. 

XIV 

Os concessionarios serão obrigados a cumprir na parte que 
lhe3 fõr applicavel as disposições dos Regulamentos de 26 de 
Abril de 1857 e 26 de Dezembro de 1874, e bem assim quaes-
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quer outras da mesma natureza. que forem deeretadas para a 
segurmça e policia das estradas de fet·ro e carris urbanos, 
uma v •z que as novas conàições não contrariem as ela usulas 
da presente concessão. 

XV 

Os concessioparios serão obrigados a conqervar com cuidado 
durante to4o o tempo da concessão, e a manter em estado que 
possam perfeitamente preencher o seu destino, tanto a estrada 
de ferro à suas dependencias, ~omo o matel'ial rodante, sob 
pena de multa, suspensão da concessão, ou de ser a conservação 
feit t pelo GJverno á custa dos mesmos concessiónarios. No 
caso de interrupção do trafego, excedente de oito dias consecu
tivos, por motivo não justificado, o Governo terá o direito de 
impôr uma multa por dia de interrupção igual á renda liquida 
do dia anterior a ella, e restabelecerá o trafego, correndo as 
despezas por conta dos concessionarios. 

XVI 

O Governo poderá realizar em to~a a extensão da estrada as 
eonatrucções neceasarias ao estabelecimento de uma linha 
telegraphica de sua propriedade, usando ou não, como melhor 
lhe par"cer, d~s mesmos postes das linhas t~legraphicas que os 
concessionarios sã.1 obrigados a cJnstruir em toda a extensão 
da estrada, responsabilisando-se os mesmos concessionarios 
pela guarda dos fios, postes e apparelhos electricos que pertea
cerem ao Governo. 

Em quanto isto não se realizar, são obrigados a expedir 
telegrammas do Governo com 50 oJo de a•atimento da tarifa. 
estabelecida para. os telegrammas particulares. 

XVII 

Durante o tempo do privilegio o Governo não concederá 
outra. esLrada de fer<·o na mesma direcç'ão da linha principal 
que faz objecto da presente concessão, dentro da zona. de um 
kilometro para c!!.da lado do traçado definitivo, salvo si se 
dirigir a pontos termina~s diversos e não receber passageiros 
e carga> na zona acima determinada. 

Fica entendido que esta; àisp Jsições não se referem a linhas 
de carris de ferro de tracção animada para transporte de 
passageiros e cargas e que tambem se dirijam a pontos 
termia1aes diversos, a respeito das quaes os concessionarios não 
terão o direito de fazer reclamações. 

Em relação aos ramaes o privihgio conced' _ hende 
sómente o direito exclusivo qil~ aos ~~SfWJ!.af~-s- . 
reservado para a con>trucção de hnha tl\,.~Jl~i'tt!!@,lltr~~-., .. 
os pontos extremos dos mesmos ram&e , 'O ' D,, i? • • ·. 

~• C··· "'i~~~ 
..... ,_ .... 
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XVIII 

A :fiscalisação da estrada e s9us ramaes, e do serviço será 
incumbida a um Engenheiro :fiscal nomeado pelo Governo e 
por elle pago, ao qual compete vehr pelo :fiel cumprimento das 
presentes clausulas. 

E' livre ao Governo, em todo o tempo, mandar Engenheiros 
de sua confiança acompanhar os estudos e trabalhos da. con
strucção, afim de examinar si são executados com pro:ficiencia, 
methodo e precisa activida.de. · 

XIX 

Si durante a exeeaçio ou ainda depois da terminação dos 
trabalhos, se verificar que qualquer obra não foi executada 
conforme as regras d'atte, o Governo poderá exigir dos con
cessionários a sua demolição e reconstrucção total ou parcial, 
ou fazel-a por administração á. custa dos mesmos concessio
narios. 

XX 

Um anno depois da terminação dos trabalhos os concessiona
rios entregarão ao Governo uma planta cadastral de toda a 
e<trada e rama •s, bem como•uma rel<ção das estações e obras 
d'arte, e um quadro demonstrativo do custo da mesma ~strada. 

D l toda e. qualquer alteração ou acquisição ulterior será 
tambem enviada planta ao Governo. 

XXI 

Os preços de transport'l serão fixados em tarifas ·approva.daa 
pelo Gwerno, não pod ·ndo exced~r 60 °/.. do1 praços actuaes 
dos m·Jios ordinarios da conducção entre os pontos extremos da 
linh!> c nc :dida. 

As tarifas s rão ravistas, pelo menos, tod 1s os cinco annos e 
sempre que o Governo entender conveniente. 

XXII 

Os concessionarios poderão fazAr todos os transportes por 
preços inferiores aos das tarifas approvadas pelo Governo, mas 
de um .nodo geral e sem excepção, qu 'r em prejuízo, quer em 
fa.vor de quem quer que seja. Estas baixas de preço se farão 
etrectivas com o consentimento do Governo, sendo o publico 
avisado por meio de annuncios affixados nas estações e insertos 
nos jornaes. Si os concessionarios fizerem t:ansport911 .por 
preços inferiores aos das tarifas, sem aquelle prévio consenti
mento, o Governo poderá applicar a mesma reducção a todos os 
tra11sportes de iguaJ. categoria, isto é, pertencenteà á mesma. 
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classe de tarifa, e Ol! pre9os assim reduzidos não tornarão a. 
ser elevados, como no caso de prévio consentimento do 
Governo, sem autorização e'Ipressa 61.este, avisando-se o publico 
com um mez pelo m~nos d1 antecedencia. 

As reducções conc:;didas a indigentes não poderão dá.r logar 
á applicação dest3 artigo. 

XXIII 

Terão transport9 gratuito os agentes do Correio e da Policia 
e quaesquer empregados publicof! que apresentarem passes
elos re>pectivos chefes, declar1ndo q~e vão ém serviço publico, 
obs 'rvando-se a este resp·)ito as prescripções em vigor do 
Ministeri • da Agricultura, Comm~rcio e Obr••B Publicas, ou as 
que para o futuro forem expedidas peló mesmo Ministerio • 
. No c' -o do incendio em propriedades situadas nas ·ruas 

percorridas pelas linhas dos concessíonarios, ou em suas im
mediações, tambem terão pass:1gem gratuita os bombeiros e 
agente~ policiaes, inc!ependente de exhibição de passes -

Ficam à disposição do Governo todos os meios de transporte 
dos concessionarios para a conducção de tropas e material de 
guer·r·a, mediante um abatimento de 30 °f0 na tarifa. 

Sempre que o Governo o exigir, em circums~ancias extra
ordinarias. os concessionarios po:·ão as suas ordens todos os 
meios de transporte d' que dispuzerem. 

Neste caso o Grwerno, si o preferir, pagarà aos conce~siona
rios o que fór convencionado pelo uso da estt·ada e to:lo o seu 
materict!, não exc•,dendo o valor da renda média de período 
iden tiro nos ultimos tres annos. 

Serão transportados com o abatimento de 20 °/0 sobre os 
preços que pagarem os pa·ticu1ares os materiaes que sedes
tinarem a obr.ts publicas quaesquer. 

XXIV 

Logo que os diddendos excederem de 12 °/o o Governo terá 
o direito de e::s:igir a reducçãJ das tarif~s de transportes. 

XXV 

O serviço de transporte de pa-;sageiros, bagagens e cargas 
será regulado por um horario provis >rio approl'ado pelo Minis
ter·o da .Agricuhura, Commercio e Obras Publicas que será 
ex cut.do pelo tempo de seis mezes, contado do principio da 
abertura da linha ao mesmo serviço. 

D.u·ant·J est1 tempo os concessionarios poderão alterar o 
horario no sentido de maior ou menor frequenc'a no movi
mento dos carros, dando avi-<o ao publico pelos jornaes mais 
lidos e outros meios de publicidade das alterações que fizerem, 
com antecedencia, pelo menos, de 48 horas. 
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Findos os seis primeiros mezes os concessionarios apre
sentarão o seu horario definitivo, que sendo approvado pelo 
Governo, não poderá soffrer alteração alguma no sentido de 
diminuir a frequencia de transporte na linha ou linhas sem 
approvação do mesmo Governo. 

Em qualquer tempo este terá. o direito de exigir maior 
numero de viagens, si o julgar conveniente a commodidade 
publica. 

XXVI 

O Governo terá. o direito de resgatar esta concessão depois 
de decorridos i5 annos desta data. 

O preço do resglte será. regulado, em falta de accô~do, p~lo 
termo médio do rendimento liquido do ultimo quinquennio e 
tendo-se em consideração a importancia das obras, material 
e d ·pendencias no estado em que estiv •r 'm então. 

A importancia do resgate poderá. ser p • ga em títulos da 
divida publica interna de 6 °/o de juro annual. 

Fica entendido que a presente clausula só é applicavel aos 
casos ordinarios e que não abroga o direito de desapropriação 
por utilidade publica que t~m o Estado. 

Findo o prazo ,do privilegio reverterão para o domínio da 
Illma. Camara'' o material fixo e rodante desta empreza, 
sem direito a indemnização alguma, ex.cepto as propriedades 
immoveis e de raiz. 

XXVII 

Na época fixada para termiuação da concessão, a estrada 
de ferro, seus prolongamentos e ramaes e dependencias deverão 
.achar-se em bom estado de conservação. Si no ultimo quin
quennio da concessão a com;ervação da estrada fôr descurada, 
o Governo terá o direito de confiscar a receita e empregai-a 
naquelle serviço. 

XXVIII 

Os concessionarios não poderão alienar a estrada ou parte 
desta sem prévia autorização do Governo. 

Poderão, mediante consentimento do Governo, arrend1r a 
estrada e o material fixo a alguma companhia ou emp~ez;. á 
qual passará a propriedade do material rodante e os drreltos 
e obrigações deste contrato referentes ao custeio da estrada. 

XXIX 

Os concessionarios obrigam-se a não empregar nos diversos 
serviços da estrada senão pessoas livres. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 33 

XXX 

Todas as questões que se suscitarem eutre o Governo e os 
concessionarios serão decididas por arbitramento sem recurso 
algum. 

Cada uma das partes nomeará seu arbitro, e o terceiro, q_ue 
no caso de empate decidirá definitivamente, será escolhido 
por accórdo ; cada um dos arbitros nomeados dara o seu parecer 
e a questão será. resolvida p~la Secção dos Negocios do Imperio 
do Conselho de Estado. 

XXXI 

Os concessionar·ios pagarão a Illma. Camara Municipal0 

pelos terrenos de sua propriedade que occuparem, o arrenda
mento que a mesma Camara arbitrar, e farão acquisição dos 
que forem precisos para. os fins da sua empreza. 

XXXII 

Os concessionarios não poderão mudar o nivelamento das 
ruas e praças, sem autorização da lllma. Camara Municipal. 

As despezas feitas com as alterações do referido nivelamento 
correrão por conta dos mesmos concessionarios. 

Todas as obras d'arte e as que digam t•espeito ao nivela
mento das ruas e praças serão executadas em toda a largura 
dest.as, para evitar precipícios e incommodos ãs pessoas que 
pelas mesmas ruas e praças transitarem. 

XXXIII 

Os concessionarios são responsaveis pelas despezas que exigi r 
o restabelecim'clnto do calçamento ou macada.misamento das 
ru,ls e praças, si por qualquer circumstancia deixarem de 
funccionar as linhas concedidas, ficando para isto sujeito á 
lllma. Camara o seu material fi:s:o e rodante. 

XXXIV 

Todas as vezes que a Illma. Camara resolver a constrticção 
e reconstrucção dos calçamentos das ruas e praças que forem 
atravessadas pelas linhas concedidas, nenhum embaraço será. 
opposto pelos concessiona.rios, nem reclamada qualquer indem
niz!l.ção pela ir.t~rmpção do trafego que fór indispensavel; 
sendo além disso obrigados a collocar os trilhos a propor
ção que o mesmo calçamento progredir. 

PODER EXECUTIVO 1882 3 
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XXXV 

Pelainobservancia de qu'1lquer das presentes clausulas po
der:i. o Governo impor multas de duzentos mil réis até cinco 
contos de réis e o dobro na reincidencia. 

XXXVI 

Si fôr excedido algum dos prazos marcados nas presentes 
clausulas ou si os concessionario~ se recusarem a cumpri~ as 
obrigações que resultam das mesmas clausulas e do respectivo 
contrato depois da applicação das multas acima referidas, ca
ducará a presente concessão, salvo o caso de força maior devi
damente provado perante o Governo Imperial com a audiencia 
da Secção dos Negocias do lmperio do Conselho de Estado. 

XXXVII 

A pena de caducidade da concessão será imposta adminis
trativamente pelo Governo Im:1erial, sem dependencia de outra 
formalidade. 

Feita a competente intimação aos concessionarios, o Governo 
Imperial reassumirá. ú direito de conceder a. linha que é objecto 
daso presentes cla.usulas a quem julgar conveniei).t 1 ; não po
dendo os concessionarios reclamar indemnização por qualquer 
titulo que seja ; e devendo remover os trilhos dentro do prazo 
Ele tres mezes, contados da data da intimação, sob p0na de 
etfectuar-se a. remoção pelo Governo, á custa dos mesmos con
cessionarios. 

XXXVIII 

Os prazos marcados nas clausulas 3"' e 5·1 só podem ser pro
rogados mediante o pagamento de uma multa de duzentos mil 
réis por mez dQ prorogação concedida, salvos os casos de força 
maior justificados perante o Governo e só por elle julgados. 

XXXIX 

Para garantia da fiel observancia e exacto cumprimento das 
condições com que é feita esta concessão os concessionarios 

. deposita!'ão no Thesouro Nacional, antes da assignatura do 
respectivo contrato, a quantia. de dez contos de réis em dinheiro 
ou titulos da divida. publica, ficando entendido que o deposito 
feito. em dinheiro não vence juro algum. Esta caução ser:i 
eompletada :i medida que della forem deduzidas as multas, e 
reverterá para o Estado si caducar a concessão. 

Palscio do Rio de Jan0iro em 7 de Janeiro de 1882. - J osc 
An,·onio Saraiua. 



DECRETO N. 8374 -DE 14 l)E JANEffiO DE i882 

Approva, com a modificação a·bai:.:o indicada, as altcra~ões ultimamente 
feitas nos estatutos do < Banco Commoreial do Rio do Janeiro •. 

r 

Attendendo ao que Me requereu o conselho direetor do
« Banco Commercia.l do Rio de Janeiro •, e Tendo ouvido a 
Secção de Fazenda do Conselho de Estado, Hei por bem, de 
conformidade com a Minha Imperial Resolução de 24 de De
zembro proximo passado, Approvar as alterações ultimamente 
feitas nos estatutos do mesmo Banco, supprimindo-se, porém, 
na do art. 10 as palavras - sem responsabilidade do Banco. 

José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Senador de lmperio, 
Presidente do Conselho de Ministros. Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Fazendlt e Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça exacutar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 14 de Janeiro de 1882, 6i" fia 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Antonio Sarai-,a. 

Alterações a que se rerere o deereto supra 

Artigos dos estatutos do Banco Commercial do Rio de Janeirl) 
actuatmente em ?:igor e que são alterados pelos que lhes ficam 
em {rente ; de accórdo com a 1·esolução da assembléa geral de 
:lO de Agosto de :188!. 

ARTIGO 2• 

O seu fundo capital é de 
:l2.000:000J)OOO em 60.000 acções 
de 2001'/000, divididas em tres 
series de 201)000 cnda uma. 

As 28.:160 actualmente emit· 
tidas ficam reduzidas a 20.000 
com o valor já realizado de 
200,'?000, constituindo a pri
meira serie. 

A redu~ção se fará proporcio
nalmente ao capital entrado 
de cada accionista. 

Os accionistas de menos de 
uma aA:ção inclusive receberão 
a importancia respectiva ao 
par. 
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·: .. ·A emissão Ide f2" e a• series I porção das acções que possui
de acções se fará no todo ou rem; e qualquer premio que se 
em parte, precedendo autori- obtiver será applicado ao fundo 
zação da assembléa geral pedida de reserva do Banco. 
pela administração do Banco de 
accôrdo com a commissão fis-
cal, preferindo-se sempre os 
-accionistas na proporção das ac-
.ções que possuírem; e qualquer 
premio que se obtiver será ap-
plicado ao fundo de reserva do 
Banco. 

ARTIGO 6" 

Todos os semestres, dos lu
cros liqnidos do Banco relativos 
ás operações respectivas a cada 
um, que a administração re
solver sejam distribuídos, se 
deduzirá de 6 até 10 % para 
fundo de reserva, fazendo-se 
do restante dividendo aos ac
cionistas, o qual não excederá 
de 9 % ao anno do capital rea
lizado, devendo qualquer sobra 
ser conservada sub o titulo de 
lucros suspensos até que sua 
importancia com a do fundo 
de reserva attinja e se con
serve sempre na razão da terça 
parte do capital realizado, de
pois do que se dividirão todos 
os lucros. 

Si até então e mesmo depois, 
em qualquer semestre, a impor
tancia dos lucros liquidos não 
fõr sufficiente para fazer o di
videndo na dita razão de 9 '4. 
ao anno, se retirará dos lucros 
suspensos, até onde elles per
mittirem, o que fôr necessario 
para completai-o. 

Não se distribuirá dividendo 
emquanto se der desfalque no 
capital realizado. 

ARTIG\1 9", §5° 

f;- Comprar e vender por conta 
,propria metaes preciqsos, titu
.!os; da divida publica interna 
ou ~externa do Imperio ( que 
poderá tambem subscrever) e 

Todos os s~mestres, dos lu
cros liquidos do Banco rela
tivos ás operações respectivas 
acada um, que aadruinistra
ção resolver sejam distribui
dos, se deduzirá de 6 a iO % 
para funrlo rle reserva, fazendo
se do restante dividendo aos 
accionistas. o qual .não exce
derá de 12% ao anno, devendo 
qualquer sobra ser conservada 
sob o titulo de lucros suspen
sos, emquanto sua importan
cia com a do fundo de reserva 
não attingir á quinta parte 
do capital realizado, depois do 
que se poderá. dividir todos os 
lucros. 

Não se distribuirá dividendo 
emquanto se der desfalque no 
capital realizado. 

Comprar e vender por conta 
propria metaes preciosos, e bem 
assim comprar, vender e sub
screver títulos da divida pu
blica, interna ou externa do 
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acções de companhias ncr,'di
tadas cujo capital esteja todo 
realizado. 

Im per i o, accões e titulos tle 
companhias c ernprezas, letras 
h ypothecarias e obrigações de 
preferencia (debentures). 

ARTIGO 9", ~ 6o 1 

Fazer emprestimos sob pe-1 Fazer ''mprestimos sob pe
nhor de ouro, prata ou diaman- 1 nllor de OUI'<l, prata ou diaman
tes, de apoliees da divida pu- i tes, de ;:!"':ices da divida pu
blica geral e provincial, de i blica ge;·a I ,. pro1·incial, títulos 
acr,ões de companhias acredi-

1 
e acçliés de co1npauhi:1s e em

tadas que tenham e•Jtar;;'w n~a i , pr••zas a::redtt:illaS que tenham 
e cujo c:tpit:1! cst,•ja to:Io real i-' colaf;::o r:·a! e, relo n:enos, 
zad,,, de títulos p:uticularcsqne: metal.~ du captlal rr~aiizatlo, 
represente:u le.~iiitJI:tS traus-: !Jellt cu1:1o sob il'!ras hypolhe
acçües conunen.:i;;es e de JUt~r- ; carias ,l oiJrig-:"!<::õt~s de prefe
ear!orias náo sujei !as á cor- : r~'ncia (irbenlure.,), d~ títulos 
rupr;:1o, uepnsitada=- na,; Alfan-: partieul.1res lJll') representem 
tlegas e arnJ;1zr~us ;dfau,~ega<.lus lr.giti:!.as ir;l::::;;u~~:-ües co:uZJJer
ou particul~re.>. ci:~es e de ll:r;rc:tdoria.s não su-

A itllport::ncia •los ti!uJ;:s j<'ila,; ;i c:>;·rup~úu, depositadas 
descunlado,; c"' que liouyer . n:1s A!fandegas c arruazt•ns_al
uru;l só fi:·;rJa rt•si ~e:l~~"' nn. t;i-' fand,~g:-~,:o~ ou p~rticularf'S. 
da:!e llo Hio ll0 Ja·>Pil'.l, n d~h! .\ i::~;:":-::~neia tlos títulos, 
no.ta< rromi<sorias e a •:u ta·- de>~eun Lido-: Plll que houver 
pita! das acçües co:11pr:ul;,s d•;. ullla su lln:•:t rP>idcnte na ci
uutr:ts cotupau!Jia>, nunca ex- dadt) du Ri<> de J:!neiro, a das 
cederú á terÇ<l parte do capital nota>< pw:n:,;:<oria>, a de ac•:ües, 
realizado do ll:mco. nem á, letras hyp.lltJccarias e títulos 
quarta parte os C!itp:·esliruos ;, . (k prderentia cnmrrados de 
cu;·to pr:ozo snbre hypotilecas i nnlr:b r,omp:tnlJi::s e elllprezas 
de predios ur~•anos, sitos na u:1o cxc•'d. ra á :netade <Jo ca
cidallc do Hio ele Janeiro. I pita i r.·aliz:: io d.• Banco, nem 

ARTIGO !0, ultima parte 

-,a qnad:1 parte"' cn:prestimos 
:a ·~llrtu i>razn ;obre hypot!Jecas 
d:· pretlio,; urbanos, sitos na 
cidade do Hio dL' Janeiro. 

Assim, mais, não serão tam- Assim, mais, não serão tam-
bem admittido;; como cau•;ões, bem admittidos como cauções, 
títulos ou acções de cornpa- títulos ou acções de compa
nhias cujo capital não est~eja ni!Ías e emprezas, cujo capital 
todo re;llizado, sendo porém não esteja, pelo menos, me1ade 
licito recebei-os Pxeepcional- realizado, sendo, porém, licito 
mente em pagan1ento ou re- recebel-osexcepcionalmenteem 
forço de garantia ternporaria- pagamento ou reforco de ga
mente sem responsabilidade do rantia temporariamente sem 
l:tanco, si attendiveis circum- responsabilidade do Banco, si at
stancias isso aconselharem, de- tendi v eis circumstancias isso 
vendo-se porém aproveitar qual- aconselharem; devendo-se, po
quer ensejo favoravel para dis-~ rém, aproveitar qualquer eu
por desses titulos. sejo favoravel para dispor des-

ess ti tu los. . 
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ARTIGO 20, 2• parte 

Podem votar na assembléa 
geral os tutores por seus pu
pillos, os· ·maridos por suas 
mulheres, um dos socios pela 
firma, .e os prepostos de corpo
rações, uma vez que os repre
sentados estejam no caso de 
fazer parte da assembléa geral. 

Podem votar na assembléa 
geral os tutores por seus pu
pillos. os maridos por suas 
HJulheres, um dos socios pela 
firma, os preposto~ de corpo
rações e os procuradores, ~endo 
accionistas, uma vez que os re
presentados cslej;;r:l no cJ,o d~ 
fazer parte da assembléa geral. 

Rio de Janeiro, 7 de Outubro de 188L - Está conforme . 
. Joaquim Alvaro d'Armada, t• secretario d:r. assemllléa geral. 

DECRETO N. sm>-nE n oE JANzmo oE 1882 

Dá proviJo·•eias sob•·e a Estati<tiea. 

Hlli por bem, na CO.lt'Of!Di!hdl~ .[)~ art~. i• ~ :jo e 5' § a• 
do R~gulnmento annex·~ ao De1•rel•1 u. i:iío d·~ 14. de Ju~te: ~o 
de 1871, Decrel>rr o seguinte: 

Ar I. t." Todos os diwumen tosco lli;.ddos p~ra org:•ni7nç:·,o 
da Estatislica Policia_!, Judici11ria e Penitenciaria eu1 virtude 
od Rêgithillfeuti.i annex:; ao.ne.,r.-to n. 71101 de f7 de Aa-o-lo 
de ·11:178, ser:io enviado~ vela Secrdaria d·· Est:1do dos Ne;.:o
cios da Justiç:t á 3."' Directoria da elo~ Ne!.!ocios do Imperio, 
para ~erem alli execut~1dos pela Secção de E"tati<lica os ~··r
viços de que trata o Decreto n. 8J4f de i 7 do m<lZ flndo com 
ref.,rencia ao Regul11mento annexo ao Decreto n. 4ti76 de 
14 de Janeir-o de 1871. 

Art. :':!. • A remessa dos documentos neces,;arios para orga
niz:;ção da Estatística Policial, Judiciaria e P~ni~euciaria, será 
directumente feita de ora em diante pela~ autoridnd•·s co;JJ• 
petentes á referida Directoria, cessando portanto a dita remessa 
á Secretaria da Justiça. 

Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado, Se
nador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Ne6o
cios da Justiça, assim o tenha entendido e fa1:a executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em fll: de Janeiro de i8d2, tii• da 
lndependencia e do Imperio. · 

Cem a rubrica .de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Pinto de Sot~za Dantas. 
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DECRETO N. 8376- DE H, DE JANEIRO DE !882 

Determina quo a colonia Assunguy, 'na ProYincia t.lo Paraná, passe ao rcgi
m~n eom~~m ás outras povoa!?ücs tio Impcrio. 

Hei por hem Determinnr que a colonia Assunguy, na Pro
vinda do Parnná, seja emancipada do rcg1men colonial, 
pas,awl" ao dominiu da lc;,rbl:i··~·· ,·o.;w:nm ús outras povoa
ções tb Imperio e ce sando <I ndministniÇãu especial a que, até 
a pre<ente data, st~ aeha sujriln. 

Jos. Antonio Saraiv:1, do Me~L Conselhn, Senndor do Imperio, 
PresH·nte do CongeJiw de :\l;•d-tros, :->:inislro e Secretario de 
Esta·'" dos Negt>cios d;• i'a;:e:;d:J e int:·ri;w dos da Agricul
tur:,, C.:•lmmerci•• ·~ UiJrtl" Pu:,! ic .• s. a ·~im o tenha ententlido e 
façn ,.,ecuta'r. P.;J,.,·j' do !{i:; de J:.nein• em 1'4 de Janeiro 
de iH;-;::!, ofo da Lldepend€rma ~~do lrnperio. 

Com a rubrica •Jc .3ca ~la~ú"tade o Imperador • 

.ios; .clntonio sa,aiva. 

DECRETO N. 8377 -DE 14 DE JANEIRO DE 1882 

llcsigna a oràom em 'JUB deveo1 ser cxtr.thidas as loterias no corrente 
anno. 

Na conformidade do disposto no art. 2° da Lei n. 1099, de 
18 de Setembro de 1860, Hei por bem que nas loterias que 
devem ser e:xtrahidas no corrente anno, se observe a ordem. 
estipulada na relação que com oste baixa, assignada por José 
Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Senador do Impecio, Pre
sidente do Conselho de Ministros. Minist~o e Secretario de 
Estado dôs Negocias da Fazenda e Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, que assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em 14 de Janeiro de 1882, 
61o da Independencia e do Imperio. 

Com a. rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jose Antonio SaraiM. 
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Relação das loterias que deven1 ser 
extrahidas em. I. 882 

L-lO" 

2.-H6" 

3.-20(1," 

(1,,-16' 

5.-13° 

6.-90" 

7.-i(l,' 

8.-90" 

9.-2011' 

H.-:!.5" 

12.-206'' 

!3.-GO" 

15.-17° 

l6.-20í" 

!7.-6P 

18.-17" 

:1.9.-91" 

20.-208" 

2l.-92" 

22.-53 

23.-62° 

2(1..-209° 

para o Hospicio d1~ Pedro Il e manutenção de alienados. 
Decreto 11. !.S:l8 de 27 de Setembro de 1810. 
para a ~anta casa de Jlio:cricordia. expo,;tos, Hecolhi

mento das orpliil~, Collr.;:io de Pedro li e Seminario 
uc S. José. Decreto de 2:1 de ~laio ele 1831. 

para o Montepio dos Servidores do Estauo. Decreto 
n. 1226 de 22 dr Agosto de !.SM e Lei 11. 1681 de 
18 tle Ag-osto de 18ü9. 

para o;; Institutos do,; meninos cegos e surdos-mudes. 
Dccrf'tu n. 2771 c!P 29 :ie Setembro de 1877. 

para a if1U;LJ1datle dos~ :;acr·an;ento .:a CnlldPiaria da 
Côrte. Decreto 11. 2327 d<' 3l! de .lu iiw ele !.R73. 

para o IIH:ilwra:t~enl" d" csta:Ju ,:an:tario. Decreto n. 
598 de !.i de SCI.n111llro t];; 181.i0. • 

para a irm:;nd .rJ,. ilu SS. S.:t;;·::;r:r::to da Cantl<'iaria 
d:1. Ct~i·te. Det~:·,-·t" n. 2:~27 d8 30 de .:ulilo de i87a. 

para a:' r!;:'(!:-; da Ca:-;:t d:~ !.~.urrL':.;~:;~o da ~~õrte. Dcc:·cfo 
fi,":~: 2:) d·· Outu!ll'·: dP 1C3~. 

p:-~r;l ll :,l:~J:1~p!u tlt~;.; :~rlJ'YitlPr ... ~ do E:;l;l(JO. Drcrt·to J). 
1220 lt'' 2:2 d" A~:;,oll' de 1SG1 c Lei lt. 1681 de 18 dt: 
Agosío d~~ lR69. 

para ü:-; oi!J';~s r:a ~-~ il L1 ::as:1. d1' 3Jisr'rir:üt•t1ia da Côrte. 
Decreto :; . 271>'1 li<' :n d2 Outubro de 1877. 

p:rra :1 iJ'IlJ:I:I<I;Hit; de. :o-S S:1era;uentu da C:IIH!ei1ria da 
Côrte. Di'Cre~o 11. 2327 de 30 .ic Julho 1h~ :1873. 

pa;·~. o \lunl.•,io uos :'c•n·idor8> du E'lado. llecreto 
11. 122G d<) 22 ti<' A:;usto de ie6í e Lei n. 1681 Lie 18 
de A:r~ostn d•! iSG:I. 

para o !'::n 'o :i<' Pn:;:ndp~c;<to. Lei n. 2ll!i0 de 28 tle 
Sc:t:)o~,IJru <i0 1871. 

para o Jlospi ta! da Sanl:t t:asa da Iclisrrico:·dia da Côrte. 
Decretu 11.92 ele nuc0utubrode1830. 

p::ra a. nhn.s do Jl,:spicio de Pedro II. Decreto n. 28H 
de 20 de Outubro de 1877. · 

para o ~loni.<';no <los Servidores do Estado. Decreto 
n. :1226 ri<) 22 rle ,\gosto de :1861 e Lei n. i68i de 18 
de Agosto de :1.869. 
par~ o fuudo de emancipaç;lo. Lei n. 2040 de 28 de 
SetembriJ r! e i87!.. 

para os Institutos dos meninos cegos e surdos-mudo:::. 
Decreto n. 2771. de 29 ele Setelllbro de 1877, 

para as obras da Casa de Corrcceão da Côrte. Decreto 
de 29 de outubro de 183:5. • 

para o Montepio dos Servidor<'S do Estado. Decreto 
n. 1226 ele 22 rle Agosto de J86i e Lei n. 1681 de 18 
de Agosto de :l869. 

para o melhoramento do estado sanitario. Decreto n. 
598 de H de Setembro de 1850. 

para a irmandade de ilossa Senhora da Batalha da 
COrte. Decreto n. 1.999 de 23 de Agosto de 1.871.. 

para o fundo de emancipação. Lei n. 20i0 de 28 de Se
tembro de 1871. 

para o Montepio dos Servidores do Estado. Decreto 
n. 1226 de 22 de Agosto de 186(1. e Lei n. !.68!. de 18 de
Agosto de 1869. 



25.-18" 

26.-16" 

27. -6" 

28.-210" 

29.-G3• 

30.-6" 

32.-18° 

33.-2H" 

3L-HJ" 

:~5.-0" 

36.-()3" 

37.-212° 

38. -17" 

39.-6i" 

41.-213• 

42.-20" 

43.-Hi" 

4i.-65" 

45.-214" 

46.-91,• 

47.-H• 

<1.8.-19" 

49.-7• 

50.-215" 
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para as obras do nospi~io de Pedro li. Decreto n. 28U 
de 20 de Outubro de 1877. 

para a irmandade do SS Sacramento da Candelaria da 
Côrte. Decreto n. 2327 de 30 de Julho de 1873. 

para ~sobras da matriz de Nossa Senhora da Gloria 
da Côrte. Decreto n. 21.49 de 24 de Setembro de 1.873. 

para o Montepio dos Servidores do Estado. Decreto 
n. !226 de 22 de Agosto de 186<1. e Lei n. 1681 de 1.8 de 
Agosto de 1.869. 

para o fundo d.e emancipar.,lo. Lei n. 2040 de 28 de 
Setemhradc 1871. • · 

para as ot.rae da matriz ,je S. Cbl'istovão da t))rte. 
Decreto n. 23291le ao de Julho de 1873. 

para as obras da Ca,;a de Correcç;·w da Côrte. Decreto 
de 2\i de Ontubro de 1.835. 

para os Instituto,; Jos rucuinos r-r;(OS e surdos-mudos. 
D~crelo 11. 277!. de ~9 de S•·teJJJ!lro dt' 1877. 

para o ~In r: te pio dos Scn·id"n';; do I·:~ ta do. Decrl'lo 
n. 1:?26 de 22 de ,\gos!u tl:; J8G4 e L: i n. HiSI <!c !.8 de 
Ag-osto de -~869. 

11:1r" as u!lras t!u llospi<-.i:> de :'edro n. D.:crcto n. ~Sli 
de 20 d·~ Outubro dt• 18ií. 

para as olll·a~ .::~ ::1::!rL..: de S • .Jl>tlo Baptista tla L;:gt::~. 
Decreto n.23i8d<'3.l d<' Juii:t> tklSJ;). 

para !l ruell;urolUlt~nto do c .... t::do s:~.!lilario. De!~!·elo 
n. ti'JS il~" H dr Sde:nip·o !(,; 18:.>0. 

para o :~inu!eilio dus ~erv:do1·rs dD E~iado. :)er:rt>lO rL 
:1~26 dt' 22 dr Agosto ue 186~ ''Lei 11. :1681 dü l>l ~!e 
Agosto de 18()\J. 

ptlf;l a !rnwnd;:de d(' ~~ S::crnincnto da Cc:nt:elar!a da 
Cõrtl'. D<'C!'<'co n. :1327 de 30 de Julho dr 1873. 

para o fundo de cmaacipa~;io. Lei 11. ~~40 Je :28 de 
Seten1hro de !871.. 

para as ohr:1s da Casa de Correcção tla Côrte. Decreto 
de 29 tle Ou!ul,ro de 1835. 

para o Montepio •los Servidores do Estado. Decreto n. 
1226 de 22 de Agosto Jc i86í e Lei n. iüSI de 18 de 
Agosto de 1869. 

para as obras do Ilospicio de Pedrõ 11. De .. reto n. 281:! 
de 20 de Outuuro de 18í7. 

para a Santa Casa da ~lisericordia, expostos. Recolhi
mento das orphãs, Collegi<l ele Pedro 11, e Sem in a rio 
de S. José. Deerelo de 23 de ~!:tio de 1831. 

para o fundo de emarrcipacão. Lei n. 20i.O de 28 de Se-
tembro de 1871. · 

para o ~ionl<'pio dos Servidores do Estado. D,>cretn n. 
f22ti de 22 de Agosto de 1864 c Lei n. 168f. de !.8 de 
Agosto de 1869. 

para o melhoramento do estado sanitario. Decreto n. 
598 de 14 de Setembro .Je l81i0. 

para o Huspicio de Perlro li e manutenção de alie
nados. Decreto n. !838 de 27 de Setembro de 1870. 

para os Institutos dos meninos cegos e surdos-mudos. 
decreto n. 2771 de 29 de Setemuro de 1877. 

para as obras ria mairiz de Nossa Senhora da Gloria da 
Côrte. DecrE-to n. 24i9 de 2i de Setembro de 1873. 

para o 1\Jontepio dos 8e1·vidores do Estado. Decreto n. 
1226 de 22 de Agosto de 1864 e Lei n. 1681 de 18 de 
Agosto de 1869. 



1H.-i0" 

52.'-26" 

53.-us• 

1>4.-20° 

1>5.-2!6" 

56.-95" 

57 .-2:1" 

1)8.-18" 

59.-94" 

60.-7° 
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para as obras da igrt>ja de Nossa Senhora da Penha 
da cidade do Recife. Decreto n. 2316 de 16 de Julho 
de :1873. 

para o patrimonio do I-Iospicio de Pedro 11. Decreto 
n. 87:> de .!0 de Setembro de :1856. 

para a Sant:t Casa da i\Jbericordia, exposto~, Recolhi
mento !los orphãns, collegio de Pedro 11. Seminario 
d'' S. José. IJecrcto de 23 de .Maio de !82:1. 

para C'S Institutos do-; rn•·ninos ceg-os e surdos-mudos. 
Decreto n. 277:1 d~ 29 de Setembro dt> !877. 

p~r·it o i\Iorrkpio dos Servidores to Estado. Decreto n. 
:1226 de 22 dP A"o,to de iSM e"'Lei n. :168:1 de :18 de 
Agosto d•) 1869. . 

para o rnellioramento do P~tHdo sanitario. Decreto n. 
598 de U de Set.-rubro dl' :1.850. 
para os 111strt.nt. .. s dus m .. nirros cegos e surdos-mudos. 
DPcreto n. 277i · ·•' 29 •'·e SPte111bro dr. :18i7. · 

para a irlll<ilidade du SS Sa~raurerrto da Carrdelaria da 
Côr te. Ueer0to 11. 2327 rl~ 3J de Julho de 187:{. 

para as ubras d 1 Casa dP. Correcção da Cô1 te. Decreto 
d<> 29 de Outunro •le 183:,. 

para a' obras da 11r•va matriz de S. Cllri,rovão da 
Côrte. :;ef'rdo n. 232!l ,j,. 30 de Julho de :1873. 

Rio de Janeiro em H. de Jaueiro de 1882.-José Antonio Sar.aiw. 

DECRETO N. 8:3i8- DE f.í DE JANEIRO DE 1882 

Coneede privilegio a Guilherme Hailawell para o proeosso <.lo sua invenr.iio 
- ---destina <.lo ao faurieo de o~joetos do metal 

Atiendendo ao qu~.l\'!e requereu Guilherme Hallawell, e de 
conformidade com o parecer do Con~e!heiro Procurador da Co
rôn, Soberania e Fazenda N:1cional, Hei por bem Conceder-lhe 
privilegio por seis annos, pa·ra o proees~o de sua invenção, des
tinado a fabricar otijedos de metal flexivel sem ~.pplieação de 
calor,conforme a descripç:\o que depositou no Archivo Publico, 
com a clausula de que seru o exame prévio do referido pro
cesso não será effectivo o privilegh, ce~snndo a pai.ente- nos 
casos. previstos no art. i O da Lei de 28 de A ~rosto de t830 . 
. José Antonio Saraivn, do Meu Conselho, Senador do Impe
rio,. Presidente do Conselho de· Ministros, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Fazenda e interino dos da 
Ag-ricultu-ra, Commercio e Obras i-'ublicas, assim o ·tenha en-

. tendido e .faça executar. Palacio do ,Rio de Janeiro em i~ 
de Janeiro de f882, 61• da Independencia e do Imperio_ 

Com a rubrica de Sua Mages.tade o Imperador. 

JostJ AlltDnio Saraiva. 

<AAFI:Po:A.A:/"<1' 
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DECRETO N. 8379- DE H DE JANEIRO DE !882 

Concedo pr;viicgio a Francisco Ortiz para o apparelho de sua invenção 
---- uenomillatlo <torradot· Ortiz•. 

Attendendo ao que Me requereu F~ancisco Ortiz, e de eo_n
formidade com o parecer do Conselheiro Procurador d<1 Coroa, 
Soberania e Füzenda Nacior.al, Hei por hem Conceder-lhe 
privilt>gio, por seis a~nos, para oil_Qg_a_relgo de sua im·e,!ei•o 
q_estin_a_4o a preparar ~l!f_e e denominado • torrad(lr Or~tz •, 
conforme'-il i:fescripçiio e desenho que apresentou e l!ram 
archivados. 

José Antonio Saraiva, do Meu Conselho. Senador d" lmpe
rio, Presidente do Conselho de !Uinistro~. 1\lini,:tro e Secreta
rio de Estado dos Nt>gocios da. Fazrndu e intPrino dvs da 
Agricultura, Cnmn:erc10 e OiJfiiS Publicas, ::s~ilu o teuha 
-entendido e f,,,.a execut11r. Palado do Rio de Janeir" em 
:l4 de Janeiro de J88::l, 61° da Independencia e llo Iuq.H·rio. 

Com a rubrica de Sua Ma estade e ImperadO!'. 

José Antonio Sarait'a. 

DECRETO N. 8381)- DE H DE JA"'EIRO DE 1882 

Coneeúe privilegio a Cog:iato Effisio para o sysloma de mesas uouomi
nalla'l "' mesas do annuuc:os•. 

Attendendo no que 1\le requereu Coglbtt~ Etllsio, e de con
formid<~de com o parc<"er doConselheiro Procurador da Cori)a, 
Soberania e Fnenrla N<~t:ional, Hei por bem Conceder-lhe pri
vilegio, por cinco 1mnos, para o systenw de sua invent_;iio de
nominado •me<as de annundos• com pés dt• ferro e Stlperticie 
d .. -c··i<tal, segundo o desenho que depos.itou no Archivo Pu
blico, com a clausula de que sem o exame .pré-vio .do refe-r.ido 
sy~tema não será effectivo o pl'ivi legio, cessando a patente 
nos casos previstos no art. !O da Lei de 28 de Agosto de !830 .. 

José Antonio Saraiva, do Meu Conselho. Senador do Impe
rio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secreta
Tio de Esta.do dos Negocias da Fazenda e interino dos da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha en
tendido e faça executar. Pa.Iacio do Rio de Janeiro em H: de 
Janeiro de !882, 6!• .da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Antonio Saraiva. 
~d'\:.F'<I'V> 
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DECRETO N. 8381 -DE H DE JANEIRO DE 1882 

Concede privilcgiu a Manoel Lima da Camara para o navio em forma de 
chalupa, de sua inYcnção, destin~~ á)pesc_!l ;fo jJCixe. 

Attendenrlo r1o que Me requereu Manoel Lima da Cnmara, e 
de conf'ormidarle com o parecrr do Conselheiro Procurndor 
da Con)a, SoiJe!'nnin e Fazendu Nacionnl, Hei por h··m Conce
der-lhe privileg·io, por seis annos, ['ar:l a construcç~o e g-ozo 
de um navio em fórma d1: clwlupa, de sua invenção, desti· 
llUUO á pesca do peiXt~ fóra d:1 ilurra, segundo a ue>crip\,'ãO e 
deseDhu que de;1osit·Ju no Al'cllivo Ptlhiico, COIII a clausula 
de quP ~('lll o t'X:,ml' jJrévio do refaido navio nSo ~era dfe· 
ctiro o privi!P-gio. ee<s:mdo a patente nos casos pre,·istos no 
art. :liJ d:1 Lei de 23 de A:.;o,:tu d1~ 11:)30. 

José Antoc1h Sarniva, do Meu \~Otbellio, Senatlor do Im
uerio, Prcsitlc>nte .tlo f:,mselilo de Minis~ros. ;.rinistrn ~~ Secre
Lri;~ de E,;tado dos :\'egocio~ da Fnenda · e i uterino do' dn 
Agr:cultllr::, Ülíllll:cn;io c U!J:·:,~ Pu!dic;J>, n~sim o t•·nhn en
tendido l' !ü:·;1 '~xecuwr _ l'<ilne~'l lh Hio de .l:lnP-i,·o em 11 
de Janeiro do· 188:2, üi 0 da Iud:~pendencia c do Imperio. 

Com:< rubrica àe Sua }lngcstaile o I:npera:1or_ 

.J osú A 11tonio Samiv.:;,. 

DECRETO N. 8382 -DE 14 DE JANEIRO DE 1882 

Concede privilegio" Francisco uc Assis Pcreil·a tlc Andrade para o mclho
rament!) que introduziu no apparelho Uc sua invenção, J.ouominaU.o ç:~l· 
tirado :. a 

Attendendo ao que l\Ie requereu Franrisco de Assis Pereira 
de Andl'ade, e de conformidade com o parecer do Con,;elhei
ro Procurador da Corôa, Soberania e Fazend:J N~ociona!, Hei por 
bem Conceder-lhe privilegio, por cinco annos, para o melho
ramento qull introduziu no :Jpparelho de sua invenção, de
nomidado • Andrade •, conforme a descripção c desenho 
que depositou no Archivo Publico, com ::1 clausula de que 
sem o exame prévio do referido melhoramento não será effe
ctivo o privilegio, cessando a patente nos casos previstos no 
art. 10 da Lei de 28 de Agosto de !830. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, SenadQr do Im
perio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Fazenda e interino dos da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido c f<lca executar. Pala cio do Rio de Janeiro em U de 
Janeiro de :1.882, 61• da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Antonio 'SaraivLt. 

DECRETO N. 8383-DE f{j, DE JANEIRO DE 1882 

Concedo permissão a João Uc Lomos Pinheiro para explorar mincracs no 
município do S. Gonçalo. na Província do Miuas Geraos. 

Attendendo ao que Me requereu João de Lemos Pi
nheiro, Hei por IJcm Conceder-lhe permissão para explorar 
mineraes em terrenos de gua propriedade, no mnnicipio de 
S. GonÇ'alo de Sapuc;~hy, da Província de Minns Gernes, me
diante as clausulas que com este baix<~m assignad~s por José 
Antonio Saraiva, do ~ieu Conselho, Senador do Imperio, Pre
sidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de 
E;;;tado dos Ne~ocios da Fazenda e interino dos da Agricu llura, 
Commercio e ubras Publicas, que assim o tenha entendido e 
faça executar. Pal:.tcio do Rio de Janeiro em H de .Janeiro 
de i88!t, 61 • da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica dtl Sua Ma gesta de o Imperador. 

José Antonio Saraiva. 

Clausulas a que se ref'ere o Decreto n. 8383 
desta data 

I 

E' concedido o prazo de dous annos, contados desta d;•ta, a 
João de Lemos Pinheiro para, sem prejuizo de direitos de 
terceiro, explorar mineraes em terrenos de sua propriedade, 
no município de S. Gonçalo de Sapuca ' vincia de 
Minas Geraes. / nU O T H!:' --

~· ~\u '-CA ~, 
!, ' /!_," 
:· vi"'f.~~ , ·• 
'\1 •< fi/ .. 
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H 

As explor~ções poderão ser feitas por qualquer dos modos 
recomm cndados pela sciencia. 

III 

O concessionario obriga-se a indemnizar qualquer damno 
ou prejuízo que os trabalhos da exploração causarem aos 
proprietarios confrontantes. 

E~ta indemnização será feita mediante arbitragem de 
peritos, os qnnes serão nomeados, dons por parte do con
cessionario e dous por parte dos prejudicados. 

Si houver empate, será decidido por um 5° arbitro no
meado pelo Ministerio da Agricultura, Commercio e Obra5 
Publicas. 

IV 

Será igualmente obrigado a restabelecer á sua custa o curso 
natural das aguas que tiver de desviar de seu leito pela ne
cessidade dos trabalhos da exploração. 

Si o dt>svio dessas aguas prejudicar a terceiro, não o po
derã fazer sem licença de~te, que poderá ser supprida me
diante indemnização, na fórma estabelecida na clausula 3.• 

v 
Si dos trabalhos da exploração resultar a formação de 

pantanos ou estagnação de aguas que possam prejudicar a 
saude dos moradores da circumvizinhança, o concessionario 
será obrigadJ a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os 
a seu antigo estado,. 

VI 

As pesquizas de minas por meio de cavas, poços ou ga
lerias no territorio desta concessão não terão logar: 

L• Sob os edificios e a :l5 metros de sua circumferencia, 
salvo na ultima hypothese, sómente com consentimento ex
presso e ptJr esc'íipt<J< do respectivo: propriatario, e mediante 
os trabalhos de seguran~ pr:eviamente approvados pelo 
Ministerio da Agricultura ; 

2.• Nos caminhos e estradas publicas e a iO metros de 
cada lado delles. 

Vil 

O· concessionario fará levantar plantas geologica e to
pographica dos terrenos explorados com perfis que de-
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monstrem,. tanto quanto permittirem os trabalhos que tiver 
feito, a superposição das camadas mineraes e remetterá as 
ditas- plantas á Secretaria de Estado do mencionado MiniSterio 
acompanhadas: :to, de amostras do mineral e das variedades 
das camadas; 2°, de uma descripção da possança das minas 
dos terrenos de dominio publico ou particular necessarios á 
mineração, com designação dos nomes dos proprietarios, das 
edificaçõPS nelles existentes e do uso ou emprego a que são 
destinados. Satisfeitas as chusulas deste decreto ser-lhe- ha 
concedida autorização para lavrar a mina que descobrir nos 
legares por elle designados, de accórdo com as leis e con
dições que o Governo julgar conveniente estabeleller no acto 
da concess;io no interesse da mineração em geral, e em be
neficio do Estado e dos particulares. 

Palacio do Ilio de Janeiro em H. de Janeiro de i8B2.-José 
A.ntonio Saraiva. 

DECRETO N. 8384 -DE 14 DE JANEffiO DE 1882 

Concodo permissão a Frandsco Lucas do O li •eira para o> piorar eafl"io de 
I'~" o outros mineraos na ProYincia de S. Pedro dú Rio Gran,!e do Sul. 

Attendendo ao que Me requereu Francisco Lucas de Oli
veira, Hei por bem Conceder-lhe permissão para explorar 
carvão de pedra e outros mineraes em terrenos de.sua pro
príedade, na comarca da Bagé~ em um rincão do CaruHota. na 
Provincia de S. Pedro do R.io Grande do Srrl. mediante a..a clausu
las que com este baixam, assignadas por José Antonio Sa:·aiva, 
do Meu Conselho, Senador do Imperio, Presidente do Conse
lho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios. 
da Fazenda e interino dos da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio d·o Rio de Janeiro em 14 de Janeiro de 1882, 61• da 
Independeneia e do lmi:Jerio. 

CoRl a rubrica de Sua Ma&-estade o Imperador, 

Jose Antonio Saraiva. 

Clausulas a que se ref'ere o Decret;o o. 8384 
desta data 

l 

E' concedido o prazo de dous annos, contados desta data, a 
Francisco Lucas de Oliveira para, sem prejuizo de direitos de 
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terceiro, explorar carvão de pedra e outros mineraes em 
terrenos de sua propriedade na comarca de Ba.gé, em unt 
rincão do Candiota, na Província. de S. Pedro do Rio Grande do 
Sul. 

II 

As explorações poderão ser feitas por qualquer dos modos 
recommendados pela sciencia. 

III 

o concessionario obriga-lie a indemnizar qualquer damno 
ou prejuízo que os tt·abalhos da exploração causarem aos pro
prietarios confrontantes. Esta indemnização será feita median
te arbitragem de peritos, os quaes serão nomeados, dous por 
parte do concessioll.ario e dous por parte dos prejudicados. 

Si houver empate, será decidido por um quinto arbitro 
nomeado pelo Ministerio da Agricultura, Commercio e Obrali 
Publicas. 

IV 

Será igualmeRte obrigado a restabelecer á sua custa o curso 
natural das aguas que· tiver de desviar de seu leito pela ne
cessidade dos trabalhos de exploração. 

Si o desvio dessas aguas prejudicar a terceiro; não o po
derá fazer sem licença deste, que poderá ser supprida 
mediante indemnização, na fôrma estabelecida na cla•1sula 3." 

v 
Si dos trabalhos da E-xploração resultar a formação de panta

nos ou estagnação de aguas que • ·:-:-'3.m prejudicar a saude 
dos moradores da circumvizinhança, o concessionario será 
obrigado a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os a seu 
antigo estado. 

VI 

As pesquizas de minas por meio de cavas, poços ou galerias 
no territorio desta concessão, não terão logar : 

L• Sob os edificios e a i5 metros da suà circumfel."encb, 
salvo na ultima hypothese, sómente com consentimento ex
pl."esso e por escripto do respectivo proprietario e mediante os 
tl."abalhos de segurança previamente a•)provad0s peZo :Minis-
terio da Agricultura ; t 

2.• Nos caminhos e estradàs publicas e a iO metros de cad:~ 
lado delle11. 
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VII 

O concessionario fat•à leva.ntar plantas geologica e topo
graphica dos terrenos axplorados com perfis que demon~trem, 
tanto qu11.nto permittirem os trau:dhos fJLW tiver feito, a aupor
posição das camadas mineraes, e remetterà as ditas plaJltal :i. 
Secretaria de Estado do mencionado Mini~terio, acompanhadas: 
f o, de amostras do mineral e das variedades das camadu; 2•, de 
uma descripção da possança das minas dos terrenos de dominio 
publico ou particular necessarios a mineração, com dQsigna.ção 
do> liomes dos propriet<1rios, das edificações nelles existentes 
e do uso ou cmpt·ego a que são des•inados. 

VIII 

Satisfeit'ts as clausulas deste dect·eto, ser-lhe-ha coacedida 
auto:·ização para lavrar a mina que descobrir nos logares por 
elle indica,los, de accôrdo com as leis e condições que o Gove"no 
julgar conveniente estabelecer no acto da concessão, no inte
resse da mineração em geral, e em beneficio do Estado e dos 
particuiaM)s. 

Palacio do Rio de Janeiro em 14 ele Janeiro de 1882. -Jose 
Antonio Sa1·aiw. 

DECRETO N. 8385- DE f.4 DE JANEIRO DE 1882 

Substitue nos c~rpos tlc )farinha a Jll'aça ,Jc pifaro pela de corneta. 

Em vista do qne repr.)sentou o Ajudante General da Ar
mada, Hei por bem 1\l;md:lr substituir nos corpos de Marinha 
a P!~ça de pil'aro pel.a de corneta; ficando revogadas as dis
posiçoes em contrariO. 

O Dr. José Rodrigues de Lima Duarte, do l'!leu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
1aneiro em 14 de Janeiro do 1882, 6i• da Independencia e do 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Rcdrigues de Lima Duarte. 

PODBR BUCOTHO i88.2 
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DECRETO N. 8386 -DE f4 DE J.\NEIRO DE 1882 

Dá novo Rogulamcuto para a Ca>a de Corrccção tia Corte. 

Hei por bem Ordenar que se execute o Regulamento que, 
para a Casa de Correc(;'i1'0 da Côrte. com este baixa, assignado 
por Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado, 
Senador do Imperio. Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Justiça, que assun o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em 14 de Janeiro de 1882, 
61o da lndependencia e do Imperio. 

C?m a rubrica de Sua l\Iagesbtde o Imperador . 

. Manoel Pinto d~ Sat1za Dantas. 

Reg~tlamento pai'<l a Casa de Co1·rercão a que se 
' refere o d0m'eto do.-..ta chtta 

C.\.PIT'CLO I 

. Art. Lo A Casa do Co;•rocção é dcstinm;a <i execução cli1 
pena de prisão com trab<1lho. 

Art. 2. o O systemi1 penitencia~io a:ü adaptado é o de 
encarceramento cellular dur<1nte a noit0, o de tt·abalho em 
commum durante o dia : sob o rcgimcn ris·o;·oso c1o silencio. 

CAPITULO li 

SECÇ:I:O 1~ 

Da administraçcio 

Art. 3. o A administração tia GaS<l. (!e Correcção se compõe : 
1. ' De uma commissão, encarregada da inspecção do 

estabelecimento ; 
2.o De uma directoria :i qual pe~tonce a parte administl·a

tiva, economica e disciplinar do estabelecimento. 

SECÇÃO 2~ 

Da commissão inspeciora 

Art. 4. o A commissão inspectora. é organizada com um 
presidente e quatro membros ; servindo um delles de secretario, 
e nomeados todos pelo Ministro da Justiça. 
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Art. 5.0 Esta commissão servirá por espaço nunca menor 
de dous a:mos, e se renovará quando o Governo entender con
veniente. 

Suas funcções serão" gratuitas. 
Art. 6. 0 O Procurador da Coroa e o Promotor da Justíça 

poderão assistir ás sessões da commiss:Io e representar sobre 
o que lhes parecer conveniente. 

Art. 7. 0 A commissfío se reunirá uma vez por mcz, pelo 
menos, no logar do estabelecimento que para isto for destinado. 

Art. 8. 0 Para haver sessão basta que estejam reunidos tres 
membros da commissão. 

Na ansencia do presidente ou do secretario servirá algum 
dos membros que elles entre si designarem. 

Art .. 9. 0 A despeza do papel e do mais que for necessario 
para .o expediente da commissiTo correrá por cont<.t do estabele
cimento. 

SECÇ:\0 3.J. 

AttribuiçiJes da commisscio 

Art. iO. Compete :i
1 
commissão reunida : 

1.0 Resolvet· sobre a applicação de ferros a algum preso 
no caso do art. 162 n. 6. 

2. 0 Revogar ou modific::tr as penas disciplinares impostas 
pelo director, quando ferem contl'::trias às pre.scripções deste 
regulamento. 

3.0 Apre3entar annualmente, nm mez antes d't abertura 
das Cn.marJs Legislativn.s, ao :1\Iinistro da Justi<;a, co;n os rela
torios parciaes do directo:· c dos medicos, um rcb.lorio geral 
sobre o estado do estalJelecimcnto, com indicação ths metlidas 
essenciaes, tendentes a melhorar o regimen pcnilenciario e 
economico. 

4. 0 Enviar, nas proximidades da Semana Santa, :i Secre
taria de Estado dos Negocios da Justiça, com os cscbrecimentos 
precisos e informac;ão do dircctor, uma lista dos presos que, 
pelo bom procedimento e outros motivos valiosos, possam ser 
recommendados á Clemencia Imperial. 

5. 0 Approv::tr provisoriamente os contr<ttos feitos pelo 
director, que ser:1o depois submettidos á ulterior e definitiva 
approvaç:1o do Ministro da Justiça. . 

6. o Fiscalisar o pessoal, policia, segurança, regimen 
cellular, visitas, correspondencia dos presos, instrucção, exer
cicio do culto, punições, alimentação, vestuario, serviÇo 
hygienico e sanitario, distribuição das officinas, fundo de 
reserva, fornecimentos e contabilidade. 

7.0 Adoptar, ouvido o cliréctor, quaesquer providencias 
urgentes e imprescincliveis, nos casos omissos neste regula
mento, devendo submettel-as immediatamento :i approvação 
Governo. 
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Art. i i. Ao presidente da com missão incumbB : 
1.0 Tomar conhecimento chts faltas •1ue se tenham dado a 

respeito do preso que houver de ser posto em liberdade; pro
videnciando dentt·o dos limites de sua. attribuições, e repre
sentando ao Governo li uauclo seja preciso excedel-as. 

2.0 Visitar o estabelecimento, quando o julgar conve
mente. 

3. 0 Resolvct• os confiictos entre o director e os rnedicos 
nos casos p;·evistos no art. 41. 

Art. 12. A cada um dos membros revesadamente, segundo 
fór determinado pelo presidente, cabe : 

1.0 Examinat·, pelo menos de tres em tres mezes, a escri
pturação e contabilidade do estccbelecimento. 

2. 0 Dar balanço ~ respectiva caixa, averiguando si as 
obrigações do director a respeito do peculio têm sido fielmente 
cumpridas. 

3. 0 Visitat· os presos nas cellulas, uma vez por mez pelo 
menos, ouvir-lhes as queixas c reclamações, e providenciar de 
accórdo com o director; recorrendo :i commissão, si houvct· 
rcluctancia da parte deste. 

4. o Par~icipat· ~ com missão, no 1° di;,. ele reunião, tudo 
quanto houvet• observado durante a sua inspecção. 

5. 0 Assistir ao acto de revista de que trata o art. 326. 
6. 0 H.ubrie<tr os livros do estabelecimento que necessitarem 

desta aulhenticidade; abril-os e enqerrul-os. 

CAPITl.JLO Ili 

SECÇÃO fo. 

Art. 13. O pesso.ll da Casa de Correcção consta dos 
seguintes empregado~ 

1 director. 
1 vedor. 
l chefe de contabilidade. 
1 escripturario. 
5 nmanuenses. 
2 medicas. 
i capcllão. 
i portciro-eomprador. 
1 conferente. 
1 continuo. 
i preceptor. 
1 guarda mandante. 
1 ajudante interno. 
i » externo. 
i enfermeiro. 
1 chefe de officina para cada uma. 
i )) de turma idem. 
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1 barbeiro e cabelleireiro. 
1 despenseiro e roupeieo. 
1 cozinheiro. 

46 guardas. 
1 hortelão. 
1 padeiro. 
1 abegão. 
1 canoceiro. 
4 ser1·entes para penitenciaria. 
4 » para abcgoaria. 
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Ar~. 14. Os vencimentos. do pessoal são os fixados na 
tabella n. 1. 

Art. 15. Os enwregos, a que niio estiverem marcados 
vencimentos, poderão se1· exercidos pelos presos. que estejam 
nas condições de bem servir, mediante gratificações razoaveis. 

Disposir;ües geraes 

Art. 16. O director da Casa de Correcç;!lo, o vedor, os 
medicos c o capellão serão nomeados p0r decreto; c por portaria 
do Minislro da Justiç-<t o chefe de contabilidade, escripturario. 
amanuenses,conferente, porteiro-comprador, e continuo. 

Os de:n::tis sel-o-hiio po• acto do director da Casa de 
Correcção. 

Art. 17. Os empregados d:• Casa de Correcção, nomeados por 
decreto ou por portaria do :\1iuisteo da Justiç;\ tp.Ie ficarem 
inhabilitarlos physica ou ;noralmente,po:lerão s2r aposentados 
com ordenado por inteü·o, si tiverem mais de 30 annos de ser
viço, e com o orden'ldo correspondente, si tiverem m-ais 
de 10. 

:'lo caso de accesso, para lerem direito ao ordenado do logar 
em que forem aposea~aclos, de,·crào contar pelo menos tres 
annos de e:,crcicio o:fectivo do mesmo logàr. 

Art. 18. Todos os empregados. i exccpção dos medicos, 
chefe de contabilidade, escripturario o amanuenses, chefes 
de olficina e de turma. residir:io na Casa de Correcção. 

Art. 19. A todo~ os empregados com residenei,a. no 
estabelecimento, não sendo o direclor, vedor e capelliio, 
dar-se-ha uma ração diaria, fixada na tabella n. 2. 

Art. 20. Quando, porém, os empregos forem exe1·cides por 
presos, ficarão estes Scijeitos, como os demais, !lo que fór 
compatível com o serviço, ãs disposições deste regulamento. 

Art. 21. Os empregados internos, no exercício de suas 
funcções, usarão dos uniformes da casa; e se apresentarão 
todos limpos e asseiados. 

O capellão conservará sempre seu habito talar. 
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Art. 22. Os uniformes, de que trata o artigo prece
dente, são : 

Para os guardas: 
Calça de brim escuro e blusa da mesma fazenda com 

botões pretos, no verão. 
Blusa de panno azul, com botões mnarel!os, no inverno. 
Bonet a Cav:1ign>1c de couro envernizado com o dístico 

Casa de Conecção. 
Gravata preta. 
Sapatos abotinados ou botinas. 
Para os serventes, apen>1s um signal que os distinga. 
Para os chefes de officinn. e de turma~ 
Palelot ou jarjtieia, quando no e':cl'cicio de seus misteres. 
Art. 2:3. Os guardas serão engajados por dous annos e 

estarão sujeitos a um regulamento interno, approvado~pelo 
Governo. 

Findo o tempo, poderão continuar, si quizerem e estiverem 
no caso de fazet· novo ens·:ojarncnto. 

Art. 24 .. Para os empregados subalternos do serviço in temo 
serão preferidos os •r:e niio tiverem família a seu cargo. 

Art. 25. Nenhum empregado poderu retirar-se do estabe
lecimento sem licença elo dil'ector. 

Art. 26. }..s faltas não justificadas fat·ão perder todo \·cnci
mcnto e não serão incltlirbs no tempo de serviço. 

As entradas, depois de começados os trabalhos, sujeitam 
o empregado u perda de toda ou de parte da gratificaç.::io, a 
juizo do director. 

As sahidas antes de findo o serviço sujeitam à perda de 
todo ou de parte do vencimento, a juizo do director. 

A1·t. 27. De dia como dG noitG os empregados não fallat•ão 
sem nGccssidad(), nem far;1o l'nmor; G quando houvGrem dG 
fallar entrG si fal-o-ll<Io sernprG em voz baixa. 

SECÇÃO 3"-

Attribuiçües do director 

Art. 28. Ao dirGct~r são subordinados todos os Gmpregados 
do estabGlecimGnto. 

Sua acçãa Gstende-se a todas as partGs do serviço. 
Art. 29. EllG é dirGctamGntG rGsponsaVGl pela sGgurança 

da casa, pela Gxecução do regulamento G das ordGns emanadas 
da commissão inspGctora. 

Art. 30. Corresponde-se dir!lctamentc com o Ministt'00 da 
Justiça. 

Tambem se corrGspondG com o Chefe de Policia e mais 
autoridades; as quaGs Gm sua corrcspondcncia com o dit·ector, 
por qualquer motivo, usarão de oíficios e requisições, e não de 
portarias ou ordens. 

Art. 31. Nomêa e despede livremGnte os emprGgados Cj!Ie 
não forem dG nomeação do Governo ; participando, entretanto, 
á commissão inspectora os motivos da demissão. 



ACTOS DO PODER EXECGTIYO 55 

Art. 32. Deve visitar todos os dias, o mais frequentemente 
possível, os presos nas respectivas cellulas, observar o seu 
procedimento e indole, altendei" às suas reclamações e dar-lhes 
conselhos, fortificando-lhes as boas di-sposições. 

Art. 33. Cumpre-lhe tornai" todas as precauções para que 
o regimen da sepai"ação não se desvie do fim moralisador e dê 
os fi"uctos que se têm em vista. 

Art. 34. Cabe-lhe dirigi!" e velar activa e diariamente a 
policia e disciplina da casa, as disposições do serviço econo
mico, c a direcção dos ti"abalhos ; pe1·correndo para isso todas 
as officinas e mais subdivisões de) est:1belccimenlo. 

Art. 35. Classifica os presos e designa as cellulas que 
devem occupar. 

Póde mud:w os pl'esos de cellub, logar de recreio, assento 
na capella e na escob. 

Art. 36. De~et·:l1Í :m o officb ~,l i Ii.dustria a que se deve 
11pplicar à pres{J, aae:ndcn:l0 :i V":~>;i:Cl de cada um e :i sua 
organizaçã::> physica ; ouvindo ne:sta hypothese o juizo do 
medico. · 

Art. 37. App!:c~1 arJs p!·esos as penas disciplinares, mar~ 
cadas no re;:;nhrnent'), c-2rnmunicando logo o facto ao membro 
pi"esente da C'lon ,[,são instJectOI"a, o qual devera levai-o ao 
conhecimento dc:;t:t. 

Art. 88. :~ncc1·ra :ls D h'lras o lirro do ponto dos empre
gados das sec~.::cs :ie ::Y.!:edieute e de c·)ntabilidade, procedendo 
aos descontos na L,,•,mt do regulamento. 

Art. 31. Te:n a f:tc:t!dade de conceder aos empregados 
licença sem venci llento até oit ' dias, e de abonar as faltas que 
forem justificadas até clm mcz seguidamente, para o fim de 
mandar pagar o respectivo ordenado. 

Art. 40. Apresenta annualmente, um mez antes da aber
~ura das camaras legislativas, e por intermedio da commissão 
1nspectora, um relatorio circnmstanciado dás occurrencias que 
se derem no estabelecimento, propondo quaesquer providencias 
necessarias. 

Art. 4L Faz observar as prescripções dos medicos, quando 
o não forem de encontro a segurança dos presos, e recorre 
n~ caso coJ1tr~I"io a,,: presidente da commissão inspectora. 

Art. 42. Deve attender aos conselhos do capellão na 
direcção mora,! d:Js presos, e principalmente dos da 1" classe 
d•• dids:J:o, correcci mal. · 

Art. 43. rç obrigado a prestai~ quaesquer esclarecimentos 
c inform:1,ções exigidas pela com missão inspectora. 

Art. 44. E' encarregado do deposito dos fundos e valores 
qúe lhe s:i:o confiados, e que serão guardados em uma cai:s:a 
de duas fechadurJ.s ; !1cando elle com uma chave e o vedor 
com outra. 

Art. 45. ~o fim de cada mez darà com o vedor balanço 
na cai:s:a pai"a vei"ificar si o dinheiro ou valores e:s:istentes 
estão confoi"mes com o assentamento do livi"o. 
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Art. 46. Cabe-lhe, no começo de cada mez, remetter á. 
commissão inspectora um mappa do movimento das prisões. 

Art. 47. Deve ter o maior cuidado e solicitude : 
f.o Em mantet• a segurança das prisões, e reprimir qual

quer violencia ou resistencia ; dispondo, para este fim, da 
guarda do estabelecimento, que lhe estará. immediatamente 
subordinada. 

2.0 Em· que os emprega~los tratem os presos com humani
dade e evitem rigm·es tjUe não estejam impostos pelo regLlla
mento. 

3.o Em ouvir a t!.ldos os p;·esos que lhe quizerem fallar, 
prestando aos mes.nos a attenção devida, e fazendo inteira 
justi<:a. 

4.o Em cumprir as requisições de soltura ou quaesquer 
outras das autoridades criminaes e policiaeE ; e franquear
lhes, assim como ao Promotor Publico, a entrada nas prisões, 
quando_alli forem em razão do seu officio. 

5.o Em participar, com antccedencia de oito dias, ao Juiz 
competente, a ópoca em <Jlle teru1ina o tempo da conclomnação 
dos presos. 

6. 0 Em representar à commissão inspectora, quando por 
omilu;ão elo regulamento tenha de tomar medicb imprevista e 
indispGnsavel. 

Art. 48. E:s:amina a correspondencia dos presos tanto no 
acto ela remessa como do recebimento. deixando sómente de 
ler as cartas dirigid,ts ao Ministro ela Justiça. 

Art. 49. Faz recolher ao cofre elo estabelecimento o 
dinheiro que entra yuer dQ Thcsouro, yuer do producto da 
venda dos objeclos manufactnr.1dos n'ts officinas·; e ordem1 
as dcspezas ljlle se houverem de fazer com o dinheiro elo 
mesmo cofre. 

Art. 50. Vende os productos manuf11ctm·ados nas officin11s, 
segundo os preços ela ta rifa. 

Art. 51. Contrat,, os fornecimentos semestraes elos 
objectos necessarios para o estabelecimento. 

Art. 52. Compra, com deper.dencia de ulterior approvação 
do Governo, os objecLos de rigorosa necessidade, e cuja acqui
sição não tenha sido prevista·. 

ArL 53. Pôde facilitar, som infmcção do regulamento 
nem inversão do regimen, a visita de pessoas conspícuas que 
q~Wir"m ver o estabélecimenLo. 

Art. 54. Não póde abandonar o estabelecimento por mais 
de 6 horas sem motivo ponderoso; e neste caso só o fará, quer de 
di~t. qu.er de noite, estando o veclor presente. 

Si a ausencia tiver de prolongar-se por mais de 24 horas, 
precederá. licença do Ministro da Justiça ou da commissão 
inspectora. 
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Attribuiçües do vedor 

Art. 55. O vedor, sob as ordens do director, o coadjuva em 
todas as funcções deste. 

Art. 56. Substitue o director nos casos de ausencia ou de 
impedimento, cumprindo as instrucções que delle receber. 

Art. 57. Si a substituição fót· accidental e tempornria, não 
se estendera i imposição da pena que não seja a do art. 164. 

Art. 58. Dirige a escripturaç;i:o da secção de expediente e 
authentica. todos os papeis que correrem pela dita secç:i:o. 

Art. 53. Examina todos os mezes o estado dos objectos 
necessarios quer para o serviço disciplinar e economico, quer 
para o serviço das officinas. 

Art. 60. Recebe no.tim do dia· as partes que verbalmente 
lhe derem o guarda-mandante, o enfermeiro, os mestres c 
contra. mestres, transmittinrlo-as ao director, quando sejam 
relativas a algum facto grave que demíl.nde providencia. 

Art. 61. Indica ao director os repíl.ros e concertos de que 
necessitarem o edificio, os mo\•eis, utensílios e fer·ratnenlas. 

Art. 62. Não póde ausentar-se do estabelecimento sem 
communicar ao director. 

SECÇ:i.O 5o. 

Attrib!P:ções do chc,''c d' conhbil rlade e out1·os em;Jregados 

Art. 63. Ao chefe de contabilidade incumbe : 
Lo Dirigir a secção de contabilifbde, fazendo e distrilmi;1do 

o expediente pelo.·.: escripturarios c aumnuenses. 
2. 0 Minutar, informar c authenticar todos os papeis r1ue 

correrem pela secção. 
3. 0 Ter.' a escripturaç:1o em dia; propondo ao àirector 

prorogação da hora do trabalho, si assim fór necessario. . 
4. 0 Substituir o vedor nos casos de impedimento pro

long-ado. 
Art. 64. O escriptura1·io e amanuenses são immeJiatamen te 

subordinados ao chefe da secção a tjUe pertencerem, e executam 
·o que por este .lhes fór determinado. 

Art. 65. O escriptm·al"Í<l substitue o chefe de contabi
lidade nos seus impedimentos. 

Art. ôô. O porteiro accumula as funcções de comprador. 
Art. 67. Como porteiro tem sob sua guarda e· respon

sabilidade todos os papeis, livros e mais objectos das secções 
de expediente e de contabilidade. 

Art. 68. Aponta os mestres e contra-mestres das offieinas, 
e recebe destes o ponto dos operarios, para ser diariamente 
apresentado na secção de contabilidade afim d organizar-se 

a folha respectiva. ~o.\JOTJÚ·r~-~, 
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A~t. 69. Como comprador, realiza as compras ordenadas 
pelo drrector, apresentando nota e recibo do que houverdes
pendido. 

Art. 70. Satisfaz as àespezas de promplo pagamento, 
prestando contas mensalmente ao chefe de contabilidade, 
que as submetterà i approvação do director. 

Art. 71. Na prestaçito destas contas exhibirà os pedidos 
e recibos em devida ordem e por tres vias. 

Art. 72. O continuo abre as portas das repartições à 
hora designada, cuida no ar,·anjo e n.sseio àas secções, e 
coadjuva o porteiro nas saas fnncções ; substituindo-o nos 
impedimentos. 

Art. 73. Ao conferente compete : 
1. 0 Escripturar em livro pl'oprio a entrada e sahida de 

todos os objeccos por elle· recebidos ou remettidos, c0m a 
dec·laração das marc:ts, nume1·o, c estado em CJUC os recebeu, 
ou remetteu. 

2.o Conferir c vel'ificar a qualidade, peso e me:lida de 
todo material <JUC cntrn.r para as officinas, em presença dos 
respectivos mostres '}Ue assignar.'Io recibo. 

3.° Cumprir as tlelel'minações do director da Casa de 
Correcção. 

CAPITULO IV 

Da cscripturação c contabilidade 

Art. 74. A Cas t de Correcção tem duas secções- uma 
de expediente e outra de contabilidade. 

Art. 75. A secção de expediente sob a immediata 
direcção do vedor tem a seu ~argo : 

Lo :\fatricula dos condemnados, onde se inscreverá o 
nome do preso, sua filiação, naturalidade, estado, occupação, 
religião, .;;ignaes característicos, motivo da condemnação, 
pena, numero que lhe foi posto no e~tabel~imento e ~l~sse ;· 
assim como todas as alterações 'Occorrrdas durante a prrsao. 

2.° Col'respondcncia relativa ao expediente, com as 
autoridades criminaes e policiaes. _ 

3. o Livro mappa da estatística dos presos, com a declaraçao 
do fallecimento, cumprimento da sentença, perdão, on 
commutação da pena, e amnistia. 

4. 0 Livro dos termos de obitos. 
5. 0 Livro das visitas dos presos. _ 
6. 0 As guias de remessa dos condemnados, as quaes terao 

os numeras dos presos e serão encadernadas. 
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Art. 76. A secc;ão de contabilidade sob a immediata 
direcção de um chefe tem a .:;eu cargo : 

Lo Escriptm•ação e classificação da receita e despeza do 
estabelecimento. 

2.° Conta corrente com as officinas e estações. 
3.° Conta . corrente com os presos. 
4.0 Ponto dos empregados, dos operarios livres e do&: 

presos. 
5.o Termos de contrabs. 
Art. 77. Além dest:Js haverão ainda os seguintes livros 
f.o Do consnmo de r::H3 trata o arL 326. 
2.o De rejeições e multas. 
3.o D' inventario. 
4. 0 De entrada e sahida da materia prima. 
5.0 'dem da ferrament 1, roupa. moveis e utensílios. 
6.o ldem de Vivel'L'S. 
7.0 De talão elas encornmcnclas. 
8. 0 idem dos pedirlos. 
9. 0 Idem da sahida das manufacturas. 
10. idem do caixa. 
11. Livro caixa, onde se bncem a~ quanti2s entradas das 

manufactur·as. 
12. Da divida activ8·, onde se lancem os fornecimentos 

feitos as estações P'1b!ica~. 
Art. 78. Havcri ~l't: livro. onde o director '"escreva as 

suas ohset·•·ações so:J:·.~ a imposiçflo das penas discipli!lares 
(art. 46 ), o qual só p·::der:'t mostrJ-r ao Ministro da Justiça, 
ou :i commissão inspector;•. 

Are. 79. H:we:·à a:n caderno para cada preso, em que 
será transcripta mensalnv_~nt" a sua conta corrente do peculio. 

Art. :-10. Todos os pedidos de taL<o e doc:tmentos, que 
houverem de ser archi1•:cdos, serão rubricados pelo director ; 
devendo naquelles passar recibo o empregado, a cuja guarda 
fôr confiado o objecto de que se trat:u. 

Art. 8!. Tambem ser:1o rubricadas todas as facturas, 
documentos e recibo de receita e de despeza. 

CAPITULO V 

SECÇÃO 1<> 

Sw"'iço de 3egurança e wigilancia 

Art. 82. Todas as medidas concernentes à segurança do 
estabelecimento, à vigilancia e à guarda dos presos, serão 
executadas sob ae ordens do director e sob a fiscalisação 
especial do vedor e do guarda-mandante. 
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Dev~'res do [tuw·rla mandante, seu ajuiante e guardas 

Art. 83. Incum·be. ao guarda mandante : 
1. 0 Ter sob sua responsabilithde a segu;·ança das pri,;ões 

e a gnarda das chaves. 
2. 0 Vehu na policia e asseio dos dot"mitorins,- corredores, 

cozinha e pateos da penitenciaria e da enfermaria. 
3. 0 Detalhar e fiscalisar o serviço dos outros gl!acdas, e 

cuidar na conserva\:iio, lirnpe~a e asseio do armamento, 
vestuario e alojamento dos 10esmos . 

. 1,o Ter todas as cantelas para prevenir as causàs de 
incendio, percorrendo para este fim Lod;ts as partes elo edificio 
sujeitcts a Lal accidente. 

5.0 Presidir a ,JistribuiçiTo dos alimentos, e acompanhar o 
movimento dos presos durante ;t pc~ssagcm de um logar p::tra 
outro, o passeio, v~sitas, ro~mü1o n<l. capella, na escol&, etc. 

6. 0 Dar diariamente conta ao vedor da mat·cha geral dos 
diversos serviços, e dos factos particulares que mais prenderem 
sua atLençrro. 

Art. 84. E' em tudo coadjuvado por dous ajudantes. 
Art. 85. Os guardas servirão sob as o:·dens immedialas 

do g:Iarda· man<lante. 
Art. 86. De,·em ter a maior vigilancia sobre os presos. 

espreilanc!o suas ac·ções e movil!lcntos, e o0servant!o si olles 
cumprem seus deveres. 

De r1ualquer infracç'Io da:·ãD parte ao guarda-:nanchnte. 
"\.rt. 87. Advet•Lem <:Om dociliàado os presos que se 

desviarem das regras estauelecidas; Lratando-os co11: humani
dade e justiça, mas sem fnwiliat•idadc. 

Arl. 88. Ch:J.m::m1o os outros guardas para manter-se a 
disciplina, qua:1do os presos resistirem as suas admoest;.<ções 
on ameaçarem . 

Art. 8(). Nas relações do sen·iço devem portar-se uns 
com os outros de modo conveniente, ajudando-se recipro
can1enle~ 

Art. 90. Não podem conve:sar com os presos, nelll entre 
si na occasi<1o do servko. · 

Respondem em pÓucas palavras e em voz baix;t as per
guntas relativas as suas funcções, ou as necessidades dos 
presos. 

Art. 91. Abrem e fecham as portas das cellulas, nas occa
siões precisas, c dão os toques ordin:1rios ou os de alarm:1 nos 
casos de desordem ou de tentativa de evasão. 

Art. 92. Não podem abandonar sob qualquer pretexto os 
postos, antes de set·em rell.clidos. 
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CAPITULO VI 

Serviço c rcghnen <liscipli.nar 

SECÇÃO f" 

Entrada dos condemnados 

Art. 93. O condemna.do, ao enlr<IL" na Casa de Corr·ocçiio, 
é conduzido ao gabinete do vedor, ondB se lhe tomllm os 
signaes, c é inscripto no registro da casa. 

Art. 94. Depois da inscripç1io passa para uma cellula 
destinada aos recem-vindos, e ahi é inspeccionarlo pelo medico. 

Art. 95. Reconhecido o seu bom estado de saude, apcHado 
o cabello e feita a barba, toma banho, veste o uniforme da 
casa, c passa a occupar a co !lula designada pelo ctircctor. 

Art. 96. No dia immerliato ao da entrada, o condcmnado 
é visitado pelo director e pelo capcllão, os (1uaes o exhortarão 
com conselhos e consolações. 

Art. 97. Logo quB é introduzido na eellula, destinada 
para o seu encarceramento, o vcdor ou o g-uardcl-:nan<lante 
o instruir:i sobre o arranjo de!la c o uso dos diversos ntcnsilios. 
e lhe faz a leitura das disposições do regulamento, relativas á 
disciplina e aos seus deveras. 

Art. 98. Durante os primeiros dias o condemnado fica 
entregue as suas cogitações; e neste período preparatorio ó 
Ôbjccto constante dos cuidados e attenções do director e 
das outros funccionarios, com quem tenha de estar mais em 
contacto; afim de que nas multiplicadas visitas procurem estes 
estudar as disposições do preso. 

Art. 99. Antes de entrar no trabalho em commum, o 
condemnado, cuja pena exceder de seis mczes de prisão, ficará 
recluso na cellula seis dias, si a condcmnaçilo fôr até dous 
annos; nôvc dias, si for até qu:~ t:·o annos; 12 dias, si for n.tú 
.seis annos ; assim por diante na razão de tres dias em cada 
dous annos mais, até 20. 

Art. 100. Durante esta rcclus:io o preso não ter<i tr:tbalho 
algum, nem sahira da cellula son<10 p:tra o serviço da manhii 
e para os·actos religiosos. 

Art. 101. A disposiç-ão do artigo anteredente não eompre
hende os qu& soffrercm prisão coli1 trabalho por eommutação 
de multa (art. 106 ~ 1 o). 

Art. 102. As vestes, dinheiro, joias e outros objectos, 
com que o condemnado entrar na Casa de Correc~ão, ser:'lo 
guardados, vendidos, ou rcstit.nidos a família, segundo a von
tade do possuidor. 

No calo de vend,l, o producto sBrà levado á contt\ do pe
culio. 

Art. 103. As roupas e objectos sem valor, que pelo seu 
estado não possam ser conservados, serão dados em consumo 
por ordem do director. · 
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Art. 104. Os condemnados :i prisflo com traballn sel"ilo 
classificados em duas di Yisões : 

1.a Correccional. 
2."' Criminal. · 
Art. 105. A divis'Io correccio:<::d se comporà \e duas 

sec<;õcs, a saber : 
La Menores condemnados c:n ,-i;·i.ndc do art. i:) do Cod. 

Criminal. 
2. a l\Irndigos o .-adios condcn: un•lcs ct,l conf< ·?:aidade 

dos arts. 295 c 206 do Cod. C:·!n!.; ~ssim eomo <;•:,.csquer 
outros condemnados a trabalho n:1. Ca'a dJ Correcção. 

Art. 106. A divisiío criminal :;e compm·à de .Jos os 
presos, que não pertenccrcu1 ú dlYls:o ·":;n·occ:onal~ e ";:.:stará. 
de tres classes fot·madas pelo modo seguinte : 

1.a Os condemnados desta divisJo, lo.c;·o r:uc c·nt;· •.:·em n::t 
Casa de Corrccção; aquclles a Cjl18lll fcr,;,m "commul::.Jas as 
multas pecuniarias em tempo ::b pris:lo com trab:ll;1o, •·:.:n tanto 
que j:i não estejam na Cas:t de C:::r:ec~<io, porclllC nr< c c::tso 
continuat·ão na chtsse em 'l''c se :v•harcm; c fit!•: :mente 
aquelles que volt<1rem da 2' o ;)a classo da. mesma ·i i visão. 

2.'·' Os c:ue na 1" ch1sse. duro.n:c um D-nno con;;•~c:utivo,. 
houverem proce:lido regubJ·meJJtu. 

Os reincidentes sõ pode:-;'lo pass:1:· p:m• o. 2"' cbsse no fim 
de tres a1mos consecu~ivos de iJom in·ococlimonto. 

3." Os quo na 2" classe hoav:;rcm hem p;·occriido, ckranto 
dous annos não interrompidos. 

Os reincidentes só poderão passa;· ;J;JrD. a ;)a cl:1ssc, no fim 
de qu:::.tro annos seguidos ele bom pl'Oc:c:~:mento. 

Art. 107. Cad'' uma dresb1s c~asscs, de ambas n.s r'ivisões, 
occuparã, sempre c1ue fór possivc!, ''mesma gale:·i:.•. 

SECÇÃO 3" 

Da disciplina das classJs 

Art. 108. Os presos da 1" classe cb divisão criminal serão 
admittidos a trabalhar em commum, logo que tenham tcl'minado,. 
a prova do art. 98. 

Art. 109. Poderão passear nos pateos da prisão múa vez 
por dia durante 15 minutos, depois do jantar. . 

Si o medico prescrever pas~oio a alg•1m preso, se!':i pelo 
tempo e nas occasiões que o mesmo medico determinar, de 
accôrdo com o director. 
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Art. 110. Poderão escrev·er a seus parentes e receber cartas 
delles, com permissão do director, que podera ler umas e outras 
antes de as expedir ou entregar. 

Essa permissão estende-se ::,os amigos íntimos, a juizo do 
director. 

Art. i i 1. Poderão comprar com a quota disponível do 
peculio preparos par,• escrev:er, aviamentos para trabalhos 
manuaes e ligeiros; a que se queiram applicar nas horas de 
repouso, livros approvados pela commissãél inspectora, e tarubem 
prestar soccorros a suas familias. , 

Art. 112. Aos presos desta classe, fura das visitas, su é 
permittido fali ar ::. seus superiores nas cellulas, par~t se 
queixarem de alguma violencia, padecimento ou necessidade ; 
e nas otlicinas para pedirem explicações, ou objectos tendentes 
ao trabalho, ou aquolies cuja applicação l.hes é facultada .pelo 
:1rtigo precedente. ..,. 

Art. 113. ·Os Lralx•lhos dados a esta classe serão sempre 
os mais pesados, e de menor inclustria que houver nas officinas 
do estabelecimento. 

Todavia os presos que estiverem em idade apropriada e 
mostrarem habilidade para apre.qder um officio ou jà o souberem, 
serão a elle applicados, e até obrigados a aprenclel-o, si fór 
consentaneo com suas forças. 

A;-t. 1-14. Os presos desta classe. terão, nos dias uteis, uma 
hora de repouso na occaE.ião do jantar, comprchendido. o l:empo 
deste. 

Art. i 15. Aos do:1üngos e dias de guarda, fora do tempo 
destinado aos actos religiosos, terão estes presos tres h01·as, 
durante as quacs se occuparão em ler, esc!"cvcr, ou fazer algum 
trabalho ligeiro e m:.tnun,l de sna escolha. 

Tambem darão o passeio ordinario, que será por dobrado 
tempo do dos dias uteis. 

Art. 116. E :n geral to<.las essas faculdades, e bom assim 
:1s concedidas aos presos de outras classes, serão ao arbítrio do 
director, que as darà conforme o merecimento do preso, c 
escolherá occasião asada, quando não estiver designada. 

Art. 117. O cru c fica disposto para os presos da 1 ~ classe 
da divisão criminal será applicavel aos da 2~ classe da divisão 
co!'reccional, menos c1uanto i materia dos arts. 109, HO, 1i1, 
112 e 269, e seguintes. 

At•t. 118. Os presos da 2" classe da divisão criminal 
trabalharão em commum. 

Art. 11\J. Passearão duas vezes por dia, 15 minutos cada 
uma, pela manhã e a tarde depois do toque da cessação do 
trabalho. 

Art. 120. São-lhes inteiramente applicaveis as dispo
sições dos arts. 110, iH, 112, 113 e 26\:1, e seguintes, com a 
differcn<;a de que as visitas poderão ser uma em cada mez, c do 
que tambcm poderão os presos comprar pão no estabeleci
mento, ter liYros, fazer algum trabalho manual na col.lula e 
usar de rapé ou de tabaco em pó. 
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Art. 121. Quer na applicação das penas, quer no 
trabalho, serão os presos da 2a classe tratados com menos 
severidade. 

Art. 122. O repouso para os presos desta classe sera 
tambem o de que trata o art. 114, e nos domingos c dias de 
guarda seguirão o disposto no art. 1i5, com o accrescimo 
de mais urna hora de pa~seio. 

Art. 12:1. Aos preso~ da :ia classe é applicavel a disposição 
do art. 118 e poderiio comer fora das cellulas. 

Art. 124. Os presJs desta classe gozarão da concess:1o 
do art. 119 ; podendo, de inais, passear pela manhã e ã tarde 
por dobra.do tempo. 

Art. 125. São-lhes applicaveis inteiramente as disposições 
do art. 110 e as dos arts. 111 e 269 e seguintes, com a 
differenç>1 de que as vü,itas poderão ser de mez em mez, e de 
que poderão n;lo so comprar o r1ue se permitte aos presos da 2a 
clàsse (art. 120), mas tambem fructos <Jlle não sejam nocivos. 

Art. 126. Ser-lhes-ha mais permittido passear em pateo 
melhor arejado, c usar de meias e de ceroulas. 

Art. 127. Quer na applicac;ão das penas, quer no trabalho 
serão os presos da 3"' classe tratados com menos severidade. 

Art. :128. O repouso dos presos desta classe, nos dias uteis, 
serà igual ao dos outros. 

Art. 129. ( ls presos d<> f a classe da divisão COL'!'Cccional 
terão'e1 mesma ~isciplina fJllC os da 3a da divisão criminal 
<Jmmto aos arts. 123, 121, 127 c 128, e que os da 2"' classe da 
mesma rlivisão quanto ao art. 121. 

Art. 130. Estes presos serão todos obrig-ados a aprender 
um officio dos das o:Jicinas da casa. 

Mostrando ma vontarle ou não tendo a necessaria applica
ção, perdet·iio as isenções da 3a classe, r1ue lhes cabem pelo 
artigo procedente, além das da za, si se mostrarem recalci
trantes e reveis. 

CAPITULO VII 

Do ·tra ba~ho 

SECÇÃO 1"-

1Yaturcza d 1 trabu lho 

Art. 131. Na Casa de Correcç1o se estabelecerão offic~nas, 
cujo trabalho ou industric• reuna essencialmente as condições 
seguintes: 

1.• Ser de facil e curta aprendizagem. . 
2.• Ser isento de qualr1uer causa de insalubridade. 
3.• Ser o mais procluctivo. 
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SECÇÃO 5" 

Das cellulas 

Art. 219. Em cada cellula habitada haverá os objectos e 
os utensilios seguintes : 

1 barra com travesseiro de madeira. 
1 cadeira de páo. 
1 moringue. 
1 cadeira de retrete com vaso de tampa. 
1 vassoura. e pá para cisco. 
1 pente fino. 
:1. escova de dentes. 
1 toalha de rosto. 
2 lençóes. 
2 cobertores de algodão. 
1 » de lã. 

CAPITULO X 

Do serviço sanitario 

SECÇÃO fa 

Enfermaria 

Art. 220. Na enfermaria estarão separados dos outros presos 
os da 3"' classe, quando isto fôr possível. 

Nella se deverão observar as regras disciplinares que não 
forem incompatíveis com o estado do preso, ou contrarias ás 
prescripções dos medicos. 

Art. 221. Logo que as circumstancias o permittirem, se 
estabelecerá um compartimento especial para os presos ac
commettidos de molestias contagiosas, outro para os conva
lescentes, e outro para os banhos medicinaes. 

Art 222. Haverá para cada doente : 
1 cama com colchão e travesseiro. 
2 lençóes de algodão. 
1 colcha de algodão ou lã. 
1 mocho. 
1 moringue e copo. 
1 retrete e ourinol com tampa. 
1 bacia. 
1 escarradeira. 
1 toalha. 
1 camisola para dormir. -
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Art. 223. Além disso haverà mais tudo quanto o medico 
exigir para o tratamento dos doentes, e bem assim o que fór 
necessario para o serviço e asseio da enfermaria. 

Art. 224. Os remedios, que o medico houver de receitar, 
serão por elle escriptos, assim como as respectivas dietas ; 
seguindo-se em tudo o mais a pratica dos hospitaes no que 
fór compatível com o regimen do estabelecimento. 

Art. 225. Quando o preso queixar-se de moi estia, ser à 
logo visitado pelo medico. 

Art. 226. Si o medico não estiver presente na occasião, 
ser:i. o preso immediatamente recolhido à enfermaria, si a 
molestia fór manifesta, ou à cellula no caso contrario até à 
primeira visita do medico. 

Art. 227. Si o caso fór grave, o director far:i. chamar 
aquelle dos medicas do estabelecimento que estiver mais pro
ximo, o qual então determinara o que se dever fazer. 

Art. 228. Si a moles tia fôr fingida, serà o preso punido 
com a. pena do art. 164, como si tivesse incorrido na falta de 
simples desobediencia. 

SECÇÃ.O 2" 

Dos medicos 

Art. 229. O serviço sanitario é confiado a dous medicas, 
entre os quaes se dividira o trabalho segundo os comparti
mentos e ne~essidades do estabelecimento. 

Art. 230. Comparecem todos os dias de manhã e li tarde, 
alternando entre si, para a visita dos enfermos, para o exame 
dos condemnados recllm-chegados, e mais serviço que lhes 
competir. 

São obrigados além disso a acudir aos chamados extraor
dinarios nos casos de molestia repentina e grave, ou no caso 
de que se aggrave a dos presos. 

Art. 23f. Devem ter o maior escrupulo em fazer passar para 
a enfermaria os presos que puderem ser tratados nas cellulas. 

Art. 232. Regulam tudo que é conveniente ao tratamento 
dos doentes, e decidem si devem ser tratados na cellula ou 
transferiJos para a enfermaria. 

Art. 233. Dão todos os dias ao director um boletim do 
numero dos enfermos em tratamento, additando a indicação 
da entrada e sahida, e dos obitos, a natureza da molestia, a 
causa conhecida ou presumida e a duração do tratamento. 

Art. 234. Dirigem annualmente ã c"mmissão inspectora, 
por intermedio do director, um relatorio sobre o estado sanitario 
do estabelecimento, e os resultados do serviço medico. 

Art. 235. Indicam os melhoramentos que convem intro
duzir no ponto de vista da hygiene, da salubridade e do 
regimen cellular em geral, segundo os princípios da sciencia. 
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Art. 236. Fazem uma exposição circumstanciada do estado 
das molestias reinantes no estabelecimento, e assignalando-lhes 
as c!lusas. 

Si a molestia fôr notavel farão o historico das suas obser
vações, e do resultado necroscopico si se seguir a morte. 

Art. 237. Tomam de accõrdo com o director e com ur
gencia, quando se manifestar. alguma moles.tia epidemica ou 
contagiosa no estabelecimento, as medidas necessarias para 
isolar o enfermo acommettido; impedindo a propagação do mal. 

Art. 238. Verificam si os remedios fornecidos são de boa 
qualidade e si estão de accõrdo com os receituarios. 

Art. 239. Examinam si os viveres que entram para o 
estabelecimento são·. bons, rubricando com o seu "'isto a 
respectiva guia. 

Art. 240. Assistem os contratos que se fizerem para o 
fornecimento de medicamentos. 

Art. 24i. Inspeccionam, ao menos de i5 em i5 dias, o 
estabelecimento em todas as suas partes, afim de verificarem 
si todas as medidas e _precauções prescriptas, no interesse da 
hygiene é da. salubridade, são restrictamente observadas. 

Art. 242. Rejeitar-se-hão os viveres que, exli.minados pelos 
m~dicos, forem julgados em condições de não servirem. 

SECÇÃO 3a. 

Do enfermeiro e seu ajudante 

Art. 243. O enfermeiro é encarregado de, sob a direcção 
dos medicos, prestar seus serviços e cuidados aos presos, 
quer tratados nas collulas quer nas enfermarias. 

Art. 244. Dar todos os dias aos medicos conta do que 
occorrer na enfermaria, do effeito dos remedios, da mudança 
superveniente aos enfermos durante. o interva.llo da~ visitas. 

Art. 245. Acompanhar os medi c os nas visita!!, e tomar 
nota das instrucções sobre o modo de ministrar os remedios, 
e das prescripções alimentaria.s, pedindo esclarecimentos· a 
respeito do tratamento dos enfermos. . 

Art. 246. Organizar todosos dias o boletim dos doentes, 
com as alterações occorridas, e o submetter i assignatura e às 
observações do medico que fizer a visita da manhã (art. 233). 

Art. 247. Velar à cabeceira dos doentes graves e tomar 
todas as cauLelas para que sejam cercados dos nacessarios 
desvelos. 

Art .. 248. Deve conservar a enfermaria no mais rigoroso 
asseio, não consentindo que se dewore, além do teinpo stricta
mente imprescindível, vasilha, roupas usada:s· e materias que 
possam concorrer para viciar o ambiente .. · ' · 

Art. 249. Attender ao asseio da roü . ~ . ~ 
das enfermarias. . :. \ '\\ \ \ Q I '/.J -n ;-~ 

Art. 2?0. Seráem.tudo. activa s~liiente'd~~ ::;~ ..... 
pelo seu aJudante. • · :./: _. 

il -',:·;? 

\( . . ·-~ .. '?.! )\ 
~~--~~;,-~;:S .-.• -;.jl 

~ ~ ___:..-::. . .,..· 
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CAPITULO XI 

Regim.en n1ora1,. religioso c escolar 

SECÇÃO fa. 

Do culto 

Art. 251. O serviço religioso será exercido por um 
capellão que, além dos actos do culto, ensinará a religião. 

Art. 252. Dirá missa nos domingos e dias santificados na 
capella do estabelecimento. 

Art. 253. Antes da misaa. fará uma prédica, na qual, 
ensinando e explicando as verdades essenciaes do ca.tholicismo, 
procure incutir ou fortificar o espirito religioso nos presos. 

Art. 254. Todos os annos, durante a semana santa, reunirá 
os presos na capella e lhes- explicará. os mysterios da 
Redempção ; aconselhando-lhes que se confessem e com
munguem. 

Art. 255. No caso de molestia grave que ponha o preso 
em risco de vida, predisporá de accôrdo com o medico o enfermo 
a aceitar os soccorros espiri tuaes. 

Art. 256. No caso de morte celebrará em suffragio da 
alma do fallecido uma missa com libera me, a qual será ouvida 
por todos os presos, sem alteração do regimen disciplinar. 

Art. 257. A' missa dos domingos e dias santificados 
assistirão os empregados do estabelecimento, que quizerem 
ou não estiverem impedidos. 

E' prohibido o ingresso de pessoa estranha. 
Art. 258. Durante a celebração do sacrificio da missa 

todo aquelle que não portar-se bem será immediatamente 
retirado da capella. 

· Sendo preso, será. reconduzido a cellula, onde ficará 
reclu-so por todo dia ; e si fôr empregado será severamente 
reprehendido. 

Art. 259. Além das attrilmições prescriptas nos artigos 
antecedentes, incumbe tambem ao capellão : 

f.o Visitar os presos nas cellulas, dar-lhes conselhos e 
consolações, exhortando-os a cumprirem seus deveres. 

2.o Coadjuvar o director na educação moral dos presos. 
3.o Nos exercicios do culto e nos mais deveres do seu 

ministerio manter-se com toda continencia e recolhimento. 
Art. 260. Suas faltas serão suppridas por outro sacerdote, 

convidado pelo director. 
O substituto será pago á custa do vencimento do capellão, 

si a falta não provier de molestia, e, no caso contrario, pelo 
estabelecimento. · 
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Art. 26i. O preso que professar culto ditrerente, poderá, 
nocaso de molestia grave, ser assistido por ministro de sua re
ligião, si o reclamar e o houver. 

Art. 262. O preso que pedir confissão, seraouvido na cellula. 
e receberá. a eucharistia na capella, por occasião da missa. 

Si, porém, estiver enfermo, receberá. os sacramentos na 
enfermaria. 

Art. 263. E' permittido ao preso in articulo mortis casar-se 
no estabelecimento. 

Art. 264. Nem na capella. nem fóra della poderão os preso 
recitar orações de maneira a serem ouvidos. 

Art. 265. Depois da missa nos dias de guarda, o vedor lerás 
aos presos os artigos do regulamento que pareéerem conducentes 
a fazer com que os presos conheçam seus deveres e as penas 
que lhes são impostas. 

Art. 266. Todos os dias antes de começarem os trabalhos das 
officinas, e na hora de recolher (arts. i36, i37, 141 e 195), um 
dos presos designado pelo diréctor recitará. a oração que o 
capellão indicar, sendo por todos acompanhado mentalmente. 

Art. 267. Na administração dos sacramentos e na occasião da 
missa, o capellão será. ajudado por qualquer empregado. 

Art. 268. Havera na capella todos os vasos sagrados, para
mentos e mais objectos do culto, cuja guarda immediata pertence 
especialmento ao capellão. 

SECÇÃO 2a. 

Das visitas 

Art. 269. Haverá em Jogar apropriado um locutorio, onde 
serão visitados os presos pelas pessoas cujo ingresso fôr per-
mittido pelo regulamento. ' 

Art; 270. Estas visitas terão Ioga( durante as horas de re
pouso, e nunca durarão mais de 1/2 hora. . 

Art. 271. Durante a visita o preso será. vigiado por um 
guarda, que assistirá. á conversação e não consentirá que se 
entreguem objectos de qualquer qualidade. ' 

Art. 272. O director poderá, no caso de desconfiança,mandar 
revistar as pessoas que forem visitar os presos, para verificar 
si oceultam algum objecto com o fim de introduzil-o no esta
belecimento. 

Art. 273. O director póde prohibir a entrada· do visitante 
que jà: houver abusado cotn violação do regulamento,. ou de 
qualquer outro modo. · . ·. . , 

Art. 274, As pessoas que podem visitar os presoll são bs 
pais, mulher, filhos, irmãos, parentes proximos e amigos 
íntimos. 

Art. 275. Além dos dias designados, pôde o director per
:tl1ittir a visita extraordirtaria, como recompensa ao preso 
que a merecer. 
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Art. 276. O preso, obrigado a guardar o leito por molestia 
grave, póde, mesmo que não tenha manifestado este desejo, 
ser visitado por pessoa intima da familia, por ordem expressa 
do director, ouvido o medico. 

Art. Z77. Os visitantes serão successivamente introduzidos 
no locutorio, de modo a não ser perturbada a ordem pela simul
taneidade das visitas, e a manter-se a separação que deve 
existir entre os visitantes assim como entre os presos. 

Art. 278. Quando forem muitas as visitas, a duração será 
regulada segundo o numero e a successão dos visitantes 

Art. 279. E' prohibido expressamente aos empregados 
receber esportulas ou qualquer presente dos visitantes. 

Art. 280. As visitas da commissão inapectora ou de algum 
de seus membros serão annunciadas com um toque de sineta, 
estabelecido pelo director. 

SECÇÃO 3" 

Da instrucçiio escolar 

Art. 28i. A instrucção escolar é confiada a um preceptor 
e dada simultaneamente aos presos, reunidos por classes na 
escola. 

Art. 282. O ensino comprehende: 
Leitura. 
Escripta. 
Arithmetica elementar. 
Noções rudimentaes de grammatica. 
Art. 283. A frequencia da aula é obrigatoria para os presos, 

sem prejuízo da disciplina do estabelecimento, e ficando salvas 
as dispensas concedidas pelo director. 

Art. 284. O preceptor póde excluir da aula o preso que 
proceder de 'modo inconveniente, communicando ao director 
para a punição que a falta exigir. 

Art. 285. O preceptor é ajudado pelo capellão no ensino 
de moral, religião e regras de civilidade. 

SECÇÃO 4a. 

Bibliotheca e leitura 

Art. 286. Haverá uma sala, onde á noite e a hora fixada 
pelo. director se reunirão por secções_. . nos d?m~ngos e dias 
santificados, os presos de 3a. classe da d1v1são cr1mmal. 

Art. 287. Nesta sala. poderá haver uma. bíblíotheca com
posta. de livros de leitura amena. e edificante, para o uso dos 
presos, segundo os grãos de intelligencia e disposições mora.es 
decada um. 
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Art. 288. A leitura poderá. ser feita., pelo capellão ou outro 
empregado designado pelo director, em voz alta, acompanhada 
de instrucções familiares áquelles que não puderem aprovei tal-a 
individualmente. 

Art. 289. A leitura poderá ser extensiva aos presos de 
outras classes, quando, por causa de mão tempo ou de outras 
circumstancia, forem suspensos os passeios. 

CAPITULO XII 

Do custea:rn.ento da. casa do Corrocção~ producto 
do tra.l.>a.l.h.o o pec~l.io do preso 

Art. 290. A sustentação dos presos e custeamento da Casa 
de Correcção serà feita com a verba votada pelo Poder Legis
lativo. 

Art. 291. O producto do trabalho, deduzida a importancia 
da materia prima, será. 1•ecolhido ao Thesouro. 

Art. 292. Do jornal do preso se formar:i. um peculio que 
será. assim regulado : 

1/4 do jornal do preso, si este pertencer á 1' classe. 
1/3, si pertencer á 2" classe. 
ij2, si pertencer a 3• classe. 
Art. 293. No 1• dia util de cada tt-imestre, os mestres das 

officinas apresentarão ao director as necessarias informações 
para a fixação do jornal ou diaria dos presos. 

Art. 294. Com estas informações o director. apresentará 
:i commissão inspectora uma tabella que, com o visto ou obser
vações desta, sera submettida a approvação do Governo. 

Art. 295. O peculio do condemnado será. dividido em 
duas partes iguaes ; uma empregada em proveito proprio, 
durante a prisão, e outra posta de reserva para a época da 
libertação. 

Art. 296. A parte disponível em proveito proprio será 
empregada em objectos do uso do preso, sem preterição do 
regimen ; em soccorros .á familia ; ou recolhida toda, á vohtade 
do preso, á Caixa Economica. 

Art. 297. Desta parte disponível do pec1,1lid poder-se-ha 
tambem fazer reducções parciaes ou totaes, quer a titulo de 
punição individual, quer a titulo de indemnização, a saber: 

fa Contra os presos que infringirem a disciplina. 
2 .. Contra os que causarem prejuízo ao estabelecimento ou 

a qualquer pessoa. · 
Art. 298. O preso da 1"' classe da divisão correccional será, 

quanto ao peculio, equiparado aos da 3"' da divisão criminal. 
Art. 299. O deposito do peculio na Caixa Economica serà 

feito no principio de cada trimestre, e ficar:i à disposição do 
preso em . occasião . em que' fór posto em liberdade, entre
gando-se-lhe para isto a 'respectiva caderneta. 
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Art. 300. Si na occasião de ser posto em liberdade, o preso 
estiver devendo ao estabelecimento, este será indemnizado pela 
quota depositada na Caixa Economica. 

Art. 301. As quotas destinadas em proveito do p1•eso fi. 
carão depositadas na càixa do estabelecimento, sendo as sobras, 
si as houver, recolhidas á Caixa Economica como peculio de 
reserva. 

Art. 302. Fará tambem parte do péculio de reserva, q_ue 
será igualmente depositado na Caixa Eeconomica, o dinheiro 
que porventura o preso depositar ao entrar na prisão, ou que 
lhe sobrevenha durante o cumpl'imento da pena. 

Art. 303. O peculio do preso que evadir-se ou fallecer, 
feita a de!lucção das despezas a que_ esteja sujeito, reverterá 
em favor do Thesouro; si não fór, no segundo caso, reclamado 
dentro de dous annos depois do fallecimcnto pelos herdeiros 
legitimamente habilitados. · 

Art. 304. A respeito dos presos de que trata o art. 101 
todos os mezes se deduzirà do producto do trabalho de cada um, 
avaliado como fica regulado a respeito dos demais presos, a 
nuportancia das despezas com elles feitas pelo estabelecimento, 
comtanto que não exceda metade do jornal, e mais a impor
tancia dos damnos ~>ausados ; sendo o remanescente depositado 
integralmente na Caixa Economica. 

Art. 305. Este deposito terà o mesmo destino de que trata 
o art. 299. 

Si o preso, porém, quizer applical-o ao pagamento de parte 
ou de toda a multa, em cujiL commutação soffre a prisão com 
trabalho, poderá dispôr daquelle deposito para este fim. 

CAPITULO XIII 

Deveres dos presos 

Art. 306. São superiores dos presos niL Casa de Correcção 
li. commissão inspectora e cada um de seus membros, o director, 
os medicos, o vedor, o capellão, os chefes de officina e de 
turma, o guarda-mandante e seu ajudante e os demais guardas. 

Art. 307. Devem os presos obedecer sem observações nem 
mtirmurio ao encarregado de vigial-os, e executar tudo que 
lhes esta prescripto neste regulamento. 

Art. 308. Devem :compenetrar-se de sua posição, da ne
cessidade de evitar punições e de merecer pela boa conducta 
a benevolencia dos empregados da casa. 

Art. 309; Nas relações com seus superiores e com as 
pessóas que os visitam, devem mostrar-se polidos, respeitosos 
e reconhecidos. 

Art. 310. Devem entregar-se sem interrupção ás occupa
ções que lhes são designadas, e não podem sob pretexto algtllli 
dispensar-se de cumprir a tarefa que lhes fór prescripta. 
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Art. 132. Na escolha . e distribuição do trabalho e preciso 
consultar as forças e aptidões do preso. . 

Art. 133. O trabalho come<:.ará de manhã em todas as 
officinas, meia hora depois do toque de despertar. 

Suspender-se-ha a hora do almoço e a do jantar, e cessará 
ao toque da cêa. . · 

Art. 134. O toque de despertar terá. logar nos tres mezes 
do verüo-Novembro, Dezembro e Janeiro, as 5 horas da manhã; 

Nos tres mezes do inverno-Maio, Junho .e Julho, as 6 
horas; 

Nos ouh•os seis mezes - Fevereiro, Março, Abril, Agosto, 
Setembro e Outubro, ás 5 1f2; 

Art. 135. O toque da cêa terá logar nos tres mezes de 
verão as 6 horas da tarde ; no11 tres mezes de inverno ás 5 ; 
e nos demais às 5 1/2. 

Art. 136. Ao toque da chamada, estando presentes os 
chefes das officinas e de turma, serão os presos conduzidos ao 
pateo onde farão a oração da manhã, .e d'ahi seguirão para 
o trabalho aquelles que o devam fazer em commum . 

. Art. 137. Si h_ouver mão tempo os presos far<lo a oração 
nas officinas. 

Art. 1.38. Introduzidos os presos nas officinas, a voz do re
spectivo chefe tomarão os Jogares que lhes estão designados, e 
d'ahi só poderão sahir ao toque de que tratam os artigos subse
quentes. 

Art. 139. Ao toque do almoço deixarão o trabalho, e os 
guardas os conduzirão das officinas para as cellulas, onde terá 
Jogar a refeição (art. 186). 

Findo o almoço, a novo toque regressarão as officinas. 
Art. 140. Ao toque de jantar são de novo levados pelos 

guardas as respectivas cellulas, onde depois da refeit;-ão repou
sarão; voltando à hora competente, annunciada por outro toque, 
às officinas. 

Art. 141. Ao toque da cêa, fechadas as officinas, tera 
logàr o passeio da tarde. 

Terminado o passeio, os guardas passarão revista a todos 
os presos, que, depois de fazerem a oração da tarde, irão re
ceber a cêa para levai-a às cellulas, onde ficarão recolhidos. 

Art. 142. Antes de deixarem as officinas, :i tarde, os 
presos na presença e sob a fiscalisação dos chefes respectivos 
arrumarão a ferramenta e objectos de trabalho. 

Art. 143. Fura das occasiões designadas nos artigos 
antecedentes, só poderão os presos sahir das officinas com 
licença dos respectivos chefes, vigiados pelo guarda do pateo, si 
tiverem de satisfazer alguma necessidade natural. 

Si o motivo da aa)lida for molestia, sera o preso acompa
nhado por qualquer dos guardas até á cellula; dando-se disto 
parte immediatamente ao directm· para providenciar. 

Art. 144. D.urante o trabalho só poderão os presos fallar 
para os fins designados no art. 112. 

§ 1. 0 Para issoos que aprenderem algum officio, appro
ximando-se do mestre far~lhe-hão o pedido !\ meia voz. 

PODBII EIBCUTIVO 1882 5 
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§ 2. 0 Os outros pedirão licença .ao guarda mais proximo, 
e este chamará o chefe, a quem então os presos farão o seu 
pedido respeitosamente e em voz baiJ:a. 

§ 3. 0 Nas passagens das officinas para outros logares 
ou destes para aquellas, devem os presos guardar completo 
silencio. 

§ 4. 0 Emquanto um preso estiver fallando com o chefe da 
officina não póde outro iuterrompel-o. 

SECÇÃO 2" 

Das officinas 

Art. 145. Cada officina terá um mestre com o titulo de 
chefe de officina, o qual dirigirá os trabalhos e ensinará o 
officio aos aprendizes. 

Art. 146. Es~as officinas serão montadas de modo que 
nellas não estejam confundidas as classes dos presos, e estes 
trabalhem sempre separadamente. 

Art. 147. Será dividida em duas turmas a officina onde 
houver mais de 20 presos. · 

A i a turma ficará sob a inspecção directa do chefe de officina 
com os aprendizes, e a 2"' sob a direcção do chefe de turma. 

Art. 148. Quando os presos das duas turmas completarem de 
novo o numero de 21 cada uma, far-se-ha nova divisão, de sorte 
que cada turma nunca tenha mais de 20 nem menos de 10. 

Art. 149. Nenhum trabalho novo poderá ser introduzido 
no estabelecimento sem autorização prévia do Ministro da 
Justiça, em vista de pt·oposta do directot· informada pela 
commissão inspectora. 

. Art. 150. O preço .dos productos manufacturados nas offi
cinas será. fiJ:ado pela commissão inspectora e approvado pelo 
Governo, em tarifa especial, e cuja duração será periodica. 

Art. 151. Sobre esta tarifa é que se ha de fixar o salario 
do preso, segundo o seu merecimento. · 

O preço dos objectos não comprehendidos na tarifa será 
fixado pelo director. 

Art. 152. Haverá em cada officina um ponto de todos 
os trabalhadores, com a declaração dos jornaes ou diarias 
que percebem. 

SECÇÃO 3a 

Attribuições dos chefes de officina e dos chefes de turma 

Art. 153. Aos chefes de officina cabe dirigir os trabalhos 
de que forem encarregados ; vigiar os presos a seu cargr 
durante as horas do serviço ; ensinar-lhes o officio e marcao
lhes o logar conveniente nas officinas. 
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Art. 154. Fazer a relação dos objectos que os presos dese
jarem obter a custa do peculio, transmittindo-a ao director uma 
vez por semana por intermedio do vedor. 

Art. 155. Empregar o maior cuidado em que a,s ferra-:
mentas, utensílios, materia prima, etc., nãó sejam ~stragados 
pelos presos ; indemnizando a Fazenda Nacional pela falta ou 
extravio que se der. 

Art. 156. Auxiliar o· director e o v:edor em tudo que se 
refere ao recebimento da materia prima, ao fabrico e conser
vação dos objectos manufacturados, assim como em tudo que 
fôr concernente a distribuição, reparo, ou renovação de ferra
menta, utensílios, etc. 

Art. 157. Relacionar, assignando, os productos manufactu
rados no acto de sahirem da officina para serem entregues ou 
armazenados. 

Art. 158. 'Dar ao vedor conhecimento das infracções do 
regulamentá commettidas nas officinas, e bem assim da deterio
ração ou extravio da ferramenta e de qualquer outro objecto. 

Art. 159. Apontar os operarias que estiverem sob a sua 
direcção, passando ao porteiro a nota de presença delles, todos 
os dias. 

Art. 160. Ter a seu cargo a escripturação dos seguintes 
livros : 

1.• Para o lançamento diario dos trabalhos, com indicação 
minuciosa da natureza e quantidade dos objectos distribuídos 
a cada preso ; 

z,õ Para o lançamento de toda a ferramenta e. utensílios 
das officinas ; 

3.0 Para o lançamento do trabalho distribuído a cada pr~o, 
afim de servir de base ao calculo do. salario correspondente ; 

4. 0 Para. o apontamento dos presos que trabalharem nas 
officinas. , 

Art. 161. Os chefes de turma têin as mesmàs obrigações 
dos chefes de officina, mas servirão sob as ordens e direcção 
destes, auxiliando-os activa e assiduamente. · 

CAPITULO VIII . 

nas penas disciplinares 

Art. 162. As penas disciplinares serão impostas aos presos 
na seguinte ordem : 

1.• Privação de visitas, correspondencia e outros favores ; 
2. 0 Reducção ou privação tempora.ria. de sa.lario; 
3.• Degradação de classe; 
4.• Reclusão na cellula; 
5.• Restricção alimentaria ; 
6. o Imposição de ferros ; no caso, porém, de extrema neces

sidade e por ordem da. commissão inspectora. 
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Art. 163. Todo preso que romper o silencio, ou infringir 
qualquer das regras estabelecidas, seri advertido pelo guarda 
que estiver presente, ou pelo chefe de officina, si a infracção 
fôr durante o trabalho. 

Art. 164. Si o preso não attender à advertencia, serà 
punido com um a dous dias de reclusão na cellula, 

Art. 165. Si o preso estiver na primeira prova, de que 
trata o art. 98, a pena dessa desobediencia serà com o augmento 
de mais dous ou tres dias. 

Art. 166. Si a desobediencia fôr acompanhada de clamor 
ou insulto a outro preso, serà a pena do art. 164 elevada a tres 
ou quatro dias. 

Art. 167. Si o preso altercar com outro sotfrerà a pena do 
artigo precedente, isto é, de tl,'es a seis dias, segundo a gravi-
dadedo caso. · 

Art. 168. Si o insulto fàr dirigido a qualquer empregado, 
serà a mesma pena do artigo antecedente, aggravada com 
restricção alimentaria. 

Art. 169. Si o preso ameaçar outro, soffrei:'i a pena do 
art.167, aggravada com dous dias de restricção alimentaria. 

Si chegar-se à via de facto serà a pena dobrada, e tripli
cada si d'ahi resultar ferimento. 

Art. 170. Si as culpas mencionadas no artigo antecedente 
forem commettidas em relação a qualquer empregado do 
estabelecimento, serà a pena a mesma, augmentada com a 
imposição de ferros, a arbitrio da commissão inspectora. 

Art. 171. Si o preso proferir palavras obscenas, escrevel-as 
nas paredes, ou em objecto de seu uso, em bilhete ou carta, 
incorrerá. na pena do art. 162 n. 1. 

Art. 172. Si o preso tentar a pratica de · actos immoraes 
com os companheiros, soffrera a pena do art. 162 n. 5. . 

Art. 173. No caso de. molestia suspende-se a imposição das 
penas do art. 162, ns. 4, 5 e 6, até o restabelecimento do preso. 

Si o preso empregar meios para aggravar a molestia, 
sotfrerà a pena do art. 166, quando a puder supportar a juizo 
do medico. 

Art. 174. Si o preso estragar voluntariamente qualquer 
objecto do estabelecimento, do seu uso, ou de outro preso, 
soffrera a pena de quatro a oito dias de reclusão na cellula ; 
além da reparação do damno causado, a custa do peculio. 

Art. 175. Si furtar o mesmo objecto, a pena será de 
oito dias, com restricção alimentaria por metade do tempo. 

Art. 176. Si o preso tentar evadir-se, soffr·erá a pena de 
seic a 12 dias de reclusão na cellula, com restricção alimen
taria por tres a seis dias. 

Si procurar alliciar outros, sotfrerá o dóbro da pena. 
Art. 177. Si para effectuar a evasão o preso commetter 

violencias, soffrerá mais as penas dos arts. 169 e 170. 
Art. 178. Nas reincidencias serão os presos punidos com 

o dôbro das penas, comtanto que a restricção alimentaria não 
vá além de i5 dias. 
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Art. 179. Os presos que se evadirem, restituídos á prisão: 
f.o Serão classificados como si tivessem entrado pela 

fa. vez. 
2.o Soffrerão a reclusão por tres mezes na cellula. 
3. o Perderão, além disso, todo o peculio adquirido, que 

reverterá em favor do Thesouro. 
4.o Soffrerão restricção alimentaria até 15 dias. 
Art. 180. Todo preso que, sem causa valiosa, furtar-se 

ao trabalho, será posto a pão e agua por tres dias, sem prejuízo 
de outra pena em que houver incorrido. 

Art. 181. O preso das classes mais favorecidas da divisão 
criminal, que soffrer pela 2"' vez a pena de restricção alimen
taria, ou commetter alguma das culpas mencionadas nos arts. 
176 e 177, voltará á. 1" classe na fórma do art. 106 §§ 1° e 2.o 

Art. 182. O preso castigado com restricção alimentaria 
ter:i por unico alimento 85 grammas de pão de manhã e igual 
quantidade á. tarde. 

Art. 183. Quando a restricção alimentaria fôr pronun
ciada por mais de tres dias, será administrado, um dia por 
outro, o regimen ordinario. 

Pelas faltas não previstas neste regulamento será imposta 
a pena do art. 162 n. 2, ou de reclusão na cellula a juizo do 
director. 

CAPITULO IX 

Rcgi:m.eli econo:m.ico e serviço uo:m.estico 

SECÇÃO 1' 

Da alimentação dos presos 

Art. 184. A alimentação dos presos constara de almoço, 
jantar e cêa. 

Art. 185. O almoço será ás 8 horas, o jantar ao meio 
dia e a cêa á hora designada no art. 135. 

O tempo destinado para o almoço e a cêa é de 15 minutos 
e para o jantar de 30. 

Art. 186. A comida dos presos será sempre nas cellulas. 
Art. 187. O almoço será servido a cada preso em uma 

caneca de folha com colhér; o jantar .em marmita de folha com 
um talher completo de ferro; e a cêa em uma marmita com 
colhér. 

Ao jantar terá tambem cada preso uma caneca para agua. 
Art. 188. O preso levará para a sua cellula os objectos 

de que necessitam para esse fim. 
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Art. f89. Finda a refeição, um guarda e o encarregado da 
cozinha examinarão si foram restituidos pelos presos todos os 
objectos de que· se serviram. 

Si faltar algum objecto serão o preso e a cellula immedia
tamente revistados, e responsabilisado o preso pelo seu valor, 
si o mesmo objecto não for encontrado. 

Para fiel execução deste artigo as marmitas e as canecas 
terão o numero correspondente ao do preso. 

SECÇÃO 2a 

Da refeição dos empregados 

Art. 190. Os empregados, a que se abona ração, comerão 
em commum, salvo o guarda-mandante, seu ajudante e o 
enfermeiro. 

Art. 19L A hora da comida será, durante o dia, depois 
que os presos tenham entrado para as officinas, e, à noite, 
depois de recolhidos às cellulas. · 

Art. 192. Os serventes comerão na cozinha à hora mais 
compatível com o serviço; e sua ração serà igual :i dos presos. 

Art. 193. Os chefes de officina e de turma têm almoço 
fornecido pelo estabelecimento; mas jantarão fóra à propria 
custa, durante o tempo marcado para esse fim; de modo que 
se apresentem opportunamente para o desempenho de seus 
deveres. 

SECÇÃO 3a 

111 edidas de asseio e de hygiene 

Art. f94. Ao toque de despertar todos os presos válidos 
se erguerão; receberão dos guardas a roupa, e, depois de 
promptos, passarão a cuidar do arranjo das cellula!>. 

Art. 195. Abertas as po1·tas, sahirão acompanhados pelos 
guardas para fazerem a limpeza e lavar o rosto e as mãos ; 
e, recitando a oração da manhã, seguirão para as officinas 
logo que sôe o respectivo toque. 

Art. 196. As galerias, os corredores, escadas e geral
mente todos os lagares occupados pelos presos e empregados, 
devem ser varridos todos os dias, depois do almoço, e lavados 
pelo menos duas vezes por mez. 

As officinas serão varridas à tarde, depois que os presos 
acabarem o trabalho. 
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Art. 197. As camas e pertenças das cellulas serão 
expostas ao sol semanalmente. 

A limpeza das cellulas é confiada especialmente aos 
presos que as habitam. 

Art. 198. O vasilhame e trem da cozinha em que se pre
parg.m os alimentos, as marmitas e outros utensílios devem 
merecer particular cuidado do vedor, que é obrigado a veri
ficar todos os dias si são conservados com o devido asseio. 

Art. 199. As aguas do banho e do mais serviço serão 
immediatamente vasadas a medida que tenham servido. 

Art. 200. As portas e janellas e os ventiladores dos 
logares desoccupados devem estar abertos durante o dia, 
quando se possa conciliar esta necessidade com as exigencias 
da disciplina e segurança da prisão. 

Art. 201. Os guardas são em geral responsaveis pela 
limpeza dos logares, que lhes são confiados, velando em tudo 
que fór concernente a ventilação, á distribuição da agua, 
á limpeza das latrinas, mictorios, etc. 

Art. 202. A' hora de deitat• todos os presos despirão a 
roupa e tomarão a camisa de dormir existente na cellula. 

A roupa despida sera entregue ao guarda, enrolada e 
atacada pelo cinturão. 

Art. 203. Aos sabbados serão os presos barbeados, e no 
principio de cada mez, não cahindo em domingo ou dia san
tificado, cortarão o cabello. 

A barba será toda raspada até a altura da parte superior 
da orelha, e o cabello cortado a escovinha. 

Art. 204. Depois de barbeados, entre as 9 horas e meio
dia, serão os presos conduzidos ao banho (frio, si o medico 
não prescrever o contrario), indo de seis em seis e depois 
de examinados pelos guardas. 

Os que não puderem banhar-se no sabbado, fal-o-hão nos 
dias immediatos consecutivamente. 

A duração do banho será de 10 minutos. 
Art. 205. Antes do banho cortarão as unhas, com tesouras 

sem ponta, as quaes serão restituídas aos guardas pelas aber
turas da porta do banheiro. 

Art. 206. Nos domingos, á hora do costume, receberão os 
presos roupa lavada e lenço de assoar, e mudarão de sapatos. 

A jaqueta porém será mudada de quinze em quinze dias. 
Art. 207. Quando o medico prescrever o uso de meià.s, o 

preso as mudará nos domingos. 
Art. 208. A roupa de ·cama será mudada de quinze em 

quinze dias e o cobertor de mez em mez. 
Art. 209. A roupa suja do preso será no mesmo dia con

tada, examinada minuciosamente, e depois lavada é concertada. 
Os sapatos serão azeitados e guardados para. o domingo 

seguinte. · 
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Vestuario 

Art. 210. o vestuario geral dos prc:>OS ser:i : 
Calça e jaqueta de algodão azul. 
Camisa brap.ca de algodão liso. 
Barrete de lã, rodando. 
Sapatos ou chinellos grossos. 
Cinturão de vaqueta encerada, de oito centimetros de 

largura e atacado com fivela. 
Quando fizer frio : 
Camisa de malha de lã grossa, em vez de jaqueta. 
Estas peças serão marcadas com o numero do preso a que 

pertencerem. 
Art. 211. Cada preso terá 3 andainas de fato, com a dn· 

ração marcada na tabella n. 3, afóra o barrete e o cinturão ; 
bastando cada um destes objectos para cada individuo. 

Art. 212. As jaquetas e camisas dos presos da divisão 
criminal e da 2"' classe da divisão correccional, terão no peito 
um signal de oito centirnetros quadrados, feito de panno das 
seguintes côres : 

Para a 2" classe da divisão correccional, amarella. 
Para a f a classe da divisão criminal, encarnada. 
Para a 2" classe da mesma divisão, verde. 
Para a 3a. classe da mesma divisão, roxa. 
Art. 213. O cinturão terá adiante e atraz o numero do 

preso, de metal branco ou amarello, que tome a largura do 
mesmo cinturão, o qu:ü será atacado de lado por cima da 
jaq_ueta ou camisa de malha, ou no cus da calça, quando 
est1verem em mangas de camisa. · 

Art. 214. Além dos objcctos do vestuario mencionado, 
terá cada preso um lenço de assoar grosso e escuro. 

Art. 215. Si a occupação do preso exigir avental para 
preservar a roupa do sujo ou do estrago, selhe fornecerá um 
de aniagem ou de couro. 

Art. 216. O vestuario e as roupas de cama dos presos 
devem estar sempre em relação com a estação. 

Art. 217. Cada preso é responsavel pelo extravio ou 
estragovoluntario que se der no fato. 

Art. 218. O guarda-mand::mte e seu ajudante velarão no 
asseio dos presos e na execução do disposto nos artigos ante
cedentes. 
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Art. 3H. Os presos designados para fazer qtial9_ner tra
balho devem evitar toda relaÇão com os outros· éncarregádos 
de serviço identico, que se achem proximos. . . . 

Art. 312. Q1ando empregados em serviço doméstico, não 
podem jàmais estacionar nos corredores, galerias~ escadarias 
e durante a pass'igem de outros presos. . 

Art. 313 .. Nas passagens de um para outro ponto, nos 
pateos e em qualquer logar onde os presos não tenham alguma 
occupação, se conservarão de braços cruzados, e marchil.rão·uns 
após outros; sem estrépito. . 

O movimento da marcha· deve ser regular e accelerádo: 
Art. 314. Julgando-sé o preso victima de qualquer injus

tiça ou violencia póde apresentar sua queixa, contra quem 
o ôtfender, ao director; ou contra este, si partir delle a offensa, 
á commissão inspectora directamente, du por intermedio de 
algum de seus membros. · 

Art. 315. O presoqúe der qüeixa infundada·, expõe-se· a 
ser punido com a pena do art. 162 n. 5, por tres á seis dias. 

Será imposta no dôbro a pena; e pela commissão inspectora, 
si a queixa falsa fôr contra o director: 

Art. 316. Devem os presos velar cuidadosamente no asseio 
da sua cellula e na conservação da roupa de seu uso: 

Art. 317. Podem no caso de absoluta necessidade, sem 
abusar desta permissão, chamar os guardas encarregados de 
vigial-os, servindo-se para isto da campainha collocada no 
intérior da cellula. 

CAPITULO XIV 

Disposições- géracs 

Art. 318. Nos corredores e nas cellulas haverá as luzes 
necessarias para que não escape á. vigilancia dos guardas 
qualquer movimento dos presos. . 

Art. 319. Nenhum objecto, por mais insignificante que 
pareça, poderá ser introduzido na casa sem permissão do 
director. 

Art. 320. E' expressamente prohibida a entrada de. qual
quer bebida alcoolica, de qualquer materia inflammavel, com
bustível ou explosiva, de qualquer instrumento de musica, arma 
offensiva, e finalmente de toda a qualidade de fumo em rama, 
em charutos, cigarros, ou para cachimbo. 

Art. 321. O director poderá armar os guardas si o julgar 
necessario ; as armas, porém, estarão. occultas de modo que os 
presos· nunca as vejam senãO quando haja necessidade de lan-
çar-se mão dell11,s. . · . 

. Art. 322. Todo!;. {)s fornecimentos para ·a Ca.S'!! de Col'~ 
recção s~rão contratados em concurrencia publica, mediante 
annuncio prêvio por tres vezes consecutivas nos jornaes. 

PG!Jn: EIECttT!VO !.~( 2 6 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Transferir-se-ha o dia aprazado, quando não se apresen
tarem, pelo menos, dous concurrentes p'1.ra cada fornecimento. 

Art. 323. As obras manufacturadas nas officina~ da Casa 
de Correcção não sahirão do estabelecimento sem o pagamento 
respectivo, excepto as que forem para as repartições puQlicas, 
ãs quaes se remetterão as contas mensalmente. 

Art. 324. Concluída a manufactma se communicara por 
earta ao committente, marcando-se-lhe o prazo da retirada d<t 
obra encommendada. . 

Art. 325. Si o committente não procurar a obra dentro do 
prazo, pet·derà a encommenda, que poderá ter outro destino, e 
o signal em dinheiro, que se lhe exigira no acto da encom-
menda. · 

Art. 326. De sois em seis mezes passar-se-ha em presença 
de um membro da commissão inspectora revista a toda roupa e 
utensílios, ferramenta e quaesquer outros objectos que se 
houverem inutilisado, ou servido o tempo marcado para sua 
duração; afim de se dar consumo ãquelle que não tiver valor' 
algum, e se pôr em reserva o que ainda tiver algum prestimo. 

De tudo se lavrará um termo, no qual' assignarão o membro 
da commissão inspectora e os empregados a cuja guarda esti
veram os objectos consumidos. 

Art. 327. Todos os e:s:ercicios e movimentos dos presos, 
como o de levantar-se, deitar-se, da refeição, trabalho, pas
seios, ida para capella, para escola, etc., serão annunciados 
pelo som da sineta interior. 

Art. 328. O toque para os casos de alarma se deve esta
belecer de modo que seja ruidosamente ouvido em toda casa. 

Art. 329. Deve-se evitar que os presos passem pelas cel
lulas abertas : para isto os da extremidade sahem primeira e 
successivamente. 

Na volta deve observar-se a ordem inversa, de fórma que 
os ultimos sahidos sejam os primeiros que entrem. 

Art. 330. Logo que o director receber requisição de sol
tura a favor de algum preso, tratarã de arrecadar delle os 
objectos do estabelecimento, e restituir-lhe o que houver sido 
por elle depositado à sua entrada. 

Entregar-lhe-ha tambem um extracto de sua conta cor· 
rente assignado pelo director, o dinheiro que se lhe restar do 
peculio disponível e a sua caderneta da Caixa Economica. 

Si o preso estiver restando ao estabelecimento, o director 
o mandará primeiramente á Caixa Economica, acompanhado de 
uma pessoa de confiança e com officio seu, afim de que por 
aquella estação se entregue ao portador o que o libertado 
estiver a restar. 

Si a soltura do preso ca.hir em dia, no qual a Caixa Eco
nomic!L não faça pagamento, o director guardar:i a caderneta, 
e preveilindo à Caixa fará cumprir as demais disposições a 
respeito do libertado, que voltará no dia immediato ao estabele
cimento para receber aquillo a que tiver direito .. 

Art. 331. Quando fal.!ecer algum preso, o d1rector dara 
inmediatamente parte ao Juiz da condemnação, enviando o 
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termo de identidade e obito, para se julgar extincta a sentença, 
sendo o cadaver transferido para o cemiterio publico. 

O termo de identidade e obito serà lavrado por um dos 
empregados do expediente, e assignado pelo director, pelo 
medico presente e o enfermeiro. 

Art. 332., J?e tudo que occorret: em virtude das ~isposi
ções dos tres artigos antecedentes, far-se-ha nota no hvro de 
matricula do condemnado, assignando-a nos casos dos dóus 
primeiros artigos' o preso si souber escrever, ou alguem a seu 
rogo no caso contrario, e no caso do art. 331 dous empre
gados do estabelecimento. 

Art. 333. O fato que, apezar de ter completado o tempo 
marcado para sua duração , ainda puder ser utilizado, serà 
posto em reserva e servira para supprimento dos presos que 
houverem estragado o seu antes do prazo marcado. 

Art. 334. O fato do preso que fôr posto em liberdade antes 
de completar o tempo marcado para sua duração, terá. a 
mesma applicação do artigo antecedente. 

Art. 335. E' absolutamente prohibido fumar dent1·o do es· 
tabelecimento. 

Aos condemnados que tomarem . tabaco, . sera permittido 
continuar a tornai-o. 

Art. 336. E' igualmente prohibido a qualquer empregado 
da Casa de Correcção comprai· ou vender alguma cousa aos 
presos, ou receber delles presentes, donativos ou depositos. 

Exceptua-se o deposito de que trata o art. 102. 
Art. 337. As contas e cadernetas dos presos que falle

cCl·em e o saldo que possa existir no cofre do estabelecimento 
serão remettidos ao Juizo competente para proceder a arreca
dação e fazel-os entregar a quem de direito for." 

Art. 338. O Governo providenciará, como parecer conve
niente, sohre a trasladação do preso que fór acommettido de 
molestia contagiosa na Casa de Correcção, emquanto alli não 
se estabelecer enfermaria especial. 

Art. 339. As disposições deste regulamento, que não de
penderem de lei expressa, poderão ser alteradas por decreto. 

Art. 340. A execução das disposições que importarem 
augmento de despeza com o pessoal e. se refe1·ircm a apo
sentadoria dos empregados, fica dependente de antorizaçiio 
logislativa. 

Art. 341. Ficam t·evog-adas as disposições em conti·::trio. 
l-'abcio do Rio ele Janeiro, 14 de .Janeiro ele 1RR2.
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Tabell.a n. 1.-Dos venoim.entos que oom.petem. 
aos e:rnpregados da~ Casa de Correoção da 
Côrte, a que se refere o doox-eto desta data 

o ... 
co 

EMPREGOS 
o ... 

o " ~ ... 
"' "' 

:. 
~ ~ .. 

" ;:: 
"' I " ~ 

.. 
~ "' " o 

z o "' .. 
i Direetor .••••••••••••••• 5:000,5000 2:000bOOO 7:0005000 7:0005000 
l Vedor •.•••.•••••••••.•. 3:0~0BOOQ i:OOOiiOOO ~:000$000 4:000,<000 
i Capellão •••.••••••.•••.• 800/lOOO 400/JOOO 1:200~000 i:200$000 
I Preceptor •••.•••••.••• , 800S000 400,~000 i :!00,)000 1.:200.~000 
2 Medicas ................. 1:000$000 5~000 1:5008000 3:000ti000 
i Chefe de contabilidade .. 2:000S(JOO 1:0008000 3:000,~000 3:0006000 
i Escripturario ........... {:400,)000 fi008()00 2:000$000 2:000~000 
5 Amanuonscs ............ l:l008000 500hQOO t:600b000 8:0008000 
I Conferente .............. 1:200iJOOO 600,)000 1:8008000 {:800,,000 
I Porteiro· comprador ..... i:200,~000 6008000 i:8008()00 i:800,)000 
i Continuo ............... 6008000 300,5000 900~000 900.)000 
I Guarda mandante ....... ........... t:S00$000 i:800~000 1:800,)000 
i D!to aiudantc interno •.. •••• f~ •••• i:300§)()00 i:300,~000 1:3008000 
i Dtto d lo extnrno ........ .......... l.:i008000 1.:100.)000 uoosooo 
i Guarda porteiro ......... .......... 1:000,5000 1.:0008()00 i:OOOt..OOO 
3 Ditos ditos ............. ·········· 8005000 800,)000 2:400bll00 
~6 Guardas ................ ·········· 720/JOOO 720.\000 33:1.208000 
I Enfermeiro ............. .......... 800,)000 800~000 800,)000 
I. Barbeiro e cabelleireiro. ·········· 480.)000 480&000 4808000 
i Cozinheiro ............. ·········· 600,}000 600,)000 6005000 
I Despenseiro e roupeiro •. .......... 360:5000 360.~000 3605000 
i Hot·tolão ................ ·········· 6005000 600#000 600,~000 
i Padeho o forncit·o ...... .......... 1:200~000 1:2006000 {:200,)000 
: àbegão, ................ .......... s;o;,ooo 840.5000 8>0.,5000 

arroceuo .............. .......... 480,)000 48(18000 480,~000 
8 Serventes ............... ........... !,80,000 4$0~000 3:840$000 

Observações 

A importancia annual·para os c::nprcgados que têm direiLo a comedoria> 
é fixada. em !558550. 

Os salarios dos operarias das officinas serão pagos pel;!. quota votada nos 
respectivos orçamentos. ' · 

A um dos gnat·das se abonará mais a gratificagão monsal de 10;5000 como 
cnearreg'-\dO do gaz. 

Palaclo do Rio de Janoiro em H de Jaueiro de 1.88"~.-Mttnoel Pinlo <le 
Souza Dantas. 



Tabona :n. 2.- Da distribuição diaria 
----

E~PREGADOS DiVISÃO ORIJI.II~AL DIVISÃO CORRECCIONAL 

- -·--GENEROS I .. 
I ., o o o o e o t:.o ~ lll "" ·~ .ê ~ I ~ e e "" .. 

·~ li" "" .s 'ê 
S.. L.. I-, 1-o 

"' " ~ ~ ~ :§ " " .!::: .t: ·=- ;§ " ·~ '::l) 'li) ·;; 

"' 'ã ~ "' "ê o "' o .a e .... 't-I ~ ._ ....... ..co·. .a .... .... ........ 
"' o " ~! ('$- ~ ~ " o 

" ;; s " " "' o 
" c% ~ ~~ " "' Q Gt M ~ U":: te cn t:l <N ,, «> rf.l t:l .,, «> cn 

> Assucar branco n 
'"i grosso ........ G•·am. 70 70 70 70 70 70 70 35 35 3) a:; 35 35 a:; 35 35 35 35 35 35 35 o Dito masca vi- "' nho . .. •··· ... . 35 35 3:> 35 a;; 35 35 35 35 35 35 3:> 35 35 ti 'iiô .... .... .... 'iiõ .... . ... o Arroz .......... . . ... HO HO .... HO HO HO .... HO . ... . ... . ... HU t 
'tj Azoilo doco .... Cont. t .... .... .... .... .... .... I. .... . ... .... . ... . ... .... 25 o Bacalháo ....... G•·am. 2:>0 250 250 ti .... .... . ... ..... . ... .. ... .... ... "25 "25 "25 1'1 Cafó moído .... .. 25 25 25 25. 2) 25 25 25 2:> 25 25 25 23 25 25 25 25 25 J:D Cangiea ........ Cont.· 

'5õo .... .... .... '5õó .... .... 5 .... 5 5 . ... 5 
1'1 Carno vordo ... Gram. 

'25ó '25õ '25õ 500 '2i;õ 500 
'250 500 '25õ '250 500 ~ Dita soeea •.•.• . 2>0 250 250 250 250 '" '"3 "'3 . "'à '"3 '":i n Fal'inha ..•...•. Doei!; a a a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 c: Feijão ......... Cont. 

"ii; 
15 lã 15 .... n 15 .... 15 15 1.5 .... 15 15 .... 15 1.5 15 .... 15 1.5 ~ ·Manteiga ....... G•·am. 1.5 15 15 1.5 15 15 .... .... .... . ... .... . ... .... o !\late· em folha. . 5 5 5 5 5 5 5 ..•. .... .... .... .... . ... .... Pão ........... . '450 450 450 450 '•50 450 450 223 225 22:i 225 225 21.) 22:.í Dito ........... . 

'"i "'i '"i "'i '"i "'i '"i "'i '"i "'i t70 1.70 t70 1701 t70 1.70 1.70 Sal ............ Cont. . t i t t I.. { I. i . i I. t Toneinlto .•.••. G1·am. 35 35 33 35 3.) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 Vinag•·o .•.••••• ·cont. I. i t 1 I. f I. I. f f I. i i l I.. I. i I · I. I l Verduras o e<m-

5 51 5 
dlmentos. ...... Róis 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

OnsEnvAçlo.- Os corroecionacs não tem coa, sah·o os da la classe.- Palacio do Rio de Janeiro, t4 do Janeiro de 1882.- Manoel 
Pinto de Souza Dantas. 00 

CP. 
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Tabell.a n. 3 

A QUE SE REFEREM OS ART~. 210,213, 2U c 2J.:; 

i jaqueta para i anno. 

t calça para 3 mezes. 

t camisa para 3 mezes. 

t bonet redondo para t anno. 

i par de sapatos para 3 mezes. 

i Ciflturão para 2 annos. 

t camisa de malha para 2 annos. 

i lenço de algibeira para~ mezes. 

i avental de aniagem ou de couro. 

Palacio do Rio de Janeiro, ~~ de Janeiro riP. !882.- ManoPI 

Pinln de Souza Dantas. 

DECRETO N. 8386 A -DE i7 DE JANEIRO DE 1882 

.\llera o Regulamento do Co!Jcgio J'!aval, promulgado por Deercto n. i tr.O 
rleS do. Fevereiro de t8i9. 

De conformidade com o disposto no art. 51 do Regula
mento nnnexo ao Decreto n. 6i40 de 28 de Dezembro dt• 
-1876, Hei por bem Alterar o Regulamento do Collegio Naval, 
observando-se o Regulamento· que com este baixa, :ossignado 
por José Rodrigues de Lima Duarte, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretado' de Estado dos Negocias da Marinha, que 
:1ssim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
.Janeiro em ii de Janeiro de 1882, 61° da Independencia 
e do Imperio. 

t::om 3 rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Rodri.fJueg de Lima DuMte. 
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Regulamento a que se refere o Decreto n. 8386 A 
de 17 de Janeiro de 1882 alterando o Regula
mento dJ Collegio Naval 

CAPITULO I 

DO COLLEGIO NAVAL 

CAPITULO li 

DO PESSOAL DO COLLEGIO 

Art. 4. • O pessoal do Collegio Naval constará de : 
:1. director, Capitão de Mar e Guerra ou de Fragata ; 
1 vice-director, Capitão de Fragata ou Capitão-Tenente ; 
2 officiaes subalternos ; 
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3 professores ; 
3 adjuntos; 
i mestre de gymnastica e n~tação ; 
i secretario, encarregado de todo o expediente e .do ar

chivo; 
:1. amanuense para auxiliar o secretario e substituil-o em 

suas faltas e impedimentos ; 
i medico da Armada, que será o da Escola de Marinha ; 
i capellão; 
! enfermeiro ; 
i officia I de fazenda e o respectivo fiel ; 
i porteiro ; · 
:1. continuo; 
i cozinheiro e ~ serventes. 
Art. 5. 0 O director, yjce-(iirector, professores, adjuntos 

e secretario serão nomeados por decreto; os demais empre
gados por portarias, exceptuando os serventes e cozinheiro, 
que serão admittidos pelo director. 

Art. 6. 0 Haverá no Collegio Naval o numerosufficiente de 
officiaes (!a Armada que sirvam sob as ordens do director e 
vice-direttor, p:~ra auxiliai-os na manutenção da disciplina 
militar e lnspecção continua do procedimento dos ai um nos 
ao recreie, nos aposentos, n:~s salas de est11do e em qnaesquGr 
outros l~ares a que devam ir por turmas ou. reunidos. 

Art. 7. u São de com missão militar os empregos de 
director, Tice-:-director e officiaes do Collegio, inclusive os d3i 
classes annexas. 

CAPITQLO lli 

DAS MATI\ICULAS 

Art. 8.0 O Collegio Naval só admittirá á matricula alumnos 
internos que se destinarem á Escola de Ml!rinha, em numero 
annualmente fixado pelo Ministro da Marinha, antes da aber
tura das aulas. 

Art. 9.• Os alumnos do Collegio Naval terão praça e soldo 
como os aspirantes a guardas-marinha e serão denominados
aluinnos navaes-; não se contando, porém, para a Teforma, 
habito de A viz e outras vantagens dependentes do tempo de 
serviço militar, o que passarem no mesmo Collegio. 

Art. !O. A matricula terá logar por ordem do Ministro da 
Marinha, provando o candidato na Côrle perante o director 
do Collegio, e nas províncias perante os Presidentes: 
' 'Lo Que é cidadão brazileiro; 

2.• Que tem mais de i2 annos e menos de i6 de idade; o 
que constará por certidijl> de baptismQ ou de outro documento 
equivalente i . 

3. 0 Que d1spõe da necessaria robustez, foi vaccinado e não 
um deteitos physicos que o hl~abilitem para a vida do mar. 
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A inspecção de saude para esse fim será feita na Côrte pe
rante o director do Collegio, pelo respectivo medico e por dous 
outros que o Ministro designar; na província, perante o Pre
sidente e por uma commissào de tres medicos que o mesmo 
nome,rá. 

Na falta de documento que mereça fé, em inspecção de 
saude se poderá verificar si o candidato foi vaccinado; 

!J,.o· Que, mediante exames preliminares, obteve approvações 
nas seguintes m~terias: 

Portuguez.- Leituril, escri pta e elementos grammaticaes. 
Francez e inglez.- Leitura e traducção facil. 
Arithmet1ca.- Numeração decimal e as quatro operações 

sobre os numeros inteiros, frarções ordinarias e decimaes. 
As disposições do § 4" do art. :10 começarão a vigorar em 1883. 
Art. :1:1.. Os candidatos á mntricula no curso do Collegio 

Naval apresentarão no director do Collegio seus requerimentos, 
competentemente documentados, até ao dia anterior áquelle 
em que tiverem Jogar os exames de admissão. 

Art. 12. Os exames para admissão no Collegio Naval serão 
prest:Jdos perante uma comrnissiio de tres membros do ma
gisterio do m"smo Collegio, nomeados pelo Ministro, e nas 
províncias perante urna commissio de tres professores no
meados pelos respectivos Presidente•. 

Art. 13. Os exames de admis5ão, tanto na Côrte como nas 
províncias, serão prestados de conrormidade com um pro
gramma organizaào pelo conselho de instrucção do Collegio 
Naval e apvrovado pelo Ministro da Marinha. 

Art. !4. A inspecrão de saude e os exames preliminares 
terão Jogar nas províncias no mez de Outubro e na Côrte no 
mez de Janeiro, de modo que os requerimentos de admissão, 
feitos pelos pais ou tutores dos candidatos, possam achar-se 
na Secretaria de Estado dos Negocias da Marinha até o dia 20 
de Janeiro. 

Art. 15. Na admissão serão annualrnente attendidos os can
didatos da Cõrte e das províncias, na proporção dos concur-:
rentes de cada uma, e do numero de vagas que existir no 
Collegio, sendo preferidos em igualdade de circumstancias 
entre os candidatos de uma me>ma provincia ou da Côrte: 

1. 0 Os c~ndidntos que apresentarem títulos de approvação 
plena em uma ou mais rnaterias do curso do Collegio, ou em 
latim c outros preparatorios de igual utilidade; 

2. o Os filhos dos o.fficiaes das diversas classes de Marinha, 
na fórma do Regulamento annexo ao Decreto n. 4720 de 22 de 
Abril de i87i ; 

3. 0 Os filhos dos o.fficiaes do Exercito: . 
r.,. o Os filhos dos empregados publicas de Marinha e de ou

tras repartições . 
. Art. :1.6. O d!rector. do Collegio Naval, em vista dos reque

rimentos recebtdos e mformaçoes nelles encontradas, ou obti· 
d1\S por qualquer fó:rma, organizàrá uma relação dos preten
dentes, em ordem numerica e indicativa do merecimento 
relativo de cada um, ou de seu ditei\o á admissão no Collegio. 
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Art. f 7. O Ministro da Marinha, em vista de todos os dados 
que lhe forem presentes, design:~rá dos candidatos habilitado!: 
os que devem ser matriculados no Collegio. 

Art. i8. As matriculas serão encerradas no ullimo di:t util 
do mez de Fevereiro. 

CAPITULO IV 

DO EXERCICIO ESCOLAR 

Art. i9. A abertura das aulas terá logar no primeiro dia 
util do mez de Março e o encerramento a 15 de Novembro. 

Art. 20. Sómente serão feriados no Collegio Naval, além 
dos domingos e dias santificados, os de festas ou luto na
cional, e na Quaresma desde quarta feira de Trevas até do
mingo de Paschoa. 

Art. 21. Durante as férias geraes o Ministro poderá occu
par os alumnos navaes em pequenas viagens que os habituem 
:i vida do mar, destinando para isso um navio da Armada 
no qual embarquem tambem para acompanhai-os officiaes do 
Collegio Naval, propostos pelo director. 

Art. 22. As materias do curso serão leccionadas de confor
midade com o seguinte horario, que não poderá ser alterado 
sem approv1!ção do Ministro, mediante propostn do conselho 
de instrucçiío. 

Segunda-feira. 
T01'ça-feira .•. 
Quarta·foira •.. 
Quinta-feira •.. 
Sexta-feira ...• 
Sahhado •••.... 

HORARIO 

t0 ANNO 

Pelos adjuntos 

9 ~;, :is tO %.[ H V4 ás 
' t2 f/4 

Mathcma· I Geographil e 
ticas i Cosmogra-

phia 

Polos profo:;:oorcs 

Segunda-feira .• Math ...... .. 
Torca-feira .••• Idem ..•••••• 
Quarta-feira .•• I dom........ Historia 
Quinta-feira .•• Desenho ..... 
Soxt ,.feira ••... Math .....••• 
Sabbado •••.••• Idem ..•..••• 

t ás 2 

Portugnoz 
Franeez 
Portnguez 
Franeoz 
Portuguoz 
Fr·ancoz 

Portuguez 
Ingtez 
Portuguez 
Inglez 
Portnguez 
Ingloz 

Para que o presente horario possa ser posto em execução no eorrcnta ant10, 
leceionar-se-ha geographia o historia nos se;ruodos tempos e em eada. um 
dos armo<, e portuguez, france1. e inglez nos terceiros. tempos. 
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CAPITULO V 

DOS EXAMES 

Art. 2:3. Os alumnos do Collegio Naval pr.,starão em cada 
um dos dous annos e em cada uma das secções do curso dous 
exames parciaes e um final. 

Art. 24.. Os ex~mes parciaes serão vagos e escriptos e terão 
Jogar nos tres primeiros dias uteis dos mezes de Junho e Se
tembro, constando cada um delles de questões theoricas e pra
ticas dadas pelas r.ommissões examinadoras, sobre as doutrinas 
que tiverem sido Ieccionadas durante os intervallos de tempo 
comprehendidos entro as épocas determinadas para os mesmos 
exames, 

Art. 25. Os alumnos de cada um dos dous annos serão 
depois dos exames parciaes classific&dos pelas commissões 
examinadoras, segundo os gráos de merecimento obtidos 
nesses exames, e occuparão nas aulas os Jogares que forem 
determinados por essa classificação. 

Art. 26. Os exames finaes começarão no quinto dia util 
depois do encerramento das aulas e continuarão até que seJam 
cx3minndos todos os alumnos inscriptos pelo conselho de 
instruccão. 

Art. "27. O conselho de instrucçãG organizará turmas de 
examinandos e serão observadas as seguintes disposições : 

i. • As materias para os exames finaes serão classificadas do 
seguinte modo: i• mathematicas e desenho linear; 2• geogra
phia, cosmographia e historia; 3• portuguez, francez e inglez. 

Os exames finaes das mate rias assim classificadas serão feitos 
em dias differentes, salvo quando sem inconveniente para os 
examinandos n mesma turma possa no mesmo dia. ser exami
nada em mais de uma das seccões. 
. 2. a. A organização d~s turmas, a se ri e dos pontos para as 
provas escripta e oral nos exames finaes e quaesquer outras 
medidas indispensaveis á marcha regular desses exames, serão 
préviam\3nte publicadas no estabelecimento para conheci
mento dos alumnos . 
. .3." Em todas as ma terias indicadas no presente artigo su
Jeitar-se-hão os examin:mdos ás provas oral e escripta, prece
dendo sempre esta áquella, e ambas feitas no mesmo dia, sendo 
possível. · 

4..• Os pontos de cada materia para a prova escripta, no 
exame final serão lançados em uma mesma urna. e de igual 
modo se procederá com os da prova oral. 

As urnas terão rotulos designativos das materias que con
tiverem. 

iJ. • O ponto da prova escripta para o exnme final será ti
rado á sorte no acto do exame por um dos examinandos, e 
servirá pal:'à a turma ou anno que fizer exame no dia. 

6." Para a prova oral haverá pelo menos tantos pontog 
quantos forem os examinandos. · · 
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7. a Na prova oral de mathematicas e geographia o presi
dente do acto examinnrá sf'mpre em genernlidades; nas 
demais disciplinas, porém, poderá deixar de r.rguir. 

8. a Cada examinador arl!uirá em m<~tiwmaticHs 20 minutos 
e nas outras materias Hi minutos. · 

9. a Os examinandos terão 20 minutos par:l reflectir sobre 
os pontos da prova oral, não podendo, porém, consultar notas 
nem livro algum, e uma horu pare~ preparar a prova o~cripta 
de cada materia distincta, sujeita a exatlie parcial ou final, 
exceptuando a prova escripta de mathematieas para a qual terão 
dua3 horas. . 

:1.0.• Os exnmes de desenho linear serão jul~!ados pelos tra
balhos executados durante o anno e pelas informações authen
ticas dos respectivos p: ofessores. 

H. a As provas de aptidão em gymnastica e natação serão 
dadas em pre,;ença do director, do mestre respectivo o de um 
dos professores ou adjuntos do Collegio, designado pelo di
rector. 

A inhabilitação em qualquer dos dous citados exercícios 
não impede a subsrquente matricula, ainda mesmo na Escola 
de Marinha, mas obriga a novas provas com intervullos fi· 
xados pelos examinadores. 

12. a C:•d;J turma de examinadores con~tará do professor e 
do :•djunto tla secção e de um ou:ro membro do magisterio, 
destgn~do pelo director. sendo o acto presidido pelo pro
fessor mais antigo qce fizer parte da commissiio examin~dora. 

Na i'<Jlta do proiessor ou adjunto da secçiio, o director de
signará outros para substituil-os. 

13. a. As duas provas dos exames finaes seriio julgadas con
junctamente por escrutínio secreto. 

Art. 28. Nenhum dos alumnos hnbili!ados pelo conselho 
de instrucçilo deixará de fazer o exame final no tem)Jo pro
prio, salvo por molestia que o impossibilite, officialmente 
1lttestada pelo medico do estabelecimento. 

Art.29. Fica inhabilitado para o exame final antes das férias 
o alumno que em qualquer aula der mais de 20 f;lltas succes
sivas ou :30 interpoladas, embora por motivo de molestia. 

Art. 30. O alumno que perder o anno por motivo de mo
leslia, assim como o que deixar de prestar o exame final no 
tempo proprio pelo mesmo motivo, fará esse exame em Fe
vereiro. 

Art. 31. O alumno que em Novembro fôr reprovado em 
uma unica materia poderá fazer novo exame dessa materia 
em Fevereiro. 

Art. 32. Serão conferidos nos exames parciaes e finaes 
aos alumnos do Collegio Naval gr~os de merecimento, se
gundo uma tabella organizada pelo conselho de instrucção, 
observando-se, porém, que esses gráos nos exames parCiaes 
correspondam a uma simples habilitação e nos finaes ás 
approvações com distincção, plenamente e simplesmente. 

Art. 33. Termina'dos os exames finaes, o director remet
terá á Secretaria de Estado a lista dos alumnos approvados e 
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reprovados, com o seu porecer sobre o resultado dos exames, 
procedimento dos examinadores, nptidiio e procedimento dos 
examinandos e clas.,ificaçàfl dos npprovauos segundo o gráo 
de merecilllento de cada um, verilicado pelo numero de gráo 
de approva~ão e procedimento. 

CAPITULO VI 

DOS ALUMNOS APPROVADOS 

Art. 3lt.. Os alumnos approvados no segundo anno do 
Collegio Naval ser~o. por ordem do Ministro, matriculados no 
primeiro anno da Escoln de Marinha com a praça de aspirante 
a guarda-marinha, tendo preferencia sobre to~os os ma· 
triculandos de que tratam os arts. 60 e 63 do Regulamento 
da mesma Escola annexo ao Decreto n. lt.720 de 22 de Abril 
de 1871. 

CAPITULO VII 

DEVERES E VAl\"TAGENS DOS EliPREGADOS 

Art. 35. Aos empregàdos do Collegio Naval, na parte 
que a cada . um corresponder, são applicaveis as disposições 
dos arts. 70, 71, 7lt., 75, 103, 12ft, e 125 do Regulamento da 

. Escola de Marínha. 
Ar~. 36 .. ,'0s empregados do Collegio Nav11l perceberão os 

venCimentos marcados nn tcibella annexa ·:w Decreto n .. 6MO 
de 28 de Dezembro de 1876. . 

Suas faltas d!werão sér justificadns perante o· director nos 
oito dias seguintes áquelles em que forem dadas. , 

Art. 37. O secreta'rio, o amanuense e o porteiro· terão di· 
.reito á aposenta(;'io; .contando todo o tempo que tiverem em· 
pregado no ser~iço publico, tia conformidade do Decreto n. 
736 de 20 de Dezembro de i850. · 

ArL 38. Qs professores e adjuntos terüo n seu cargo o en
sino das doutrinas de eMa uma das secções a que pertencerem. 

Art. 39. Os professores e <Hljuntos, de cada uma das 
se1:ções se substituirão por ordem do director. 

Art. 40. Nn hypothcsc de impedimento do professor·e do 
adjunto de uma me:<mn secr;iio, o director do Collegio recor
rerú ~o Ministro da l\Iaririha vara ser nomeada pessoa idonea 
e lwbilitnda. 

O professor ou adjunto que reger duas càdeiras terá di
reito aos vencimentos de seu privativo emprego e mais ú 
gratificação do snbstituidiL 

Art. U. Os membros do magisterio do Collegio Naval têm 
direito ú jubilaçüo com ordenndo por inteiro, si contarem 25 
ou mais annos de exercício effeetivo.; e com ordenado pro
porcional n~ casos de inhabilitaçiio por molestia, contando 
menos de 25 e mais de :!.0 annos no mesmo exercício. 



.ICTOS IJO PODEI\ EXEGL:TIVO 

Art. ~2. Os professores do Collegio Naval que forem pai. 
sanos terão a graduação, puramente honorífica, de 2°' Te
nente~ da Armada, usando dos mesmos distinetivos marcados 
na parte 3• do Plano annexo ao Decreto n. 5278 de 26 de 
Abril de f873. 

Art. 43. Suo applicaveis aos professores e udj untos do 
Collegio Naval as disvosições dos arts. !JO, f05, fOG, 107, 115, 
llli, 117, HS, H9, f~O, 124: e i~5 do Hegulamento <ÜI E~eol<J 
de i\Iarinha. 

CAPI'l' ULO VIII 

DO CONSELHO DE IN~l'RUCÇÃO 

Art. 41. O conselho de instrucção do Collegio Nav<~l ser~ 
composto do director, vice-director, dos professores e dos 
adjuntos. O secretario estará presente durante as sessões, 
lavrará as a c tas e fará todo o expediente necessario. 

Art. Mi. Com vete ao conselho de jnstrucçiio: 
1." Propor ao Ministro o que julgar r:onvenient:• para 

tornar mais completa e vantajosa a execução deste regula· 
mento, assim como lambem tudo o que fór a bem do ensino; 

2. 0 Indicar minucio~amente em programma, que será sub
mettido á <.~pprovação do Governo, o desenvolvimento das 
materias do ensino em cada um dos dous annos do cur~o do 
Collegio, e bem assim o modo por que devem ser feitos os 
exames de admissão a que se refere o art. i3 do presente 
regulamento ; 

3." Propô r annualmente ao Governo compendias para o 
ensino, podendo qualquer dos membros do magisterio do 
Collegio organizai -os pelo modo e com as vant~gens 
est~beleridas no art. i3i do Regulamento da Escola de 
l\l:Jrinha; 

'~,." Dar parecer sobre todas as questões rel~tivas aos di· 
versos serviços do Collegio, que apresentar o director, quer 
de iniciativa propria quer de ordem do Governo ; 

5. o Organizar programmas para os concursos. 
Art. '1,6. O conselho de instrucção não poderá fnnccionar 

sem que se reuna m:1iS de metade do uumero total dos mem
bros respectivos. Suas delit:erar;ões scrüo tornadas por 
maioria dos membros presentes, em votação nominal, salvo 
quando tn1tar-se de questões de interesse pesso:ll, nas qunes 
~e votar<Í por escrutínio secreto. 

CAPITULO IX 

I>.\ AI.JMISÚIJ AU MAGISTEHIU 

.\rt. 47. Us Jogares de professores e de adjuutu6 du Collegíu 
Naval serão !lrovidos por concursos, sendo de tres mezes o 
pr<lZO para a insrr-ipt;~n. A~ pron!s exhibidas rermte o e'cn-
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selho de instrucção, sob a presidencia do director que terá o 
direito de votar, sem arguir. 

Art. 48. A falta ou impedimento do director será preenchi
da pelo vice·direl'tor, que só neste caso fará parte do con
selho para funccionar nos concursos. 

Art. 49. O Governo nomeará tantos membros pertencentes 
ao magisterio da Escola de Marinha ou de outros estabeleci· 
mentus de instrucção superior do Cõrte, habilitados nas 
materias sobre que versar o concurbo, quantos forem os pro
fessores ou adjuntos do Collegio Naval que por falta ou im
pedimento não puderem comparecer . 
. Art. 50. Sómente poder;io concorrer para os Jogares do 

magisterio do Collegio Naval, os individuos que tiverem 
approvações plenas em todas as doutrinas relativas ao ensino 
<1 que forem destinados. . 

Art. 51. As provas do concurso seriio as mesmas exigidas 
para o Jogar de lente da Escola de Marinha, exccptuando-se 
a apresentação e defesa de these. 

Art. 52. O processo dos concursos para os Jogares do ma· 
gisterio do Collegio Naval será o mesmo adoptado na Escola 
de Marinha, guardad1is as disposições deste regulamento. 

Art. 53. Depois do concurso, o conselho de instrucção 
org:mizará duas relações, uma dos concurrentes habilitados 
e classificados por ordem de merecimento, para serem sub mel· 
tidos á escolha do Governo, e outra, dos inhabilitados. 

Art. 54. O Jogar de mestre de gymnastica e natação serú 
preenchido por nomeação do !11inistro da Marinhn. 

CAPITULO X 

DISPOSIÇÕES GEnAES 

Art. 55. O director do Collegio N;;v'al deverá residir no 
estabelecimento, e quando disso seja dispensado pelo Ministro, 
terá alli regidencia o vice-director; o qual, no desempenho 
das obrigações a seu car~o, nlternará com o official do serviç.o 
diario. de sorte que constantemente estejn o Collegio sob a 
vigilancia de um o.fficial. 

Art. 56. Os alumnos navaes deverão usar do uniforme 
dos aspirantes a guardas-marinha designado no Decreto n. 
1829 de 4 de Outubro de :l856. No serviço ordinario u~arão 
de blusa de panno ou de brim conforme as estações. 

Art. 57. Os nlumnos reprovados em umn ou mais materias 
de um anno deverão repetir todas as que no mesmo anno 
se ensinarem, sendo obrig:1dos ás lições, podendo porém ser 
dispensados de fazer novo exame daquellas em que já tive
rem sido approvtldos. 

Art. 58. Serão eliminudos do Collegio _N.,;;a~v:iõal~: m:;:;:;;.-
1. o Os alumnos que, tendo sido reprova({, 

no do curso. tiverem completado 16 anno . e ~3JI;l1u~ 
no ~egundo <tnno, tiverem ~ompletad ~D'oS:: 

··:· . .... 
<:. .. --:._ 

J 
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2. 0 Os que forem reprovados duas vezes .na mesma materia, 
havendo entre as épocas das dL1as reprovações um intervallo 
de tempo igual, pelo !llenqs, a um apno e$c_olar ; .. 
. 3. o Os que falsamente allr.garem molesqil para não fazerem 

exame, . . . · 
(l..o Os que em um anno forem reprovados em todas as 

matarias das tres secções do cursq e tiverem sido inhabilita
dos nos !}ous exames parciaes dessas materias. 

Art. 59. O pai, tutor ou responsiJVel do alumno naval que 
• quizer retirar este do Collegio, concluído ou não o cm·,;o, 
será obrigado a indemnizar o Estado da despeza feita com 
o mesmo alumno, durante o tempo que esteve no estabele· 
cimento. Esta obrigação será exarada· expressamente no 
requerimento de admissão~ · 

Art. 60. O director, o vice·director e officiaes que se~:vi· 
rem no Collegio, terão ração igual á dos alumnos navaes, 
bem como o official de fazenda, o fiel, o enfermeiro, o cozi· 
nheiro e os criados, guardando-se quanto a estes as dispo· 
sições dos Avisos de 27 de Julho e :1.8 de Agosto de 1881. 

Art. 61. Ficam extensivas ao Collegio Naval no que forem 
claramente applicaveis: 

L o As disposições do Regulamento, da Escola de Marinha 
que não foram consideradas no presente ; 

2. • O r·egimento interno da mesma Escola expedido por 
Aviso de 26 de Outubro de 186i ; 

3. o As instrucções e tabellas para o· rancho dos aspirantes 
a guardao-marinha. · , 

Art. 62. O Ministro da Marinha sómente mandará admiltir 
na Escola de Marinha estudantes não procedentes do Collegio 
Naval, quando o numero dos alumnos approvados no 2° 
anno do mesmo·Collégio não preencher o que se marcar para 
o fo anno da referida Escola. 

Art. 63. Os candidatos á matricula na Escola d~ 1\Iarinha, 
não procedentes do Collegio Naval, que não apresentarem ti
tulos de approvações em arithmetlca, algebra e geometria, 
conferidos pelas Escolas Militares e Polytechnica do Imperio, 
prestarão nesse Collegid os exames des:ias ma terias. 

Art. 64. Todas as duvi{)as na execução deste regulamento 
serão propostas pelo director do Collegio c resolvidas pelo 
Ministro da Marinha . 
. Art. 65. O Governo fica autorizado a alterar o presente 

regulamento de accõrdo com o dispostono ~to do art. t15 
ou nos casos em que a experiencia demonstrar· essa neces-
sidade. · 

Art. 66. Bevogam-se as disposições em contrario. 
Palacio do Hio de Janeiro em 17 de Janeiro de !882 .- JosJ 

Rodrt!JUeS de Lima Duarte. · 
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DECHETO N. 8387 -])E HJ DE JA!\EIRO DE i88:l 

)!anua ol"crvar o l:cgulamenlo para o •c1 viço da saude pu_bli~a. 

AtteH<lcndo it urgente necessidade de melhorar o serviço da 
~<.tnclc pnl!lica, Hei por bem Revogar o Decreto n. 828 de 29 de 
S"tembro de 1851, c Mandar crw par,l o dito serviço se observe, 
:;;1bmcttendo-se ú approvaç<lo do Pode1· Leg-islativo, na parte 
em que della carece, o Regulamento que com este baixa, 
u.>sig-nado po1· Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de 
Estado. Senador do Impcrio, l\finistro c Secretario de Estado 
dos Ne~·ocios d:L Jastiça c interino dos do Imperio, que assim 
o teuha cuteudido c f;wa exceutar. hllacio do Rio de Janeiro 
<JH1 19 de Janeiro de 188'2, ()fo da Iudependeucia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestado o Imperador. 

Jli anoel Pinto rle Souza Dantas. 

HeguhlHWHLü tt que ~e I'cferc o Decreto u. 8387 
1ic 19 de Jancito de 1882 

CAPITCLO I 

D.\8 JIJXTAS DE llYG!}]:\E E SEIJS A'UXJLIARES 

Art. 1. 0 A Junla Central de Hygiene Publica, creada em 
virtude do Dect·eto n. 598 de 14 de Setembro de 1850, ter:i. sua. 
séde no município à. Cót•tc c estendera suas attribuicões a 
tudo qu:<nto possa Í~ercss:1r ;i fluude puhlica, exercemlo sua 
autoridade no mesmo nnmicipio immediatmuente e por inter.: 
mcdio das Conimissões sanitarias abu.ixo designadas, c tendo 
nas prOI'Íncias os auxiliares de que trata o artigo seguinte. 

AJ·t.. 2.o K<t capital de cada tún:• dus Províncias do Para, 
-'!a~·anhão, l'eru:uulJUco. Bahi<1 c lüo Grande do Sul haver:i. 
num .Junl<t c em c::~da uma das outras um Inspector de Hygiene 
Publica. 

Art. :).° Cada 'mw1 das parochias do município da Córtc terá 
mm1 Commissão de Hygiene Publica. 

Os municípios c parochias das províncias poderiio tarnbem 
tct· Commissõe~ semelhantes on Delegados das Juntas ou dos 
Inspectores de Hygienc. 

A uin:ts e a outros inc•tmbe auxiliar as Juntas c os lnspe
ctores de Hygiene, a fim de que possam com :1 maior diligencia 
:•.ttcnder as necessidades da Stl.ude public<". 

l'O!!Er. El>:LCC1'1\'0 f88:J J 
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CAPITULO II 

PO PESSOAL DAS JUNTAS E DAS CO)IMCSSÕES DE HYGIENE 

Art. 4. 0 A Junta Cen~ral de Hygiene Publica compór-se-ha de 
nove membros effectivos, comprehendidos neste numero o 
Presidente, o Vice-Presidente, o lnspecto!' de Saude do Porto, 
e dous Chimicos, Doutores e111 medicina, oncarreg·ados dos 
trabalhos de analyses; :de membros honorarios em numero· 
il}imitado ; e d" sete Adjuntos. 

A!.'t. 5. 0 As funcções que ao Inspector de Saude do Porto, 
como tal, couberem, sm·<io por elle exercidas segundo regu
lamento especial. 

Nas providencias, porém, que houver do tomar em casos 
extraordinarios, .especialmente por occasião de epidemias, 
devera entender-se com o Presidente da Junta Central, a fim. 
de que taes providencias estejam s~mpre . em harmonia com 
as que fór préciso tomar ~m terra ; e si houver desaccórdo ou 
si o Presidente da Junta julgar indispensavel, este convocar•i 
logo a mesma Junta, e seiíuir"&e-ha o f[Ue fór por ella resol
vido, communicando-se ao Governo. 

Art. 6. 0 Os membros effectivos da Junta Central de Hygiene 
Publica serão de livre nomeação do Govet·no, que cl'entre elles 
designara o Pre~idente e o Vice~ Presidente. · 

Art. 7. 0 Serão membros honorarios da Junta Central de 
Hygiene, si já n'lo forem effectivos, o Director da Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro, os Lentes de hygiene, me
dicina legal e pharmacologia da mesma Faculdade o os 
Cirurgiões-mores do E:(ercito e da Armada. 

O Governo poderá nomear membros honorarios da Junta 
os que ja o tiverem sido em virtude da i" parte deste artigo 
e os que ja tiverem occupado o cargo de effectivos. 

Art. 8. 0 Serão membros adjuntos da Junta Ceatral de Hy
giene o Presidente da Illma. Camara Municipal, o Capitão 
do Porto, o Chefe de Policia e os Inspectores das Obras Pu
blicas e da Alfandega ; mais um Engenheiro architecto e um 
Veterinario, que a Junta poderà convida1· para auxiliai-a. 

Art. 9. o A Junta Central de Hygiene Publica terá para 
a coadjuvarem na execução de seus trabalhos : um Org:a
nizadot• da estatística demographo-sanitaria, o 9ual serà 
medico ; dous Pharmaceuticos <1ue tomarão parte na wspecção 
das boticas e drogarias ; um Se~retario, Doutor em medicina ; 
um Official da Secretaria, tt-es Amanuenses, um Porteiro e um 
Ajudante deste, o qual servirà de continuo : terà tambem dous 
senentes. 

O Governo nomearU. o Secretario e mais empregados da Se
cretaria, bem assim, mediante proposta da .Junta, o ()rgani
zador da estatística e os Pharmaceuticos que houverem de 
servir na inspecção das boticas e drogarias. Os serventes serão 
de livre escolha do Presidente da Junta. 
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Art. 10. As Commissões de Hygiene Publica das parochias 
do município da Côrte serão compostas de membros effectivos 
e adjuntos, nomeados pelo Gove1·no d'entre os medicos rela
cionados em uma lista que lhe serà apresentada pela Junta 
Central de Hygiene Publica. 

Art. 11. Quanto às parochias urbanas, o numero dos 
membros effectivos das Commissões sanitarias a que se re
fere o artigo anteced0nte, ser<i : um para cada uma das paro
chias da Candelaria, Lagôa, Gavea e Engenho-Novo ; dous para 
cada uma das do Sacramento, S. José, Santo Antonio, Es
pírito Santo, Engenho Velho e S. Ch1·istovão; tres para cada 
uma das de Santa Rita, Sant'Anna e Gloria. O numero nos 
adjuntos será o dobro do dos elfectivo::;. 

Quanto as parochias suburbanas, as respectivas Commissões 
serão constituídas por· um membro effectivo e d~us adjuntos. 

Art. 12~ Os vencimentos dos membros effectivos assim da 
Junta Central de Hygiene, como das Commissões parochiaes,' 
e os dos empregados de que trat}1 o art. 9•, serão os que a 
Assernbléa Geral decretar. 

Os membros honorarios e os adjuntos da mesma Junta 
Central não perceberão vencimentos; sómente o Engenheiro 
architecto c o Veterinario, quando forem chamados para 
executar algum trabalho de sua profissão, poderão ter uma 
gratificação, a qual scra arbitrada conforme a importancia 
do serviço . que tiverem de prestar. 

Tambem hão terão vencimenlos os adjuntos das Commissões 
parochiaes, mas adquirirão o direito de passar a effectivos, 
segund > os seus serviços. ' 

Os membros das Commissões das parochias suburbanas que 
mais se distinguirem, serão incluid:;s na lista dos candidatos 
aos Jogares de membros effectivos das Comrnissões das paro
chias urbanas, si para alguma destas mudarem sua residenciá.. 

Art. 13. As Juntas de Hygiene provinciaes terão Ires 
membros, que serão nomeados, assim como os lnspectores dé 
Hygiene, pelas Presi:lencias das províncias. Farã~ parte das 
mesmas Juntas os lnspectores de Saude dos portos. 

As Commissões sanitarias nas provincias serão compostas 
de um membro etfectivo e um ou d,ms adjuntos, ou de dous 
effectivos e dous adjuntos, conforme a irnportancia das pa· 
rochias onde servirem. Os membros das Comrnissões e os 
Delegados das Juntas ou dos lnspeclores de Hygiene serão 
nomeados sob propostas destes ou dos Presidentes das Juntas 
pelas Camaras Municipaes ; c si estas ti \·e rem medi c os de 
partido, serão elles os prefe1·idos para Delegados ou Pre · 
sidentes das Commissões. 

Art. 14. Os vencimentos das Juntas e dos Inspectores de 
Hygiene Publica das pro.-incias serão os que a Assembléa 
Geral decretar. 

Os membros das Com missões sani tarias e os Delegados das 
Juntas ou dos Inspectores de Hygiene nas provincias poderão 
ter vencimentos, arbitrados e pagos pelas Camaras Muni
cipaes, segundo os meios de que estas dispuzerem. 
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CAPITULO UI 

DAS ATTR!BUIÇÕES D.\ .TUXTc\ CEXT!l.\L DE HYG!JóXJ<~ PUBLIC.\ 

) .. rt. -15. Ao . Prcsiclenlc compete : 
:::; f. o Presidir :is sessões e dirigi!· os trabalhos d<t Junta, 

na qual ted, além do seu voto, o de qualidade. 
§ ~. 0 Despachar o expedirmte e eorresponder-se r:om o 

(Jovm·no e as demais autoridades. 
§ 3.0 Apresentar annualmcntc ao ::\linistel'io do Imperio o 

relaLorio dos trabalhos da Junta e de seus <ttlXiliat·es. 
s 4. ° Fiscalisar o exercicio da medícina e ch pharmacia. 
§ 5.0 Dislt•ibuit· o serviç-o ::tos memb1·os da .Junta. 
§ 6.° Convocat• a Junta para sessões extraordinarias, decla· 

rando o motivo da convocação. 
§ 7. 0 Propor à Jun~a todas as providencias r1ue julgar ne

cessarias à saude publica. 
O Presidente sel'à substituído pelo Vice-Presidente c, na f<J.Ita 

deste, pelo membro mais antigo da Junta. 
Art. 16. Aos membros da Junta Centrá!, inclusive o Vice

Presidente, distribuir{t o Presidente os trabalhos seguintes: 
§ 1.0 Dirigir o serviço da vaccinação. 
§ 2. 0 Investigar c indicar todas as providencias necessa

rias para melhora1· as comlir;ões hygienicas da cidade 110 

tocante a limpeza, esgotos, irrigac:_:.iw, deseccamento de pan
tanos, abastecimento d'agua, etc. 

§ :3.o Visitar as l.Jolicas c drogarias. os laboratorios, as 
fal.Jricas de aguas mineraes c as de drogas para uso d<t 
medicina ou da industl'i<J., c fiscalisal' tudo <JUanto Liver rc
laç;io com o exercício da pharmacia. 

§ 4. 0 Ter sob sri<' vigilancia os estabelecimentos publicos 
e particula!'es quo requerem cuidados cspeciaes, como s~j1un: 
prisões, fJU<Wtcis, arsenaes, oííicin<1s, theat1·os, collegi·.JS, 
asylos, hospitacs, casas de sl.Lude, de mate!'llidadc e de banhos. 
hoteis o estabgens (quaesquol' que s~jam snas disposi-;:ões e 
denominação), dm·mitori. s pnblieos c em gora! todos os esta
belecimentos onrlc honvor ;i.gglo;uOi'aç;i" r!e indi,·itlaus: 
inspcceionar as e<:L:-::ns e1a que vi.,'Cl'Cut rouuid:Js nntlhcrcs 
pnulicas; e prop,·n· torh;; as medidas <JilO e•Hll rolaç;1:o n. Laos 
cas<.ts o cstabolecinH.Jntns rcchuuar a. hygicnc publica. 

§ 5. '' Estwl:tl' as epidemias, as opizootiLCs e kcbs as mo
lcstias reinantes, bem assim 's 11Wios de jl!'ovon il-r,s e com
batel-as, c fiscalisar s:Jb o ponto de Yisla. da salubrid<lde os 
cernilerios. 

§ G.o Dirig'r os soccorro::; meclicos qno se devam prestar á 
pobreza, o provideneiat· sobro a desinfccçfio dos hospitaes, 
cas:ts rle :murle, hotcis. ostala.gens c aind<" c~srts particulares, 
onde se manifeste r1ualquor m !estia contagios:1. 

§ 7. 0 Estudar todos os projoc:LGs de obras publicas ou parti
cul::wes que tenham rebçi\o com a hygiene publica c as pos-
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tm·as municipaes, e sobre que seja consnUada a Junta ou 
de que esta entenda dever tratar. 

§ 8. 0 E:s:aminar as bebidas c os generos alimentícios expostos 
a venda, bem assim os estabelecimentos em que se prepa
rarem, incluídos os matadouros e os cstabulcs de vaccas. 

Art. 17. Cada um elos membros da Junta apresentarà parecer 
sobre as yuestücs concernentes ao serviço que lhe couber, 
ajuntando-lhe todos os esclarecim2ntos, observações c propos
tas que juhr<cr convenientes, afim de ser submetticlo à delibe
raçib d,t Junta. 

Art. 18. O medico encat'!'Ct;"<tdo d:t estatística apresentad 
nm relatorio quinzenal, ciuc será lidJ pcr>tnte a Junta, e no 
fim ele cada anno uma estatística g-eral dos obitos com as 
reflexões que lhe suscitar, bem assim dos nascimento.>, logo 
que esteja em execução o registro civil. 

Art. 1U. A Junta reunir-se-ha ordinariamente uma vez por 
semana no dia marcado pelo Presidente, e extraordinariamente 
todas as vezes que o reclamar o serviço publico. 

Art. 20. Quando o Gove!'llo ou a Junta julgat· necessaria 
a presença dos membros honorarios e adjuntos, o Presidente 
os conviclarà para asústü·em ús sessões, nas quaes teri'ío elles 
o direito de discutir e votar sobre tocias as r1uestões suhmet
t.iclas :i sua aprcciaçãa. 

O medico org-anizador da estatística· e o-. pharmaceuticos 
a que se refere o art. ()o, podet·ão ser chamados para as.;;istirem 
ús sessões da .Junta. e ahi terão o direito ele cliscntir; mas nem 
clles, nem o Secretario terão voto nos deliberac:ões ch mesma 
.Tunt&. 

Art. 21. T0dos os membros da, Junta que tiverem assistido 
a uma sessito, assig-narão os respectivos trabalhos. 

Arl. 22. As aetas das sessões c tQclas as resoluções da Junta 
seriro escriptas pd0 SeC'rctario, c archivadas. assim como os 
demais papeis, sob sua irn1nedütta respons<t:)ilidade. Incumbe
lhe tambern l&vrar todos os termos que forem necessarios em 
qual JUet• acto de jurisdicçito da .Junta. 

O Secretario serti substituído em seus Ílllpedimentos pelo 
Official d L Secretat·ia; si o impedimento se prol>mg-ar por mais 
de mu :nez, podcni o Govcr11o uotHe;w quem sina interinamente 
de Secretario. 

~\rt. 23. O Offieü~l da Sccrclm·ia, os Amanaenses, o Porteiro, 
o AjLdante ào pOl'tcü·o c os scrycntes fiear;1o soh a direcçfio elo 
Secretario. 

Arl. 24. O servi<:o da n1ccinação continuar:i ~ c' ·:'·o do 
Instituto Vaccinico. 

Este Instituto serà sujeito ;i Junl:c Ct•nLl'al de Hygiene 
Publica e tet·à um regimento especial; de sua direcção e dos 
estudos necessarios para propagar e consen·ar a vaccina, pre
venir os estragos da variola, e impedit· o desenvolvimento 
desta quando se manifestar epidemicamente, será incuml.Jido 
um membro e!fectivo ria Junta, o qu~l ter:i o titulo de InspectDr 
da vaccinação, ficando supprimiclo o logar de ln. ral 
do referido Instituto. ., . ..----
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CAPITULO IV 

DAS ATTRIBUIÇÕES DAS JUNTAS E DOS INSPECTORES DE HYGI.E:<óE 
DAS PHOVINCIAS 

Art. 25. As Juntas e os Inspectores de Hygiene Publica 
provinciaes terão nas respectivas províncias attribuições ana· 
Iogas as que tem n>t Córtc a Junta Central e guiar-se-hão no 
desempenho de seus deveres pelo presente reguhl.lnento. 

Os Presidentes dar1uelbs .Juntas e os Inspectores farão de 
tudo quanto occorrer durante o anno um relataria circum
stanciaclo, que até ao fim do mez de Fevereiro do anno seguinte 
remetterão ao Presidente da Junta Centr::d, para que este, 
no relataria que deve apresenta;· ao Go\:erno, possa mencionar 
os trabalhos das autor i· !Jdes sanitarias das províncias. 

Art. 26. Na província onde houver Junta ele Hygienc Publica, 
o Inspector de Saude do Porto, além das attribuições que 
nesta qualidade tiver, far:i pac·tc da dita Junta em confor
midade do art. 13, e em suas sessões terá o direito de 
discutir e votar. 

Applica-se ao Inspector de Saude elo Porto de província o 
disposto na 2a parte do art. 5°, sendo a communicação, a que 
se refere o final do mesmo artigo, dirigida :i Presidencia da 
província. 

Art. 27. Nas sessões elas Juntas de Hygiene das pl'Ovineias 
servira de Secretario um. de seus membros convidado pelo 
Presidente respectivo; e todos os que estiverem presentes 
em uma sessão assignarão a acta e quaesquer resoluções 
tomadas na mesma sessão. 

Quando os Presidentes das Juntas ou os lnspectores de 
Hygiene para seus t!'abalhos carecerem de algum auxiliar, 
o solicitarão das Presidencias das províncias, que mandarão 
pôr i disposição dar1uelles n<ts occasiões p1;ecisas um empre
gad:l de qualquer das repartições geraes ou provinciaes, como 
lhes parecer mais conveniente, sem remuneração especial. 

Art. 28. Serão considerac1os membros :vljuntos das .Juntas 
de Hygiene das p1·ovincias o Presidente da Ca;nara ?IIunicipal 
da capital, o Chefe de Policia e o Capitão elo Porto ; os quaes, 
quando os Presidentes das pt·ovincias on os elas mesmas Juntas 
julgarem necessario, tomarão partP. nas deliberações destas nos 
termos do art. 20. 

Art. 29. Nas províncias o serviço da vaccinação ficará, 
como na Córte, sob a direcção das Juntas ou dos lnspectores 
de Hygiene, que tratarão de satisfazer a todas as necessidades 
do mesmo ser1·iço de harmonia com o regimento do Instituto 
Vaccinico. 
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CAPITULO V 

DAS ATTniBU!ÇÕES DAS co:IL\IISSÕES DE HYGIENE 

Art. 30. As Com missões sanitarias da Côrte, como auxiliares 
,:a Junta Central de Hygiene, à qual são subordinadas, se 
a.pplicarão ao exame e estudo ele todos os assumptos rela
tivos a saurle dos habitantes das respectivas parochias, e terão 
particularmente em attenção : 

§ 1. 0 O saneamento das habitações e dos logares publicas. 
§ 2. 0 _\s providencias precisas para prevenir e combater 

as molestias endemicas, epidemicas e transmissíveis , bem 
assim as epizootias e quaesqu~r molestias dos animaes. 

§ 3.0 Os meios de melhorar as condições hygienicas das 
industrias e artes. 

§ 4. 0 A construcção ele est:lbelecimentos de banhos, chafa
rizes, reset·vatorios e encanamentos d'agua, esgotos, mercados, 
cemiterios, e outras em que se tenham de observar as pres • 
cripções da hygiene publica. 

§ 5. 0 Tudo quanto tiver relação com o exercício da medicina 
e da pharmacia. 

Art. 31. A's referidas Commissões cabe : 
§ f. 0 Examinar a capacidade e as accommodações dos theatros, 

collegios publicas e particulares, quarteis, hoteis e estalagens, 
marcando-lhes a lotação conforme os preceitos da sciencia . 
. § 2.o Examinar, pelo menos uma vez por semana, o estado de 

lunpeza d>'-S ruas, praias e rios, quarteis, prisões, asylos, 
arsenaes, oriicinas, casas de saude, hospitaes, hoteis, estalagens, 
t~d~s as habitações emfim onde houver agglomoração de in
cltnduos, e prescrever as providencias necessarias para seu 
saneamento. 

§ 3.o Visitar os mercados e casas de quitanda, onde, exami
J_Iand_o os fructos, peixes, aves e tod0s os generos destinados 
a alimentação publica, mandarão inutilisar os fructos verdes 
e todos os generos deteriorados que possam prejudicar a sauàe 
dos consun!idores, entendendo-se para tal fim com o Subdele
g~~o e o Ftscal, que imporà a multa fixada nas Posturas mu
ntclp~es, autuado o delinquente. 

§ 4. 0 Visitar os açougues, padarias, confeitarias, armazens 
de couwstiveis e bebidas, estabulos de animaes, estações das 
empeezas de forro-carris, hortas e plantios de capim, e ordenar 
o 'lue fô1· necessario para que se C'Onservem em condições de 
não prejudicar a saude publica. 

§ 5. 0 Examinar em todos os ditos edificios o estado das 
latrinas, dos esgotos e dos reservatorios d'agna, e não permit
tir deposito de immundicias. 

§ 6. 0 Visitar em épocas indeterminadas as boticas e drogarias 
das respectivas parochias, verificando si são dirigidas por seus 
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legítimos donos e si estes f'umprem as obrigações inherentes 
à sua profissão, c iufoemar a .Ju;lta de <jtHtlquer iercg-ulaeidadc 
<JUe encontrarem. 

§ 7. 0 Prestar os soccorros urgentes aos doentes das suas n:t· 
rochias, sobretudo aos fcrübs -c às vidinias cfc · desa>;treo.-- e 
a ocidentes:; pa1·a o que liles ser:ío fomec:irbs os in:;trnmento:; 
e apparollws indíspensavcis. 

§ 8.0 Verifica!' os obitos, segundo insl:eucr;ões que lhes s<;l'iio 
expedidas pela Junt~t Central. · . 

Art. 32. Cada nma das Commissões se incnmbirü, do ser1riço 
da vaccinaç:i:o na sua p;ú•ochi<t, quitndo a .Junta Ccnt!·cll o jnlg:n· 
necessario. 

A Commissão, ú 'lual fô1· commcltida esla tat•.cút. tcrú Ul1l 

livro proprio para o reg·is:ro das pessoas que forem mcci
nadas e revaccimtdas, c enyia.rti. ti .Jnnla 110 fim do eada 
trimestre informação minuciosa acerca d:J dito serviço. 

Art. 3i3. Quando algum::t das Commissões ti,·er noticia do 
se haver manifestado ÜJOleslia triJ,nsmissivel em r1ualqntll' 
t"stabelecimento oü casa pnrticular da sua parochia, além de 
dar o~ conselhos, convenientes para o isolamento do doente, 
quando não for possinil a J"emoç~ilo deste, providcneiar:i em 
caso de fallocimento, sobre a retírud<l. immediata do c~tclavei·, 
afim de pre1·enir a propagação da rnolestiit, e mandará pratiear 
a desinfecção, seg-undo os processos conhecidos ou as prescrip
ções da .Junta Central, i qual cowrn<micar:i Jogo o oceoJ?ido. 

Art. 34. Ca(h membro eífectivo de commissilo sanitari:• sem\ 
obrigado a residir na respecth·a pMo~hia c a ter escripto na 
porta de sua casit o seu nOH!C eom a rieclara\:Io de-:\Iembro rla 
Commissão Sanit:wia .. 

Art. 35. Os trabalhos das Commissões sanitat·ias serilo repar
tidos entro seus membros eífectivos e adjLmtos; e cada um:t 
serà presidida pelo etfecliro mais antig-o no exercício da prD
tissão. 

Art. :36. O Presidente rle cada uma. das Conunissões sani
tarias se dirig-irà por eseriplo ;i .Junta Central de Hyg-iene 
Publica, quando houver de tratar de Cjtt::tl<juer assumplo con
cernente aos serviços a seu ca1·g·o; fará no fim de cada 
trimestre um relatorio dos seus trabalhos que enviar~i ú .Junta 
dentro da ia quin~:en~c do rncz seguinte, c nu <JtHtl indicat·ü 
as provideneias c;uc julgar opportnnas para o c:tbal desem
penho das rcspeetivas obrigações, c menciona1·:i os IJ~ns 
serviços de <JU'll<Jllel' Olllt·o JHCinbro (ht commissEío, r:ffcetn•o 
ou adjunto. 

O P1•osidenle da Junta Central ontrcgari esses- relator i os a 
um meml)ro da mcsm:1 JuntB-, para d~w parccct· sem demora .. 

No relatorio ::mnual da Junt:c Central de Hyc:ienc scr[io 
especifica.dos cs serviços impoetantes prestados pél:ts Commis
sões sanitarias. 

Art. 37. Os membros das Commissões sanitarias qne não 
cumprirem o disposto no presente regulamento, se6o adver
tidos pela Junta Central, que propo!':\ ao Gove1•no a cxoneru.çiTo 
dos que deixarem de bem servÍl·. 
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Art. 38. Todas as providencias adaptadas pela Junta Central 
de Hyg-iene Publica no sentido de melhor<.~.!' as condições 
s~nitarias desta capital, serão observadas pelas Commiss3es das 
parochias. 

Art. 3J. Nas parochias suburbanas etc Córte e nas parochias 
das p1·ovincias em r1ue houvet· Commissões s.tnitarias, u. estas 
incu•nhir:i o serviço da va.ccina<;i'io ; nar1uellas em r1ue niio 
honvet· taes Commiss:Jcs, cncart·eg-:~.t·-se-hã•J desse serviço os 
Delegad s dRs .Juntas ou dos Inspectores de Hygienc. 

Art. 40. As Cc>mmissões sanitarias <las pt·ovinc·as o os 
Delegados trt•ã:J :J.s attribuiçõcs que cabem ás Commissõcs dn 
rnunicipio da CôrLc, modificacbs pcla.s .Juntas 011 pelos [nspc
dores <lc Hygiene seg-un<lo as condições peculiares das locali
rhtd<es. 

CAPITFLO \'1 

DO F.XEilCICIO D.\ :IIED!CIXA 

Art. 41. Sem titulo ennfet·ido pelas Faculdades de l\lcdicinl\. 
•lo lmperio, ou autorizaç•lo nos cas s <los do11s artigos seguintes, 
ningncm poder:i exerce!· a medicina ou 'lualqucr <los seus 
t•amus, nem set·vir de pe1·ito :tncc as aiito!'iàades judiciarias 
ou ad:ninistrativas, nem pa.ssar aLtcstnclos de molestia pMa 
'lualqur~r :m que seja. 

Os infractores in<·orrN:1o na muht de 100SO:JO pela p1'imeir:1 
vez, c na de zoo.:;uoo naf' rcincidencias. além d:ts penas ~m 
<lne possam incO!'I'Cr na ,.onfJI•mid~.de ih legisLu:.:"lo geral. 

.. ·,rt. 42. Os mcrlicos, cirurgiões c pharmaceabicos, fo1•mrtdos 
em c~colas estrangeiras, que forem oa t.i1·crom sirlo p1·ofcssores 
·~m Universidade ou Escoln. ree0nhccicht p()lo l'especti1·o Govemo. 
poderão exct·cer sua prJfiss;io inrlep()n<lcnte<nente ele c 'ame 
p1·évio perant.e tl.s Faculda les de .Medicina do 'rnperio. Para 
pode1·em porem goz:1r deste f<wor. dcveJ·,'io pt·imcii'O iastifica:· 
pCI'antc as mesmas racnl<lade.; qne silo óu for:1m com clfeil(l 
profes> H'CS c qne a Escola ou Uni vct•sidaclc, em que o sóio ou 
l'oram, est;i reconhccidn. pelo seu Governo, apresentando para 
cs~e fim attestado d l :\gente diplomat.ico do Imperio e na falta 
deste do Conml bi'azilciro que servir no Est<tdo a que pertetwot• 
aEscob oa Univcrsidacle. 

Art. 43. O GoYcJ•no, ouvida a F:<cnldadc de l\Iedicinn. a,, 
Côrte, poderá dar licença. a merlicos, eirttl'g·iõcs c pharma
ccuticos formados em Cnivet•süh\des ou Escobs estr<mgciras 
para, independentemente de e~:amcs, c ·e!·cerem sua profiss'io 
no Imperio, no caso de se ·em a:.ttorc~ de >bras scientificas de 
reconhecido merecimento c g-ozat•em de bem firmada reputaçiio 
litteraria. 
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Art. 44 .. Os medicos, cirurgiões, pharmaceuticos e dentistas 
e as parterras apresentarão seus diplomas na Córte à Junta 
Central de Hygiene Publica e nas provincias aos Presidentes 
àas Juntas ou Inspectores de Hygiene respectivos. 

Em um livro destinado :i matricula se inscreverá o nome da 
pesso.a a quem pertencer o diploma, a profissão a que este se 
refer1r, e a corporação que o con :·e riu. Feito isto, o Presidente 
d~ Junta qu Inspector de Hygiene lançará no verso do 
drploma o- Visto, datará e assignará, com a declaração, 
escripta pelo mesmo Presidente ou Inspector nas províncias 
e pelo Secretario da Junta na Córte, do livro, folha e numero 
da matricula. 

Os formad:Js em Universidades ou Escolas estrangeiras, 
cnjos diplomas não tiverem sido legalisados pelas Faculdades 
de Medicina do Imperio mediante os exames exigidos pelas 
disposições vigentes, 011 que não houverem obtido autorização 
na fór·ma dos a.rts. 42 e 43, não serão inscriptos no livro 
de matricula. . 

Art. 45. Sem ter sido feita a matricula do modo determi
mtdo no artigo antecedente, não é licito o exercício C\1. medi
cina Oli de qualquer de seus ramos, aindc~ que esteja preen
chid,t a condição do art. 41 ou os medicos, cirurgiões e 
pharmaceuticos gozem dos favores dos arts. 42 e 43. 

Os infractores incorrerão na multa de 50$000 pela fa ve7. 
e do dobro nas reincidencias. 

Art. 46. A pessoa. que estiver incluída em matricula na 
fórma do art. 44, e mudar o seu domicilio da Córte ou 
de uma provincia para outra, ou de alguma província para 
a Cõrte, ap1·esentara o seu diploma na Côrte à Junta Cent1•al 
e nas províncias aos Presidentes elas Juntas ou Inspectores 
de Hygiene. 

Em tal caso n:1o sera necessario repetir a matricula ; a 
autoridade sanitaria porém lançara o -Visto - no verso do 
diploma, datar.à e assigtJarà, tomando apontamento do logar 
onde foi feita a matricnla e da data da apresentação do 
diploma, para mencionaJ· estas circumstancias em nota na 
relaçilo de qne trata o art. 48. 

Art. 47. Est:i:o habilitaJos para exe1·cerem sua profissão 
independentemente de nova matricula todos os que já so 
acham inscriptos nos livros da .Junta Central de Hygiene 
Publica e da> lnspectorias de saude. 

Aos que, sem terem apresontado seus diplomas à co~p:
tente autoridade sanitaria. estiverem no elfectivo exerctc!O 
da profissão, serã concedido o prazo improrogavel de tres 
mezes para cumprü·em o disposto no art. 44. . 

Para os que vierem a exercer a profissão. este prazo s~ra 
contado da data em que constar que se acham em elfectrvo 
exerci cio. 

Art. 48. A Junta Central de Hygiene organizará e publi~ 
carã. uma r-elação dos profissionaes matriculados, a qual sera 
al).nualmente revista e tambom public,tda com as alterações 
que se tiverem dado por morte. ansencia on mudança. 
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As Juntas e Inspectores de Hygiene elas províncias organi
zarão, para serem publicadas, relações semelhantes, que 
enviarão por cópia à Junta Central na occasião em que remet
terem os relatorios respectivos. 

Art. 49. Nenhum facultativo poderá preparar e vender 
medicamentos, salvo o caso da 2' parte do art. 70, nem ter 
sociedade ou fazer contrato com pharmaceutico ou droguista, 
sob qualquer pretexto e denominação que seja, para o 
exercício das respectivas profissões, nem ter consultoria em 
botica ou drogaria. nem impôr aos doentes a condição de 
comprar os remedios em alguma botica Oll drogaria. 

As infracções sciío pt:nidas com a multa de 2008000 na 
primeira vez e com a do dobro nas rcincidencias. 

Art. 50. Os f cultativos escrever;i:o as receitas em portnguez, 
e por extenso as formulas dos remedios ou sejam proprias ou 
alheias, com os nomes e d:ises das substancias que entram 
na composição dos mesmos rcmedios, sem abreviaturas, signaes 
ou algarismos, e segundo o systema decimal estabelecido pela 
lei ; indicarão o modo por true se deve fazer uso de qualquer 
remedio, especialmente si externa ou internamente, o nome 
do dono da casa e, não haYenclo incom·eniente, o da pessoa 
a quem o remedio é destinado, bem assim o dia, mez e anno 
em que cada receita é escripta ; e assignar{io. 

Quanto :.is fo:·mulas por extenso, exceptnam-se os casos em 
que essas se achem esc1·iptas nas pharmacopéas ou forrnn
larios; bastará cnt:1o cscreYer o nome por 11ue é conhecido 
o remedio e a pharmacopéa ou o formularia em que se acha, 
mas isto mesmo sem aurcyia.turas nem signaes. 

As infracc:ões serão punidas com a multa àc 20:';000 na 
primeira vez c a do tlohl'O na segunda ; na.<> reincidencias poderá 
elevar-se até 100$0~JO. 

,\rt. 51. As receitas qne não forem conformes ao artigo 
antecedente, n:1o serão aceitas em juizo, nem para prova de 
divida nem para fundamentar qualquer reclamação. 

Art. 52. Os indi viduos que exercerem etfectivamcn~e a 
medicina ou qualquer de sons ramos sem possuírem diploma 
que lhes àê esse direito, incorrer•iio !Jela p:·imeir:1 vez na multa 
de z::JOSO::JO além das penas, em que 2st.iverem incmsos segundo 
os arts. 301 e 302 do Codig-o Criminal ; nas reineidcncias 
soffrerão a multa de 400.0:;000 a 500~000 e 15 dias de cadei>t, 
além das penas do citado Codigo. 

Não .l'ftes ser,·irà de justifica<::1o o facto de tratarem gra
tuitamente nem o de tel'em mede co yue os abone. 

Art. 53. As parteit·as, no exercício de sua profissão, li
mitar-se-hão a prest:tr os cuirlados indispensaveis às partu
rientes e aos recem-nascidos nos partos naturaes. Em caso de 
dystocia ou parto bborioso de..-erão sem demora reclamar a 
presença do medico. e, até que este se apreselJI,J~=~~~ 
garão tão sómente os meios conhecidos pa ~ 11)rf1'l!l!t~ 
q:-'alquer accidente que possa rompr"melter -..;i.iko.\Jt!.l.•pá.riAt'F{]A ~~ 
rtente e a do feto. l! 'O' o~ l}; ~. 

'' ..,,..:;., ... 
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São-lhes expressa e absolutamente prohibidos : o tratamento, 
medico ou cirut·gico, das molestias das m•1lheres e das 
crianças, os annuncios de consultas e as receitas, salvo a~ do 
medicamentos destimtdos a evitar ou comba er accidentes 
graves que compro1uettam a vida da partut•iente ou a do 
feto, ou recem-nascido. Taes receitas deverão conter a de· 
claração de- urgentes. 

A's infracções se!'ito applicadas as penas do art. 41. 
Art. 54. Os dentistas, no exercici l <1a parte cit·ut·gica que 

lhes pertence, limitar-se-h:io ao emprego dos meios adoptados 
para a extracção c a conserva<;.ão dos dentes e pat'<1 a prothew 
dentaria. 

E'-lhes inteiramente pl'Ohibit!o: praticar 'iualquer ope · 
ração que exija conheci[ltentos especi,!es; applicar qualque1· 
preparaçii:o para. produzir a anesthesia geral ; prescrever 
remedios internos; vender medicamentos que não sejam pós, 
elixircs e outros àentifricios. 

Os infraetores incorrerão nas penas do aJ•f. 41. 

CAPITULO VII 

DO F.XEP,CIC!O D.~ Pl-L\IDI A C L'. 

Àrt. o::>. Só pnder:i exercer a pharmacia e abt'it• botica 
quem estiver habilitar!o nos termos do art. 41 e houver cum
prido a disposição do art. 44. 

Art. 56. Não se abrir;lo boticas na Córle nem nas localidades 
do Imperio em r1ue houver aulot·idades sanitarias. sem qne 
estas tenham cxamina.do si as mesmas boticas est:io bem pro
vidas de dro~as, vasilh:11ne. instrumentos. utensílios e lil'!·os. 
em conformidade da tabella· que para tal· fim a .Junta Central 
de Hyg-iene organizara c publicarà com antorização do 
Governo. 

Art. 57. O pharmaeeutico que pretender abl'ir botica, re
quererá licf:lnça á autoridade sanitaria, a qual só Ih ·a conce· 
dera si, rlepois do e:mme a que se refere o artigo precedentn, 
reconheeer que esLi no c:1so de merecei-a ; no c-aso .:on · 
l.rario, ficarà adiada a abertm·a da botica. até que, em noyo 
exame " recluet•imento rh pha,rmaceutico, verifique 'a il-1<· 
to!'idade que estão Sil.lisfeitas as exigencias do dtacio artigo. 

O pharmaceutico que comprar b:,tica já estabelecida, o par
ticipat·•i :i autot•idade saniLaria, pua eUll1)JI'Ímento do disposto 
neste e na.r]uelle artigo. 

Os droguistas que d'ora em diante pretenderem estabele· 
cet•-se, requererão igualmente iicença. . 

Art. 58. Toda botica aberta ao pttblico deve possmr os 
remedios officinaes designados na tabella que a Junta Central 
de Hygiene organizar:i, e tet· à entrada o nome do pharma
ceutico. 
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Pat'<t a preparação dos ditos 1·emedios seguir-se-ha a pharma
copea franceza, ate que esLeja composta uma pharmacopéa 
braziliense, para o que nomeara o Governo uma com missão de 
pessoas competentes. Depois de publicada por autorizaçtto do 
Govemo a pharmacopóa braziliense, os pharmaceulicos terão 
os remcdios preparados segundo as formulas desta pharmacopea, 
o que não inhibirà de tel-::>s segundo as formulas de outras 
para satisfazerem às pt·éscripções dos facultativos, os quaes 
podem receitar com ' enLenderem. 

Art. 59. Os pharmaceuticos terão um livro destinado a 
registrar as receitas aviadas, o tt·anscrc~·criío te"tualmente 
as mesmas receitas nos rotulos que devem n.companhar os 
medicamentos fot·necidos; as v::tsilhas ou os en·loltorios, que os 
contiverem, serão lacrados c marcados com o nome o Jogar 
de residencia do pharmaceutico ; nos rotulos indicar-se-ha com 
toda a clareza o nome do medico. o modo de administração dos 
remedios e o seu uso interno ou externo, havendo rotulo espécial 
pat•a os de uso externo. 

Art. 60. Os pharmaceuticos não poderão fomecer medica
mentos senão á vista de receitas, assign·~das por facultativos 
matt·iculados e escriptas na conformidade do art. 50. Poderão 
comtudo fornecer a pedido do comprado:· cet•t,Js medicamentos 
de u~o ordinario e inoífensivo constantes da tabclla que a Junta 
Central organizarú. 

Art. ôi. Não é permittido !l.O pharmaceutico alterar as for
mulas ou substituir os med camentos prescriptos. 

Quando as doses lhe parecerem excessivas, ropt·osentara ao 
Ltcultativo que houver· receibtdo, c ~ó depois do declaração 
expressa d<"tquelle prepamrà o rcmedio, salvo todavia o direito 
ele não prepat•al"'' si entender que ha nisso perigo. 

As infracções deste artigo set·:1o punidas com a multa de 
:2008000 na primeira vez o do dobt·o na., r·eincidencias. 

Art. 62. A venda ou distribuição de llledicamentos em 
dós~> medicinal, na fOrma do art. ôO, só aos phannaceuticos 
e licita. 

Os droguistas não poderão vender ott distribuir em dóse 
mcd_icinal prepar~tção algurn;t, .simples ou composl>t, i qual se 
:tttnbuam proprw"dades cura ti 1·as ; poderão com tudo Yender 
iivretuente a varejo, mas n<iü em dóse mcclicinai. os medi
camentos, siruples 01.1 compostos, do usrJ corrente, de manipu
lac;ão c a ministraç;io isent:t de qnalquer inconveniente, que 
constarem da tabclla organir.ada pela Junta CentraL 

Os infractores incorrercto na multa de 1008JOO pela primeira 
yer. e do dobt·o nas reincidencias. 

Art. 63. Su por prescripção de medico leg-almente habili
tado poderão os pharm<tceuticos vender clualquer dos medi
camentos comprelwndidos na lista das substancias perigosas 
<[lHl a Junta Central de Hygiene publicara. A receita., depois 
de transcripta no livro do registro sob o respectivo numm·o do
ordem, sera marcada com o sinete da botica e convenientemente 
archivada pelo pharm~.ceutico para sua resalva. 
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As substancias a que se refere este artigo deverão ser 
guardadas pelo pharmaceutico em armario fechado a chave e 
sob sua responsabilidade. 

Art. 64. Os in di viduos que, sem serem pharmaceuticos 0u 
droguistas, fizerem commercio de uma on mais das substancias 
venenosas incluidas na tabella organizada pela Junta Central, 
o~ as fabricarem, ou as empr~garem nas artes ou indus
tnas, deverão participai-o, com indicação rio logar do estabele· 
cimento, :is Juntas ou Inspectores de Hygienc, que os matri
cularão em livro especial e ines dariio disto documento. Deverão 
tambem participar qualquer mudança .. 

As referidas substancias dev·erào ser guardadas em logat 
seguro e fechado a chave, e só poderão ser vendidas ou entre
gues aos pharmaceuticos, droguistas, commerciantes, artistas 
e industriaes, que estiverem matriculados, ã vista de pedido 
do comprador, pot• elle escripto e assignado. 

A compra ou \·enda de taes substancias ser:i lançada em 
livro proprio rubricado pelo Presidente da Junta ou lnspectot· 
de Hygiene respectivo. Os lunçament0s serüo feitos scgui
dmnente, sem linhas em l.>ranco, na occasião da compra on 
venda e com a data l'espectiva; lllencionariio a r1ualidade e a 
quantidade deu> substancias, os nomes, profissão c domicilio 
dos vendedores ou compradores. 

Art. 65. O arsenico c outros venenos activos proprios para 
a destruição de animaes só serão vendidos de mistura c:om 
substancias inertes, segundo as formulas que pela Junta Cen
tral forem dete1·minadas, e a pessoas conhecidas dos pharma
ceuticos ou droguistas, os q!Jaes. farão o lançamento a que se 
refere o artigo antecedente. 

Art. 66. Os pharmaceuticos não poderão vender nem 
preparar remedios sacretos. 

Art. 67. São considerad 'S remedios se~retos: 
§ 1. 0 Todos o:;, medicamentos designados ,;ob nomes suppostos, 

augmentados ou alte:·ados. 
§ 2.o. Todos os medicamentos cujas formulas nito e:s:istirem 

na pharmacopéa franceza ou em qualquer dos fJrrnularios 
nacionaes ou estrangeiros; os que não forem autorizados pelo 
Governo, ou preparados para cada caso particular, segundo 
preseripçilo de medico legalmente habilit~•do. 

Art. 68. São e:s:pressamente prohibid~s : o annuncio e a 
venda de remedios secretos; qualquer distribuiçã0 de drogas 
ou preparações medicamentosas em logares publicos ; qualquer 
annuneio em g-azetas, cartazes ou prospectos com indicações de 
tratamento ou conselho medico, s tlvo o parecer officia.!. . 

As infracções serão punidas com a multa de 100~000 ate 
200$;000, com a do dobro nas reincidencias. Neste caso a autori
dade sanitaria poder:i mandar fechar o estabelecimento, quando 
o infra.ctor o tenha, por um a tres mezes. 

As mesmas penas applicar-se-h:Io às infracções dos nrts. 64, 
65 e 66. 

Art. 69, O inventor de qualquer remedio ou aperfeiçoamento 
real de formula conhecida poderà apresentar ao Governo a 
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formula respectiva, a qual serà submettida á Junta Central. 
Si o parecer desta fór favoravel, o Governo concederá um 
premio ao autor ou permittir-lhe-ha a venda do seu remedio 
segund, o que propuzer a Junta Central, publicando-se a 
formula. 

Art. 70. O exercício simultaneo da medicina e da pharmacia 
é expressamente prohibido, ainda que o medico possua o titulo 
de pharmaceutico. 

O medico, porém, estabelecido em logar onde não haja 
botica, podera fornecer os meclicamentos necessarios ao tra
tamento de seus doentes, si estes residirem a seis kilometros, 
pelo menos, de distancia da botica mais proxim:~. ; entretanto 
não lhe assistira o dit·eito de ter botica aberta ao publico. 

Art. 71. Toda ass~cia<:ão entre medico ou cirurgião e phar
maceutico para o exercício das respectivas profissões e prohibida 
na conformidade do art. 49 do presente regulamento. 

A associ:lção de pharmaceutico com indivíduos não profis
sionaes para estabelecimento de botica só poderà effectuar-se 
por comrnandita, sendo socio solidario o pharmaceutico, unico 
responsavcl do estabelecimento, :i testa do r1ual derer:i sempre 
achar-se. 

Aos infractores serão impostas as penas do art. 49; além disso 
poderà ser fechado o estabelecimento por um a tres mezes. 

Arl. 72. Nenhum pharmaceutico poderà dirigir mais de 
uma botica, nem exercer outra profissão ou emprego que o 
afaste do seu estabelecimenco, nem fazer, no local em que se 
achar a sua officina, outro commercio que não seja o de 
drogas, de medicamentos e em get•al dos objectos que têm 
relação com a ar L e de curar. 

Para supprirem a sua falta em algum impedimento tempo
rario, os pharmaceuticos podet·ão ter officiaes de phar-macia 
competentemente approvados, segundo as instrucções que pat•a 
es:e erleito serão expedidas. 

Si na ausencia de um pharmaceutico fôr commettido por 
troca de substa:-:cia ou alteração de dóse algum et·ro, do qual 
resulte damno, ficara o mesmo pharmaceutico sujeito à satis· 
fação desse damno e as penas do art. 71. Ao official de phar
macia que houver commettido o erro, serão applica\·eis as penas 
do art. 41. 

Art. 73. D'ora em diante a nenhum pratico sB concederá 
licença para ter botica. 

Havendo reclamação dos habitantes de alg-um log-ar onde 
não haja botica, a respectiva Camara :\Iunicipal, si julgar 
procedente a reclamação, providenciara com os meios a seu 
alcance para que alli se estabeleça um pharmaceutico legal
mente habilitado 

Art. 74. O pharmaceutico que exercer a profissão sem esta!" 
matriculado, ficara sujeito as penas do art. 45 e a fechar a 
botica por um a tres mezes. 

O in:lividuo que sem titulo exercer a phar-ntl,i_~~~~IIEQI::... 
botica sob o nome de outrem, ser:i obrigado-· ~ ,f~qlt.!litlt ~ ---~ 
soffrerá. as penas do art. 52. / ~\'OL u: JrCvA 
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Na reincidcneüt , a,lém dtts referidas pena,s, o delinquenlc 
perdera os medicamentos e drogas existentes na botica, o~ 
qtmes serão confiscados e vendidos, applicando-se o producto 
is despezas d<t sa•1de pttblica. 

Art. 75 Os est:1beleci1Uentos publicos, hospitaes, c:1sas de 
saudc, hospícios, corporac,,ões relig-iosas, associagões de soe
carros. c J,,;sociac;ões conHuerciacs· c industriaes lJUO tiverelll 
pessoal numeroso, po<lcr<1o possui1· botica desLinada <t seu uso 
particular, comtanto <JlW seja administl'ada por pl1arma eutico 
legalmente habilitado, ao qual compete a direcção c!í'ectivr• 
e exclusiva tht botica. 

As boticas de taes esta)Jeleciruentos !l'io poderão vender ao 
.publico medicamentos de , 1 u~•[, 1 uot• ospecie t[llC seja,u. 

As infraceõcs ~c;·;[o 'lunitias co1n a multo. àe 100;-;000 a 
200i$00:). " i .. 

C.\l'lTULO \'lll 

IH i'OL!Cl.> >;.\NlT.UUA 

Art. 76. A Junta Central de Hygicne Publiea, as Juntas c 
os Inspectores JH'o'·inciaes, as Com missões sanitarias e os Dele
gados terão o m~tior cuidado em inYestigat· as causas de in~a
lubridade rle qualquet· ll)gar que esteja sob sua jurisdi<.:ç:ão e 
obsoryar o curso th<s molestias reiuantes ; inspeccionariio ·com 
o nmior cscrupulo as substancias alimentares expostas á venda,; 
visitarão em épocas incertas as boticas a~sim de particulares, 
eomo de cor·porações, os aqueductos, os log<tres em que se 
prepararem dr.Jgas e quaesquer subslancias destinadas á 
alimentac;ão, e em gcl'al Lodos os estabelecimentos dos quacs 
poss<.~ proYir damno á saudc publica, <[Uer peias substancias ahi 
fabricadas, · quet• pelos tl·ah<tlh 'S que se fh:erem ; fimilmcnte 
applicat'<1o a maiot· 'igihmcia a tudo quanto fôr concerhente a 
saude publicn .. 

./ut. 77. :\s refe!·idas aut':ridades sanitari<1S ex:unina1·ão o;; 
Iocaes do.s f;tbricas cujos trabalhos sejam nocivos ú s;mde public:1 
ou possam )li'<:cluzir <jualquer inconnnodo; mai'c;u•.io as tlistan
cüts em que tac.; fabric:Ls d01·:nn ficar dos povoados : e, si fôr 
ncccssario tjUe ~cjam remoYidas, p .derão utaudal-as fechai' 
até fJUO se rc<tlizc :1. remoção determinada . 

. \t·t. 78. Seta lieonça das autorido.des saniltll'Ías ufio :;o 
estabcleccr::ro ü1.briea~ de aguas minentes. 

Par3 obtenç:io dct liccJH;a os inleressados apresentn,rào 
amo~tras das «f!;uas, afim de se recoQ.hecet·em suas qualidades, 
e poderão assistir ús rcspccti n1.s analyses. 

As mesma~ a.utn;oidaclcs visitarão as übricas teclas as vezes 
r1ue jul!'arcm conveniente; c si encontrarem aguas f.dsifieada.s 
ou rleterioradJ,s, on rotules <}U!J n;io sejam os das pt·~pnas 
Ülbric<•,s ou não imlir1ucm realmente o conteúdo das vastlhas, 
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farão inutilisat• umas e outt•:Js, quantos estiverem ern deposito. 
c n1anclarão fechar as fabricas por um mcz. Desta decisão 
havcl":i recurso para a Junta de Hygiene, no caso de ser 
imposta a pena pelas Commissões parochiaes. 

Art. 79. Nas Yisitas ás boticas e drog-:u·ias as autoridades 
sanitarias procederiio a todas as diligencias que tiverem por 
convenientes e bn·arão os termos nccessarios. 

Si reconhecerem que h;t substancias falsificadas, ou que 
quaesqucr medicamentos ou drogas estão alterados, ou final
mente que qualquer preparação não est:i feita ~egundo a 
formuln. prescripta, mandarão inutilisar irnmcdiatamente tudo 
que estiver adulterado, c imporão aos donos pela primeira vez 
a multa de 100:';000 e nas reincidencias a de 200Sü00, e neste 
caso poderão ordenar que se foehe o estabelecimento por um 
a tres mezes. 

Si o dono dos OQjcctos condemnados não se conformar com a 
decisão da autoridade ou das autoridades sanitarias, poder:i 
exigir a nomeação de dous peritos, um dos quacs scrã indicado 
pela parte : o parecer de ambos scri levado à respectiva 
Junta ou ao Inspcctor de Hygienc, para se cumprir sem 
recurso; si houver divet·genci:l, a Junta ou o Inspector de 
Hygicne adoptari dos dous parecereB c que julgar mais justo. 
Entretanto ficarão sustadas as ordens d,t autoridade sanitaria ; 
c si os peritos não puderem dar seu parecer na mesma 
oe<õo.s~&:o, serão guardados os objectos em logar seguro com 
todas as cautelas, a fim de evitar-se a substituição, invocado o 
auxilio da autoridade policial, si for necessario. 

Art. 80. Nas visit:ts às boticas as autoridades sanitarias exa· 
minarão tambem si estão suffic!entemcnte providas de medica· 
montas c utcnsilios; si o nio estiverem, serão fechadas, lavran
do-se termo com especific:lção <le todas as faltas. e só se tor· 
narão a abrir depois de noyo exame na conforroidacle do art. 57. 
Desta decisão, quando proferida por Commissão parochial, 
haveri recurso para n .Junt:t de Hygione ou Inspector respectivo. 

Por occasião das ;Üludidas visitas os phat·maceuticos fran
quearão às autoridades sanitarias todas as dêpendencias e 
objectos pertencentes :is boticas, e exhibirão seus diplomas e DS 

pharmacopcas de <1ne usarem, bem assim a list<t dos facultativos 
c as tabellas organizadas pela J nnta Central. Em caso de recusa 
ficarão sujeitos às penas do artigo antecedente. 

Art. 81. No caso de fallocimento do pharmaceutico ou de 
longo impedimento d()vidamonte \·erificado, poderão o Governo 
e as Prosidencias das provincias, procedendo consulLa à Junta 
ou lnspecior de Hygicne respcctiYo, autorizar os herdeiros ou 
interessados a fa~erem administrar a otficin;t. durante o prazo 
maximo e improrogavel elo dous unnos, por pharrnaceatico ou 
otficial de pharmaeia devidamente habilitado. 

,\rt. 82. As autorichdcs sanit<1rias. quall!lo om suas visitas 
verific:wcm <p<Ü<!nct· infract:ão do disposto neste regulamento, 
impor:ío as multas aqui fix:tdas, o que não exclue a applicação, 
por parto dos agentes· municipaes. das estabelecidas par<• casos 
identieos nas postums das Camaras. 

PODEr: F.XECrTtYO 1.882 8 
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Art. 83. A autoridade sanitaria dará logo por escripto, ao 
multado, conhecimento da imposição da multa, e em seguida ·o 
communicará á Junta, para a qual o multado poderá recorrer 
no prazo improrogavel de cinco dias. 

A Junta, ouvindo o membro da mesma Junta ou ·o medico de 
parochia que houver imposto a multa, decidirá. o recurso no 
prazo de oito dias. 

Findo o prazo concedido aos interessados na 1 a parte deste 
artigo, si não tiver havido recurso, ou no caso de não ter sido 
este provido, communicarà a Junta Central à Recebedoria d0 
município a imposição da multa, afim de effectuar-se a cobrança, 
contando-se da data da communicação o prazo de trinta dias, 
dentro do qual deve ser realizado o pagamento. 

Nas províncias a commuiücação serà feita a competente es
tação fiscal. 

Art. 84. Os directores de estabelecimentos particulares de 
instrucção ou educação, os de casas de saude e hospitaes par
ticulares, e os proprietarios ou sublocadores de estahtgens e 
dormitorios publicos serão multados em 30$000, quando não 
observarem a lotação dos seus estabelecimentos ou casas, e 
mais em 3$000 por pessoa que exceder ao numero lotado. 

Os donos de cavallariças e estabelecimentos onde se re
colhem e pensam animaes, serão multados em 10$000 por· 
animal que exceder a lotação. 

Nas reincidencias as multas serão elevadas ao dobro, e ns 
autoridades sanitarias poderão mandar fechar os ditos esta
belecimentos ou casas por um a tres mezes; alem disso, qu~nto 
a estalagens e dormitorios publieos, si reconhecerem <Jue de 
sua construcção ou situação provem damno ú saude publica, 
o communicarão a respectiva Camara Municipal nfim do quo 
taes habitações sejam demolidas ou coayenientemonte repa
radas. 

Para a lotação dos estabelecimentos e casas a qne se refere 
este artigo e para a imposição e cobrança das respectivas 
multas, seguir-se-ha o disposto no Decreto n. 7532 do 28 de 
Outubro de 1879. 

Art. 85. As Camaras ?11unicipaes e as autoridades policiaes 
auxiliarão as autoridades sanitarias todas as vezes que estas 
carecerem da intervenção daquellas parn. a execução conve
niente do disposto neste regulamento. 

CAPITULO IX 

D.\S DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 86. As autoridades sanitarias se empenharão com todo 
o desvelo na execução dos §§ i o e 2o do art. 4° da Lei n. 598 
de 14 de Setembro de 1850. 
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As mesmas autoridades e as Camaras Municipaes poderão 
entender-se directamente entre si acerca de todos os as
sumptos que tenham relação com a saude publica. 

Art. 87. As infracções das disposições do presente regu
lamento, cujo conhecimento não esteja expressamente com
mettido as autoridades sanitarias ou a que pelas mesmas 
autoridades não possam ser applicadas as penas correspon

. dentes, serão julgadas, em virtude dos arts. 13, § 2° e 17, 
§ 1°, do Reg-ulamento annexo ao Decreto n. 4824 de 22 de 
Novembro de 1871, pelos .Juizes dê Direito nas comarcas espe
ciaes e pelos Juizes Municipaes nas comarcas geraes, per
tencendo cumulativamente o preparo dos processos as autori
dades judiciarias e policiaes a que se referem os arts. 1°, 
11, 15, 18 e 47 do citado aeguiamento e o Aviso n. 127 de 
19 de Abril de 1872. 

Logo que a autoridade competente recebet· communicação da 
autoridade sanitaria, procedera co:no o caso pedir ; e dará 
urgente andamento ao processo, no correr do qual poderá 
requisitar a presença da autoridade sanitaria, si a julgar 
indispensavel. A esta autoridade serã immediatamente trans
mittida a tlecisiio daquella. 

Art. 88. A's infracções, a rrue expressamente se não tenham 
determinado penas, serão applicadas as do art. 50, além 
daquellas a qne estiverem sujeitas em virtude da legislação 
geral. 

Art. 8\J. A Junta Central de Hygiene Publica organizará 
as tt>bellas a rrue se refere o presente regulamento. Estas 
tabellas serão revistas todos os annos e reorganizadas quando 
fór necessario fazer-lhes alguma alteração. Tanto as primeiras 
como as outras serão publicadas e remettidas a todas as auto
ridades sanitarias para as distribuírem aos pharmaceuticos 
e droguistas. 

;\ Junta Central organizar:i igualmente e submetterá :i 
consideração do Governo, para serem devidamente approvadas, 
as tabellas das taxas ou emolumentos que se devam cobrar 
pelas matriculas, lir-enças, ecrtidões e mais documentos que 
tenham de ser expedidos pelas Juntas on Inspectoros de Hygiene, 
bem assim os modelos das guias parn. pagamento dos referidos 
emolumentos ou taxas. 

Nas tabellas relativas aos objectos que as boticas devem 
possuir, a Junta Central apontarà os que puderem ser dis
pensados nas boticas que só se destinarem à preparação e venda 
de remedios especiaes. 

Art. 90. A Junta Central proporâ ao Governo instrucções 
para os cemiterios na parte que respeita a saude publica ; 
para as confeitarias em relação as substancias que podem ser 
empregadas para colorir os doces e á qualidade elos vasos em 
que estes podem ser preparados ; em geral para todos os es
tabelecimentos que exijam providencias hygienicas parti
culares. 
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A mesma Junta indicará ao Governo os livros nccessarios para 
o serviço da repartição, os modelos da sua escripturação, as 
normas dos termos que se houverem de lavrar, e o que julgar 
preciso para o seu expediente. 

As despezas com o expediente e com os liV!'os correrão por 
conta da Fazenda Nacional. · 

Art. 91. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Palacio do Rio de Janeiro em i9 de Janeiro de i882. -· 

Manoel Pinto de Souza Dantas. 

DECRETO N. 8388 - DE 28 DE JANEIRO DI!: !88:Z 

Approva os planos definitivos p3ra a construerão de 77 kilomcLros da CJll'aua 
de feno central da Bahia a parti r do kilometro iO-~. 

Hei por bem Approvar os planos definitivos apresentados 
pela Brasilian Imperial Central Bahia Railway Company, li
mited, de conformidade com a clausula 10• das que baixaram 
com o Decreto n. 6637 de 31 de Julho de 1877 para a con
strucção de 77 kilometros de linha <1 partir do kilometro iO~. 

Manoel Alves de Araujo, do ?!leu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Janeiro de 1882, 61 o da 
Independencia e do Imperio. 

Com n rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

1lianoel Alves de Araujo. 
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DECRETO N. 8389 -DE 28 DE JANEIRO DE 1882 

Approva os ost1tutos da Sociedade Bcncficcnto Podro Alvares Cabral 

Attendcndo ao que requereu a directoria da Sociedade Be· 
neficente Pedro Alvares Cabral e Conformando-me com o 
parecer da Secção dos Negocias do • Jmperio do Conselho 
de Estado, exarado em Consulta de 30 de Novembro ultimo, 
Hei por bem Approvar os estatutos da mesma sociedade. 

. Quaesquer alterações que se fizerem nús ditos estatutos não 
poderão ser postas em vigor sem prévia approvação do Go
verno Imperial. 

Rodolpho Epiph:mio de Souza Dantas, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em 28 de Janeiro de 1882, 61• da Independencia e 
do Imperio. 

Com a rubrica de Sua ~Iages ta de o Imperador. 

Rodolpho Epiphanio de Souza Dantas 

Estatutos da Sociedade Benellcentc Pedro 
Alvares Cabral 

CAPITULO I 

DA SOCIEDADE E SEUS FI:'iS 

Art. i.• A sociedade fundada a 21 de Julho de t880, nesta 
cidade do mo de .Tnneiro, onde terá sua sede, denominar-se-ha 
-Sociedade Beneficente Pedro Alvares C:1hra!. 

Art. 2.• Ser~ composta de i\limilado numero de socios, de 
ambos os sexos, sem distincçiío de nacion:~lid~des, logo que 
se achem na~ r:ondiçõeg preseriptas nestes estatutos. 

Art. 3." Os Iins da sociedade são: 
§ 1. o Bcne!lciar seus soei os qll3ndo enfermos, ou quando, 

por flU:llquer motivo, fiquem impossihilitndos de trnbalhar. 
~ 2." Concorrer par:~ o funeral do socio que fallecer. 
~ 3. • Commrmor:1r, de m:mcir:~ condign:1, o dia 22 de Abril 

de cada anno, anniversario do deseobrimento do nrnzil, por 
meio de um espectaculo ell"ectuado em q ua\quer Lheatrc, re
vertendo o saldo desse espectaculo para os cofres soci::tes. 
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CAPITULO li 

DA ADi\IISSÃO DOS SOCIOS 

Art. 4. o Para ser admittido socio desta sociedade é neces
sario: 

§ i. • Ser proposto por um socio, o qual declarará na res
pectiva proposta o nome, idade, estado, profissão, natura
lidade e residencia do candidato. 

As propostas deverão ser assignadas pelo proponente. 
§ 2.o Ser maior de :1.0 annos e menor de 50. 
§ 3. 0 Ser de condiçiio livre e de bom comport<lmento. 
~ 4. o Estar de perfeita saude e niio ter defeito physico que 

possa no futuro allegar para provar impossibilidade de tra
balhar. 

Art. ~.·As s1•nhoras só poderão ~er propostas por seus 
respectivos maridos, pais, irmãos ou tllhos, e os menores por 
seus tutores ou curadores, os quaes se responsabilisarão 
pelas joias e mensalid:1des de seus prop(lstos. 

Art. 6. 0 Logo que o proposto receber commnniração do 
respectivo i 0 secretario de que foi approvado socio, deverá 
entrar para os cofres sociaes com a joia de 5,,), uma vez que 
n:io exceda da idade especificada nestes estatutos. 

Art. 7. o Os maiores de 50 até 60 annos !JOder;io ser ndmit
tidos ao gremio soei :ai, pagando por uma só vez a quantia de 
2006, e remindo-se assim da~ mensalidades. 

Art. 8. 0 Os que entrarem para a sociL·dacle antes da appro
vacão destes estatutos pelo Governo Imperial frearão isentos 
do "pagamento da joia. 

CAPITULO III 

DA CLASSIFIC.\Ç.\0 DOS ASSOCIADOS 

Art. 9. 0 A sociedade compõe-se das seguintes classes de 
socios: iniciadores; fundadores; effectivos; benemerilos; 
bem reitores, e honoi'n rios. 

§ L 0 São iniciadores os que se reuniram p:1rn formnr n 
sociedade e cujos nomes acham-se escriptos na rPspcctiva 
a c ta da fundação. 

§ 2. 0 São fundadores os rJUe assignaram as listas até o dia 
2! de Julho de 1880 c satisfizeram suas respectivas entradas. 

§ 3.0 São effeetivos os que entrarem de conformidade com 
o disposto nos paragraphos do art. 4. o 

~ !J,o Serão hcnemeritos: 
t.• Os CfUfl tiverem proposto para o gremio soeialliO socios 

nas condições exigidas no art. 1?, e que estes tenham sa-
tisfeito suas respectivas joias e diplomas ; · 
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2.• Os que servirem como membros do conselho durante 
tres nnnos, consecutivos, ou intercalados, comtanto que não 
faltem a mais de seis sessões em cada anno; 

3. o Os que prestarem serviços gratuitos á sociedade, na 
qualidnde de medicos, advogados, pharmaceuticos e pro
curadores, uma vez que taes serviços sejam estimados pelo 
conselho director em 500,)000: 

4:.• Os que se distinguirem por occasião dos beneficios 
feitos a favor da sociedade, passando bilhetes na importancia 
superior a 600~ e fnendo entrega da respectiva quota; 

5.• Os que nos primeiros iO annos não tiverem reeebido 
beneficiencia ; e os iniciadorPs ou fundadorrs, si não tiverem 
tambem recebido beneficencia nos primeiros oito annos. 

§ 5.• São pemfeitores os que conquistarem por mais de 
uma vez o titulo de benemeritos. 

§ 6.• Serão honorarios todos os que, não sendo socios da 
sociedade, distinguirem-se em beneficio della. 

CAPITULO IV 

DOS DIREITOS DOS SOCIOS 

Art. 10. Todo o nssociado tem direito: 
§ 1." Aos sorcorros garantidos nrstes estatutos. 
~ 2.• A remir·se de mensalidades, de conformidade com 

os arts. 15 a 18 destes estatutos. 
~ 3.• A requerer a convocação da assembléa geral quando 

entender 11ue o conselho niio cumpr1~ as disposirõe~ destes 
estatutos, ou IJU~ndo julgar conveniente 11 lJem da sociedade, 
devendo declarar no reiJUerimento, que será assi~nado por 
&O socios quites, o motivo da convocação, a qual nlio poderá 
ser negada nem espaçada por mais de Hi dias, sob pena de 
ser ella feita pelos requerentes. 

~ !1. 0 A votar e ser votado e,;tando quite de suas contriLui
ções, exceptuando-,e: 

f. o Os que estiverem pereebendo benellcencia; 
2. 0 Os ~nalphabetos, que só podem votar, mas não ser 

vot<ldos; 
:3.• Os empregados da sociedade; 
4. 0 Os menores de 2-1 nnnos, salvo si estiverem emancipa· 

dog; 
5. o As s8cias em geral. 
Art. H. Os socios benemeritos e bem feitores poderão 

propôr por escripto ao conselho director quaesquer me1lidas 
que julgarem convenientes aos interesses sociaes, tendo 
direito de discutil-as, mas não tomando parte na votação. 
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CAPITULO V 

DOS DE\"ImES E l'EN.\S DOS SOCIOS 

Art. 12. E" dever !lc todo o soei o : 
§ f.o Hespeitar e fner respeitar ns diSJlOsições dc,;!cs es

tatutos. 
§ 2. 0 Aceitar e exercer com zêlo os enrgo,; para fJIIe fôr 

eleito ou nomeado, salvo o C;JSO de molcsti<1, reclci,:ão, ou 
impedimento justificado perante o conselho. 

~ :J.o Contribui:· com a mens<llid:,(]e de 1~, pag-a em tri
mestres adiantndos. 

§ -1." Comparecer ils as~·cmbléas geraes. 
~ 5. 0 PortH-se com o deviuo re8peilo, qu~ndo s·e achar em 

reuniões da soeiednde. 
~ Ü." Concorrer com ,1 qunntia de i~ pelo Sl'll diploma. 
~ í. 0 Participnr por escripto á secrelarin, quando mcdar 

de nome, estado ou rc~idenci~. 
Art. '1:3. Perdem o direito de socios: 
§ L" Os que forem condemnados por crimes contra a vida, 

a honra, a propriedade c os IJOns costumes. s 2." Q-; que extraviarem dinheiros, moveis ou quaçsquer 
antros objectos que pertençam ;i sociedndc, sendo além di~so 
obrigados a rcstituil·os judicialmente. s J.•• Os que, p .. r fubns informnrõcs, tiverem sido uppro
vados H~m os rcquisi t0~ do art. <1." 

.-'\rt. ü. Os soeios que espontnneam~nte se deslig-:lfl'lll da 
sociedaue, ou forem dcll<~ eliminnuo3, não (JOder:io lwvcr 
quantia alguma com fJllC para clla tenham entn1do. 

CAPITL'LO YI 

Art. Hi. A pessoa fJUC, no :JC!o rle entrar paro1 a sodetlnde, 
quizer remir-se de suas mensalidades, JIOdl'rú f:nel-o, t•n
.trando pnrn os corres da socicdarlc com :1 joia de que rrat:' o 
art. o" I) rom n r]twntia de 1i.i0ê5, por uma sú vez. 

Art. 16. Os sacio~ que não tiverem recehido iJene/iccnc·ia, 
e quizcrrrn remir-se rll! mcnsniídadr·~. poder~o f:!zel-o pela 
mesma qu:mli.~ tlr~ J;:i01S, l<wando-~e-lhe~ em ronta mctnde 
do que tiverem png-o; p;~r.-, is>o, porém, 1\ n:·ressJrio que es
tejam quite,; nr!'~ o ullimu trimr~str••-

·Art 17·. A pes<o<~ que eutr:1r para il ~ociedadc, ;mtes ele 
serem approvndos estes estatutos, poder:i relllir-se de suas 
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mensalidades, entrando para os cofres sociaes, além da joia 
de que trata o art. 6", com a quantia ue 5015 por uma sú vez. 
Com a mesma quantia J)oderá remir-se o que já fôr socio. 

Art. 18. Os socios iniciadores e fundadores poderão re
mir-se em qualquer tempo com a quantia de 20~000. 

CAPITULO VII 

D.\. ASSE~InLB.\ GEI\AL 

Art. lll. Os soei os reunir-se-hão em assemblén geral or
dinaria trcs vezes por anno; e extraordinariamente sempre 
que o bem social o exigir. 

Art. :tO. As assembléas geraes ordinarias cffe ctuar-se- hão, 
a primeira no segundo domingo de Janeiro de cada anno, a 
segunda oito dias depois da primeira, e a terceira, que será 
para empossnr o novo conselho, rcalizàr-se- ha oito dias de
pois da seg-unda. 

Art. 21. Considerar-se-lla a assembléa geral legalmente 
constituidn, quando se achem presentes !.10 socios quites. As 
assembléas geraes serão presididas por um dos socios accla
mado na occasião, o qual convidarú outros dons para occupa
rern os Jogares de l. o e 2° secretario, não devendo a escolha, 
quer daquelle quer destes, recahir em membros da directo
rin ou empregados da sociedade. 

Art.. 22. Compete 5 i" nsscmbh~a gernl ordinaria: 
§ L" Ouvir a leitura da acta da ultima assemiJiéa, discu-

til-a c votar. · 
~ 2. o Ouvir a leitura do relato rio apresentado pelo pre

sidente. 
§ 3. 0 Aceitar ou rejeitar quaesquer propostns que forem 

apre~ent:~das a bem dos interesses sociaes. 
§ !1. o Proceder ú eleir~ão da commissão de contas c do the-

sourciro. · 
Art. :23. Compete :í 2• assemblén geral ordinaria: 
~ 1." Otwir a leitura da acta da assembléa anterior, dis-

cutil-a c Yotar. · 
§ 2. o Discutir o parecer da commissiío de exame de contas, 

e approvar ou rejeitar as propostas para a concessão dos 
títulos de benemeritos, bemfeitore3 e honorarios. 

~ 3." Eleg-er o novo conselho dircctor, que será composto 
de 20 membros. 

Art. :24. Compete ;í 3• assemblén gcr:~l : 
~ L" Ouvir a leitura da acta d~ ultima assemLlt.\n, discu-

ti 1-a e votar. · 
~. :2." Empo~sar o novo conselho di r e~ . ~ 
§ 3. 0 1:a1.er entrego;~ dos respeetivos r ~\_1'4ielbiftf~C~ 

benemento~ e bomfe1tores. 1 ~\V l17J~ ~-
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Art. 25. Nas assembléas geraes extraordinarias tratar-se-ha 
só mente do assumpto para que elbs f'orem convocadas. 

Art. 26. Si os trabalhos das assemiJléas geraes nua se 
puderem concluir no dia da primeir:1 reunião, serão elles 
adiados para oito dias depois, o mais tardar. 

Art. 27. Si no dia da con voe ação da assembléa geral, uma 
hora depois da m~rcada, não com parecer o numero de socios 
exigido no art. 2i, o presidente convoc:mí de novo a assem
bléa, para oito di~s depois, e nessa o1:casião se deliberará 
com qualquer numero de socios que compareça. 

Art. 28. As assembléas geraes ser~o sempre annunciildas 
com tres dias de antecedencia no jornal de maior circulação, 
·incluindo nestes o di<1 da convocaç~o. 

CAPITULO VIII 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 29. Concluídos os trabalhos da 2• assombléa ger~l, 
em acto continuo proceder-se-ha á eleição do novo conselho 
director, fazendo o fo secretario a chamada dos socios pre
sentes para depositarem na urna su:1s cedulas. 

Art. ::!0. Haverá i•, 2• e 3• chamadas, feitas pelo livro 
do presença, sendo permittido, até começar a ultima, as
signarem aquclles que o não tenham feito, visto que só 
podem votar os que estiverem assignados no livro respe-
ctivo. • · 

Ãrt. 3f. O presidente nomeaní, d'entre os socios presentes, 
dous escrutadores para o recebimento das cedulas e iipnra
çiio das mesmas. ohservada a disposiçiio final du art. 21. 

Art. 32. Concluid:.t a ultima chamada, contadas e ernmn,;
sadas as cedulas, se dará come(:o á apuração; si não se puder 
con(:Juir no mesmo dia a :qmraçiio das cedulas, lavrar-se-ha 
o competente termo com tod11s as àeclarações necessarias, o 
qual, depois de assignado por toda a mesa, sr~rá guardado com 
as cedulas ainda ni'lo apuradas, e com as notas da apuração 
jú feita, ficando as chaves com o presidente e escrutadores 
até o dia seguinte, em que continuará c terminará a apuraçi'1o. 

Art. ::!3. Terminada a apur:~çiio, o presidente proclamar:í 
eleitos os que obtiverem a mniori11 relativa da votação. 

Art. ::!4. Serão considerados supplentes os immediatos em 
votos. 

Art. 35. Compete á assembl{oa ::reral decidir da validade 
das eleiçõ~s, quando se encontre dilferença entre o numero 
de cedulas recehidas e o de votantes que compareceram. 

Art. 3(). Os protestos e contra-protestos seriio tomados em 
consideração, quer antes, quer depois de acclamados os novos 
eleitos. 
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Art. 37. Concluído todo o proces~o eleitoral, o i• secre
tario da assembléa geral lavrará a acta que será assignada 
pela mesa, declarando nella o result:~do da eleição, e remetterá 
a cada um dos eleitos um officio, declarando o numero de 
-votos que obteve. 

CAPITULO IX 

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

Art. 38. A administração ser:í representada por um con
selho director, eleito de conformidade com o art. 2:3, § 3. o 

Art. 39. Tres dias depois da eleição o novo conselho se 
reunirá em sessão preparatoria, e, sob a presidencia do mais 
votado, elegerá, d'entre os seus membros, um presidente, um 
:to e um 2o secretaries e um procurador. 

Paragrapho unico. No caso de empate em votos, a sessão 
preparatoria será presidida por aquelle cuja matricula fõr 
mais antiga. . 

Art. ~0. São attribuições do pre;;idente do conselho: 
§ 1. o Convocar as ~essões do conselho e d<•S assemiJléas 

gerues, segundo o que a tal respeito vai determinado nestes 
estatutos. 

§ 2. o Presidir as sessões do conselho, tendo o voto de qua· 
lith•d•} nos casos de empate. 

§ 3.o Providenciar, na falta de reunião tio conselho, sobre 
todo;; os negocies que rorem urg-entes, e sobre o bom anda
mento da sociedade, dando conta disso ao conselho na pri
meira reunião. 

§ 4." Rubricar todos os livros da sociedade. 
~ 5. o Mandar passar as certidões, attestados ou informações, 

que fomm requeridas, não havendo inconveniente; dar 
sciencin das deliberações do conselho sobre as mesmas infor
mações, etc. 

§ 6. o Ordenar o pagamento das despezas que forem neces· 
~:trias, e as que forem ordenadas pelo conselho ou pela nssem
lJlén geral. 

§ 7. • Ordenar o pagamento das Llenellcencia~, de que tralnm 
os arts. 49 e 50, logo qur qunlquer sacio reclnrnc e tenha 
direito a recebel-<~s, tbntlo parte 1\0 conselho na primeira 
reunião. 

Art. M. Ao vice-presidente compete substituir o presi
dente em todos os seus impedimentos. 

Art. !12. São attribuit·ões do i o secretario : 
§ i .o Proceder ú leitÜra do expediente c assignar toda a 

correspondencia dn sociedade. 
§ 2. o Conservar em IJoa ordem o arehivo, e ter sempre em 

dia a escripturação a seu cargo. 
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§ 3. o Annunciar e fazer constar por meio de avisos aos 
membros do conselho, o dia, hora e Jogar das sessões. 

§ 4. 0 Anuunciar igualmente em nome do presidente as 
sessões das assemhléas geraes. . 

§ 5.° Fazer o pedido de livros e de tudo o mais que pre· 
cisar para o expediente. 

§ 6.o Escripturnr com todo o cuidado a matricula dos so
cios, para que nella não ~e deixe de mencionar circnmstancia 
alguma que diga respeito aos mesmos soei os. 

~ 7 ." Prestar todas as informações pedidas pelo conselho e 
expedir com a maior promptidão as ordens eman<1das do 
mesmo. 

§ 8.• Inventariar em livro especial os moveis, apolices c tudo 
que pertencer :i sociedade e que constitua o seu patrimonio. 

§ 9. o Communicar por escripto aos novos socios a sua ap· 
provação em sessão do conselho. 

§ lO. Presidir as sessões na falta do presidente r rico-pre
sidente. 

Art. 43. São a ttrilmições do 2° secretario: 
§ l. o Redigir as actas, fazer a sua leitura c encarregar-se 

dos registros gcraes. 
§ 2." Substituir o fo secretario em todos os seus impedi· 

men tos, salv3 a disposir·iio do § 10 do artigo antecedente. 
§ 3.° Condjuv~r o i• secretario em todos os trabalhos da 

secret:J ria. 
Art. 41. SITo allrihuições do thesoureiro: 
~ i. o Respons3Li!isar-se pelos títulos e dinheiros que 

formam o capital da sociedade, e que estivererii debaixo de 
sua guarda. 

§ 2.• Admittir, soh sua responsabilidade, cobradores, pre· 
ferindo sempre que for possível os socios, arbitrando par a 
isso uma porcent:Jgern, que nunca excederá de iO %, sobre 
todo o dinheiro que receber para a sociedade, 4evendo Jogo 
dar disso conta ao conselho. · 

§ 3 .o. Recolher a alguma casa bancaria, da escolha do con
selho, em conta corrente com a sociedade. todo o dinheiro que 
fôr recebendo, devendo apenas conservar em seu poder para 
as despezas que occorrerem quantia equivalente it dc~peza 
realizada no mez anterior. 

§ 6e.• Empregar em apoliccs da divida publica, com auto· 
rizaç:ão do conselho, todas as quantias (]UiJ possam ter tal 
applicação, sem prejuízo das despez~1s da ~ocied:,de. 

~ 5. 0 Dar ú commis;:ão respecli v a as quantias u e cessarias 
para o pagamento das heneficcnci:Js que forem ordenadas pelo 
conselho c presidente. 

§ 6. o Dar ao conselho todas as informações que este exigir 
sobre as finanças da sociedarle. . 

~ 7. o Apresentar trimensalrncnte um I.J:llar:.cete da reee1ta 
e rlc3peza. 

~ 8. o Despender sómentc ai é á qu~nti:~ de 100:5 com dcs
pezas da sociedade, devendo pedir autorização ao conselho, 
quando tenha a pugar quantiu superior. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO i25 

~ 9. o Assignar os recibos das mensalidades, joias c re
missões. 

Art. 45. São attribuições do procurador : 
§ L o Zelar os interesses sociaes e promover o augmento e 

prosperidade da sociedade. 
§ 2. 0 Tratar do fLmeral dos associados e mandar celebrar 

a mi::;sn do 7" ou 30° db. 
§ 3. o Representar a sociedade em Juizo ou fóra delle, por 

meio de procuração assignada pelo conselho. 
§ lJ:. o Ter sob sua gunrda todos os objectos e moveis que 

pertençam á sociedade. 
Art. lJ:6. São nttribuições do conselho director : 
§ L 0 Reunir-se ordinariamente duas vezes por mez e ex

traordinoriamcnte sempre que o bem social o exigir, não 
podendo, porém, em qualquer caso funccionar sem que sa 
achem presentes pelo menos 1:1. de seus membros. 

§ 2.0 Tomar todas as medidas necessarias para o engrande
cimento da sociedade. 

§ 3." Nomear os empregados que forem precisos para o 
expediente da sociedade. 

§ lJ:.o Suspender os que oppuzerem-se aos fins e interesses 
sociaes. 

§ 5.0 Examinar as representa~ões de qualquer socio, uma 
vez que estejam em termos conveniente>, ouvil-os e atten
del-os quando fôr de justiça. 

~ 6. 0 Suspender qualquer beneficencia qunndo reconheça 
ter sido autorizada indevidamente, e conceder os de que 
tratam os arts. 50 e 51. 

§ 7. 0 Ordenar as convocações das assembléas geraes, como 
determinam estes estatutos. 

§ 8. 0 Entregar aos socios os seus diplomas, assignados 
pelo presidente, i 0 secretario e thesoureiro. · 

§ 9. • Providenciar sobre todos os casos que occorrerem e 
que não estejam especificados nestes estatuto~. 

CAPITULO X 

DO CAl'ITAL DA ~OCIEDADR 

Art. ll7. Formam o capital da sociedade: as joias de entra· 
das dos socios, us mensu!idades, remissões, donativos e tudo 
quunto se puder accumnlar para ser convertido em apolicrs 
da divida publica, depois de deduzidas as despezes annuae5. 

Art. 48. As a polices que a socieuade possuir ser~ o consi
deradas inalienaveis. salvo si motivos extraordinarios 
reclamarem que sejan1 ellas transferidas para pagamento de 
soccorros aos associados, o que só se poderá realizar por 
deliberação da assembléa geral a que assistam dous terços 
dos soei os quites. 
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CAPirULO XI 

liAS llENE[liCENC!AS 

Art. Ml. O SCicio eifectivo que por molestb pr·ov:Hla fkar 
i u; possíb iJ i ta do de tra !Jallwr, mand;lrHlo p:,rtici paçào por 
escl'ipto acompanhada do recibo que prove csr.ar quHe ou de 
àocumento eomprobatorio, receberá umn ben~ficenein men
sal de :<lO$ pag-a em duas prestações; si o >ocio fôr benemerito 
a IJeneticencia serit de 25{$ ; e. si for be111 feitor será de 
30$000. 

Art. tiO. O socio que se invalidar por molestia ou desastn\ 
incuravel, comprovados por attest;,dos rnedicos, a juizo do 
conselho, gozará de uma pensão de f5$ llll'ns;llmente, si fôr 
sacio effectivo; de ~o;;; si fôr benemerito e de 251) si for 
bem feitor. 

Paragrapho uni co. O soei o que receber a beneficencia 
marcuda no art. ~g por mais de um anuo, considerar-se-lla 
como invalido. 

Art. JL O soei o cffectivo que por seu máu estado de saude 
necessitar sahir pnnt fóra uo Irnpe:·io ou d11 Côrte, receberá 
por uma só vez a q uautia de liO;); si fór úenemerito a quantia 
de 801? e si fór lJernfeitor a de :100~; ficando dispen:;ado do 
pagamenio de mensalidades, e privado dos outros soccorros 
emquanto esti~·er ausente, só !JOdendo entrar no gozo de seus 
direitos quatro mezcs depuis da particip;1ção do seu regresso, 
aehnndo-se quite do trimestre findo. 

Paragraplw unico. Pur<J ter direito ao auxilio de que trata 
o art. 5:1 é nccessario que o socio apresente p:-éviament~ 
attestado medico, no qtwl se declare a necessidade que elle 
tem de retirnr-se para lóra. 

Art. 52. O soei o IJUfl fúr preso rcee!Jerá uma pensão 
mensnl de fii/';, <1 juizo do conse!Jw, cessando logo que sej<~ 
coiH.lemnatlo. ' 

Art. 1i3. O socio que fallecer terá para auxilio de seu fu
neral <1 quantia de 40$ sen•lo ell'cctivo, de 60;5 ~endo bene
merito e 806 sendo bemfeitor; devendo tal auxilio ser reque
rido por· pessoa competente, dentro do prazo de oito dias 
contados da data do fallecin~ento do soeio. 

Art. M. As beneficencias c mais soccorros garantidos 
nestes estatutos só poderão realizar-se I)Uando a sociedade 
possuir :10:0005 em apolices da divida public~'· 

Art. 55. As bcneficencias de que tratn o art. !19 seriio le
vadas á residencia do associ<tdo, si elle residir dentro dos 
limites percorridos pelos carris urbanos da cidade de Ni
ctheroy. 
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Paragrapho unico. Os que se acharem além destes limites 
não perdcri10 o direito ás beneficencias, comtanto que pro
vem a enrermidade com atlestado do medico assi~tente, e 
:1 residencia com documento Ormado pela autoridade do 
lagar. 

Art. 7i6. N5o serú dado soccorro algum ao sacio que não 
estiver quite com os cofres sociae~, nem áquelle que não 
tenha mais de seis mczes de inscriDcão social. 

Parag-rapho unico. Considerar-s·e:ha qui te aquello que não 
devl'r aos eofres sociaes mais de 30 dias. 

CAPITULO XII 

D.\S COM~IISSÕES 

Art. 57. Além da commissão dtl contas eleita pela assem
hléa g-eral, na fórma <lo § 4,o do art. 22, haverá ainda quatro 
commissões nonwaLius pelo constllho, d'entre os seus mem
bros, e serão os seguintes: de syndicancia, huspitnleira, de 
propostas e fi nalll:as. 

Art. 58. Comp~te á commbsão de syndicancia: 
Paragrapho unico. Syndicar e dnr parecer acerca dns pes

soas propostas p:1 ra socios. 
Art. 59. Compete :i commis>'ão hospitaleira: 
§ L o Visitar e d:•r ns beneficenci<Js aos soei os enfermos 

qu~ a tiverem obtido; dar p:~reeer sobre os socios que tiverem 
ue passar pnra o quadro rle inv:didos c ,:obre as rcclamnr:ões 
que apparncerelll acerca <las bcncficencias. 

~ 2. • Suspender o pag-amento dns beneficcncias quando 
r·ntender que os henelici<1dos niio c.-t;io nas circumstancias 
tle continunrem 11 receber, dando logo conla ao conselho para 
resolver definitivamente. 

Al't. GO. A' eommis,:iio de propo5l:K que será formada 
do vice-presidente, ::.!• secretario e do procurador, compete: 

Paragrapho unico. Dar parecer sobro todas ns propostas, 
projectos e indicações que forem :•presentados em conselho, 
nssim como sobre os requeri111entos que não forem de sim
ples expediente. 

Art. 61. A' commissiio de finanças compete : 
§ i." Examinar e dar parecer sobre os balancetes trimes

traes, apresentados pelo thesoureiro. 
§ 2. o Dar parecer sobre todas as despezas extraordinarias 

que se fizerem e sobre tudo quo interessar ás finanças da 
sociedade. 

Art. 62. Todas estas commissõcs serão compostas de tres 
membros, excepto a de syndicancia que será de seis. 
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CAPITULO XIH 

DAS YAGAS E SEUS PREE:'iCIIDIEi'iTOS 

Art. 63. Considernr-se-ha vago um Jogar no conselho 
director, quando qualquer de seus membros fallecer, re
signar o cargo, ou ful!ar, sem motivo justificado, a quatro 
sessões seguidas. 

Paragrnpho uni co. Serú considerado motivo justiJlcado: 
molestia, reeleição, desastre ou outro r1ualquer a juizo do 
conselho. 

Art. 611. As vagas de que trata o art. 63 serão preenchidas 
pelos supplentes m~ds votados. 

Art. 65. Ao supplente que tomar assento no conselho sr-r:.í 
contado o anno por inteiro, para o fim indicado na 2• pnrtP 
do~ 4° do <•rt. 9°, umu vez que não fulte a mais de seis 
sessões, depois que tomar posse do Jogar. 

CAPITl'LO XIV 

I'AS DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 66. A sociedade não poder:i contrahir divida alguma, 
nem ligar-s':l a outra qualquer, jámais podendo perJer o seu 
titulo de Pedro Alvares Cabral. 

Art. 67. Os a c tos do conselho director findarão com a posse 
do novo conselho. 

Art. 68. A sociedade crear{l medalhas para galardonr os 
socios, que conquistarem os títulos de benemeritos e bem fei
tores, sendo de prata para os benemeritos e de ouro para os 
bemfeitores. Estas medalhas terão no verso a etllgie de Pedro 
Alvares Cabrnl e no reverso a data da J'undaci.io da sociedade. 

Paragrapho unico. Os socios g·oJardoados pagárão pelas me-
dalhas o seu respectivo custo. , 

Art. 69. O socio que se retirar para fóra da Cô1·te, e 
quizer eximir-se do pagamento das mensalid<ldes, assim o 
participará ao i• secretario, o quill, depois de d<ir conta no 
conselho do officio que recebeu, expediní aviso ao tlresoureiro 
para que suspenda a cobrança das mensalidades do socio r.m
fJUanto elle estiver ausente. 

~i." O socio, de que trata o ar!. 69, não terá direito aos 
favores garantidos por estes estatutos emquanto se achar nu
sente, e si, voltando, não o participar no prazo de 30 dias, 
perderá o direito de socio. 

~ 2. o O soei o que, .i Iludindo a sociedade, ilzer a participaçiio 
de que trata o 3ft. 69, e não se ausentar para fóra da Côrte, 
perderá t<•mbem o direito de soei o. 

Art. íO. O socio de que trata o nrt. 69 só poder:"• rcmir-~c 
quitando-se do tempo em que esteve ausente. 
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Art. H. A sociedade poderá ser dissolvida, quando se rc
eon hecer que uiio póde mais preencher os seus iins. Esta de
librnu;ão, porém, sú poderú ~er approvada em assembléa 
g·eral, especialmente convocada para esse fim, e a que com
parer:am dous terços dos socios quitt-s, fazendo-se para isso 
os precisos annuncios por 15 dias consecutivos no jornal de 
mais eircul~çào. 

Art. 72. Verificada a dissolução, se dividirá em duas partes 
iguaes o capital que possuir a sociedade, e se procederá do 
seguinte modo : 

~ 1. o Umn serú repartida igualmente entre os socios quites, 
'JLW n.io tenham recebido benelicencia em tempo [1l~um. · 

~ 2. 0 A outra scrií entregue á Santa Casa de Misericordiada 
Côrte, com a obrigaç;iio expressa de repartir em partes iguaes, 
entre os invalidos da ~ociedade que entl10 existam, o rendi
mento d;Js :~polices, as quaes ft,·arão pertencendo á mesma 
Santa Casn, Jogo que tenha (alfecido o ultiu1o invalido. 

Si ll Santa Casa não :,cCJtar este encargo, será elfP. entregue a 
qual']uer outra instituiç~o pia que u quPira aceitar. 

Art .. 73; Os pre~cntes est11tutos, tlepois do approvados pelu 
~;overno Imper•:il, constituirão a lei d:1 sociedade, e só pode
do ser rerorm~dos em assemblét~ gcn1l extraordinari<l, espe
cialmente convocad;J para esse IIm, reunidos, pelo menos, <1 
metade dos socios quites, niio sendo a reforma posta em exe
CU(oâo sem appruYa~~ão do Governo Imperial. 

líECHE'J'O S. 8:390- DE 28 DE J.\NE!i10 DE :1~82 

: ,1,:1tcd•· l'.!:_i-.. i!egio a Thorn;a l1ill'LC1' o Phil Slan~hter p:tl':t o JH'OC:C~Stl o app~t
~-~·lil:l· dl' ~>11:1 ir~,·rnf·;in. dro-:!in:HJ,·~, ;i .~·dr:,rriio .In t':ddo d:1 r:wna P. fall"firo 

Attcn1kndo ~n qne Me rr.qurr,on Thomaz Burner t> Phil 
'ol~nglltrr, c de conformidade. rom o p~rerer do Cunselheirc. 
t'rucur~tlor da I:IJrôn, Sobrr::mi:t I! F;1zenda N:t~ional, Hd por 
l11•m roncr,cler·lhcs privilegio, por 10 annos, para o proce~so 
,. apparellws dn su:1 invnnriio, d<!~tin:~dos it C"-lrncr~o dn 
r.nldo 1i:1 r,anna e fabrico de ;;~sucar, segundo a desrripc:iio e 
drsenllus cruc npresenlarnm c li~am archivados. 

lilnnorl Alyes de Araujo, do l\Ieu Conselho, l\Iinistro n 
~''1~ret:1rio I] r, !~stado llus :\cgocios rl:1 Agricultura ,Cummcrcio 
:~ O!H':L' PulJiicns, :1ssim o teuha entent11do r, faca executar. 
l'a!:1cio ao llill de J~neiro em :28 de Janeiro de 1882, 61" da 
tntkp~:ndencia e uo Illlperio. 

Com ;: rul.Jrka de Sua Hngestade o Imperador. 

j.llanocl ~iZ:;e:: ie A?ct~joe 
..P .. :.t:·-v~~:..F'..:.f'v~ 



ACTOS DO PUl>EH EXECCTI\ ll 

DECHETO ~. 8391- DE i DE FRVERET!IO DE 1882 

Con~cJc Jll:.i_vil_cgio a \Yilliam Van \"Ice h. Lidgcrwnod para a ma;•.itiua de :-.;r;t 

invcnr-ão llcstiuada ;1 dc.seascar c lilltpar ~;tfL;. 

Atten<len<lo ao que l\Ie rcrJucrcu Willi:;m Vnn Vleek Lidger
wood, e de conformidade com o pnrccer do Conselheiro Pro
curador da Corún, Soberania e Fazenda ;\"aeional, llci por 
bem Conceder-lhe privilegio, por dez nono;:, par;l :1 rllac1Jim1 
de que se diz inventor de~tinada a deo;cascar c lim]Jar cnfé. 
segundv a dcscrip~iio e desenho que apresentou e liC<IIn 
archivados_ 

}lanoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, ~Iini,;tro c 
Secretario de Estado dos Ncgocios da Agricultura, Conrmcrcio 
c Obrr.s Publicas, :!Ssim o tenhn entendidll r~ faça executar. 
l'alacio do Hio de .lnneiro em 'l de Fevereiro de iHR2, 61" da 
lnd~pcndenci::t e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mngcstaue o Imperador. 

UECHETU N. ~;J!j2- DE r., DE FEVEBE!IIU DE 1882 

Cntll'l'lli' pjJ.\_:Icgjo ~~ :--ianwd llean!ll pa1·a o:-. mt•litol'aJJICil'q~ ljlte ,:c!tLcr;r íl!r 

jrd.rurJuzit..lo :J;h r~_arhia:L" l{ill! CllljlrCgallt }Hil'l":tt.:ha Clrl t.k,.;p11lp:r:·. dt•,.;c:r--r:Jr 
~~ Urnnir o r:ar~;_ 

.\tlt~ntlcntln :1u qlir' ~r~· r~·qllr'rl'll S.:ttnue~ l~•·:t\-r'll. r• ·~·r·:i:!·) 
.. m·ido o p:urr~rr do ConsPllll'iro Procurador rl;l Cor<~:>. s,_,;,,_ 
nnia e Fazenda Naeinn<li. !lei pn; l1cm Corlf'l'dcr-li:c p:·:\:. 
l•.>g-io. por 10 ~nnos. para us melhor:nnentos qur decl~:·;: :,•r 
introduzido nns mnr·hirt:;s que cn:preg·:1m borr«c!w parn t],•,:. 
polpar. descm:cnr e i11·unir o ear,·,, seg-undo :J dcseripç~o ,, :; ... 
,.;enho que apr••scnton c !11•am nrchivad:>s. 

~Ianoel Alves de Arilujo, cln :\fen r.on>eiiJO. i\Jini>lro e S•·· 
<:r<~tario de E>t.ado do,; "-cgocios da Ag-ricultura, Cnmnw;·,,j,, 
" Obras Publicns. nssim o tenlln entendido c ft:cn oxecul:tr. 
Pnlncio do Rio ele Janeiro em 't do .Fevereiro de 188::?, :il" 
da tndependencia e do tmpcrio. 
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DECRETO j\". 8393 -DE q, DE FEVEREIRO DE 1882 

Cullce.te privilegio a \Villb!ll G. :VIorisonJ•ara a machina. portalil c pcrpcll-
,..... .; JicuJar tlc serrar, do sua invcn!:ão. 

Allen,Jendo ao que :\Ie requereu William G- Morison, c 
1le conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador 
da Corôa, Soberania e Fazend3 Nacional, Hei por bem Con
ceder- I h e privilegio, pu r 10 a unos, para a machina porta til e 
perpendicular de serrar, de sua invenção, segundo a des
criprão e desenho que depositou e ficam archivados . 

.Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Hio de Janeiro em r., de Fevereiro de :1.882, 6J• 
da fndepe11dencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Manoel Alves de .rircwjo . 

. \pprnva, í..'•llll moUilic.a!:•Jcs. os cslatuLus Ua Compaulüa -J~mprc~a Uc Car
ros Trausporlc [;razilcir? --c autoriza-;~ a i"tJucdonar • 

. \Hen•len1lo :10 que :\le requeren a Companhia - Empreza 
llt!- c~lrros Transporte Brazileiro -, devidamente represen
i~cb. e de conrorm:dade com a ~linha Immediata Hesoluçfi•, 
''" :-.!8 de Janeiro u!timo, tomada sobre parecer da Secção 
tlos Xc::rodos do Imperio do Conselho de f:,;tado, exarado em 
Consulta de 29 de Dezembro do aano findo, Hei por bem 
A11torizal-a :1 runecionae, e Approva1· seus estatuto~. me
•liante as modificnçües que com este baixam, as,;ignadas p-or 
:\I:lnoel Alves de Araujo, do l\leu Con,;elho, Ministro e Se
eretario de Estado dos Neg-ocios da Agricultura, Commercio 
,, Obras Publica,, que assim o tenha entendido e l"at;a execu
Lar. Palacio do Rio de Janeiro em ~- de Fevereiro de 1882. 
lil" tb Independencia e do lmperio. · 

Com a rubric;1 dt~ Sua l\lagestade o Imperador. 



l\iodiiticações a que ~e rcf'et•e o li.)ecrca.o 
n. S!J94 desta dn t.a 

"\o ~ !I" du arl. i:; faea-sc a ~e;.:Tliatc ~ulJstilui~::•o- t'lll 
vez de um ljtwrto, t!ig~t-;c-um oit~vo. 

ll 

.\o :u·t. ::l" aci'C~t;CUlc· se no lim: 
~ No c:tso de dis~olvcr-sc a eomptmhin, ant~s de se ::dwr 

re:1lizado todo o valor nominal rl::s acr·u~s t:mitlidns, ,,,d;o 
;Jtçã:l beneD.r.itlri:l só ter=·~ dirPitf) =·i n~JJ't(~ do r~q1!t~J fí'1P ~·n1r:
p0tir a. fíU0lf'(uer r.•ll.tr~). 

lll 

~u :;ri .. lii suppl'illl::llt·''' :1s pal:1yra; lin:w,:- ,. l""'''lll 
:--:er n~elcitu:-: • 

. ~u ~u·t. Jl ~~UdiLl:-S')- nl!nüun1 llll.HIIItr,.· :J:: ~·~l;:,ln:· ;,,H. H1 
Ltr:·, p:1r!r' 1l:1 l!ll'~m:1 :1s!'rmhl1':1 !!rrnl. 

t' :1rL :;~, iit·;: :~~~iu 1, - ~ l:--: ::tGiuni::;U1~ :--;;·.n t\':Si)On:'a\·,·is 
pL·Io vnlnr d::t'~ nrr,ií1'~ qn•· lhe" forem dis:r;iJuilln~-

\.' 
'I 

.\ .. ,,rL .iiJ .<ulJ,;iil!WJJl·o~ :1:; palavrr.~-pútle ~er-pür <>::: 
-- :'<'l'Ü, c <:ere;;centc-sl' no llm- ou letras hypothccnl'ias il:: 
t; . .;it,!JPlf'Cil~rntc:-; t!c cr(\dit0 r'('~d que tP-nh:1m g-nr·antia d0 L~
··~lti.J, d:Dndo·'~i~ L~O~ juro:~~ tlJL'SriHl nppJica(~o. 

-l?n~n\:.io do f~io r!r. .I:1r:.~.:r.: ~m ·} é.·? f~-r.~:.:~;;i!~: C,.~ l~S:~. --
.... !":':'!.-::c~ r:Jt;t; c~:~ i1 :~!:~·:;::' 



Estatutos da - Em preza tie Transpork Reil
zileiJ·o 

r:APlTULO i 

])_\ CO~ll'.-\:'iliiA, SEU OJ:JI•:c-ro E CAPIT.\1. 

,\rt. 1.• A cornpanhin :mouyma org-anizada por c,;tes t•;ln
tutos, com séctr. nesla enpitàl, dr.nomina-se- Ernprnza dt~ 
Tt·ansporte Brnileiro, c tem por objecto o servi~o d:; dili,~r.JJ
I'Íil~ ua ddadn <' scns :1rr<~IJ:ddes. 
----;\rt-. 2.• As diligencias siio co_nstrnid:ts ennfonne o sysil'nl:t 
privile;i:ulo por dez :mnos pr~io Dt•_c.reto lL R:i:l'1- rln U fl,; .lnnl1" 
:!I titno. 

O pi·ivile!-;-iO ó eorlido gral.nitamr;nte :-, <:n::~p:mili•: i•t•lo:; '-'-'"" 
,-,ssiJtwriüs Fr:nJei~I:O Fcnc!ra Ul~ }lor:H!S I! seu ~~omp:1:·1,. 
Jnnq;:im Al\·es Ferrei•·a, o~ qHnes. JW qualid:~dP th; ineorpfl
rad:~re,; da mesma com Jlan h ia, ta ri": o 2:;o :IC<_:(H)S berw!!eiari::< 
insniptns r.~partidamcnte em nome tll'!iL•s com ~s ,;n!r::rl:L' 
Jd:as. 

Art. 3. •• A compnnhia te:·ú uma ou mais eocheiras JHJ,; 

po;llos convenietHPs: e qu:tndo lhe ll''rmittirern seus n•
curs"s. montará o!Iicina p~ra o faiH·ico ''reparo do matt>riai. 

Art: i.° Comprehendem-se m<.~is no circulo tlc suas npe
raeões: 

1.0 O serviço de c:.rros de outro qualquer sysh•ma; 
~-" A compra e venda de animaes, pot. conta propria O!L 

<~lheia; 
:l." A ventla de diligencias do sy,;tema pri\·ileg-iaào :: um

prer.ns ou indivíduos a quem a COtllJJanhia conceder o a:;u 
de! las. 

Art. ti.o A companhia dur:Jrú :~o annos, prazo Jll'O~'<l;..:·;lYCI 
pel:l a,scmbl,··a ger<.~l dos acciouistm; cum ~!lPI'O\':lçãn <lu Go
vc.:·no; e só poderil se~ dissolvi1la nos 1·asos do ::rt·. :~;; do De
neto n. ~711 de 19 de IJ,,zrmbro de i"'üO. 

,\ri .. G.o O c::pila! soein! ú de :JOO:OO:~,), dividido ülil ::!.i;Oil 
;~ccõe:; de 200:) cad;~ Hill<l !'mtttiuas em um;~ unica serit• . 

.!-\..:·!. 7. o Trinla dia:-; d1)ooi~ <le elí~itn ~~ a !r~inJ~lfilf~iic,. o~ 
:wt·ionistas Ltrii" a prime f c;~ cntr::da de :'0 "/o do 1 ;,·:or das 
:le('i)cs salJst~riptas . .:\..; ontrns enLn1dc1~ :-;cr;~IO de 10 ° .. ! roali
z<.~rl~s c~>m inlt•rv;tllos de :;o dias. ai<'• o crHnpnto de i)O "/ ... 

Os restantes ;..o"/ .. enlrar<IG lliCdiante eha111:Hlns c,:pcc_ia:•:>. 
como tl quando o cxigiriJIIl os interes,;ns da COIII[Janhin. 

Art. 8. 0 Para as entradas prescr·i(Jtas no artig-o f•"'" e 
~em distirc~~ão, prec0derá annuncios pelas · s p~4J~ 
O nnnuncio será publicndo tres vezes, c, i.l*vblfol;f [!·1{]4 ~ ~ 
1res dias. ( 1 ~\ DA r>4,.'-· 

I fi./ /.• 

.\ /~ 

\~'o· ~ 
~ .. ,{)~.-~ .,.., ... "'s '", 

~ .. ~~· ~_:~~ ~."/" 
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§ i. • Os que não realizarflm as entradas nos dias prefixos 
incorrerão em commisso, isto é, set·ão excluídos da comp~
nh ia, perdendo para esta as entradJs que :mteriormente 
houverem feito. · 

§ 2. • Serão relevados do commisso os que no pr3Zo dr· 
:30 dias provarem justo impedimento a juizo do director
g-erente; mas nesse caso pagarão pela demora o juro legal tla 
impurtancia das entradas. 
_Art. 9." Das qunntias entrndas dar-se-hão recibos aos 

accionistas e só quando completo o capital expedir-se- hfio 
os títulos das acções. Os recibos e titulos serão Jirmados pelo 
director-gerente. 

Art. 10. As acções são transferíveis por termo nos livros 
de registro da companhia, .. 

Os termos serão :1ssignados pelos. transferentes e adqui
rentes; e mencionariio o preço das transfereocias. 

Parágrapho unico. As transferencias só haverão log-ar 
depois de realizados 30 °/o do valor das acções. 

CAPITULO li 

DA AmllNISTRAÇÃO 

Art. H. A companhia é adÍninistrnda por um director
g-erente e um conselho fiscnl de tres membros. 

Da .'Jerencia. 

Art. 12. O director-gerente é eleito pela assemblé:1 geral ; 
serve por dous annos e póde ser reeleito. 

§ L• A eleição póde recnhir em quem não seja accionista, 
mas o eleito só entrará em exerci cio depois de haver transferido 
á companhia, a titulo de caução, iOO acções de sua legitima 
propriedade. Essas acções serão inalienaveis durante sua 
gestão e até á npprovação das contas respectivas. 

~ 2.• O eleito que não entrar em exercício dentro dP 
H5 dias, na fórma do § f o, perde o cargo. 

§ 3. • O vencimento do director-gerente é de 500~ por mez, 
snlvo o disposto no art. i~ ~ 1 o ; mas poderá ser augmentado 
pela assembléa gerill na conformidade do art. 35 § 5. o 

§ 4. 0 Ao director-gerente é vedado exercer qualquer 
emprego ou funcçõ,·s estranhas á gerencia da companhia : 
pena de perder o cargo. 

Art. 1.3. São attribuições dÔ director-gerente: 
L 0 Regular e dirigir todos os serviços da emprcza, sun 

escripturação e contabilidade; P. formular para esse Jim as 
instrucções e regimentos necessarios ; 

2.0 Nomear e demittir todos os empregados; 
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3." As,!gnar todos os documentos, correspondeneia e li
tülos expedidos em nome da companhia ; 

!1.• Arrec~dar a rend11 e fazer todos os pagamentos e des
peza~; depositando os saldos di~poniveis em. Banco que o 
•·0n,el h o !i,; cal de,ignar•; ' ' 

.'i.• Contratar todos os· fornecimentos necessarios ao con
~ur:lO e serviços da em preza; 

6.° Fazer todns os outros contratos que pelo conselho Jiscnl 
ror.em autorizados ; 

7.0 Demandar e ser demandado em nome da companhin. 
·~om pedercs ('Speciaes parn transigir no Juizo de Paz, no 
contcncióso, on extrajudicialmente; e para esse fim cons
tituir procuradores, guardado o disposto no nrt. 18 § 7°; 

8." H.epresentar n companhia ptlrante todas as autoridades, 
c em todos os actos e rircumstancias em que ella devn in
tervit' ou figurar como pessoa jurídica, com a mesma dau
snla ·do nnm~ro antecedente; 

().• Convo.:ar a assembléa geral nas épocas prescriptas, e 
tJxtraorflinariamentc quando o entender a bem dos interesses 
thl emprcz;l, quando o determinar o conselho fiscal e quando 
o requererem arcionistas que representem um quarto do 
rundo ~ocial ; 

10. O:·ganizar os balanços e contas que, com o seu reln
tori'l, devem ser apresentados ao conselho Jiscal, no fim de 
r·Ml:l anno civil : 

1!. Executar as deliberações da assembléa, e as que com
lH~tirem ao conselho liscal; 

12 .. E em g·eral praticar todos os a c tos .de administração 
comprehendidos na natureza da gerencia, guardados estes 
e:;tntutos. 

Art. i4. O director-gerente é substituído pelo presidente 
tlo conselho fiscal. 

§ :. o O substituto perceberá o vencimento do art. 12 § 3", 
tlurantc ;l substituição, exeepto nos c~1sos de molestin do 
gerente ou ausencü1 por motivo de servir;o. 

§ 2." O impedimento que se prolongar além de 60 dias 
ararreta a perda do cargo. 

Art. 1J. Yag-;wdo o cargo por morte, renuncia ou outro 
m"ti\"O, serú Jogo provido pelu as:;embléa geral convocada 
ud !Joc. 

l'ürngrapljt) unico. O novo nomeado servirá pelo tempo 
que l'<lltnr para eomplet[lr o bicnnio do art. lll. 

Do con.~elho fiscal 

Art. 16. Os membros do conselhoJiscal s:ío eleitos :mnnal
lllQnte pela a~semhléa em sua sess:io ordinaria, d'entre o:; 
::r.cionistas possuidores r]() 50 acções : scryem gratnitamen I•• 
·~podem ser reclettos. 

Art. 17. Os membros do conselho ·~õcollteriío entrt• ~i " 
pre~identc e o i:Ccrctnrio. 



i36 ACl'US JYJ t•uu::i: J:~::·:Ci .. "l'!\'fl 

Art. 18. São attribuições do conselho: 
1.0 Autorizar: 
(a) O estabelecimento da offiéina de que trata o :11t. ;J." 
(b) As operações de que trata o.ort. ft.o, m .. i e~-
(c) As chamadas de capital de que tn1la o art. 7 ." 
(d) Os contratos a que se refere o art. t:l, n. li, inelusi\'<' 

os de compra de immoveis equivalentes: 
2. 0 Renunciar á perda do cargo de direetor-ger:•:JI(• na,; 

llyputhPSt'S dos arts. 12 ~§ 2•' c f; o, c H ~ ~?. ·• 
:L o Designar o Banco da eomp:mhi:1. 
!J,. o Determinar a convocar-ão extraordiuaria da :~:;>eHllJI,··a 

geral. -
tj_o Dar p~recer sobre o relatorio, IJ:.daur:os e Llllll:1~ d,; 

director-gerente. 
6. 0 Julg,,r dcs casos do art. H~ 1°, em qttc o úircdur-gc

rente não haja de soffrer desconto nos vencimentos. !J:.!l 
ausencia no serviço ou moles tia. 

7. 0 Oetermin:tr o procedimento n seguir nas dt~:Il:mdas 
r, qunesquer outras lJUCsi.õcs ou reclnm:,rões. cujo objectu 
~~ornprehender·St! uo circulo de stws attrihuit:ilcs t•xclusi\·a,;. 
1:om plenos poderrs, inclusivr, os de procurador em eans:1 
propria. 

S. • Fiscalisar em geral os netos da gereneüt, o par:1 e,;s,• 
Iim requisitar do director os esclarccim<>ntos e documento~ 
necessarios, prest:Jndo-llle o auxilio de qne cnrer;n. Mas, n:io 
poderú revogar ns medidns por elle estabelecidas no e\:ereici•> 
de suas atlribuições proprias. 

9.° Fixtlr no fim de cada semestre o dividendo a distribui!' 
e determinar o emprego do fundo da reserva, no~ termos dos 
~u·ts. 36 a 38 e 40. 

10. Suspendf'r o director-g;erentr, por actos tle nwnifest:1 
fraude, e determinar a immedinta convoca~ão da assembléa 
pnra rrsclver sobre o caso. 

Art. 19. O conselho reunr-se em wssão ordin:Jrin uma nz 
por quinzena, em dins pre/ixos e em sess:io extraordinaria 
sempre que o entender o presiúente, ou rer1ueror alg-um 1!1~ 
seus membros ou o gerente. 

§ 1. o Dous votos conformes constituem drli hora,;~ o. 
~ 2.• U presidrnte niio tem voto de qunlidadt'. * 3.• Das sessões lavrar-se-lli:io nelas circtlllFlanciacl:IS. 
~ !J,.o Ao director-gerente é licito assistir ús snssiJt'S, em ljiH~ 

terü voto meramentt~ consultivo. 
Art. 20. O presidente é sulJstittúlo pelo ~ecrcl:u itJ. e.< I I~ 

pPJo terceiro membro e este por ~dgurn :tecionist~l qw~ q pri
meiro des1gnnr. 

Paragr:.pho unico. A substitnir;i"to 11rnscript:~ lw lognr 
quando o presidente substituir o director-p;Prentc. 
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Disposigões communs 

Art. 21. Não podem fazer parte da administração (art. H) 
ascendentes c descendentes ;~llins nos mesmos grãos. irmãos 
i~ cunhados, membros da mesma sociedadr ou communhão, 
eontratantcs e fornecwlorcs ela eí:nprew. 

Paragrapho nnico., Eleitos os que assim forem imtmdidos, 
~·: nnlla a eld\:ão .no todo n será renovada. O impedimento 
~.ltperveniento exr.lüo da administrnc;ão: " 

! . '' Ü 111<~ÍS 11\0tlt:l'llO'; 
::l." O mr:nos Yot:Hiu. 
Art. 22. Dus deliber~cões :~dministrativas: 
l." (.)U~\ eonleulwm medidas i!CI'aCS; 
2." Qun tiram interesses individuaes: cabem recursos para a 

a:s,;emi.déa geral, em sua ,;ubsequente reunii10. 
· O recur_.;o ser:í intt!rposto: no i" caso, pelo administrador 
~li\·ergc,nh~ on Ycnl'icin: no 2• cnso, pela parte rruc se Jnle:-~r 
Jr~ad:-~. · 

O rc(:urso n~o ,·, su:;p~:nsi\·o. 
Art. 2;:. Os prnos lixado;:.; no~ .arts. 12 n Hi n:io lirum :·~ 

::~~~'IT:hléa r. dirr!fto dt• r.:vog-ar rm qu~lfJUCr trmpo o manrlato 
~·onrt~rirlo aos admi n istrnrlores. 

A revo.~·:11;iio s.~rá motiYada. c ,}esta dar-.~c-ha c,·,pia :111 
atl111 inistr:Hlor 1lr~tituido. 

CAPITULO lif 

..\rt. 21. A a~semiJiéa geral é constituidn por accionistns, 
. como t.-.es inscriptos :10 di;~s· antes dn reunião e cujns acções 
representem um Lrm.:o d;> cnpitnl soc·ial. 

P:trngrapho uuico. Corntudo, si no dia marcndo não houver 
lllllllCI'O Je"al, convoear·~C·hn segunrla reunião que terú Jogar 
''om lJUahJuer nntHnro. 

Art. 2:;. A :tsselnhlt'>'a g·erai reune-se: 
1." Em ::c• .siín onlinaria, nGs primDiros oito àias do mez de 

Ftwer1•iro de rada anno: 
2." Em s;·ssào extraot;dinnrüt, sempre fJUC fúr rompetente-

mente cun vo~:ad:1. 
,\rt. :26. A assPmhlt':a ó convocaria: 
:1." Peln direct<•r-gerente. em todo,; os casos; 
':!."Pelo pre!iidente do conselho lbcal, .em caso de recusa 

r lo g~wcn te ; 
::." Pelús accionisLas q ut1 l'equererem 

fr'•nna tlfl art. I :i 11. 9, om e:~so de igunl 
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Art. 27. Aconvocaçãoé feita por tre.;; ~nnuncios, publi
cados pela imprensa, com interv;11lo rte tinr·o c!ias 8!1tn:; o 
primeiro annunc!o c o da reunii:o. 

Os nnnnncins d•3vem declarar u o!Jjcclo da eonvocaçilo; ,. 
na _hypothese do art. :2G n. :3, inserir o requcri:nc:Jto dos 
accwnlst: se o dt•syad!n do ~·c:·ente, uu 1!ee!ara'.::lo d1; que f<<' 
recusa despi!char. 

Art. 28. H<IVendo numero i<'~:d o prcsidcut.; do cons,:lho 
!isca! declarar:'! abcrtn a sc:<s~n c f;,rú eleger por aef'iamnr:ilo ou 
por escrutilli<> o pre>idcnte d:1 ns>cmlJ:,;a. 

E,:;;te ultirno !loruearú dous ~ecleta~~ios, (•ne:!l'i'(~·::-nJos do 
expeúicnle ('da acta, I) ;t.:;,;:m fi:~:1:·(J !'O:l!'litlJi,J:i a rnes:1. 

Em S1·guL!a pme<'l1er-s. -1!:1: i", :í leilnrn, <lis(;U>s:;o c ap
provação 1:n ;1i'ta da s:·s,;~u ·1nterior: 2", (I leitur;~ e r:•·~
tino do expediente; :]", :'1 disr:tiS>'<Io do OlJ.i<·eto <~<Ido pr11':1 
ordem do dia ; !1", ú de outt·os r,:<sum•llO:i. ;,,, fórtn•: 1lo 
~rt. :H. ' , 

Art. 29. O pre>idcnte ria :1ssem!Jka regula n serviço. 
dirige a disenssiio t) vot:Jr;ão, e p,·,.J,: su,;p·:•nd:•t' ou adia:· 
:1 sess:io. 

Ari. 30. As deli!J<·;·ar:u,•s s:io torn:1da,; por <ilaiorin r•·
Jativa de votos, e assim tamiJem feitas as 1'leiçucs. 

~ 1. 0 Os votos s:io contados por c;,IJer:as "il por a,·çi•Cs. 
Cada dezena de nccões nu fJ·;~c,·ão d1~ dezena d:'1 direito a 
um voto :1té o ma .. xilllo d;~ 10 .. votos por nccionista,;. 

~ ~. 0 A votar:ão r•rn okir;õe,; é sempre por l':it;I'Utiaio 
r) por acr;ões; nos d~m:Jis cnso,;, por cnbeçus, sah·o si qu:ll
quer ac<.:ionista ~~xi;.:;ir que seja por nc~t>e;.;. 

· § ;).o .l\eHa ultin:n hypothe,;n " vot:;çi:io p•"•d•.) ser por 
escrutínio ou por chamar!::, eomo dr~cidir a as;;:embl{;a. 

Art. 31. ~iio arlmittidos a delilwr:11· e :1 7ota!' ::-w as;;em
bléa geral: 

1- 0 Os aceionistas ou pro~nrndorcs que >ejnm af'eif!nl~l:1s, 
co'm a re5trie(;~o du art. ::::2 ; 

9 o Os I'C'l" ·~~.mt·1n'··s ]·"'"'''' dos ineap;;ze; ~~ tia:; ;:::,;-..... . . t. ! l' ~ ' ' '--. ''i:"',, " 

soas .JUfii,Jeas. 
3. o O ecndomino, desig;nado pelos cntros. 
Art. 3:2. s:·:u in~~dmi,;,;ivds n;1s elei~·ões voto:; ;:or pro

curar·ão. 
Art. :13. ~a votação por acê·õcs atr.ende-se :10 nnm:;ro 

de votos do mnndante e do manr!at:do. 
Art. :n. ~;1.< sessõ1:s ordinaria,; disr:nlem-se e \Ot<lrr:-se 

sobre as contas da g·t~rew·in, n qn;:esq;!er llropostas ou in
dic;wões ; Jl;:s extrnord itw ri::s ú I iei to ;1 prespn t:1 r Lws 1Jl'O· 

post:~s ou inJicacões, mas srí se vota sobre o o!>jccto da 
r·onvocação e os· reeursos pendentes, int::rpostos na r~··r-mn 
do art. :l2. 

Art. :35. Compete ú _assembléa geral: . . . . . . 
:J..o f:oncr.der n ·terceiros o uso elas diiJg-encws pnnlc

giadas, me.dianto justa compensaçiio, r :mtnriznr a Y<·nrb 
tlellas. na fôrma do :~rt. !1" n. 3; 
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2. o Eleger em sessão ordintlfia o director-gerente, de 
tlou~ em don~ nnno~, c o,; membros dn conselho fiscal, 
annualmcnte ; 

a. o Delibera!' ~obre o rrlatorio, balanço c contas da 
g-crencia, que lhes ~criio pr-e,;entes com o parecer do con
<e!ho fi>-c:tl: podendo sniJmcltel-0~ previamente ao exame 
,]p C:(,ffitni~S~O espel'ial; 

'•·" Orden:tr quaesquer inquerito:', por quaesqner dele
~a<ius, ainda :;ue nf10 se,i;,r.: accionh;tas; 

~i." Augn,entar o vendmento do gerc•nte, até o maximo 
de 00 "lo d:.1 quantia fixada no art. 12 § 3°, quando o 
permittir o t'>tado da ernpreza e merecei-o :..quelle director ; 

ô." He,;olver sobre a tle!llis~iio do gerente, quando sus
pPnso, e em geral sobre t1 tios ;;dminbtndores, nos ter
mos do :H'!. ::.!:), si o exigir a saiV••çiil• da empreza; 

7'. o Decidir os recur~os do :.~ri. 2:2 ; . 
S. o Dctert:1inar ;I alien<H.:iio dos immoveis da emprcza~ ou 

t.la propria emprez;1 ; ti prorogn:;iio do prno sacio!; a rerorma 
::!e c,;tnln In,, 11 di~soltwiio d;1 t·omn:tnh i;:~ no~ : rrmo;; do De
creto n. :~711, e a fórrn;, de saa litlu.id<~(;ão; pret·edendo appro
Yar,ão do Governo nos cnso~ em que a lei exi~e; 

~. •· Tomar todas as delibt~ntçõe!' que não enibom nas att.ri
huif:õr~ da administr~r.iio. 

f:APITULO IV 

DISPü;<IÇÕE~ GERAE~ 

Art. 36. Dos lucros liquido:: em cada semestre deduzir
~e-hão 5 ':,para :: formaç:·,o do fundo d·· reserva, exeiusiva
nwnte de,;lin:.do a f:tzer ra::c its perdas do c:~pitaí ,.;rwial. 

Par;tg-rapho unicu. O fu11do de reserva,·, de 100:000;5 e será 
rt•stnb lt!t:icln "':mpre que ti\·cr a apJ.Iicaçiio ;1 fJUe se destina. 

Art. 37. Deduzidos os :l5 o;, na fúrma tlo artigo p:·ecedente, 
os I neros r1•stantes :-enio distrib<Lidos aos accionistns semes
t.ral!llente. 

Todwia. si os tlividendc•,; excederem n i~':, do valor das 
a.:r:õ•·s, o exces,;o accrcscer:·, ao fundo de re.serva até que 
lique cutnpieto. 

:\rt. :38. Niio se fará, porém, di"trii.Juiçiio de dividPndos 
em q,J(Jato u capital "ocinl, dest';dcatio em virtude de perdas. 
não fur intel!ralnwnte restabell'cit!o. 

Art. 39. A responsabilidaJr- de e::tda ar.cionista é limitada 
ao valor de ~uas <lCeões. 

Art. 110. O funrlt) de reserva )!Óde ser empregado em apo
lices da divida publica geral; em <tpo!ices da divida pro
vincial. que gozarem de ig-uaes privilegios: ou em lctr~s tlu 
Thesonro. 
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Art. ld. Os dividendos nflo .reclnmados no prazo de ein<·u 
~mnos prescrevem a favor da companhia. 

Art. q,2. A :1pprovaf;ão r]:1s eontas da gerencia e parecer do 
conselllo, impo<ta qu-it:u;i'ío geral ú administraç:lo. 1~0111 a l'f'
:'OI'V:l, porém. do art .. 435 do Collig·o elo Com•woreio. 

Trinta dias dCfJOi;; dn data do deer::t:J qaP apprnvar <'.,;In,; 
~~si.ntnl.os, proceder-se- hn ü nki1;iio dr- dir.ôdor- Q'•.•ren!r. f' 

mrm!JI\1,; do conselho !i:-enl. !:n::rd::da,: no m:m: ::~: dis•~tJSif·<"'' 
nnr Jhf'S silo rei:1tivas. · · ' · 
· ()primeiro dirl'tloi·-;:erente se:·\·irá "té :í se.~;:;~o u:·dinaria 

da nssc;IJ!Jka no ::nno dn 18Sl- e o primeiro ennsr>l!io :111) .-i 
da mcslll:l as,;r·mbl1;a no ;l!:rw rle J.gt):). 

ús :tccioni~tr:s da Etnprf~,zn Tn~nsp~ltt.~ B:~~lziíeirn. ~lssig-;J;Idl,< 
11:1 Ji,;ta :uJiantn junta. ;l('eit::til! (l pr.,,::·ntr :·L•H!I de f'Sl::tl;to: 
(·n1 qual.ro ('ilp!l.n!iJ;:; t• '«-~ ~-!l"t:g,1~ ,·~J:(·Jt~ !;:~ di.spn~ij_·i!O ~ran.;i~ 

. tilri:l ~U!H':t) ~~ <~onl't~ren; ;cn~ in~"~r:~n~:Jd();·p~ F~·;ilií;:~eo ;~c•J·-
;·::ir;l de .\[or:lo~ n Joaquim :\1\ 1•:: (lo'iTl:ira rt~ lli'l'r·s,:\~·i,Jf. p:·
d:~rn~ par;t i.nprtnH'Cin do ':o\-el'ilo f:H;I('I'i:d :! Sl\:l app~·,)\:1~~:·:~.~
f:--;t·.~~·nt·nt-s·· ;ls ::~~:gn.·:iil;':lS.) 

.\pprova, t":OJII JI}Oililic:q:·ijes, os estatuLOs da. f:o!npr:.nilia _.:.._ Fahri~.~a CQ_!!i.:·.~tJ 

·~-!~~-L~~~}-- c autori_;~.a-a· a fn~H~·donar. 

Attendendo ao fjUO Me l'cqueJ·on a Companhia- Fabri<·a 
Central do Pojaca -, devidamente l'O(l!'CSCilt:ldl.. f) do con
f,)rmi<ladc com a Minha Immecliata Resolução elo 28 f! o .Jancirn 
nltimo, tomacl<1 so\n·o pm·ecor. d:~ Scr~ção d:-Js ::\op·ocios do 
Imperio do Consol~w de Estado, <'X:_trado em Consttl~" d0 :!S 
dn NovombJ•o proxuno pass~tdo, Hot por ho.Jt Autoriza!-;·:. " 
fu.uccionat•. o App:·~wn.!' sons esl.:tlal.os <oO!U '"'mo lificrt<;õos (J!f'' 
cO!ll <:sto hai:s:a.u1.. assig-nadas po1· Jiano(~l Alvos d(• Ar·t11jo~ ~io 
::VIon Consolho. ::\íinisb·o o Sc<Tot~trio do Esl:tdo ,]:;~ Xe.~·oeio~ 
ela ,\.gTil'tt!Lar::. Comutcrcio o Obras Publie~s. '!'te a~sim· o 1J•

Hha. ~nLendido 'n faca oxeetünr. Pnlacio do Rio <lo .!a,leim ''"' 
4 ilo F,r!YOrcit·O d,~ 1S8'2, G1° cb Independená1 o do Imperio. 
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~lodi.H4.~a~;ões ~· ((Ue se retere o Decreto 
:n. sau:; desta. data 

1 

;\o art. 10 additc-sc:- A quot:~ destinada ao fundo de r.:
serv:~ scri convertida em apolices d:t uivid;t pubiica, Clll 

bilhetes do Thcsouro on em letras do e>;tauelccimcntos ele cre
•lilo real, quo touham garantia elo Est.ado, clando-se aos juro::; 
a mesma :tpplicação. 

Il 

.:\o a1·t. t·z elimine-se a pabvr:t- imprevista~. 

Iil 

.~.'\0 S ;!_O dO :J.t'L ':!ti l:fl- jill(', :·IC!"(:~L:CJllC-:-lC:- 00 liU~·P]f_; licalH 

d<.~pendenteR da ~lpprov~~~·üo d::. ;~~scinl.l!r~~l. t2·~r~d. 

Pala~io do Hio elo .iaw-:iro en1 -I "'' Fc•n•;·uil·o de 1:-:;-:.:2.
.\[ ,,noc;l . tt rus du .1\'(Uijo. 

E~tatutos da Co:~tpauhia (h~nouliuiuhl << l1\thri1·a 
CentJ'al 1le Pojnr:;l >.> 

C.:\PlTl;I,U 

.\.l'i. 1.' 1 .A ;-.;oriedndt~ tlli•' inlclun :-:;lltt;--; opPI\ll:Ues n~l l'rLi.C':t 
d,t Ba11ia, sob .'1. firmit \"nndcsmol & Comp., fil',l definitiva
mente c:mstituida sob a fúrtn;t anonyma, com a d ·nominaçãQ 
-,-Fabrica Ccnlr,tl de Poj ll<.:a- c te ri :;U;t sede c C~C!'Íptorio na 
,·:ts:t ria p:•opria fab1·iea, Sltuml:t em terreno prop1·io (l!ltre o rio 
(.:at:'! o o 1·iacho Cabo do . 

. \;·l.. :2. 0 O seu fim c ührit::n· o vender a:-<snca1·, ag-u~n·
·~onl'l C liquides alcoolicos, e ÜlZCl' quacsquer exploi•a<;õeg· COlli

;·!et.!...lYCiS c·cra, cst~ inclusL1·ia, segundG a. vxporiencia in~lic:·;· 
,·,:n~o nlcis í~ p~·ovcito::;as ú ~1<:ioJ.;.;.tlc • 

. irL :_).·~ P~-:..r~i. l.;onseguir os sous fins e objceto::. [!ppl.i
;.,r~ :.1 ·,:;ompanhia. os :n~~chinisn1os, h::!.vcrcs, ~.la.ntagcns~ di

:·ni~os~ -.~cç~Jos, !~cgai as c pr-:vilcg!cs J.e tlualquor nn.tu!"e~a 

:1~~o:. :;1~~·1t;.::~i~~~:,:~~1~~o;:\.;i~~: :~;~u~~~;~;: ~1;~ ~~cj~:-~~~Jr~~or 



..\<:TOS DU J•ODER EXECUTIVO 

Vandesmet & Colllp., visto passar para a actual rom1xtnhia 
todo o activo e passivo daquella firma, que for vcrific~do na 
t·aspectiva liquidação. 

Art. 4.0 A duraç:"io da companhia semi da ?O annos, a eon.tar 
ela data da approvação definitiva dos ]Jresentes estatutos, com 
registro na .J Lwt_u, Commercial : poden:lo prorogat·-sa u sua 
duração, por dohl)()ração da assembléa gm·al dos seus aceio
nistas e approvaçiio do Governo irnpet·ial. 

Art. 5.o Autos elo finda!·-se o pt•azo do 20 aunos, marcado 
uo art. 4°, não se lit1uidar:i a companhia, salvo os casos de 
porda do metade ou mais do capital realizado, ou algum 
daquollos em que por !oi tem logar a dissolução das compa-
nhias ou sociedades anonymas. · 

CAPITULO II 

DO CAPITAL~ SU.\. ltE.\.LIZ.\.ÇlO J:! FGXDO Dl.1: llBSEi~ V.\. 

.\ t•J.. li." O ea.pil.<~.l rh •·ual[>allhi:L ,; d(l ::OO:Oill)~. Ji viclírio C!li 

: :on ;\.cr;õc<'< d•J 1 :OOOS cad!t Jtma, l'Odondo nlcvar-s•> aJ.i, 
;,QO:OOOS; :J.(!hanc!o-~c aetu:.J.lnwnlo snb~e1·il't" 11:>. ~on11na ifr! 
:!6i:OJO.) pelos sc;,:-•lintes accionistas : 

Felix Vandosmot, Ew.;cuhoil"o •............ _.. 1Uti: IJUOSÜU! I 
Conselheiro José Antonio Saraiva........... :l~.OOOsOOr, 
Coronel José Freire de Carvalho............... :14:000S00ll 
Dr .. José /w~·usto Chaves.:................... 20:000.'-;000 
Or. Antonio· Fr;rrott·a Volloso .... _........... 1:?:000~000 
c>uilhcrrne do l\Ieirelles Vianna .......... _... :~~:000.-.;0f):J 
Coronel .José Antonio S8pulvec!a de Vasconcellos. 23: 000-;000 
Francisco Baptista Corrêa Lima............... 12:000SO:Jfl 

Art. 7'." As mai,; acções nccessari,t.~ pat·a p!'C(;ll<.:ho;· '' 
.;apitai não serão distribuídas senão em virtude de :teii
ljeNJ.ç~~o da asse.nblcia f;Ci"iÚ do::; :tccionistas. 

Art. S. o A ac.quisiçilo do uma o:.r mais acçõo::;, por LJUalqucr 
titulo que seja, obriga à c pleno direito ús disposições dos pre
sentes estatutos c a todas itS deliberações <la asscmblé,, g-er,ü 
dos accionistas. 

"\rt. 9.o Sempt·e <JUO se tenha de trans~·erir qualquer acção. 
por morte, fallencia, divida on outro qualtjucr motivo, ~erú 
ella. offerocida ú companhia, que a poderú tomar collectrva
mente si nenhum dos seus socios i1 quizcr. 

Art. !0. Dos lucros liquiàos ve:·ificados · ann·;aLmentEJ. 
depois de pagos os juros devidos pelo fornecimento do capital 
tomado por emprcstimo, ·deduzir-se-ha quantia équiv~lento ''· 
10 °/o da divida para amortiza\.ÜO desta. e <iepois de feita e>:t:. 
deducção, do que restu ded!1;:ir-s'''-L·. 5o.·~ p.m "cre<>.·;ã·> d,_,. 
um fundo de reserya. 
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,\rL. 11. Alem das dcJu._;ções do artigo antecedente serão 
mais deduzidos dos !ucl'OS li<[Uicios 10 °/o, sondo 5 "/o em 
ü vot· do Eng-enheiro F. \'andcstuct e 5 ° '0 pal'<" os dous outros 
directores. 

j,rL. 1:!. () re~:"anlo do luero li'{uido, depois das clcdue<,'Õu~ 
<los dous al'tigos pt·eceJontes, será disLribaido :\OS accionista,., 
o:1vido o conselho íis<.:al, de conformidade COlll o dis[lOSto no 
art. :34 destes estatutos; não se farú, porém, dividendos em
'!uanto o eapiLd dcsülc:a<lo, em virtude ele perdas imprcvist:.ts, 
não i'o:· rest<tbcleeiclo. 

CAPITULO lll 

Art. U. Sãu aC'eionistas ela companhia os meneionados no 
.u·t. Go c todos os inclivicluos CiUC vierem a possuir uma ou 
mais a('(;ões. c que <·omo taes ti\·orom sido inscriptos nos seus 
lin·os o rogislros, mas n1io o poderão ser sem consentimento 
d1~ todos u~ a~ciou.ista.s aeCu:1cs. 

-\rt. -j -1. 0~ ac~~ioni:·:"itas :-;~to J'O::ijiOllS~l. v ois pr-lo \"(-110!' d(-lS 

;:c:c:õo:c; 4uo .lho,; Jon:m ditilrilmidas, <)a. a<.:y_uisiçu:o J<; unw, "" 
•oais a<.:c;ões, pela lot·;n~c pl·o,;<.:ript;, ne:;~es o~tatuto"', dú direito 
"·'} seu possuidor, tanto sobre os lncros realizados pela <.:0111-
l•anhla. colllo soln·o os bons c haveres quo esta possuir e venha 
:c <ldqnirir ate su'" oxtincçlio e liquidação final. 

Ar·t. FJ. Stio direitos do accionista: 
§ Lo RecclJcr os dividendos ,1uc lhe tocar·cm no prazo du

l.et·miuado, c os qn·c n1io íorom pagos pot· <lemor·a dos Íll-
18ress~\dos em l'cc;cbcl-os nuo (Eto dir0ito a juros contm a com
p:udt~a. 

§ :?, • 11 ~:aZe!· pa1·tc d~:, llSSI~:nUl<'~•l· ~·er~l.l dos aeeionista~, tloci
f1indn~ !ll'O[JUlldu. (lcliUc·1'~\lldo P yotalldn qufln,Jo lhP pat'C(·c·t· 
t•.uuYcnic·nt(• :;os ill~t:J'0~:-:::(_~:; d~. l'oJll1p~nlti;l e :i. su:1. adrninls
trac;iO. 

§. :-::." :~odc1· ~e:· ~dt~iLv din_:e~·-·i'~- :1:erllh:·u do cuu::-;elllo ü~c:.tl 
:nt e>l~it·;J {llta1q!;f·t· {'~~1·.:;·c:. ;-.;~tlyn as disposi<:(J{~..:. :~ rcspoito. 

Al·L 1G. :.:\..s ~:LnllH~l"ú~ t'aS~td;l.s~ 'litC rm.'Clll aceionisl~~~. 
:-:i('l'~io l'ep!'ú~I~Ht:td :s poi' ::.:.t•l,.!;-; ll1~~t·ido'5: e o::.·. ll1CllOl'es, on os a 
nstcs c·lrnip:q·;~.do.". po2· seus pais. tlli.Ol~es <! ''l!I'a(1.)1'CS. 

-~~l·t_ 1:· . ..:'l. D.SS.3G1bl~z: ;::·._;:."CJ.l !'cun.il~-se-ha a:!!llu&l:ncl!tc }!C 

··li:;.. i;) elo S0i.en1:Jro n:_t. séà<~ (!(L e;ornpanhia. 
_\12::1 du, sessãc· ·:~·dincu~ia, i-1 ·:,-.~c:·à- . S9Ss.õe.s c:-:tr-aoràinaria .. :, 

;·.cdr-3 ~:.s ·-.~3::::e:; q:_lG a directo:··ia 0..._1 c c:·nsell!o :fiscal julgz.ren:. 



conveniente convocar, por deliberação espontauca, ou em Yir
tude de requisição cscripta e assü;nacb por accionistas, re
presentando pelo menos mGLade do capital realizado. 

1\rt. 18. Para haver sessão ,-_,preciso o comparecimento de 
accionistas, que representem pelo menos metade do capital 
realizado ; c si no dia mar-c<ttio não se reunir, o prcsiàente da 
assemblea geral convocara, com 10 dias de antocedencia, decla
rando nos sms annuncios ou avises que a sessão se etfe
etuad, tjualquer q LIC sej<> o nmncro de acciouistas presentes. 
TratanJo-sc, pol'ém, da reforma de clm·drJuet· artigo deste::; 
estatutos, será. neccssario <JllC a r~'uilião rcprcsonte dons 
terços do capital. 

Art. Hl. N<1s reuniões ordinm-ias se delibe!·arà n>io sr'> a 
respeito dos relatorios cb direc to ria, conselho fiscaL mas tambcm 
acerca ele qualquer medidrt de natureza urgente, pro•:eclcn
do-se igualmente à eleição elos clil'ectorcs, de tres aceionisL;ts 
para conselho fiscal, prcsiclentr~ c sec-retario <ht asscmbléa 
g-eral, o podendo SC!" eleito um tSti fise;d. cmq11auto o Hnmoro 
dos accionistas não exceder rle 10. 

Art. 20. Js possuicloreR de 10 a HJ acr:õc:; terão t!lil Yotn. 
r! e 20 a 29 dons votos, de :~o a 3\J trcs YOLos, rio .((J ou mai~. 
•1uatro Yotos, c nenhum poder<'t ter· uwis. ()~ rlc menos rJc· 
10 ac~õcs poderão assistir <ts ~essões, ruas m1o lcr:i:o yoto. 

Art. 21. A eloiç-.iio elos clircclores, r:onselho fiscaL p!·esiclenl•· 
o secretario, será. feita annualmente por maiOl'Í<t rclai.i\·;t d•· 
votos, por escrutínio s2creto, podendo ser eleito membro do 
conselho fiscal qualquer accionista ele 10 acções pelo menos. 

Art. 22. A' assomblea geral compete : 
§ 1. o Eleger os directores, conselho fiscal. presirlenlr• n 

secretario, de conformidade com o art. 21. 
§ 2.o Julgar as contas da aclministra~ão, <~pproyanclo-''··" "'' 

impugnando-as. · 
§ 3.o Resolyer sobro tudo quanto possa intcrrssar <i.r'ompa· 

nhia, e não couber nas attribuições rh clircctoria o I'Onsrlhofiscal. 
§ 4.o Procedera qualqu()r reforma nos rst3.tutos. :r qnal só lr>r•:i 

Yigor depois ela approvação do Go"\"erno lmp0ri~l. 
Art. 23. De todas as dqliberaçõcs da assombl0a p·c·ral h

rrar-se-ha nma acta, que sed assignada pelo prosidcnlc. serrr
tario c accionistas presentes; havcnrlo par~ r>ssc fim 11111 !in·,, 
especial. 

C.\P!TULO \ 

D.~ .\.D1IIXfSTnAÇ:\O !l.\. CO}!PAXHi.\ 

.'l.rl. 24. A administração da companhia ~crà '"''~·-'l'ttrb i"''" 
'res accionistas, que terão o titulo de directcres. ~·~nr!c li.1' 

:lelles o accionista Folix Vandcsmct c dous eleitos, ele CC!1-
formidade com o di:!p'Jsto no &rt. 21 ~ fic:'..n:i0 2. cr!iX:". :.:.:, ~.2!"g'2 .:1:! 
um dos eleitos. 
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Art. 25. Os honorarios do director F. V' andesmet serão de 
12:000$ annuaes, pagos em i2 prestações mensaes, além da 
porcentagem indicada no art. 11 , e os dos outros dous directo
res a estipulada no mesmo artigo. 

Ar L 26. Ao diroctor F. Vande:;met compeLe a direcção te
chnica da fabrica, podendo ser substituído nos seus impedi
mentos por possoa habilitada de sua escolha o confiança, me
diante consentimento o approvação dos outros dous directores; 
ficanrb em tal taso, como no de sua propria administração, 
responsavol o mesmo F. Vandesmet pelos prejuízos que causar 
á companhia, pm· inassiduidade ou descuido seu. 

Art. 27.Aresponsabilidado do diroctor Felh: Vandesmet é 
garantida :i. companhia por 50 acções, que não poderá trans
ferir, ou de qualquer fôrma alienar, emquanto fizer parte 
da directoría. 

A responsabilidade do cada um dos outros dircctores será 
g-aranLid:t por 10 ocções, que não poderão ser transferidas 
eti1<J_Uanto elles exercerem os respectivos cargos. 

Art. 28. No caso dq fd.llecirnonto, retirada ou outro qualquer 
impedimento que impossibilito o director Felix Vandesmet de 
proseguir no exercício de sou cargo, compete á assembléa 
geral a nomeação de seu succossor, que poderá. ser estranho 
a r;ompanhia, si não houver accionista habilitado para esse 
cargo c em tal caso lho serão fixados os seus honorarios. 

Art. 29. Compete a directoria : 
§ 1. '' Representar a companhia em todas as :mas relações 

t;Ommet·ciaes, assig-na.r a correspondencia, as acções omittidas 
e suas transferoncias, t;Ontratos, letras c tudo rnai:; que se 
tenha de fazer perante o Governo ou particulares. 

§ 2. 0 Nomear, admittir, suspender e demittir os emp1·egado:; 
d;l, comp:mhia, marcar-lhes os seus deveres e venci meu tos. 

§ :3·. 0 Dirigir, fiscalisar, provet· o recebimento, arrecada
çues, emprego c gastos de dinheiro, generos e valores d•~ 
companhia. 

§ 4. 0 Aceitar c endossar letl•as que para levantar capitacs 
e mover f11ndos se fizerem precisas. 

§ 5. o Pt"omover a venda dos pt"oductos da fabrica na capital, 
ou em <Jnalqucr log-ar r1uo convenha aos interesses-da mesma, 
oscolhondo pat"a esse fim correspondentes de reconhecido cre
dito c abonado~, a quem sejam remettidos os referidos pro
duetos pal"a os vender, medbntc a commissão que for <ljus
tat!a :J.té o.,; limites cb do e.-;tylo d<t. praça. 

§ 6. 0 Passar c dar recibo::;, r1uita.;ões e outra:-< remissõe:; 
per dinheiros pagos á companhia e l)em a.ssim defender ~·. 
-;eus direitos e reclamações. 

§ 7. 0 Instaurar, proseguir, defender, abandonar e ultimar 
1~oe transacções quaesquer processos judiciaes, concernente~ 
a companhia, assim como f:~zer composições scbre quaesquor 
dividas, reclamações e direitos activos e passivos da mesma. 

§ 8. ·· Estabelecer uma escripturação por partidas dobradas e 
consoeval-a sernL're e:n dia o com ciareza na linguagem do 
paiz e formula do Codigo CoiJilllercial. 

!-ODEr, EX!.::CL"i'!YC 1882 
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Os livros necessarios serão rubricados e sellados, segun
do os livros commerciaes. 

§ 9. o Abrir entre os correspondentes e a companhia uma conta 
corrente de juros recíprocos, ou recolher a um estabelecimento 
bancaria da capital os dinheiros que excederem :i quantia cal
culada necessaria para as despezas do custeio de cada semana, 
e fazer, por meio de cheques, sáccados sobre o estabelecimento 
bancaria ou ordem sobre o correspondente, os pagamentos de 
todas as quantias que excederem áquella. 

§ 10. Fazer um relatorio com o balanço annual das operações 
feitas até 31 de Agosto de cada anno, annexando-lhe o inven
tario de todos os bens que pertencerem à com,,anhia, o qual 
será impresso, si fôr conveniente, e distribuído aos accionistas 
com o parecer do conselho fiscal até ao dia 10 de Setembro, 
para ter logar a reunião em 15 do mesmo mez. 

§ 11. Organizar o regimento interno da fabrica, de accôrdo 
com o disposto nos estatutos, e executai-o provisoriamente, em
quanto não fôr approvado pela assembléa geral. 

Art. 30. Todos os actos da diroctoria de que tratam os para
graphos do artigo antecedente, serão submettidos ao conheci
mento do conselho fiscal, e quando approvados por elle serão 
lançados em um livro de actas de suas sessões, para inteiro 
cumprimento. 

Art. 31. Os actos de que tratam os §§ 4° e 7° do art. 29 
não poderão ser praticados sem previa autorização da assembléa 
geral. 

Art. 32. Todas as deliberações, 'iucr da directoria, quer do 
conselho fiscal, quer da assembléa geral, serão tomadas po1• 
maioria absoluta de votos. 

Art. 33. Ao conselho fiscal compete : 
§ f.o Superintender os actos da directoria e cxcrce1· sobre 

clles toda sua attenção c vigilaneia, par~t o que deve1·ão os 
seus membros J"eunii·-sc todas as vezes que :t::>sim for eonv•.•
niente. 

§ 2. 0 Visitar frequentemente a fabrica, suas dependeucia::; e 
Jepositos, c prestar á directoria o auxilio de que e:;ta careça. 

§ 3.o Examinai' a escripturação o caixa, todas as ve;r.es que 
ao mesmo conselho aprouver. 

§ 4.o Convocar a assemblea geral sempre lfUe julgar ne
cessario, quando a directoria se recuse a fazel-o, apresentando 
na reunião os motivos que determinaram a convocação, e o 
sobre que deva elb resolver. 

§ 5.o Apresentar annualmente o ::;eu pare cor sobre o balanço 
e contas da companhia para ser impresso, si fôr conveniente, 
e distribuído com o relatorio da directória, e propôr qual
quer medida que seJa em beneficio da companhia. 

Art. 34. O com:elho fiscal, em face do movimento e das 
operações .da companhia, de accôrdo com a directoria, e se
gundo ó balançc, autoriz2.rà o pagamento do diviilendo aos 
a.ecionistas. 
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CAPITULO VI 

DAS Ol!ERAÇÕES DA SOCIEDADE 

--Art. 35. A fabrica central comprarà aos lavradores as ~nas 
cannas, por contratos feitos com a directoria. 

Art. 36. Si surgirem duvidas a.cerca. do peso e da quantidade 
das cannas,serão decididas por arbitros sem fórma de processo. 

Art. 37. O risco do acondicionamento e transporte das cannas· 
correrà por conta da fabrica, logo que forem estas depositadas 
à margem de sua linha ferrea, e por ella serà etrectnada a 
carga. e descarga dos wa.gons sem onns para os forneceàores. 

CAPITULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAI!:S 

Art. 38. A directoria. eleita, desde logo receberà do a.ctual 
gerente da extincta firma Vandesmet & Comp. a fabrica 
central de Pojuca, seus accessorios, productos, arcàivos e tudo 
quanto existir a ella pertencente, conforme o balanço e res
pectivo inventario e contas por ella apresentados, cuja 
exactidão deverà ser verificada pela mesma directoria, a raspei 
to do que se lavrara uma acta no livro de suas sessões. 

Art. 39. Os membros do conselho fiscal serão substituídos 
em seus impedimentos e faltas pelos immediatos em votos, de 
sorte que sejam sempre dous a funccionar. 

Art. 40. A directoria, membros do conselho fiscal, e todos 
os demais empregados da companhia são responsaveis pelas 
perdas e damnos causados, quando provenham de actos ou 
omissão em que se mani~este fraude, dolo, malícia ou negli
gencia de sua parte no e:s:ercicio das respectivas funcções. 

Art. 41. A directoria e o conselho fiscal procurarão sempre 
terminar por meio de arbitros todas as contestações que se 
suscitarem nos negocios da companhia, e em sua liquidação e 
partilha de accôl'do com o art.' 3• da Lei n. 1530 de 14 de Setem
bro de 1866 e Decreto n. 3910 de 26 de Junho de 1867. 

Art. 42. O presidente da primeira assembléa geral serà 
provisoriamente eleito. por · acclamação e chamará um accio
nista para secretario. passando immediatamente a assembléa a 
eleger o presidente e secretario etrectivos, na fórma do art. 22 
destes estatutos. 
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DECRETO N. 8396- DE 4 DE FEVEREIRO DE 1882 

.\pp1·ova, com modif1eaçõc;;: os csLalutos J.a Companhia .. Ramal BaHan~dL"nsc:., 
e autoriza-a a fnnceionar. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia 'Hamul .Uu
nanalense •, devidnmente representada, e de conformid~de 
eom a Minha Immediata Resolurão de 26 de Janeiro ultimo, 
tomada sobre parecer da Secção· dos Negocios do lmperio do 
Conselho de Estado, exarado em Consulta de 26 de Dezembro 
proximo findo Hei por bem Autorizai-a a funccionnr, e Ap
provar seus estatutos com as modificações, que com este 
baixam, assignadas por Manoel Alves de Araujo, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Ianeiro em 'l de 
Fevereiro de 1882, 61° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Ara,,jo. 

Modifica~ões a que se ref"ere o Decreto 
n. 8396 desta data 

I 

O art. :10 lira substituído pelo seguinte : • Os accionislas suo 
responsaveis pelo valor das acções que lhes forem distribuídas' 

Il 

Ao art. i9 § 3• acrescente-se- mediante approvnçiio tb 
assembléa geral. 

III 

No art. ~ii, elll vez tle um quartu dig-a-ôe - um oita'l'u, c 
Judite-se o seguinte: o quando for requerida qualquer con
vocação extraordinaria por numero legal de accionistas. ou 
na (órrna deste m·tigo, a directoria deverá effectual-a de _modo 
que a reunião se possa realizar dentro do prazo de 20 dias, e 
si nem ella nem a commissão Jiscal a isso se prestnrem, a con· 
vocação poderá ser feita pelos signatarios do requerimento, 
declarando o motivo. 
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IV 

No art. 26, depois da palavra- credito- acrescente-se
designado pela directoria de accôrdo com a commissão fiscal. 
(O mais como está.) 

v 

No art. 3i acrescente-se- pelos actos que praticarem. 

VI 

No at't. 3~ § 2•, em vez de-art. 27- diga·se-art. 26; 

VII 

No art. lt.6, em vez de- quarta párte -leia-se- oitava 
parte. (O mais como está.) 

VIII 

No final do urt. lt.7 ucrescente-se- em que será neces· 
saria a presenca da maioria dos accionistas possuidores de 
cinco acções. · 

IX 

Ao art. 57 addite-se depois das palavr~s .:... se recuse -
as seguintes- o gerente ou quaesquer empregados da com
panhia. (O mais como está.) 

X 

O art. 73 fica substituído pelo seguinte: Dos lucros li· 
quidos de cada semestre serão deduzidos 5 °{o para o fundo 
de reserva, o qua,l é .exclusivamente· destinado para fazer 
face ás perdas do capital social ou p11ra silbstituil-o. 

Este fundo será convertido em a!JOiices da divida publica 
g-eral <m vrovi~dal quando estas gozarem dos privilegias 
daquellas, em bilhete~ do Thesouro ou em letras hypothe
carias de estauelecimentos de credito real que tenham a mes
ma garantia, dando-se aos juros a mesma applicação. 

Palacio do Rio de Janeiro em lt. de Fevereiro de 1.882.
Jllanoe! Alves de Arau.f?· 
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Estatutos da Companhia denominad:1 «Ramal 
Bananalense » 

TITULO I 

Art. t. • A Companhia denominada • Ramal Bananalense • 
propõe-se á construcção de uma estrnda de ferro de bitola 
de um metro entre trilhos, ent.re as cidades da Barra Mansa, 
na Província do Rio de Jaríéiró, e Bananal, na Província de 
S. Paulo. 
. Para esse fim a companhia toma a si, com todos os seus 
direitos e onus, o contrato celebrado entre o Governo Im
perial e o concessionario José Leite de Figueiredo, em data 
de H de Maio de 1880, indemnizando o concessionario de 
todas as despezas feitas com os estudos, organização da planta, 
projecto e mais trabalhos que tivera para obtenção do pri
vilegio, concedendo-lhe o equivalente em dinheiro. 

Art. l!.• A companhia se installará logo que seus e~tatutos 
sej~m approvados pelo Governo Imperial, e terá a sua sédc no 
Bananal. ·· 

Art. 3.• A duração da companhia será de 50 annos; 
terminado esse prazo a companhia conservará pleno domínio 
sobre a estrada de ferro e mais pertenças e poderá prorogar 
sua duração por tempo determinado, ou vender a estradn 
como convier e fôr re3olvido em assembléa geral de accio
nistas. 

TITULO H 

Art. 4. • O capital da companhia será de 8f0:000ií ou 4.050 
acções de 200~ cada uma, e poderá ser augmentado por 
deliberação da assembléa geral dos accionistas, sob proposta 
da directoria e com approvação do Governo Imperial. . 

Art. 5." As entradas das acções se farão por chaa:adas 
préviamente annunciadas nos jornaes da localid11de e da 
Côrté, ·á proporção do desenvolvimento das operações da 
companhia. 

·Art. 6. 0 A primeira chamad;~ s.ilrá feita logo depois de 
approvados os estatutos pelo Goyerno.Imperial e as operações 
começarão desde lolro com os productos desta chamada, que 
será pelo menos de 10 ° /o do valor das acções. 

Art. 7. o As chamadas serão annunciadas com o prazo de 30 
dias pelo menos. 

"'-rt. 8. o Os accionistas que nos prazos marcados deixarem 
de fazer qualquer ·das entradas por motivo plausível, terão 
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urr.a prorogacão de 15 dias com a multa de ã %, e mesmo assim 
não bündo-as perderão ~m ~eneficio dl! companhia as quantias 
que houverem pago, assim como o direito ás acções, as quaes 
por este fado cahirão em commisso e poderão ser substituídas 
por outras tantas. 

Paragrapho unico. Exceptuam-se os casos de força maior 
devidamente justificados perante a directoria, mediante de
liberado mo ti v a da desta e exarada em a c ta. 

Art: 9. 0 Para completar o capital da companhia a directoria 
fic11 autorizada a tomar emprestada a quantia precisa emittin
do debentures ou quaesquer outros títulos para pagamento do 
debito assim contrahido. 

Art. :1.0. Os accioni>tas são responsaveis pelo valor de suas 
:wç':íes; sendo-lhes, porém, livres a venda, cessão ou transfe
renda d11s mesmas, mediante averbação nos livros da com
pnnhia e sómente qepois de realizndo um quarto do capital. 

Art. ~ 1. Por fallecimento de qualquer accionista, passarú 
a seus herdeiros não só o direito ás respectivas acções e de
veres como tambem o de tomarem varte nas deliberações 
da as~··mhléa geral, com tanto que sendo mais de um her
deiro deleguem seus poderes em um que os represente. 

Art. 12. No caso de perda ou extravio de uma ou mais 
ac~ões a directoria substituirá por outras, mediante aviso 
previo e tomando as providencias necessarias. 

TITULO III 

DA DIRECTORIA 

Art. :1.3. A companhia será administrada por tres directo
res, os quaes d'entre si nomearão o secretario, o presidente 
e o thesour,..iro, estabelecendo as suas respectivas funcções: 
exceptu~ ·Se a primeira directori~, que será composla dos 
accionistas inrorjJcradores Vi,;conde de A;!Uiar Tuledo, Dr. 
Lnurindo .Jo:-é de Aln1eida, Cnnàido Ribeiro Barbosa, Or. João 
Al v;~res Rubiüt: Junior, Coronel José de l\Iagalhães Couto e 
TPnente Fr:.~nci~co Ribeiro Barbosa. 

Art. H. As funct;ões d:1 actual directoria serão gratuitas, 
e durnrito 11té á conclusão da primeira ser.ção da estrada ou 
até á conclusão de toda a estra•la. si assim entender. 

Art. :1.5. A directoria será deita de dous em dous annos, 
pela :tssembléa geral dos accionistas. São condições essen
ciaes par<~ ser vot<~do parn director: 

i. o Posse de cincoenta ou mais ncções. 
2." Que e~tej1 isento de qualquer especie de interdicçiio. 
Art. :1.6. Os directores não poderão alienar ou por qualquer 

modo onerar as suas acções, durante o prazo de sua gestão, 
até ú approvaçtio de contas. 
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Art. 17. No caso de impedimento temporario on absoluto 
de qualquer dos directores, os que e:;tiverem em exercício 
chamar~ o um accionista possuidor de não menos de 50 accões 
para substituto; esta substftuição valerá até á primeira ~~eu
nião de accionistas dn assembléa geral, seja qu~d fôr o llm 
da convocação, devendo então ser provida a vaga definiti
vamente. 

Art. 18. Além dos casos naturaes se considerar~ lambem 
vago o Jogar do director que se ausentar por mais de seis 
mezes sem causa justificada, ou deixar de possuir as accõe~ 
precisas para ser elegível. · 

Art. 19. A' directoria incumbe: 
t.,o Executar e fazer executar as deliberações da assemiJiéa 

geral. 
2.0 Estabelecer regulamentos para exploração, construcção 

e custeio da estrada. 
3.o Fixar categorias, funcções e ordena'dos dos emprügados, 

nomeai-os e demittil-os. 
4:.0 Organizar balanço, contas e relatorio que devem ser 

npresentados á assembléa geral. 
5. 0 Resolver sobre a chamada do capital, recebei-o, de

cretar ou relevar o commisso, na fórma do parugrapho unico 
do art. 8. 

6. o Approvar as informações, tabellas, trabalhos technico~ 
e tarifas, que têm de ser npresentados ao Governo Imperi~l. . 

7. 0 Emittir títulos e obrigações, na fórma do nrt. 9°, c!is
tribuir dividendos e éonvocar a assembléa ger;1l ordinaria on 
extraordin:Jria. · · . 

8.° Celebrar e assig-nar quaesquer actos com a ~dmini,;
truçiío publica ou com os particul~res, podendo escolher um 
!los seus membros que a represente ou delegar suas attri
buições a um procurador idoneo, e fazer por seu thesourriro 
todos os pagamento~. 

9.0 Prest~'r á assembléa geral e á commissfío liscal todos os 
esclarecimentos que forem pedidos e fra:1quear-Jhe a esc ri· 
pturação da companhia, sempre qne fàr mister para o bom 
desempenho das attribuições daquelln. 

10. Praticar todos os actos que forem de intrres~e da com
panhia, e que não forem dn primitiva com petencia da assem
bléa geral. 

Art. 20. A directoria reunir-se-ha um:1 vez por mrz ordi· 
nariarnente e além disso sempre que os interesses dn eom· 
panhia o reclamarem. 

Art. 2i. Compl'te á directoria nomear um gerente ile sua 
confhlnra, ao qual incum!Jirá a direcção dos serviço~ _da 
companhia, e Lem nssim um St'Cretnrio adjunto pnra auxllwr 
a directoria si 3ssim entender conveniente. 

Art. 22. As a c tas dns sessões da directoria serão l3nÇ3das 
pelo .se.cr:etario ou seu auxiliar em livro préviamente rubri
cado pela atltoridade competente e nssignadas por todos r~; 
membros. · 
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Art. 23. Nomear, ouvido pelo gerente, os empregados 
absolut11mente n€'cessarios ao serviço da companhia, marcar
lhes ordenados, suspendel-os, multal·os, demittil-os, conforme 
o regulamento que organizará. 

Art. 2/j, . .Fazer escripturar devida e regularmente os I ivros 
da· companhia; examinar. as contas e o balancete . que o 
~erente apresenttlr, pro.céder ás amortizações, na fórma dos 
arts. 72 e 73, distribuir rateios e va~rar j.uros (art. 7!.1). 

Art. 25. Çonvocàr a assemblén geral dos accionistas, nas 
épdcas determmadas ·por estes estatutos e todas a~ vezes que 
fôr preciso umn convoc~wão extraordinaria, a seu j'uizo ou a 
requerimento de accionistas, que representem pelo menos 
um quarto do fundo :;ocial (art. 56). ' 
. Art. 26. Resolver a chamada de fundos e fazer recolher 
por meio de seu thesoureiro, a um Banco de reconheuido 
credito, os dinheiros dispçmiveis da companhia. . 

Art. 27. H.eôOlVér sobre pagamentos e autorizal·os. 
Art. 28. Nomear um Engenheiro de sua confhnça, for

mado ou pratico, que reuna as necessarias habilitações para 
fiscaiisur DS olJras e o trufego da linha. · · 

Art. 20. Apresentar á assembléa geral ordinnria, em 
Julho de c::da anno (nrt. 5~), o balanço do anno bancnrio 
lindo e um relatorio circumstanciado :1cerca da marcha e 
occurrenrias do~ negocias da companhia. 

Art. 30. Fin;~lmente executar e fazer executar estes e;;
tatutos, cumprir e razer cumprir as deliberacões da assem
bléa geral e resolver todas as questões concernentes ú 
companhia. 

Art. 31. Os directores suo solidarios na responsabj!idadc 
do seu mandato. 

Art. 32. Ao presidrnte da directoria compete: 
1. o Presidir ~s sessões da diredoria, fazer executar as suas 

deliberar:ões, represent:lf a dircctoria em todos os a c tos offi
ciaes, em Juizo e fóra delle. · 

2." Suspender o nomear interinamente empregados :1 t<i á 
primeira rt>união da diredoria, quanuo para isso concorre
rem circutustuncias pondf:ros:1s. 

Art. 33. Ao secretnrio a<ljunto compete.· 
Escrever as act:1s das sessõ,;s da dirl'ctoria, velar especial

mente na cscriptur.~ç:1o dos livros (devendo o sPcretario ve
lar sobre o nrchivo) e autiwnticar as tranoferencia:; das 
aeçõe:- e titulo~ d·· prel: ri\ o. 

Art. 34:. Ao thesoureiro compete : 
1. • Receber e fazer pa[.(amentos conforme o § go do 

art. i9. 
2.• t:ollor:~r os dinheiro~ da comwmhia em um Banco de 

reconhecido eredito, de conformidade com o art. 27, c velnr 
especialmente ~obre a gu:orda e caixa d, ·" .. 

Art. 35. Ao gerente compete: , \f\TJ.I !:(l- -....;::~-
-i. • rr~ceder ~empre de · accúrdo ~~M\:téds P.'-i'KA:JD,v:-;n :-. ~-, 

!)OPS da·ctrrectonn. J,,f,·;. '· ... 
~__..._4 \ 

* Oos ;;-;;' ,, 

- "~ ::.-....~·,:p, .. ,.._. "05 
~~-- "=-=~. _ ... *:-,;.-
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2. 0 Propor á directoria os empreg-ndos necessarios para o 
bom andnmento dos servi~~o,; e admini,trnçiio da companhia. 

3. 0 Pre~t:1r :í dirr•ctori:r todas r:s informaçõe,; que lhe forem 
exigidas e indicar todas as medid<~' que, a bem dos interes
ses da empreza, entender dever rech1mar. 

CAPITULO I 

DOS ORDENADOS 

Art. 36. O presidente e m~is directores seriío remunerados 
annualmcnte, em pa~:1mentos serne~trnes, com :• quantia de 
dous contos e quatror·en:ns mil réis (:U.OO.~) em qtwnto o 
estado da cornp:mlliu n:lo !'ôr ju:<tiÜC;H!amf~nte prospero, pois 
que o sr~ndo poder-,e-ha rlev"t' o,; seus honor;11·ios :lté doze 
por cento dos lucros lirJuirlos realizad~>s dentro de cada nnno. 

Art. :37. o g··re~lt·· tc•r<i uelo Sl'U trabalho e o•ws. quutro 
contos de rt'is (4:00ilç)) ann1wes. 

Art. 38. O g1•ren:e podel'Ú sr·r um rlos direelores, ven
cendo nesse caso o ort!en:•do de cineo contos de réis annuaes 
(5:00l,5), se::: direito, ~orem. :i remunt>raç:io do art. 3i. 

Art. :39. O 2<:ng-en!il'i!'O percl'berú emtJU:•nio n iinlia es
tiver em con<truct::io s~i,; co11tos de r2is ( 6:0006) <lllntwes, 
e depois que :1 linha r>tiver em trafego tres contos e 
seiscentos mil réis ( :u00-'000 ). 

Art. ~0. A dircctori;: r::'•o ~àr~1i:tirá empreg:1do algum 
sem que SPja ac,:ionista e deposite n~ caixa da companhi• um 
numt~ro de acçõ:.·s com~,:pt>núente ú lolaç<io do emprego, como 
determin:.rá o regul:t::nento. 

Art. 41. O e'npregalio que fôr director da companhia é 
dispensado de fiança. 

CAPITULO H 

Art.· 42. 0;; directnres, gerente e empregados serão res
ponsavei> pdo,; prejuízos qnt', por ir!~'Uria, culpa, fraude 
ou dólo, c<~usareru á companhia; a responS<lbilidJde, porém, 
dos directores, serú ~Lé á rorç:J d1~ suns acçõe·s, não sendo 0 
prejuizo causvdo por fr<l ude ou uólo. 

CAPITULO III · 

D.~ CO~r:iliSSÃO FISCAL 

Art. 43. Na assernblé:~ gwal orilinaria de cada nnno será 
eleita uma cornrnissão fiscal, compostn de tres accionistas, os 
quaes escolherão entre si o relator. 
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Por impedimento ou resignação de qualquer dos membros 
da commissão fiscal, os outros dous designarão um accio
nista idoneo para o substituir, d;mdo conta immediatamente 
dessa occurrencia lÍ din~ctoria. 

Art. 4,.L Compete á commissão fiscal: 
L • Examinar o archivo e escripturação da companhia. 

sempre que o julgar conveniente, na conformidade do art. :1.9 
§ 8.• 

2.• Interpor parecer, sempre que fôr ouvida, especialmente 
sobre contas da directoria, no anno financeiro. . 

3." Convocar a assembléa geral ordinaria ou extraordinaria, 
~empre que sem justa causa a directoria deixar de o fazer. 

4.• Para ser elt·ito membro da com missão fiscal é ne
cessario possuir 20 ou mais :1cções inscriptas nv livro ~a 
companhia, pelo menos dous meze:; antes da assemblea 
g-eral. 

CAPITULO IV 

DA ~\~SEMBLÉA GERAL 

Art. 45. A assembléa geral compdr-se-ha dos accionis
tns possuidores de cinco ou mais acções inscriptas no re
gistro da companhia, 4,0 dia~ pelo menos antes da reunião. 

Paragrapho unico. Esta restrierão não será, porrm, ap
plicavel á primeira reunião dn assembléa geral, depois da 
installação da con]panhia. 

Art. 46. A assemblé:l geral poderá funccionar, achando- se 
representada, pelo menos a quarta parte do eapital realizado; 
si, porém, não se reunir esse numero, far-se-ha segunda 
convocação, pela imprensa, para quime dias depois. 

Art. 47. Ne~sa reunião p der-se-ha deliberar qualquer 
que SPja o numero de acções representadas, sendo obri
gatoria p:~ra os austntcs qualquer deliberação que negs::~ 
occasião tomar, galvo os cn~os de prorognção de duração 
da cQmpanhia, sua dissolu~ão, augmento de capital ou alie-
nação da estrada. , 

Art. 4,8. Os votos serão contndos da maneira seguinte: 
cinco ac(,"ões dão direito a um voto; nem um accionista, 
porém, tt•rá mais de 20 votos, qualquer que seja o numero 
de suas acções. 

Na primeira reunião, porém, a votação será per capita. 
Art. 4,9. O accionista que tendo voto na a~sembb·a ge

ral niio puder comparecer, poderá fazer-se rrpresentar por 
procuradO!" que geja arcion:,ta de cinro, ou mais aeções. 

Art. iJO. As sociedaces ou com!Janhias, por suag acrões, 
serão repre,entad<~s por um dos socios ou legitimo pro
curador; niio serão, porém, admittidos votos por procuro
dor quando se tratar da directoria e commissão fiscal. 
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Art. 5L Sempre que não se tratar da eleiçno de directores 
ou membros da commissão fiscal e reforma de estatutos 
as votações serão per cnpita. 

Art. 52. Serão ad mittidos á assembléa gcrnl exhihindo 
préviamente documento comprobatorio de ~eu direiio, o~ 
representantes que tiverem cinco ou mais acções, os inventa
riantes, pais, tutores e curadores,_ maridos, socios c os 
administradores de qualquer firma social ou corporação. 

Art. 53. Have:·á reunião de assembléa geral todos os annos 
no mez de Julho em dia e hora marcados pela directoria, 
para tomar conhecimento de seu relatorio e balanço. 

Art. 51. A' a,.;sembléa geral compete: 
L• Eleger a directorin, a commissão fiscal e qualquer 

commissão especittl que julgar conveniente. 
2.• Tomar conhecimento do relatorio e bal:mco d:J directo

ria, deliberar sobre o parecer da commissão liscal e para 
eleição dos respectivos t'unccionarios. 

Art. 55. Além deste caso poderá ser convocada extra
ordinariamente a assembléa geral pela directori:t, por deli
beração propria ou requisição da commissão lis•·al, on de 
accionistas que representem pelo menos um quarto das 
acçõe::: emittidas. 

Nessa reunião não se tratará de assumptos alheios aos 
declarados na convoca~flo. 

Art. 56. As convocações para rcuniU1:1s extraordinarias 
seriio pelo modo prescripto para sessões ordinarin~. 

Art. 5i. A assem!Jiéa geral ser:\ presiditla pelo mJ ior 
accionista prest,nte, ou pei•J immedbto, caso e>te se reeuse. 
servindo de :;ecrat<1!'ios dons accionistas con vidndos peln 
presidente. 

Art. 53. No caso de accionistas de igual numero de acçõrs 
uecidid a srrte. 

Art. :i9. i'\ão podem fazer parte desta mesa os membros d;, 
directoria e da commis,:ão fiscal. 

Art. 60. As vutacõ.·s da assembléa g-eral serão tomadns ú 
pluralidnde do~ vo~os dos accioni~t;;s pre~entes ;_e~;ept_uam
se as eleições dos d1reeto1'C_s e me~l!J_r·o:; d:1s commtssues_ hsc:•es 
para a~ qttaes é neecssarJO mawrw de votos dos acCIOillstas 
pre~entes. . . . 

Art. 61. A~ cleicões serão todas fellas por rserutmto se
creto, p11r maioria d·e votos. 

Art. 6:i!. PJra todos os cargos da directo. ia é licita o re
e!Pk:io. 

Art. o3. Todas ~s re;;ól urões tom~d:1s em a;;sembléa gera I, 
ue conformid:tde C•Jm estes· estatutos, olirig"m a comp<!nhia 
collectiva e i ndi vHual mente. 

Art. 5q,. A., a c tas das sessões ua nssem_bléa geral seriío 
lançad:J_s em livro especia_l devidamente 1:ubricat.l?; ~ deverão 
ser asstgnadas pelo pre~tdente, sccretanos e acc1oni1'tns prll
>entes, 
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TITULO 1V 

Arl. üii •• \ compunhia poderá ~cr :~gcncü1s onde Iorem 
nccessarias, cujos poderes serão conferidos pelu directoria. 

"\.rt. 66. A companhia poderá vender a, estrada ou seu 
privill'gio, uma vez <:oncluida ella ou mesmo durante a 
con~ trucçiío. 

Art. 67. A companhia se dissolverá no caw previsto no 
con~rnto ou quando se verilic<tr :1 perda Je dous terços de seu 
cap1tal. . 

Art. 68. O modo pratico da Iiqnidação será àetrrminado 
pela •·~~ernblé:t gernl ad hnc convoc:Hla e gunrdadas ns disposi
cües de 1lircitn . 
.. Art. 69. Com o lim de chamar e au!!rnent:n· a cuncurrencia 
dos rcntros productores a eompanl]i;1, por deliberação da 
dircctoria, poderú promover. auxiliar ou melhorar a con
strucçiio de estra1lns ordinnrias, de rod<~gem ou de bonds 
convergentes :1os pontos mnis convenientes. 

Art. 70. Os cas11s omis,;os nestes estatutos serão julgados 
conl'onllé a pratica seguida pelo commercio em cmpreza~ 
congeneres. 

GAPI'l'l'LO V 

DIJ FüNDO DE A~lOR'fiZAt;.:\.0 

Art. í :L A comp:mhia eomeçnrú a fner seu fundo de 
:llnortiza<;;:o depois dos dez prillieiros annos, contados da :~p
[H'GVI•çiio do,; estatutos, cmprcg-nndo para esse 11m pelo menos 
•, •·:, do capit~l despendido, quando :1 renda liquida exceder 
a 7 ':.. (Vide clausuln 8" do Decr. n. 7698 de :} de M~ i o de 
i881. I 

Art. 7:L ü l'unllo de :tmurtizaç:•o seril ~uen:rtido, á medida 
de 'nu rPaliz~ç~u em apolices d;1 divida publica ger:JI, de~ti
IHtrlo· ao re,;r,ale rlo cnp(t~l da companhia ; tod:t::; as vezes q11e 
e!!c attingir :10 deéimo d<t capital fa!'-sc-ha c dividendo de 
sun impl'rl.a:·.ci:J, :tVPrhnndo no dor:;o de l't~da :tc<,;l!o a qunnti:t 
p::tg-:1 t]UC llw fõr- rel:~tiva, c:~ !'espectira dnt;:. 

Art. 73. Dos I urros liljuid()s de cnda 'emestre seriio deõu
zidos 5 ··:, p<~r3 fundo de reserva; que serão uc:;ignados para 
os r0p:1ros das obras e materbl rod;.mte, e do rest~1nte se fará 
um dividendo seme~trDl. 
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Art. 74. Não se fará dividendo emquanto o capital social, 
desfalcado em virtude de perdas, não fór integralmente 
re,;tabelecido. 

Ar<. 75. A. directoria incorporadora abaixo assignada levará 
á consid(~raç:lo do Governo Imperial os presentes estotutos, 
solicitando a sua a pprovar;ão .: aceit:• n do as lllüdificaçõcs 
que, em sua s<Jbedoria, entender convenientes. 

Bananal, 30 de Setembro de :188!. - D1·. Laurindo José de 
Alnwida.- Candido Ribí'iró Barbosa.- Apolmario Pereira 
Ribeiro.- João Alvares Rubiilo Junior. · 

DECRETO N. 8397 - D!l 4 DE FEVEREIRO DE 1882 

.\ppro,·J. r-orri m~Jifiea~:õc:;, o:; estatutos da ~OIDI~.an~ia de Cabotag~tü -~~~ -~
.loao da Barr;c e au\orir.a·á· a fnntcionar. · 

Attendendo ao que i\fe requereu a C01i1panhia de Cabotagem 
ue S. joão d:J Barra, devidamente representada, c de confor
'midade com a Mint1n Immediata Resolução de 28 domei ul· 
ti mo, tomadn solJre parecer da Secção do Conselho de Estado, 
ex'arado em Consult;: de 27 de Outubro do ;mno passado, Hei 
por bem Conceder-lhe .autoriznçào para funccii:Jnar, e Appro· 
var ;;eus est;Jtutos com tiS moditicaçõe~ que com es•e b;dxam, 
assigrwda,; por M nuel Alves ue Araujo, do Meu Conselho, 
'Mini>tro e Secretario de Eswdo dos Negocios da 'Agricultura, 
CJrnmercio e.Obr·as Publicas, qae assim o tenl!a entendido 
c fae:1 executar. Palacio do Rio de Janeiro em i de Fevcr•~iro 
de 1882, 61° da Independenci8 e du lmperio. 

Com:. rubrica de Sua ?;I:.1gestarle o Imperador. 

11il,l11ó?l Ahes d~ A.rauju. 

l':i(odificações a que se ref"ere o :::.;;cereto 
n. S39,- desta duta 

I 

Ao art. t,o :1crescente-se - e approvação do Governo. 

II 

O art. 6° flca substituillo pelo seguinte : -Os acciomsta~ 
são. respons:•Ycis pelo y;~lor d;•~; ac•:ões que lh~s forem distri
bUJdas. 
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lli 

No art. 7•, depoi~ dns palavras- da a~sembléa dos accionis
ta~ - Hccresceute-se - e approvaçao do Governo. (O mais 
como está.) 

IV 

Ao art. 29 addite-se- nenhum membro da administração 
poderá fazer parte da mesa da assembléa geral. 

v 

Ao art. 39 acrescente-~e- a porcentagem destinada ao 
fundo de reservn será convertida em apolices da divida pu
blica, em bilhetes do The~nuro ou em lt>tras hypr,thecadas 
de estaiJelerimentos de eredito re~i garLintidos pelo Estado, 
dando-se aos juro;; a mesma <Jpplieaç:io. 

Pal~cio do Hio de Janeiro em 4 de Fevereiro de :1882.-
i~fanoel Alves de Araujo. · 

Estatutos da Companhia lle Cabotagem de S. João 
da Bar·1•a 

CAPITULO T 

Art. i." A Compu:!::!~ de Ca~o:agem de·S. João da B;:rra 
é uma as<oei;lc:·:o nnon v ma institu:da r.n cid, de à o me-;no 
norrw, que ~e j,ropõc '' ~u~tf:utar e desenvolver a naveg<~~Üo 
du port" flp S .. h~ o r.:: 13::r:·a _ 

Art. 2.• A séde dn cornp::nhi:l ,, na C'irJnrJe de S. Joiio aa 
Barr~1. nndt• :·~·~idir;': a ·directo:-ia e se reunirl1 ~ as:-;enü>iCu 
dos Ht:cicai~las. 

-~rL ;). 0 ~l ... enil1!):1:~:1ir: t~df~i~ii'irú o ~:1n1·ro d1~ :;~n-ios, qüe 
a ;;..::-;1·!1 iJ~ ··:· dt':-; :!el·io!I:,;;JS ·.~~·ter:::::!;J;·. ::s~i:1! :._·urno ;:!n reho
C.~Ifor· p:1nt nn\!Har :: e::'rad.;1 c ~;:ilidi: d11 ;Hn·u •. c~ bran1!o dos 
nn\·io=-- :dher:s ;,or es~e 'i'rv·:0•J ;I !tn~_:o!'"t~!l~.;ia qu~.; a di:-etlori3 
fix:•r, de aceúrdu eom o Gon·tno. 

i:.:·~. 4.o /''L co:l!iJ;,!:;1:~1 exi:'~::·it (:ara::Le 20 (..Ylnos d;t _:;:ta 
do dr!cr~to oue aul0rizcú~ a fur:~c!únar; e:-: te prozc pcde:--2. ser 
probngadc: f8r determinaçà::> da <.ssembléa àcs a~ci:mistã.s. 
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CAPI1'CLO ll 

"\rt. ~-" Serit 10cousider;~da accionista da com[Jauhia tjuaJ. 
tJ ucr euLidmle id"nca, corporação ou ;;ssociat;iío, que li ver 
:1cr:ues da companhia registradas em livro competente. 

Art. 6. o Os accionis!as só res;,ondem pelo valor de sua~ 
acçues, as qua·':s poderão alienar depois de ter realizado pelo 
meno, a quartn part~ do >"a!or nominal de lias. 

Art. 7. 0 O cr.pital social é de 300:000~ divilli,lo em l.iiOO 
acções do valor de 2008 cr:da uma; este capital poderú ser 
elevado ao dobro por dcliberaç;1o da assemhléa dos ~ccionis
tas, c neste caso scr;I<J os accionist:•s prcf,~riilos par:• a no,·a 
emissão. 

Art. 8. 0 As entr;1das das ncçue' subscriptas serão realiza
das m~ (•poc;~s determin:J(!<\S pela llirccloria, com tanto que 
não excedam de :!;) 0

/ 0 fi'.l [ll"<JZO de seis meze:.:. 
Art. 0. 0 Os arcioni:-ta~ IJUC forem omisso . .; na prestação, 

nn,; épocns fixadas pela dircetoria, perderão, em benefic:io d~ 
companhia, as enir;•d<lS <•uieriores, :.:all'o si a assem!Jié:1 dos 
::~ccie~nistas rr!evar dn penn de eommisso. 

Art. 10. As accões ineursas em commi,;so sPriío ven
did;ls por ::mnueneia ou proJlosta c a importancia dellas pcr
tencerú ú companhia. 

CAPITULO Ili 

ArL 11. A companht<J serú reg-iJa !hll' lllll;J directoria 
composta de trcs membros eleitos por trcs annos, na fórrna 
dos estatutos-o presidente, secretario e caixa, os quaes entre 
si escolherão. 

Art. 12. A directoria ser~ S!ltstituida ~nmwlmrntc pel:l 
terça parte em cacliô anno, ainda que os dirct,tore~ nào tenhJm 
completauo o ~eu tempo, e pnra n sulJstiluit;~o prev:llecerá :; 
prioridade de tempo e, qunndo uão IJaj;• r1munda 1lr. direito 
um igualdade de teillpG, sahini <:IJUC'IIt) que a sorte de~ign<lr. 

Art. 13. o uircclur SUlJslituido ou substituto qne tiver 
funeciom•do não poderá se1· rcclcil:J senão depL•is d1; coiTer 
um unuo de tempo de clei~·~o. 

Art. g_ Além dos trcs direciorcs lwver<i outros tunlo~ 
:mlt~titatos para o:< salJstitair, os qu;•es seriio cleilo:; na :ilesm~ 
occa:>ião e da m;~sma maneira que for,·m o~ directores. . . 

Art. 15. A <·l··il)i"J :-:er;í feila l'lll' escrutínio s:~~;reto, dcel:J
. randO·!'C no hldo e\teriur d;t c. duln o numero de ·, oros c no 

lado intL~rior o noi\H) da JWssoa prereri1la. 
Art. 16. P<1ra ser eleito di~el"tor é preciso ser acC'ionista 

que pos:mu, p0io menos, 25 ac~ões ínscriptas nos livros da 
companhia 60 tlia:; antes da época da ehiçào. 
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Art. :1.7. O director eleito não poderá dispor de suas acções 
emquanto não forem approvados os actos de sua administra
ção, sob pena de nullidade de tal alienação. 

Art. !8. O director não poderá conjunctamente servir com 
os socios da mesma firma, sogro, genro, irmão, e cunhado 
durante o cunhadio. 

Àrt. 10. Não serão admittidos votos por procurador na 
eleição de quulquer funccionario da companhia, mas qual
quer accionista terá direito de ser representado para assistir 
e discutir na reunião du assemLléa dos accionistas. 

Art. 20. Os directores terão como remuneração do seu 
trabalho o honorario que a assemblqa dos accionis~as fixar. 

CAPITULO IV 

Art. 21. A directoria reunir-se-ha sempre que houver 
mister, e pelo-menos uma. vez por semana, lavrando úma 
actn que cunsiD:ne as deliberações que por maioria de votos 
houver resolvido. 

Art. 2:2. Siio attribuições da directoria : 
§ 1. o Hepresentar a companhia em todns as acções e trans

acções com poderes de procurador em causu propria. · 
~ 2. o Crear e supprimir agencias, no1t1ear e demittir agen

tes e empreg:Jdos de qualquer ordem, e marcar-lhr~s ordenado 
e a todo o pessoal da companhia, sujeitando á approvação da 
assembléa dos accionistas. · 

§ 3. • Celebrar contratos de .fretamentos de nnvios de qual
quer natureza, autorizar agentes a fazel-os quando fôr ne
cessario. 

§ (1,. o Fixar a época das entradas dos accionistas e fazer 
dividendos e rateios, deliberados pela assembléa dos accio
nistas. 

~ 5. o Declarar em commisso as acções do accionista que em 
tempo deixar de fazer as entradas. . 

Art. 2::1. Síio ;,ttribuições do presidente : 
§ i." Convocá r a assemliléa dos accionistas, presidir e diri

gir as sessões da direetoria. 
~ 2. o Hubricar e encerrar os livros da companhia que niio 

competirem ao Tribunal do Commercio e visar todas as contas 
para pagamento. . , 

§ 3.° Convocur os membros da directoria para se reunirem 
sempre que houver necessidade e aos supplentes para substi
tuir os directores em c:Jso de impedimento. 

§ (1,_ o Apresentar annualmente na primeira reuniiío da 
assembléa dos accionistas um relntorio consignando todas as 
occurrencias. ·' 

Art. 2!t. Ao secretario compete : 
§ l." Assi~nar a correspondencia e diri~rir todo o expe

diente, assim como escrever us actas das ses~ões da directoria 
e ter sob sua guarda todo o archivo da comp:mhia. 

PODE!t EXECGTI\'0 1882 H. 
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§ 2_. • Visar para pagamento as ordens saccadas pelo caixa 
e r~1pstrar todos os papeis de credito que importem respon
sab!hdnde da companhia. 

§ 3. o Fazer a transferencia d:~s acções á vista do titulo le
gal de acquisição ou pela assig-natura do transferente ou seu 
procurador com poderes esprciaes. 

Art. 25. A!! caixa compete : 
§ i .o Assignar o b;olanço da companhia em cada anno, dan

do-lhe o destino da lei. 
§ 2.• Assignar todo o documento de divida da companhia. 
~ 3." Pagar os dividendos e rateios deliberados pela assern

bléa dus accionistas. 
§ ll.• Pa'l!ar :os contas rubricadas pelo presidente. 
~ 5. o Ter os fundos da comp;mhia em est1obelecimento ban

cnrio da confian~a da directoria. 

CAPITULO V 

Art 26. A assembléa dos accionistas é a reunião delles 
convocada e constituída na fórma do5 estatutos. 

Art. 2i. A a<sembléa jul~ar-se-ha constitui da estando pre· 
sentes llCrioni~t:os que possuam e representem 111ais da metade 
do capital realizado. 

:\rt. :':!8. A a'>e11obléa julgar-se-ha constituída com qual
quer numero de ar·cio11istlls presentes cinco dia- depo•s que 
deixar de cfJmp:oreeer á primPira r•·uniãn o nnmero exigido 
no artigo anterior e a direetoria fnrá publica esta disposição 
sempre que eonvocar a assembléa. 

Art. 2\J. Heunidos o:; ~ccioni>tas o presidente da direetoria 
os convidar:í a eleger o presidente e secretario que presidam 
a rem~ilio, dwm:mdo-os por uma lista assignada pelo gu~rda
livros e em fnlta della a chamada será feita pelo livro de re
gi$tro dos accioni~tas. 

Art. 30. A eleição e qualquer re::olu~ão da assembléa 
será decidida pela maioria de votos presentes, os quaes serão 
contados um voto por cinco acções; nenhum accionista porém 
terá mais de vinte votos, qualqu~Jr que sej:t o numero de 
ac(~ões que possuir. 

Art. 31. O presidente da assembléa verificará pela lista ou 
registro dos accionistas si o numero de \'Otos de cada cedula 
confere com o nu[l]ero de acções. 

Art. 32. O presidente dirigirá os trabalhos da assembléa 
mant,ndo a regularidade nas diseussões e prohibindo dis
cussões estranhas ao motivo da reuniilo, f' quandn a sessão se 
torne tumultuaria adiará a sessão para o doa s_guinte. 

Art. 33. O secretano lavrará a acta da sessão consignando 
em resumo nsoccurrencia.: havidas, a qual, deJJuis de ler, será 
posta em discu~s:io para ser approva:!a e assignada pelos 
accionistas presentes, é quando a sessão for adiada p3ra o dia 
seguinte serà a acta assignada só pela: mesa. 
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Art. 34:. A reunião da assembléa será ordinariamente no 
:lia 15 do mcz de Janeiro e Fevereiro; na primeira reuni:io 
serão prestadas :•s conta,; e lido o reh•torio, e nella se elegerá 
a con• missão fiscal, C••mpo>:t~ de dous acdonista>:, pnr:~ exame 
de todo,: os negocios da compauhia, e na segunda reunião a 
com missão fiscal apre,;enwrá o seu parecer. 

Art. 35. A assembléa reunir-se-ha extraordinariamente 
quando fór convocada pela d1rectoria, ou quando accionistns 
4ue possuam, pelo menos, a decima pa1te do capital social 
julgarem conveniente. 

Art 36. Para reunião da assembléa é preciso convite da 
directoria, publicado pela inwrensa de:l dias antes, ou pelos 
acdonistas que possuam a dt•dma parte do capital. 

Art. ;n. Na segunda reunião ordinaria da assembléa se 
discutirão todos os neg-or:ios que forem uteb aos interesses da 
comp:mhia e nella se fará a eleiçilo dos directores e supplen
tes que sulJstituam aquelles quo sahirem. 

Art. 38. E' altribuição da a,;semiJiéa dos accionistas: 
§ i. o Alterar e reformar os estatutos com approvação do 

Governo. 
§ 2. o .\utorizar a directoria a comp~ar e vender navios e 

f:Jzcr despezn·s extraordin:• ria3. 
% 3. o ..\.;•provar os attos da directoria, elegei-~ e destituil-a 

por 11ctos de malversação. 
§ 4:. 0 Nomenr com1ni,siio fiscal, :;pprovar e reprovar seu 

pare<"er. 
§ il. o Decidir o .augrnent:.~ tlu capital e emissão de acções e 

obrigações. 
§ 6. 0 D•·cidlr do cummisso das :tcções quando o accionista 

appe!lar para sua decisi•o. 
~ 7 .o Julgar da conveniencia da dissoluç~o da companhia 

e o modu pratico dl~ re<diz:tl· a sem !Jf'!j 11izu de terceiro, con
formt! a leg-islnc:iio do Impcrio. 

s 8. o Deliberar sobre di vi den!los e rateios entre os accio
nistns. 

CAPI'fULO Vl 

Art. 39. Dos lncrus iiiJUitlos ck cada scme,;tre serão tirados 
cinco por ~~ento para o fundo dt~ reserva, que será exclnsiva
mente destinado 01. fazer face ás perdas uo capital social ou a 
suLstit.nil-o. 

Art. tlO. Deduzi!la a porcentagem para fundo de reserva 
e J.wra fundo de st>guro, si a companhia preferir tGm;~r a si 
o risc;., de seus navios, o liquido ~er:t distribuido em diviG.en
!los oelos actioni~tas. 

Art. -íl. Xiio se fará cli vitlendo emquanto o capita I, des
falc;Jdo em rirtndc de pe,·da:;, não fór integralmente resta
belecido. 
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Art. 42. Os tros primeiros subscriptores formarão pro
visoriamente a directoria, que será eleita depois que o Go
verno autot"izar a companhia a funccionnr. 
Barão de Barcellos, hlVrador em S. João da Barra. 200 acções 
Antonio Martins Bar"reto, lavrador em S. João 

da Barra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 150 
Dr. Domingos Alve~ da Motta Ferraz, lavrador 

em S. Jo5o da Barra....................... 100 
Jouo José Ribeiro de Seixas. lavrndor em S. João 

da Barra ............... ·................... 50 
Dr. Antonio Carneiro Antunr~s Guimarães..... 25 
Franeisco José Pinto Junior. lavrador em S. João 

da Barra ..........•..... ·.................. 75 
Joaquim José de Almeida..................... iDO 
Domingos Lopes Fernandes, constructor....... 25 
Antonio José de Assumpçi\o .Neves, administra' 

dor . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
João Gonc;alves de Oli~·eir:~ Bastos, empregado 

puhlico................................... 2i> 
.José Ferreira da Silva Porto, empregado publico·. 25 

s_. .João da Barra, 10 de Setembro de :l881. 

DECRETO N. 8398 .;...:. DE 4 DE FEVJ'i:REIRO DE f882 

Jipprova os no,-os estatutos: -~la companhia ,]c ·seguros 
{IJ~TÇ_stfp_s_~ 1'\ oj:~_pcrmancn te. 

ma!·itimos (! 
- ~--~----- ----·- .... 

Atlendendo ao que Me r!lqu.~reu a Companhia de seguros 
marítimos e terrestres lV'JVtt Pe1·mànenté, devidamenlr. re
presentnda, e de conformidade com a 1\Iinlla Immediata 
Resolução de 28 de Janeiro ultimo, tomnd:1 sobre parecer 
da Secção dos N<'gocios do fmperió tlo Conselho de Estado, 
exnrado em Conwltn di'. :3 de Dezembro do anuo linclo, 
H oi p0r bem Approvar seus estatutos. 

Manoel Alves dr. Arnnjo, do l\-Ieu Conselho. Ministro P 
Secretario de E:.;t3dn dos Negocio,; da Ag-rieu!tura, Com
mereio e Obras Publ i c;:•;;, :1~-;im o tenha entendido e faç:J 
execut;~r. Pabcio elo I\ío de Janeiro em i de Fevercirn rir. 
1882,. (H o dn lndepcndcncin c do Imperio. · 

Com a ruliricu de ~ua i\I:igpstadc o Imperador. 

Mano.et Jlves de A rauio. 
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Estatutos da Companhia de seguros maritimos e 
tereestres- Nova Permanente 

CAPITULO J 

DA f:O~IPANIIIA, SÚDF., FINS, Dl'RA(!.\0 R DISSOLUÇÃO 

Art. L 0 A Companhia denominada Nova Permanente, já 
existente e funccionando, tÍ uma sociedade anonyma com a 
séde no Rio de Janeiro, podendo estabelecer agencias dentro 
e fóra do Imperio. · 

Art. 2. 0 O fim da companhia ü realizar, sob as clausulas 
est<~belecidas nas apolices respectivas, operações de seguros 
sobre riscos marítimos e fluviaes, cnmbio marítimo e bem 
as~im sobre riscos de inundarão, de incendio produzido pelo 
fogo, pelo raio ou explosão de gaz e pelo damno originado 
dos meios preventivos emvregados com o fim de impedir ou 
atalhnr os progressos do3 incendios. 

Art. :3. 0 Os riscos em cnda navio ou predio não poderão 
exceder n 3 ~;, o capitnl emittido e só com ar.quiescencia do 
conselho fiscal poderá a directoria elevai-os a 5o;. 

§ f.o Exceptuam-se do limite fixado: as Alfandtgas e tra
piches alfandegados ou nvo, nos quaes o maximo dos riscos 
poderá ser de seis por cento do capital emittido e nove por 
centú, precedendo, quanto aos ultimos limites, as~entimento 
do conselho fisc:d. 

~ 2. o No edilicio principal da Alfandega da Côrte e nos 
armazens da doca de D. Pedro li poderá n direetoria, obtida 
a 11ppmvação do conselho fiseal, tomar riscos naquelle até 
quinze por cento desde que os valores em que recahir o se
guro estiverem depositados em differentes armazens que não 
se acfwm immediatamente proximos uns dos outros, não po
drnrlo com tudo o seguro exceder a 100:0007)000 ou i20:000~000 
si for café ensaccado, em cad:~ armazem. 

Art. 4. • O prazo de duração da companhia scrú de trinta 
annos contados da data do decreto que approvar os presentes 
estatutos, podendo ser prorogado si a nssembléa geral, expres-
5amente convoc~da pnra este fim, assim o resolver e fõr ap
provado pelo Governo Imperial. 

Antes, porém, da época referida considerar-se-h:. a com
p:mhia dissolvida e entrará em immedinta liquidação desde 
!fUC sotfrer prej uizos que absorvam o fundo __ 
metade do capital social; bem como poder· ~\dfntt!Ii~Ja .~-...;::: .. 
L~ Verlficandp-se :.!~uma d!l~ hyprHIHl "~d~d~~ 0 --~~ ... , 

~n. ~9:; ~n ~ndt~·n 'in (:nmmil,!'f<!;'): · I.(}/, '· .. 
. . . . .. \ '·'.'&''·, 

* ' ".;:P . 
() ., 

~~vr,.. .· 
~ ..... ,... .:;. j 

0 ... ~. ~"' .: - . -. "'"' '_j: 
~----:. ~ --~ ~. --~;:_:.~ 
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2.• Resolvendo-o n nssemblea geral dog accionistas por mais 
de met<Jde dos a('(;Ões emittidas e ~endo ex.pres~amente convo
cada para este fim com anticipa~·ào nuneu menor de trinta 
dias. 

Art. i:í. 0 A liquidação da companhia far-sc-ha de accõrdc 
com o que dispõe o Codigo Commercial. 

CAPITULO H 

DO CAPITAL SOCIAL 

Art. 6. 0 O capit:tl da companfJia é r]~ fLOOO:OOOS div·irJido 
em duas sr.ries de 2.000:0008 c:~da umn. ~Pnrlo cada serie re
presentada por :lO.OOO actões do valor nominal de 200S cada 
uma. 

§ 1. 0 As 10.000 acr:;ões da ta serie com o rapit~l realizado 
de !O% ou 200:000;$, sf'rão r,miitidns re entregue.; nos actuaes 
accionistas .de conformidade com o art. ~6 .. 

§ 2.• As acções da 2• s.'rie ~ó poderiio ser emHtidas qt:anJo 
e pelo modo. que fôr determinado pela a;:sembléa !<er~l. oll>er
v'antlo-se entretanto o di~ posto. no :1r1. 8. o 
· ~ 3.'' O c::p:t:1l pod•~rá f'llr au~ment~do si a assemill•~a 

geral, con"lituida prr rlous tervo~ das acç(bs emittidas, a5sim 
o resolver e o G!)verno approvar. . 

Art. 7 .• A companhia, jú constituída para todos os effeit'ls 
legaes, continuurft <1 funt·ci•mar co:n 10 •/o realizado do 
capital emittido. 

Paragrapho uni co. Si eo;te fundo fôr d·:sfalcado, em vir
tude de prejuízos r1ne já tenlwm absorvido o~ lucros 
annuaes e o fundo de reserva, ~erá recon,;tituido por 
meio de nnv11s cha madus. 

Art. 8. 0 As entradas do c~pital serão Feitas pot cha
madas nunca excedentPS a 10 °/o curn intPrV;dlo de Ultta a 
outra, pt-lii ruenos. de iO di:ts e prei-edendo nvisó dr. oito dills. 

Paragrapho unico. O avisoa q_ue se teft!re este artigo, 
srrá feito por annuncio nas folllus niari~s rh'sfa capital'. 

CAPITULO IIJ 

DAS ACÇÕES E DOS ACCIONfSTAS 

Art. !i.• As.acc6es ou cautelas serão nominativas, as
signadas pelo presidente do ·con~el ho fiscal e dous di
rectorrs, e em cada uma dellag se fará expressa menÇão 
do valor nominal que repres~mta. bem conio da impor-
tancia de prestações pagas. · · · 
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Art. 10. A transferencia das acçõrs só poderá effectuar
se no livro eompP.tente da companhia, precedend·• appro
v<Jção da directoria e con~elbo fiscal, por termo assignado 
pelo cedente e cessionario ou pr••cura<lores, com poderes 
especines para o at:to, e por uni dos directores. 

Paragrapho unico. Não são transferíveis as acções que 
não tiverem dez por cento do seu valor nominal realizado. 

Art. H. Só poderá ser accionista da companhia pessoa 
idonea de reconhecido credito e préviamente approvada 
pela directoria e conselho !isca!. 

Paragrapho unico. Nenhum accioni~ta podP.rá possuir 
mais de iOO acções, salvo os actuaes accionigtas, que pela 
disposição do art. lJ,fi lhes pertence maior numero. 

Art. i2. Os accionistas da companhia ~ão solidurimnente 
responsaveis pelo valor das entradas do capiLnl não rea
lizadas das acrõrs qu~ possuírem. 

Art. 13. O acdonist, que não t>ff•-1ctuar ns entr:Jdas n 
que se rr1fere o art. 8°, nas épnc;ls annunciadas, perderá, 
em beneficio da companhia, o direito :ís aeeões Cüjas en
tradas não realizar, bem como a quaesquer (Jrestnções que 
sobre ellas tenha anteriormente feito. 

§ 1.0 Exceptuam-se os ,-asos em que occorrem circumstan
cias extraortlinari~s devidamente ju~tilicndas perante a di
rectoria e conselho fise;d, dentro do prazo de 60 dias, 
contados do ultimo annuncio p;1ra se realizarem ns entradas, 
e sujeitando-se o justilicante á multa de ti "lo do valvr das 
~ntradas que dever 

§ 2." As acções cahidas em commisgo serão de novo emitti
das, salvo resolu~;ão em contrario tomada pela assembléa 
geral dus aecionistas. 

§ 3. o A pena de commisso imposta neste artig-o uunca 
poderá isentnr o nccionisb impontual da resp,,nsahilidade 
que lhe tocnr para com os credores da cotnpanhia. 

Art. H. No ca,o de morte ou fallenria de algum ueeionista 
poderá a direct<•ri:•, ouvido o conselho fiscnl, vender em leilão 
ou por inlermedio de corretor as ncções respectivas. ficando 
o producto depositado na companhia, para ser entregue a 
quem de direito. 

Art. l5. O accionista que se ausentnr da praçn do Rio de 
Janeiro sem deixar aqui valores conhe<"idos que se prestem a 
garantir o cumprimento da obri!!nçflo imposta ao art. So, ou 
que não f<u:a pnrte de alguma firma commerciul, serit obri
gado a deixar quPrn o represente e a~suma, por termo, toda 
n responsabilidade do accionista ausente. 

§ t..o Os rPpresentaPtes a que se refere este artigo deverão 
ter as condições exigidas pelo art. H. 
§~.c Ausentando-se nlgum accionista sem preencher as 

formalirlades aqui preceitu,td;IS, porlerá a directoria proceder 
conforme se acha egtatuido no art i5. 

Art. 16. Qualquer pessoa nm:ional ou estrang-Pira ou asso
ciação, achanqo-se eomprehendida nos casos do art. H, 
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poderá se~ accionista e com o direito de representação pela 
segumte forma : 

f. o As firmas sociaes, por um dos soei os; 
2. 0 As mulheres, por seus maridos; 
3.o As viuvas e solteiras, suljuris, por procurador; 
4. o Os interdictos, por seus curadoJ'CS; 
5. o As sociedades ou corporações, por um director-gerentc 

ou p1·eposto ; 
6. o Os ausentes ou impedidos, por seus procuradores. 
Parngrapho unico. Os documentos comprobativos desta re

pres mt:Jçào vigorarão nas as,;emi:Jléns geraes, bem como 
para qualquer outro cffeilo, s:!lvo o direito que compete (t 
directoria e conselho flscal de verificar si os poderes foram 
ou niio cassados. 

CAPITULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 17. A administra~ão dos negocias da companhia per
tencerá a uma directoria composta de tres membros. 

Paragrapho uni co. A eleição da directoria será feita em 
assembléa geral dos accionistas, annualmente, {I maioria re
lativa de votos que o accionista possuir e decidindo a sorte no 
caso de emp:Jte. 

Art. 18. Os membros da directoria poderão ser reeleitos, e 
quando não osejam, ser virão até que os novos eleitos se apre
sentem para tomar posse. 

Paragrapho unico. Não poderão exerc<•r conjunctamente o 
cargo de director : 

L o Pai e filho; 
2. o Sogro e genro ; 
3. 0 Irmãos e cunhados durante o cunhndio; 
~.o Os socios ostensivos de uma mesma firma. 
Art. 19. Poderá ser eleito director o accionista que possuir 

qualquer numero de acçõcs livres e desemb~ra~adas de qual
quer onus ou penhor, comtantl) que no acto de tomar posse 
do cargo possua cincoen ta acções, das quaes nuo poderá dispor 
emqu:1nto durar a respectiva gesti.io e não forem approvadas 
as contas de sun g-ei'enci:'l. 

Paragrapho unico. Não poder:í exercer o cargo de director 
o accioni~ta que directa ou indircctamente fôr agente ou 
conespondente de outras comp;mhias, ou em prezas anonymas 
e particulares, de seguros de qualquer natureza, nacional ou 
estrangeii·a, dentro ou fóra do Imperio. . 

Art. 20. No imnedimento por mais de 30 diag, renuncw, 
v~riflcando.se a h)rpotbess contida na i~ parte do art. 1 a, t!.U 
fMtn tiA qua!qu,qr mernhro tli! (!lrPIJtnril, ~'~S!~ 1 rlf'l ~r,eilr~~ 
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com o conselho fiscal, chamará um accionista que exercer:í 
as funccões de director até á primeira reunião da assembléa 
geral, na qual a vaga será definitivamente provida. 

Paragrapho unico. Nos casos a que se refere egte artigo 
será observado o que se acha disposto no artigo anterior. 

Art. 21. Os directores perceberão eomo honorario a 
quantia de 3:600;) por t~nno, cada um, e a gratific;•ção que a 
assembléa geral determinar, sob proposta do conselho fiscal. 

Art. 22. São attribuições da directoria: 
§ i.• Administrar todos os pegocios da companhia e re

presentai-a em Juizo ou fóra delle, para o que lhe são conce
didos plenos poderes. 

§ 2.• Fixar, ouvindo o conselho fiscal, a época das entradas 
que os accionistas tiverem de realizar. 

§ 3.• Nomear e demittir todos os empregados da companhia 
e marcar-lhes os vencimentos. 

§ 4..• Nomear demitti1·, de accôrdo com o conselho fiscal, 
os agentes da companhia e fixar-lhes a porcentagem ou ven
cimentos. 

§ a.• Resolver sobré o commisso das acções, nos termos do 
art. i4.. 

§ 6." Resolver sobre a idoneidade dos novos accionistas, de 
conformidade com o art. :1.1. 

§ 7.• Autorizar, dos lucros liquidados. os dividendos semes
traes, precedendo approvação do conselho fiscal. 

§ 8.• Apre~entar á asscmblén geral ordinaria que se veri
ficar de Janeiro a Fevereiro, um relatorio circumstanciado 
das operações da companhia, acompanhade do balanço g-eral, 
demonstração da conta de lucros e perdas e bem assim do 
parecer do conselho fiscal acerca do mesmo relatorio e contas. 

§ 9.• Escolher, de accõrdo com o conselho fiscal, o estabe
lecimento bancario a que deverão ser recolhidos os dinheiros 
e valores da companhia, os quaes em parte deverão ser 
convertidos em títulos da divida publica geral e provincial, 
ouvido o mesmo conselho. 

§ lO. Xomenr, ou vindo o conselho flscal e nos termos do 
art. 20, o accionista que tiver de substituir o director im
pedido por falta ou renuncit~. 

§ H. Tomar em commum, e por maior in de votos, as deli
ber:oções necessarias ao bom andamento dos negocios da com
panhia, do que será lavrada a competente acta. 

§ 12. Ouvir o conselho fiscal nos casos expressos nos 
presentes estatutos, sempre que se tratar de objecto impor
pote, ou quando o mesmo conselho entender conveniente. 

§ 13. Orf[:mizar os regulamentos que forem precisos e bem 
a~sim as tabellas dos premíos de todos os seguros, ouvido o 
conselho flscal. 

~ H. Prover a bem da companhia ern todos r~ !1:l~Q~ 
)'rÍ':Aní~~!'! r11in prr:rvJsto~, G11Vi(l'! ro rnn~e)hll i!Sfrtl· 
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Art. 23. Para deliberar basta a presen(.'a de dous directores 
si o;; seus pareceres forem concordes, aliás será neccssaria a 
presença dos tres. 

Paragrapho unico. Todos os actos da directoria serão 
sempre authenticados com a assignatur:J de dous directores. 

CAPITUJ.O V 

DO CO.IISELHO .FISCAL 

Art. 24. A fiscnlisacão dos negocirjs da companhia será 
confiada a uriJ conselho fiscal composto·de cinco meri'lbros 
eleito~ pela assemhléa ,geral ordinuria, annualmente~ d'entre 
os accionistas po~suidores, · pelo menos, de :10 ar·ções, das 
quaes os eleitos não poderão dispor emquanto se conservarem 
no exercício do cargo. , 

§ L o Na primeira reunião que cel~brar, o ron"elho fiscal 
elegerá o seu presidente e. secretario,' podendo funccionar 
para todos os e/feitos com tres de ~eus membros. 

§ 2." O conselho fiscal ,fará lavrar acta rlas suas resoluções, 
que ~erá nssignada pelós membros presentes. 

Art. 25. No ca~o rle renuncia, morte, fallencia ou aus~ncia 
por mais de seis mezes, os membros restnnte.;; chamnrão 
para preencher a vag-a um accionistn com as condições 
requer idas para os eleitos, e este servirá até á primeira 
assemb!P.n em que a va!!'a serit definitivamente provida. 
· Art. 26; Ao conselho fiscal rompete: 

§ L• Examinar e fbcalisar a escripturação e administração . 
da compan~ia,. velando pt'la stricta e~ecurão dos estatutos e 
das resolnçoes da as~embléa gtm,l. 

§ 2.• Convoc<:~r a directoria á conferencia seLllpre que o 
julgar r! e in teres se par<l a eompnn h ia. · 

§ 3. • Dar o sen pa rccer sobre o rl'lat1rio e contns annuaes, 
que· lhe apresentur a dirPrt<~rb, e hem assim: sobre os 
assumptos em que Fôr por ella consultado tanto nos casos 
expressos nos presentes estatutos como nos que aqui forem 
omittidos. 

CAPITULO Vf 

DA ASSEMBLf:A GERAL 

Art. 27. A assemtMa gPI'<ll será composta dos nccionistas 
cujas acç-ões se acharem nverbad~s no registro da companhia 
30 dias antes da data em que a assembléa se verificar, 
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Art. 28. A mesa da a;;semhlén será sempre composta de 
um presidente e dous secrd:trios, sendo aquelle t•leito por 
acclamn~·ão ou por r.s~rutinio se.~reto si assim fôr reclamado, 
e este,; nomeados pelo presidente com approva•;ão da assem· 
blén. 

§ t.o Antes da organização da mesa, os trabalhos preli · 
minares serão dirigidos pelo presidente e secretario do 
conselho fiscal. 

§ 2." Os membros da directoria não poderão fazer parte 
da mesa e !Jem assim os empregados estipeadiados d<1 
companhia e ~ens agentes. 

Art. ~9. A assembléa geral só poderá constituir-se com 
accionistas que representem, pelo menos, a quarta pllrte das 
acções emitlidas e com este numero resolverit ,;obre qual
quer assumpto, s<:lvo augmento de capital, reforma de es
tatutos e di~soluç:io da comvanhia, em que srrá mister 
acharem-se representadas mais de metade das acções emitti· 
das. 

Art. 30. A as,;ernbléa ~era! representa a -totalidade dos 
accionist:ts, e stw" deJi[,eraçõ•·s, conforme as dispostções des
tes e.<tatato>, obrigam a touos quer presentes quer ausentes 
ou dissidentes. 

Art. 3l. Todos os accionistas podem fazer parte da assem
bléa ~er;t! !]Uer poosaarn as suas ae\Ões livres e desembura· 
çadas, quer as tennam dado em penhor mercnntil. 

Art. 3~. Não se reunindo nmn•'ro su!Iicicnte de accionist<Js 
na primeira convoc;:rão da assembléa ~era! até uma hora 
depois da annunciada, far-se-:w nova convoeação para d'ahi 
a oito dias. e nesta se deliberará com o numero que estiver 
presente, inserindo-se esta di,;posiçào no annuneio respectivo. 

§ L• Nesta segunda reunião só se tlOdPrá tratar uo oLjecto 
que tiver mo'ti.vado a primeira co:wocaçiio. 

§ 2.• Nos casos e\Ct~ptuados no art. 29, quando ti ver 
de verificar-se segt:nda a~sPm!Jiéa nos termos deste artigo, 
só se poderá deliberar achando-se representado pelo menos 
um terço das ac,ões emillit.las. 

§ :J. o A ordem d;1 vota _"fio será de um voto por cada tO 
ac~õcs. 

Art. 3J. 0:; :1ccionistas que possuírem de uma até nove 
acções puderiio assistir :ís assemuléas ~eraes, propor o que 
lhes parecer com·enil'nte aos fins scci;:es, e tomar parte nas 
discnssõr.s, mns não teriío voto. 

Art. 34. A vot:tção das questões sujeitas :í discussão ser:í 
por maioria de voto~ per capita, e far-se-ha por acções desde 
que o reclame um accionista. 

Art. 35. Compete á assembléa ger'l]: * i." Re~olver acercu de todos os negocios que não estive
rem express;~mente commetlidos á directoria e conselho 
fiscal. 

§ 2• Reformar os presentes estatutos. 
~ 3. 0 Eleger a directorta e o conselho fiscal nas épocas 

marcadas. 
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~ 4.0 Deliberar sobre o relatorio e contas da directoria e 
parecer do consellw fiscal. 

§ 5.• Destituir, por maioria ::~bsoluta de votos presentes, 
um ou mais membros da directoria, antes da época da t'lei
ção, hnvendo para bso motives ponderosos e justincados, e 
devendo para este acto fll'h:.r-se a assembl1'a geral represen
tada pela maioria das acções emittidas. 

~ 6." Deliberar :ícerca do augmrnto do capital da compa
nhJa, dissolução ou prorog;~~ão della, nos termos fixaãos nos 
presentes estatutos. 

~ 7.• Deliberar acerca de qualquer proposta iniciada por 
alguns dos seus membros, pela directoria, ou pelo conselho 
fiscal. 

Art. 36. Haverá uma sessão da assembléa geral ordinnria, 
em cada anno, nos mezes de Janeiro e Fevereiro, parn tratar 
dos assumptos que lhe são commettidos pelos presentes esta
tutos e bem assim sobre o que fôr proposto e apresentado 
á discussão. 

Paragrapho unico. E:=:ta sessão poderá, em caso de neces
sidade, durar mais de um dia, <ldiando·se os trabalhos para 
ou:ro, com determinação de hora certa. 

Art. 37. Haverá tantas reuniões da asôembléa gnral extra
ordinaria quantas forem julgadas neccssnrins pela directorin, 
requeridas pelo conselho ílscnl, ou por accionistas que re
presentem, pelo menos, um decimo dns acções emittidas. 

Par:Jgrapho uni co. Nestas assemlJiéas só poderá tratnr· ~e 
do assumpto que tiver motivado a sua convoca1;iio. 

Art. 3!L A approv~çiio das contas apresentadas pela di
rectoria, em assemblra geral e sob o parecer do respectivo 
conselho fiscal, importa plen.a e geral quita~:ão para a mesma 
directoria. 

Art. 39. As assembléas geraes, quer ordinai~as quer ex
traordinarias, seriio convocadas pelo pre5idente e secreturio 
do comelho fiscal por annuncios publrcados nas folhas diarias 
de maior circulação, e c0m uma anticipação de oito dias 
pelo menos. 

CAPITULO VII 

D(l FUNDO DFJ flESFJU\'.'1. E QOS Dl\'IDENDOS 

Art. 40. O fundo de reserva será formado de dez por 
cento tirados dos lucros líquidos de cada semestre. . 

~ i, o Einquanto o fundo de reserva niio nttingir ú sommu 
de cem contos de réis, poder:\ a directoria, de aecôrdo com o 
conselho fiscal, augmentar a porcentagem fixada nes~e rirtigo. 

§ 2.n E~·te fundo é destinado ::1 f;u:cr f<tCf' ri~ oera~~ do r a-
pi!~l 9.0ITifl·!(ll~ prrr~ ~il.h~lit!.li!-n. · - · ' · · 
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* 3.• O maximo do fundo de reserva será igual á somma 
total que os accionistas tiverem realizado, e uma vez preen
chido cessará a deducção imposta no presente artigo. . 

§ lJ..• O fundo de reserva poderú ser convertido em apo
lices da divida publica geral ou provincial, bilhetes do The
souro, debentures ou em ietras hypothecarias de estabeleci
mentos de credito real, a juizo da directoria c conselho 
!isca!. 

Os respectivos juros terão a mesma applicação. 
Art. M .. Os lucros líquidos provenientes das operações 

cffectivamente concluídas dentro do respectivo semestre, e 
depois de feita a deducção u que se refere o art. lf:'!, serão 
distribuídos nos accionistas em dividendos pagos nos mezes 
de Janeiro n Fevereiro e de Julho a Agosto. 

Art. 112. Si em qualquer semestre os lucros líquidos não 
permittir8m um dividendo na razão de 9 % ao anno, poder
se-hü retirar do fundo de reserva o que iôr necessario para 
completai-o. 

Arl. !],3. Não se farn distribuição de dividendos emquanto 
o cnpital social, desf3\cado em virtude de perdas, nüo fõr 
integralmente restaurado. 

CAPITULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAES E TRANSITORIAS 

Art. M. Si a assembléa geral o resolver, sob proposta da 
directoria, de accôrdo com o conselho fiscal, poderá a com
panhia estabelecer seguros de vida e bem assim contra acci
dentes corporaes. 

Paragrapho unico. No caso de veriliear-se a hypothesc a que 
:;e rererc e~te artigo, DS alternções concernentes e as res
pectivas tabellos dos premios destes dons ramos de seguros, 
~erilo organiwdas pela directoria, de accõrdo com o comelho 
I isca i, e. submettidas, antes de serem postas em vigor, ú ar: pro
vação do Governo Imperiai, 

Art. !to. Approndos os presentes estatutos pelo Gonrno 
rmperia\, reunir·se-ha a assembléa geral para proceder á elci
ç<io àa directoria e conselho Jisc<Jt. 

Art. .}6. As 800 ;w~õcs do valor nominal ue i:OOO:) cada 
uma com 2U '~ n~alizado, que constitue . ·do da 
companhia, seriio conYertidas em :10.0 ~~ltf11Jtrh ... ')III; 
valor nominal de 200~, com 10 'ó J·e· 7~._i\<\\~~~~O),Ide 
uo fundo realizado com que :1 con anf)J-J tem funccionfi'dq;'A ;,~:--~ 

-~ "'1/~ '. I ,., "~ ·, 
~ 

'0 '"? 
~os _,.., y* ~~.-, -,...,s 

.::~.;~~~~ 
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recebendo os accionistas em cada acção do valor nominal de 
I: 000,), que actual mente possuem, 12 :1;2 da referida i• serie 
do valor nominal de :2001'iOOO. 

Art. 57 Continúa a permanecer o aetual fundo de reserva 
da companhia, observadas as dispo~içõcs do art. !tO e seus 
paragraphos. · . 

Ri•1 de Janeiro, 2i de Outubro de 1881.- Cond•· de S. Sal
vador di' Mattosinllo' .-Visconde de Fi.IJUI'iredo,-Jifannel Gon
çalvPs Duarte. -1Uarwel de Assis Drumond. - 1tl arcellino 

· llfartins Garcia. 

DECHETO N. 830!.).- DE 1, DE FEVEREIRO DE 1882 

.\pproTa, com modificações, a roforma dos estatutos da Companhia uc seguros 
maritimos o terrcstos-Prcvidcn le. 

AHendendo ~o 'que Me requereu a Compan hiá de seg-uros 
marítimos e terres~res Pt'evidentl', devidamente rr.p:·rsentarhl, 
c de conformir:ade com a Minha ImrnPdiat~l RPsolocãn de 28 
de Janeiro ultimo, tomada sobre p;lrec.·r un Secç;"IÕ dos Nn
godos d0 Impt'rio do C<.mselho de E~ ta fio·. exar:>do em Con
sulta de 26 d•~))e~ernhro rlo :mno proximo f]ndo, Hei por bPm 
ApproV;!r a J';-·for ma dos 5eus r•scatutos, I'Offi ~s mndifir·a1;ur~s 
que com este bnixam. :Jssign:1da~ por Manoel Alves de A r-;n:jo, 
do Meu Cons~l h o, Mini~tro e Secretario de Est::do do~ i\' ego
dos da J\gricnltura, r:;,,mm,~rcio e Obras l'ublicas, que as~im 
o tenha o•Jitendido n far:a executar. Palnci,, do Rio de Janeiro 
em q, de J:~evereiro de 1882, Gl o da Indepcndencia e do Im perio. 

Com a rubrica de Sua Mag-estnde o Imperador. 

Jfanoel Alves de Araujo. 

1\lodifieações a que se retel'·e o Decreto 
' n. 8:~99 des-ta da-ta 

O art. Vi 1ic.1 assim redig-ido: 
O fundo dP' reserva ser;i convertido em :~polices da diYida 

publica g-eral ou provinr.ial qne tenham a mesm<~ gar:>nti:>. 
daquella, em bilhetes do The~rJUro ou em letlras de est'lbcle
cimeotos de aedilos iraràntidos pelo E~tud•), dand0-;e ao:; 
juros a mesma applicação. 
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li 

No art. 35 fica supprimida a emenda feita. 

lii 

No art. 39 substituam-se as palavras- precedendo autoriza
tão du conselho fiscal-por estas- de accôrdo com o conselho 
fiscal. 

Palncio do Rio de Janeiro em lJ, de FtJvereiro de 1882.
illanoel Alves de Araujo. 

Reforma tios estatutos da Companhia de seguro8 
maritimos e terrestres- Previdente 

A saber: 

Substitutivo ao art. s• 

O c~pital soci;1l, fixmlo em 5.000:000!), passa a ser repre
sentndo por 25-000 acções, cada uma do valor de 200;5; divi
dindo-se a respectiva cmissiio em duas series iguaes de 
2.500: 0001) cada serie. 

Fica assim reduzido a 12,500 o numero das acções da pri
meira serie já emittida, cujos títulos se1·:io recolhidos e sub
stituídos por cautelas ou certillcaJos ; entendent.lo-se que 
duas acções da primitiva emissão perf;ozem uma acção do 
valor nominal de 200~, eom a entrada realizada de 10 •; •. 

Emendas ao art. 9• 

Onde diz-25.000 acções-diga-se 12.500 acções. 

Additivo ao paragrapho unico do art. 12 

Acrescente-se á parte final f: o §-ou ainda em cauções de 
apolices da dil'ida publica c lle letr:1s hypothecarias garanti
das, nunca acima do preço par, e fazendo-se sempre uma 
prudente reducçiio no valor por que estiverem cotadas na 
bolsa. 

Substitutivo ao art. 15 

A importancia do fundo de reserva poderá ser convertida 
em apolices da divida publica, ou te1· o emprego que parecer 
seguro o convellÍénle, n juizo da directoria, de aceôrdo com 
o couselho fiscal. 
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Emenda ao art. 18 

Onde diz - 200 acções - diga-se 100 acções. 

Emenda ao art. 19 

Ondtl diz - 20 acções - diga-se :10 acções. 

Art. 23 

Elimine-se este artigo; pas,ando a ser 23 o art. 2~, e rec· 
tificando-se a numeraç~io dos seguintes. 

Substilttitivo ao paragrapho unico do art. 28 

A mesa da assembléa geral compor-se-ha de um presidente, 
um secretario c um cscrutador: sendo aquelle eleito por 
acdamação ou por escrutínio ~e ereto- si ~ssim for recl~mado, 
e estes n0meados pelo presidente. Consider<~m-sc incompa
tíveis os membros da administração, os empregados da com-
panhia e os seus agentes. · 

Additiro ao art. 29 

Depois das palavras - tres dias - accrescente-se- succes
sivos. 

Emenda ao art. 31 

Em vez de -Janeiro ou Fevereiro - diga-se - Março ou 
Abril. 

Emenda ao art. 33 

No periodo final, onde diz -contando-se um voto por cada 
grupo eompleto de 20 acçõe~- diga-se- contando-se um 
voto por grupc, completo de 10 acçoes. · 

Emenda ao ~ 1" do cwt. 33 

Onde diz- 20acçõcs -diga-se 10 acções. 

Substitutivo ao § 2° do m·t. :J.'J 

As decisões sr.r3.o gtlralmente tomadas per capita; mns, 
sempre. que einco accioni,;tas o requererem, st•rJo tomad.as 
P?'f mew de vot;•rão secreta, ou nominal, em que enda accw
nrsta concorra com o numero de votos a quP tiver direito. 

Nns eleições e questiJes ptli'So:les a fúrma da votaç~ó será 
sE!mpre por escrutínio secreto. 
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Art. 35. Fira restabelecido este artigo nos mesmos termos 
em que sr. achava redigido, antes da modiric~ção, a que se 
refere o Decreto n. 5027, de 26. de Julho de 1872, apenas com 
um additamento ao periodo finaf, a saber : 

• No caso de empt~te na eleição da directoria e do conselho 
llscal, preferirú o candidato t]Ue tiver maior numero de acções, 
e em igualdade de condwões decidirú a sorte . 

• Os membros do conselho fi.;;cal e dil directoria jlOdem ser 
reeleitos ; e quando o não sejam servirão até ljllC o~ noves 
eleitos se apresentem para tomar posse. • 

Emenda ao a;·t. .'38 

Olllk di::- 100 acções-diga-.;e- W <lCÇõc~. 

Additivo e eutenda ao art. 39 

Passa a ser o ~ 7• o seguinte : 
Healizar a venda de quaesquer títulos e valores de pro

~riedade da companhia, precedendo autoriza(;ãO do conselho 
ltscal. 

O actual ~ 7• passa a ser 8. • 
Substitutivo á primeira parte do arl. iO. 
A directoria reunir-se-ha todos os dias uteis para attender 

ao expediente e tomar deliberações necessarias ao bom anda· 
mento dos negocios da companhia. 

S ul;stitntico aos arts. f:! e /:f 

.b fuu~;ções de direclor ce~sam nos caso:; prcvi~Lus na pri
meira pa1·1c do art. 26 c nimla por <msencia não justificada 
por mnis tle quinze dins, renuncia, ou impedimento mesmo 
justiJlcado, porém nudor de üO dias. 

Em qnnlqner destes caso>, ns outros membros dn directo
ria o participnriio aG conselho li:;ca!, e este, de accôrdo com 
3 direclori3, design<lní um <ICdnnista c3paz de preencher 
conv:enienternente a vaga. at•! ú épnca da eleição, sendo-lhe 
appllcavel todo o di~poslo 110 art. as. 

Passa a ser ~1rt. !12 o s:~l-:'ninte : 
N6o podem exereer eonjllllclanwnte o •:nrgo de director pai 

e lilho, sogro e genro, irmãos e cunhados durante o cunha· 
di o, e socios de uma mesma rirma. 

A.rt . .f.! 

~upprima-se este artigo, rectilicando-se a numeração dos 
seguintes. 

Rio de .Janeiro, 6 de Outubro de 1882. -Os directores • .Toa
IJUim Au.!Justo d'Af{onseca Fmnco.-Joaqnim ilf01'1:ira da 8ilM. 
- El'l':: .-1. Pcn11a.. · 
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DECRETO N. 8~00 -DE 4 DE FEVEREno DE 1882 

.\pprova, com modificações, os cst,<)(.ulos tla _t~o~J?.pauhi..l de seguros- Grãu · 

Pará, c auloriza·a :t fun.::cionar. 

Attt>ndendo ao que Me requereu a Comp~nhia de seguro:; 
'Grào-Pm·a, devirbmente representada, e de conformidade 
com a Minha fmmediata Resoluçiio de ::!8 d!l Janeiro ultimo, 
tomadu ~oure pun~cer da Secçiio dos Negocios do Irn}Je
rio do ConsPiho de Estado, exarado em Consulta de 4 d~ 
Outubro do ~nno proximo passado, Hei por bem Con
ceder-lhe autorizaçiio para funccionar e Apvrovar os seus 
Estatutos, com ag modificações com que est:~ baix~m. ns

·sia-nadas por Manoel Alves. de Araujo, do Meu Conselho, 
Mini~tro e Secretario de Estndo dos Negocios da Agricul
tura, Cnmmercio e Obras Publicas, que as:<im o tenha 
entendido e faça executnr. Pulado do Rio de Janeiro em 
.l de Fevereiro de 188:::!, 61 o da Independencia e do Jmperio. 

Com a rubrica de Sua l\Jagestade o Imperador. 

Jfanoel Alves de Araujo . 

. Modificações a que se re:t"ere o Decre-to 
n. 8400 desta data 

No final do art. go acrescente-se- e pela falta de qual
quer das disposições dos estatutos. 

li 

Substituam -se nos arts. 22 e outros a;; paiavr!ls :..:... bom
missão de· exame -pelas seguintes -com missão fiscal. 

III 

O art. 36 é subotituido pelo seg-uinte- A direcção ficn 
'aul:oriztlda para. pag-ar tocas as perd~s P- damnos até u 
valor do· seguro constante da apolice, quando esta não 
excedPr de 1 :000,). Os pagamentos superiores a esta som
ma, ou qualquer transncção relativa a elles, niln serilo effe
cttwdos sem preceder accôrdo com a commissão fiscal. 
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IV 

No paragrapho unico do art. :39, depois da palavra - es
tatutos- accrescente-se- augmento do capital e dissolução 
da companhia -mais como está. 

v 

No final do art. ~5 acrescente-se - devendo a reumao 
effectu:Jr-se dentro de 30 dias do da convocação. 

Palacio do Rio de Janejro em~ de Fevereiro de 1882.-Jlf. 
Alves de Araujo. 

Estatutos para a Companhia de seguros 
G1•ão-Pará 

TITULO I 

DA COMPANHIA 

Art. L o A Companhia de seguros Grão-Pará, inaugura
da na cidade de Belém, capit~l da Província do Pará, na 
qual terá sua séde, destina-se: 

§ L o A fazer seguros terrestres contra todos os riscos 
de fogo, raios e suas consequencias, excepto o de dinheiro 
em especie nas casas de commercio ou titulos que o re
presente. 

§ 2. o A fazer seguros contra todos os riscos marítimos 
e fluviaes sómente sobre rnerc:~dorias, inclusive, dinheiro. 

Art. 2. o Será representada por tres directores ele i tos á 
pluralidade de votos, e por maioria relativa, em assem
bléa geral dos accionistas: a ella compete a geral admi
nistração, gerindo em tudo na conformidade dos presentes 
estatutos. 

Art. 3. 0 O fundo capitnl da companhia é de LOOO:OOO~, 
dividido em 1.000 aqões do valor nornin<ll de !:000:$ cada 
umu ; mas podera ser elevado aa dobro, por deliberaçiio 
da assemlJiéa geral e approvaç:io do Governo Imperial. 

Este ;mgm~nto do fundo capital dividir-se-ha r,eJa mes
ma fórma em acções de iguul valor, ~s quaes ser:io ven
didas em leilão. levnndo-se ao fundo de rderva o lucro 
que provier dest;1 operaçãu. 

Uo capital riA 10 °/o correspondente ú pl"imeira ch;Hna
da, logo (jUe for re<Jiizado, ~eruo elllpre:.;ado~ 80 "lo em 
Wulos da divida publica ºeral ou proYincial. 
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Art. ·L" U prazo da dura~.:ilo da companhiu ser<i ate :H 
de De7.emhro de 1901, podendo ser 'lroro!;"ado si a;;sirn o 
entenderem os accionist,:s em ns>e:nbléa gernl c o Governo 
fmp·~riai o penni~tit'. 

Art. li.'' o~ accionistas são rcsponsaveis rwio valor da~ 
;:t:r:üe,; q•.1c lhes forem distribuirla-;, C'llllO prceeitun o n. :J 
do § 17 do art. :Jo :lo Hegulamento de 19 de Dezembru 
de :1.850. 

Art. ()o Hnverú um fuado 1!c re:;en•a, dest:n:;do cxclu
siv::mrnt~ ;; faze;· face ús perd:1s do cap;tal ~oeial, ou u 
substiluil-o, o qual compo:·se-ha d::s so;mm:; rone>'jWndcrr· 
te~ a :;o o, deduzidos da rceeita liqnid11 ;•k :tttingir elle ;1 
:JGü:O:JC;); sempre (jlte ;;<tin.!:!·:r· 3 este col:!pulo, ~erú r•:duzido 
;: J() ··:. Compo:·i: l:ln!lJeu: '·' fundo de res~rv<: o lucro qnu !Ji'l:· 
duzi~· [I vend~: d::ts :HJVDs aeçõc:-:, de IJlle ! :·~nn o vrt. ;{o. ou 
tnrnb~m dS ~1nanth:s fllil\ no~ t~~r1nos d(~s~e:-: t~statutu:-;, cahü·:;~n 
ern C(l1!ln1is~o~ 

P::r:1,!..:T;lp:~o unicn. :\o pr~1aeiro anno n~o lt:~verit diri
dendos: tod:.1 il receita que prodn.:·:ir, deduzidas t::-; (~c:-:peztis. 
~~ni !e·.r~cl:: a fundo de res~r-va. O dh"idend;J_, enl:lililrlto este 
fé1!ldo n5or.ttin~ir ~ :JOn:OOO;,'l, não excl.'de:·ú a~.)", d() r~pil<il 
rcnliz<:rlo lliiran',(; o ;~uno, ir:di, o sailio da rcccil<:. a fundo de 

..:~~ . .i't. i. 0 O 3(~cionista aue não eit'ec.tu:-~r ti SJ:l e:l~l'i~d~l den
tro àe p:-no m:n';:ado rAa élirl·cç':o será excluiJo de conr,w
mi:l::(b COiil o disposLO ;•os arts. '12 e 18 • 

. A import:•nr:a d;;s ac~õcs rcaiizar-se- ila em prcstueõe;:, de
vendo n prirneir:~ ~er d~; jQ n;) e a~ outras da ~)orct~n1:1gcrn 
que <.lS ~ir·eumst~:~cias dn colnp;luil~:J exigireut . 

.:\.s 0!!tlHHHh1.~ :·.:t'!';~u f.:!ta~ put ;lnntn;ci~.~~: JJit!dit::jdu::; 1w::; 
gaz()t.;-;s do rn:1:o!· e!:·í·t~l;,~·ão. po~· trc ... vczc~, :! t ;li!·;~ ~~Has de-
\"(~;·ào n1eàinr U:'10 ~!:l~~~üS ;jQ di::s. 

Art. 8. 0 Os sinist:·cs ~l!!!~ sobn.:vi:::·etn á conl:tai:hia ·:-:erüo 
pag·~~~ pela 1'{~e~·il:: ~;tt ;t:·a;nio~ t~O~ ~eg·uros CJti.C se roreru re:·i~ 
.Jizando; qu:,ndo H.:.;o rht·gare~u~ itn!t·c:r~~~~ .. J~a !n;'1o d:1 1·e
serv::. e:.~ nurner:t;~io~ r. f~u:nu~o :1i:1rl:.1 iúr insi~nir~Í~~ntn o:ls~r
v;,r-st~·ll:l o dispo!-'Lu :~o :1rt. ti;~ proeedcndo-:.-8 t:(~ sorte Puc a 
companhia <·o ::;erve '"mpn· p:Y,•nrililios 10 •:. do ;;eu en[dtal. 

Qu:ntdo, iJOrérn, os !JT'I·'Juizo:-; d:: C.!)f~.panl:i~l chj'g::ren1 :: UlH 
<!u;·rto do c~:pit:~l~ ;1 c1:rc:_·.to~·ia :.:;::~;'eill1ei';j ;-;u:l~ fll:í.~rn;:õz~s~ e 
in1111edintar:!eure eu::\'OGu~·ú :: :l~s:~:l~hJ,:·.·.: ger~d pi:r:: f('~Oi'.'r~r 
~~ ciln d;!,Vt~ J qu;:.L:~~-

.:\.tiingin·lo o~ tri·cjuizf;s da ~nn]p:t:lhi;~ ~~ dc:n~ i.erçn:-:.: do 
c~1pi::d. 1:~·o~eíler-s:~-i:a ~! ~·es;1cctiv;: Iiquij;;:~.·i'10, n qa:·d :'C f:1rú 
de eoHj"!;;'IHit::.~de I"Oi11 (l~ disposi:.:õe.s du c.\dfr.::u Cuunnelei:~I. 

A.rt. 9. 0 ~\~ ;1po:i;·es do següfd ·e móis i~Ctns dri conJpi!nhia 
~(~ sel'i:o v::ii!~u:-; (·~ ohri; . .tatot'ius quando :r-:·sig·n~dos por dous 
t~ir:·ttun·!~ iudisUnc:.~1n1ent ~: a ;;:--signat'J.r:\ déHes H~;_) i:H1uz 
responsabiliàadc :J!;:uma pessoal, além da que li~m· corr:n ~o
cio; c chiiJLte ern<:nai· da inexeeLl~iio nu I.'.Xi'e~;;o Üt~· !nan•iêll" 
CQITI~! ~;'0:~1.·-~r,_·'j 'J.a t./~n.1p~~.nhíil .• 
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Art. 10. A dirccção regular:'! os riseos de ~eguros tJlli' 
tomar dn fúrma seguinte: 

§ L o Terrestre, soiJ r·e cada prc:l i o, inclusive mercadnrias, 
moveis Ocl qu,.Jque;· outro v:Jior, ;1té á quanLiu de iOO:OOO;)OUO. 
:r\os trapi-:::tt~s ou tll'é~lnzen~ alfandegados e seme!!Jn:~tes com 
ns c:mtelas precisas, tendo e;:J vi,;i:• n n~tarr'7.<' do t:·nfego a 
que se d~stinn, o ri,:co tomado poderú estender-se até a som ma 
de 100: 0!108000. 

§ 2." .:'i"a ~lfandegn poderá elevar-se até ã somm:1 de 
250:0fl0,)1)0l). 

§ J.0 Po(Jtorá a comprrnhia tom~r seguros rle generos em :::e r, 
sem c!eterminar;iro do Jogar, procedendo para issu a diiecçào 
com n rn:dor pruàeneia. 

~ ~-" M:~ritiuw, sobre cada navio á ve!n ate ;)O:Dfl0-5 • n v;~ por 
::~!ri 100:00:11) no rnaximo, podendo no returno da.-; viagens 
elevnr-se :~to'• lij():OOfi~OOO. 

~ :;.o ~i:o dis,wnsad:~s de pagar o premio do seg-uro ter
restre no ;:etirno anno as pessoas, que, dtF<JIIt•! ~ei~ annos 
con,;ecutivos, conservarem o sep·uro ne<a comvaullia sen. o 
menor sinistro r pu r q nantia sempre igual-

'I'ITULO 11 

DOS ACCI0;)1ISTAS 

,\rl. ll. E' ;wciollisla qnem possuir urna OLl mais aeçõe~: 
JlOrém nen !11lm poderú ser por mais de 20, precclle:~do rm 
todo caso approvaçiio da commissão creada pdo ::~rt. 2~. 

Art. 1:2. A falta dn ;;ontual entrega d<.~s t•tltrarhs no ea.;o 
de r~hamada,; pnstrriores, dentro do tempo annur.ciado 
pela direct:ãn, impot·ta n exclus?io do <tcc:onisLa, que por 
r'te f<lt:to 1leixa vagas snas ar·çõf•s, ficando resprlttSill'l'l p1•lo~ 
prl'juizos re<p:·elivo3 e ris;~os tomados ;tté ;í d:Jt.;t rla ex•·!n<:io. 

Art. 13 Si a i1J1poatualidad1>. do accionista nas ehamadns 
posteriores pl'.>Vier de impo,:stbilidade reconhecirhi pela eom
missiio ;; qee ~e ref:·re o ;1rt. 2z, se venderão suas arções, e 
liqu,idud:t sun conta lhe serú re,:tituido o saldo, si o tiv1,r. 

Art. i L Os :~cdontstns Wm dirrito n exig-ir da direr.:6ío 
qualquer es!~i<.H·ecimento relntivo á marcha dos negocins.da 
cowp.•nliia. . 

Art. -r;;. Quando o nccionista for residu:1<0 Lira desta 
cidade, rlever:\ nomear pessoa idonea que o rcpre~er:.tt' e 
responda pela,; entr:1d;:s que tenha de fazer, par;J o qne 
assignará na ccrnrwnhia um termo de responsabilidnde pelo 
~eu conscituinte; si dentro dos 30 rlias depois d~ intim:1c<io 
não sntisílzer ao q ne exige este artigo, nem t!':msferir süas 
acções, ser-l!!e- hn npplicavel o disposto no art. i8. 

Nào podem ser fiadores os membros da din~cção. Esta 
fi:mça pfldr sPr prestada por ac.cionista idonco, !(:JP nunrn 
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será responsavel por mais de 4.0 acções inclusive as que 
possuir, ou por titul.os da divida publica e acções de estabele
cimentos bancarios da praça, competentemente annotadas, de 
que se lavrará termo no livro proprio. 

Art. i6. Tem direito o accionista de vender ou ceder suas 
acções; mas só o poderá fazer precedendo ~pprovação da 
direcção, a quem compete conhecer si o cessionario tem 
idoneidade de responder pelos damnos que possam sobrevir; 
o cessionario não tera voto nem poderá ser vot~do em as
sembléa geral senão passados seis mezes contados da data das 
transferencias. 

Art. i7. O accionista transferente tem recurso para a 
assembléa geral, quando entender que a direcção lbe não 
faça justi<:a rejeitando o seu preposto. 

Art. 18. Por morte ou fallencia de qualquer accionista, 
suas acçõe.> se considerarão desde logo vagas, a companhi~ as 
tomará a si, e dentro de 60 dias as levará á hasta publica, 
guardando em deposito, á ordem de quem de direito per
tencer, o producto dell~s, depois de deduzida a quota, que 
em proporção lhes toc:~r de quaesquer pr<'juizos verificados 
até á data da morleon fallencia do aceionh:t:l. 

Art. 19. Em falta de compradores ás acções, todos os seus 
encargos e. prh·ilegios ficnm pertencendo aos demais accio
nistas, e a importancia das entr~das realizadas pelo accio
nista fJilido ou fallecido jámais poderá ser restituída e nem 
quantia alguma sob tal denominal,'iio, emquanto as acções 
n<io forem passadas a outro accionista que, uma v~z que as 
admitt~, assume, todas as obrigações e vantagens inherentes 
ás acções adquiridas. 

Art. 20 Sendo o caso de morte, si 05 herdeiros do accio
nista reunirem as condiçõ?s necessarias para merecer a 
approvação da commissão de qualificação, de que trata o 
art. 22, as acções lhes serão conferidas, si dentm de 60 dias 
declararem á companhia que preferem ser accionistas. 

Art. 2i. Si entre os herdeiros do accionista houver orphãos, 
as acções que a estes tocarem serão, dentro de 60 dias, vendi
das em leilão, com aviso prévio ao Juiz e ao tutor do menor, 
recolhida a importancia á Tbesouraria de Fazenda ou onde 
fôr determinado pela autoridade competente. 

Art. 22. O pre~idente da assembléa geral, os dous secretarios, 
a ccmmissão de exame de contas e a direccão constituem 
uma commissão permanente de nove membros, de que é 
presidente o mesmo da assembléa geral. que terá a seu cargo 
reunir-se duas vezes no anno, em qualquer dos ultimos Hi à ias 
dos mezes de Junho e Ut·zembro o proceder a um:.. quaWica
ção dos accionislas da comfJanbia para, no cnw de t~lgum 
haver mudndo de circumstancias, fazer-lhes applicar o dis
posto no art. 23. 

Art. 23. Todo o accionista que fôr julgado pela commissão 
de qualificação inhabilitado para responder pelo capital de 
suas acções, deverá prestar uma fiança idonea, a contento 
da direcção, por termo assignado pelo fiador, da mesma fôrma 
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que o art. !5 dispõe para os accionistas. ausentes, sendo 
applicavel o disposto no art., si dentro de30 dias depois da 
intim~cão nã') satisfizer o que lhe fôr exigido, nem transferir 
suas arções. 

§ 1.° Fica ententli1lo que emquanto o accionista, intimado 
para satisfazer o disposto neste artigo, n:io o lizer, suas 
acções não perceberão qualquer dividendo a que porventura 
tenha de proceder-se, o qual reverterá em beneficio dos 
demais accionistas. 

§ 2. 0 Destas deci:;ões tem o accionista, si as julgar injustas, 
o recurso para a assembléa geral, prescripto no art. 17. 

TITULO IJI 

OA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 24,. A comt~anhia será administrada por tres dire
ctores, eleitos em assembléa geral no mez de Janeiro de cada 
:mno, dentre os que pos>-uirem, pelo menos, r.,o acções sob 
sua rc~ponsabilidade propria ou depositarem nos cofres da 
companhia em títulos da rlivida publica ou de estabeleci
mentos de credito pnrticulares, aceitos pela commi~são do 
art. 22, uma quantia que, reunida á representada pelas 
ac\Ões que possuir, perfa~11 :1.0:000$ e serão responsaveis 
in solidum, excepto o caso do não co-participação activa ou 
passiva. 

Art. 25. Vencerá annualmcnte i:200S cada um director, e 
mais iiO "/o do rendimento liquido dividido igualmente pelos 
tres. 

Art. 26. Nos dias 30 de Junhoe 31 de Dezembro de cada anno 
procederá a directoria a balanço geral, o qual será apresentado 
á commissiio de exame, e esta em tO dias prefixos fará as con
ferencias, para o que lhe serão franqueados os livros e papeis 
que exigir, o que feito, a commissão marcará dia para a 
reunião da assembléa geral, que nunca excederá de 30 de 
Julho e 3! de J,meiro. 

Nes~as reuniões serão submettidos á sua approvação os in
ventarias e balanços da companhia. 

Art. '2.7. Logo que pela directuria fõr entregue o bal:mço á 
commissão de exame, esta procederá no ex:1me de todas as 
operações da companhin, e na reunLio da assP-mbiP.a apre~en
tará o seu rt!latorio, emillindo o ~eu juizo sobre a ges!ão e 
moralid;~de das opernções, bem como si os presentes estatutos 
e deliberações da 11ssemhléa geral têm sido Jielmente cum
pridos, propondo quaesq uer medidas que julgar de interesse 
á companhia. 

Art. 28. Os dividendos serão distribuídos semestralmente 
quando ;;e elevarem, pelo menos a meio por cento do capital 
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nominal e delles só poderão fazer parte os lucros líquidos pro
venientes de operarõe;: etrectivnmnnte eoncluidas dentro rln 
respectivo semestre. Si forem inferiores áquella quantia, 
continuar'io na conta de lucros e perdas, 11lim de serem distri
buirlos no sem e• tre segninte. 

Fica entendido que não haverá distribui(:ãO de divirlendos 
emquanto o eapil:ll socinl. dt>;:fnlcado em virtude ele perdas, 
não fór integralmente restabelecido. 

Art. 29. No impedimento Oil morte de <JUalque,· director, 
será a falta substitnid;l pelo re~pectivo supplente, que 
súmente será chamado quando o impedimento temporario 
exceder n dons mezes, em cujo periodo podrrão gerir ::ómente 
os dons; mas neste caso ó indi,;pensavel o acc,·,rdo de ambos 
para todas ás transacções da companhia, e quando n:io haja 
accôrdo será ouvido o supplente mais valado depois dos 
tres directores. 

Art. 30. As tnmsfereneias das ae~ões sp,rão feitas por aver
bamento no ver~o das mesmM, preer .. dcndo a ;~pprora("io da 
tlirecç::o, á vista tia qual fnr-se-lw :1 nvcrbat:iíoque ser:í lan(:ada 
por termo em livro p:•ra isso tlestinntlo e <~>Signarlo prlo ce
dente, eessionario e a direcção. 

Art. 31. A direcrão fará regulamentos necessario~, <~dmit
tirá e demittirá os empregados indispensavcis, :1 quem mar
cará ordenados, submettendo tudo á approv11ção da assembléa 
geral em sua primeira reunião, dando ronta 110 mesmo tempo 
em setiS relatorios semestrnes de todas as occurrencias da 
companhia. 

Art. 3::L A direcçào farú lavrar subslancialmente em um 
livro especial as obrig:1r:ues e encargos dos accionistns, d" 
conformidndecom cs vre,;entes estatutos, exigindo em seguida 
a assignatura de cnda um delles, com declara<;ão do numero 
de acções que subscrever: no caso de transferencias os ces
sionarios assignar~o d<J nwsma fónna, e estí\ Jiyro tení o 
mesmo vigor e força Je eseriptura publica obrigatori:l par~1 
cnda um dos accionistas. 

Art. 33. As act<os das deliberações d<J assemlJiéa geral ~erão 
consideradas como procurações e~pcr:iacs para a gerencia da 
direcção, pelo que dever~o ser logo hmçadas c :JssignarJas, 
para lhe servirem de guia. 

Art. 3~. A direeç~o poder:í nomear agentes de?ttro uu r,·,rr. 
do Imperio, conforme reclamarem os interesse;; da comp:mhia, 
mas terá muito em vista o lugar e o individuo a quem houver 
de conferir os preci~os poderes para representar de seu dr• · 
legado, observando-se nas instrucçõcs expedidas a taes agentes 
as disposi~~ões dos estotutos. 

Art. 35. Os agentes de que trata o artigo anteeedente per
ceberiio uma commissão estipulada peln direcção, tirada dos 
premios dos seguros que realizarem, podendo um só agente 
:tccumular os dous ramos de seguros-maritimos e terrestre~ 
-ou separadamente, como melhor julgar a directoria. 

Art. 3tL E' autorizllda a direcção a pagar ao segurado todas 
as perdas e damnos até ao valor do seguro. ronstantr da 
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apolice. de aceôrdo eom :1 commi•!!_ão de exn~e quando ex
ceder de t :000;), para ,, que lhe sno eoncedJllos os poderes 
necessarios e atti para tr~lflsigir. . _ . 

Art. 37. Os prei~lios de seguros ate IOOr; serao pagos a 
vistn; de totn até t1UO,) podem sel-o em letra n tres mezes e 
d'ahi pnra ciuHI em Jetr:l a sr-is mezes de prazo. . 

Art. :!8. Nas reuniõe~ .ordinari:1s do; 111eze~ de Jane1ro ~~ 
.Julho a directvria n('rr.srmtar:í relntorios minucio5os _do~ nP· 
gocios da compnnhia r• eom t'llc>s o parr.c?r rl:1 rommi;;sao dé' 
•'xarne. 

TITULO TY 

fl.-1. ASSF.:IIBL~A G !li L\ L 

Art. :!9. Constitue :J a>srm•bléa geral a rcuniiín <.J,~ aeei•"J
ni>tas que representem pelo menos um qtwrto do e~qlital. 

Quando se não rr.unam os accionistas de~ignados na pri
meira hypothese, far·se-ha com intervtlllo de tres dia."- pelo 
menos segunda alé terceira convocação, e nesta deliberar~o 
os que estiverem presentes á chHmada. 

Paragrapho unieo. Excepto quando se tratar de qualquer 
alteração nestes est~tutos. Em tal hypothese a alteraç:io Sl'rá 
veneida unicamente quando concorram votos unanimes de 
accionistas que repn·sentem metarle •'o capitnl. 

Art. qQ. A mesa da assPmblé<r gl:!ral cornpor-se-ha de nm 
presidente, um vice-presidente e dous secretarias, que seri'io 
annualmente eleitos; far-se-ha uma 5Ó lista ern que ~e desi
~narão dous nomes para presidente e abaixo destes outros 
aous para secretarias ; o que dos primeiros obtiver maioria 
de votos será o presidente, e o immed1nto vice-pre~idente: 
e do mesmo modo ~erá 1° secretario o mais votado, 2° o im
mediato; no caso de empate na vr.tat;ão a sorte decidirá. 

A falta do presidente serú snpprida pdo 'ice-pre~idrnte, 
a de ambos pelo l" secretario e a de lodos tres peío ::!0 ; na falta 
de um ou ;1mbos os secreta rios, o presidente nomeará d'entn• 
os a~cionistas presentes quem interinamente exerça as res
pectivas funcçÕl'S. 

Para estes cargos não serão eleitos os direetores ou qnae,. 
quer empregados da companhia. 

Art. 41. Su terá voto em escrutínio secreto o ucdonista 
que possuir cinco ou mais ;1cçõe:;, contado d~1 ~eg-uinte fúrma: 

O que possuir cinco acções ter:i um voto; o que possuir 10 
:.~cções, dous votos; o que possuir í5, tres; e o que possuir 20, 
quatro votos. 

Art. q2_ Não seriio admittidos votos por procur:Jçiio n:J 
eleição dos membros da direetoria, conselho fiscal, commi~
são de contas. e em g:er&! em qualquer vot:Jçíio por escruti· 
nio secreto. 
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Exceptuam-se desta regra os procuradores legaes, como 
por exemr;lo, o tutor e o .:urador pelo tutelado e curatelado, o 
pai pelo filho ou vice-ver~a e o marido pela mulher, com tanto 
que, sommados estes votos com os relativos :is acções que 
pus>uir em seu nome, não lhes dê mais de quatro votos. 

No mesmo t•aso fica considerndo o socio, que não terá mais 
de quatro votos. 

Art. 43. A' assembléa geral ordinaria compete : 
§ L o Eleger a mesa de occõrdo com o art. ~O. 
§ 2. • Eleger a directoria. que será de tres membros. 

(Art. 24.) · 
§ 3. • Eleger tres supplentes dos directores nas mesmas 

condições do art. 24. 
§ 4. • Eleger a comm.issão fiscal de tres accionistas que 

possuam cinco ou mais acções. 
Art. 41. Nenhum accionista poderá exercer dous cargos 

ao mesmo tempg, nem os directores e 3gentes de outra com
panhia de seguro poderão ser eleitos para os cargos acima. 

Art. 45. A assemhléa geral se reunirá extraordinaria
mente todas as vezes que a directoria por maioria de seus 
membros a ,julgar necessaria, ou quando os accionistas repre
sentantes de iOO acções a requeiram com motivo declarado; 
em qualquer caso será convocada por annuncios nos jornnes 
com antecedencia de trPs a oito dias. 

Art. 46. A' deliberações da a>sembléa geral seriío tomadas 
por maioria 11bsol utn de votos pelos socios que nellas se acha
rem presentes, nn conformidade do art. 39. 

Art. 4í. Na sala da as~embléa geral da comp~nhia se fixará 
com antecedencia de oito dias uma tabella dos accionistas 
maiores de quatro acções. 

Art. 48. A commiss;io de exame se encarregará de exa
minar as contas e mais negocios da companhia, cumpriu· 
do-lhe apresentar o seu parecer á assembléa geral. 

TITULO V 

DISPOSIÇÕES GERAE8 

Art. 49. As acções que vag-arem por quae,quer circum
st~rit:ia~ do> acciunistas licariio de nenhum Pifei to. >ai I' as as 
disjJosiçõt>s do art. i8, e á direc~_:iío compete substituil·a~ e 
dispor dellros como melhor convier, afim de ter sempre o ca · 
pita! preenchido. 

Art. 50. l\'a' questões entre a companhia e o seguro, •lU 
mesmo de natureza di ven:a, só se recorrerá aos meios j udi
ciaes quando fôr inefficaz o meio de arbitr<lmento de conf.;r
midade com o disposto pelo Codigo Commercial n pela Lei 
n. i350 de :1.4 de Setembro de i86ti. 
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Art. 51. Dada a hypothese do art. s•, de não chegarem 
os premios dos seguros ou o capital em numerario existente 
em caixa para pag-amento dos sinistros que occorrerem, fica 
a direcção autorizada a realizar opera~;õcs de credito em 
algum estabelecimento bancario para levantar a. quantia pre
cisn, durante o nnno adillinistrativo, fneodo a chamnda pre
vista no mesmo art. 8.• 

Art. !'H. Os sini.>tros serão pagos: 
Até 10:000,, em 15 dias a contar da liquidação, e d'ahi para 

cima em quatro mezes. devendo sel-o antes si não houver 
falla de recursos promptos. 

Art. 53. Além da entrada mencionada no art. 3• poderá 
a directoria rhamar as que forem necessarias, nos termos 
do art. 8.• Estas novas entradas, porém, serão restituiJas aos 
~ccionistas, e não se farão dividendos emquanto a restituição 
.;e não completar. Os convites para as entradas serão puiJii· 
cad')S nos jorn:1es de maior circulação _da c:1pital com a ante
cerlencia de 15 dias do marcado para a entrad:1. 

Tal é a rednccão do projecto de estatutos, conforme foi ven· 
cido na reunião de mhscriptores de acções pn.ra a incorpora
çiio de uma companhin de seguros sob a denominarão- Grão
Pará- a qual vai por mim, Antonio llorges de Oliveira, na 
qualid:1de de i• escripturario da mesa vrovisoria. escripta e 
assignada com os Srs. presidente e 2• secretario da mesma 
~~- . 

DECRETO N. 8~01 -DE 'l DE FEVEREIRO DF. f882 

Permitte que os empcegados da Repartição Fiscal da Guerra usem Jax 
mesmas fardas eoncedidas aos das Secretarias de Estado. 

Hei por beiil Permittir que o Director, os Chefes de Secçfio, 
o _.:..rt:hivista, os :tu•, 2us e 3°• Escripturarios da Rerartição 
F1scal da Guerra mem das mesmas farda~ concedidas aos 
empregados das Secretarias de Estado. 

Rodolpho Epiphanio de Souza Dantas, do Meu Conselho 
Mi~istro e Secretario ~e E,;taclo dos Negocios do Imperio: 
asstm o tenha entf'nd1do e fa.,;a executar. Fai<•Cio do Rio 
de JanPiro .• em q, de Fevereiro de 1882 tifo da Independencia 
c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Rodolpho Epiphanio de Souza Dantas. 



DECRETO N. 8402 - DF. i1 DE FRVF.REIRO DE 1882 

Concedo garantia do juros Je (i 0/ 0 ao au:!O so!irc o capilal de ;:iOü:OJO~ .~ 

companfàâ que o CommcnJador FJ'ancisco de Paula ~\l::tyri1!k orgauiz.1r para 
o estabolecimCnto de uw onge.aho cc:1tral, destinado ao raU;·ico do a::;suca!' 
_d_~ caoua, !lü municipio rlc 1i~~~in~, d~t Prorlt!cia .1e ScrgirJc. 

Attendendo ao que Me reque!·ou o Commendador Francisco 
de Paula Mayrink, Hei por bem, nos termos do art. 2° da Lei 
n. 2687 de 6 de Novembt·o de 1875, Conceder á compauhLt que 
organizai' a garantia de juros de 6 °{? ao anuo s:)bre o capital 
de 500:000$, que fôr elfectivamente empregado na o:mstrucção 
de um engenho centrai e suas dependencias, par<t o fabric,J de 
assucar de canna, no rrlllnicipio de Maroim, da Provincia de 
Sergipe, mediante o emprego de apparelhos e processos mo
dernos os mais aperfeiçoados, obs8rvadas as clausulas do Regu
lamento apjlrovàdo pelo Decreto n. 8357 de 2,! de Dezembro de 
1881, e as que com este b:J.ixam, assignadas por l\!anoel 
Alves de Araujo, do Meu Conselho. Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Agricultun, Commercio e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em H de Fevereiro d~ 188'~. 61 o rla lndenen-
dencia e do Impei"io. · 

Com a rnhrica de Sun Ivbgestade o Imperador. 

_l[ rmoe1 .4lv!?s de Anmjo 

Clausulas a que s;e re:Cere o I">ecreto 
n. 84.0~ desta data 

O eng·enho teri capacidade para moer di::.riamente 200.000 
kilogramwas de eanna, e fab ·icar, durante a safra de 100 dias. 
1.000.000 de kilogrammas de assucar, no minimo. 

II 

Todas as obras estarão concluídas no prazo de um anno, 
contado do dia em que ti,,erem começo, na fót•ma do art. Hl 
§ f o do Regulamento approvado pelo Decreto n. 8:357 de 24 
cle Dezembro de 1881. 

III 

Si a companhia fôr ot·ganizada ou o capital levanta~o fôra 
do Imperio, o pagamento clos juros que foJ"em dendos se 
e!fectuMá na Delegacia do Thesoui"o em Londres, de confoJ·
midà.de com as I"egras prescriptas nos arts. 7° e 16 do Regula
mento ~upra~itado. 
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!V 

No contrato que ceieb1·ar o l'liini~t1·o da Agricultura, 
Comrnercio e Obras Publicas, em virtude desta concessão, sr~ 
declaraú que o concessionario e a companhia que elle orga
nizar ficam sujeitos ás clausulas do citado regulamento, c que 
a companhia são concedidos os favores nelle mencionados. 

Palacio do Rio de .bueiro em 11 de Fevereiro de 1882.
Jf anoet "ll·ves de A.rat1jo. 

IJJ:<;ClU<~TO N. 8403-DE 11 DE FEYERElltO DE 1882 

!:i...o!!ccJ.c garantia de j~JI'·J-'.i Uc 6 o; .. ::;obre o capital tlc ~OO:Oo:•.: ú con1p..t~ 
n!lia que Ju<~~nli:n Candido GuirJJ:lrã·es Junior e Engenheiro AtHiJ'~. Paturao 
organizarO!II pal'a o cs::ilJclecimon(o de um cugcnlto cct;lral. de:)Linaüo 
~;o fabrieo de assncar J~J canua, ú margem lil) rio V:1~a·Dartis, do mu
nieipio <lo S. ChristnvãCl, na Pro,· inda de Sergipe. 

At.tendmtdo ao •Jne ;\le re•1nercr:nn Jo"-<tnün Candido Gui
rnarães .Junim· c Engenheiro "\ndrc Patur·:m, Hei por be:u, nos 
termos do art. 2" d". Lei n. 2687 de 6 de NoYembro de '1875. 
Conceder à companhia que organizarem a g:aranlia de juros 
ele 6 °/o ao anuo sobre o capit:tl de 500:000S, que fi>r eífecti
vamentc empregado na construcção de um engenho central e 
suas dcpendencias, par:c o ftbrico de assucar de canna, à m~•r
gem do rio Vasa-Barris, do municipio de S. Christovão, na. 
Província de Sergipe, medi"nte o emprego de apparelhos e pro
cessos modernos os m:tis aperfeiçoados. observadas as cbusula.-; 
do Reguhmento approvado pelo Decreto n. 8357 de 27 de De
zembro <le 1.881, e as qne com este baixam, assignadas pot· 
:\Tan'l(!i A!l·es de A~:mj~. rio .:\ien Conselho, Ministro c Secre
tario de EstJdo dos Negocios da _\gl·icultur;,, Commercio e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio do .Ta:Jeiro em 11 de Fe1•ereiro de 188'2. 61• da Indc
pendencia e do Imperio. 
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Clausulas a que se ret•ere o Decreto 
n. 8403 desta data. 

O engenho terá capacidade para moer diariamente 200.000 
kilogrammas de canna, e fabricar, durante a safra de iOO dias, 
1.000.000 de kilogrammas de assucar, no minimo. 

11 

Todas as obras estarão concluidas no· prazo de um anno, con
tado do dia em que tiverem começo, n:~. forma do art. i9, §f o, 
do Regulamento approvado pelo Decreto n. 8357 de 24 de De
zembro de i881. 

IIl 

Si a companhia fôr org-anizada ou o capital levantado fóra. 
do Imperio, o pagamento dos juros que forem devidos se efl'ec
tuarà na Delegacia do Thesouro em Londres, de conformidade 
com as regras prescriptas nos arts. 7° e 16 do regulamento 
supracitado. 

IV 

No contrato que celebrar o Ministro da Agricultura, Com· 
mareio e Ub~as Publicas em virtude desta concessã'l, se decla
rará que os concessionarios e a companhia, que elles organi
zarem, ficam sujeitos às clausulas do citado regulamento, e 
que á companhia são concedidos os fJ.vores nelle mencionados. 

Palacio do Rio de Janeiro em 11 de Fevereiro de 1882.
M~noet Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8~0~- DE H DE FEVEREIRO DE :1.882. 

Concede garantia de juros do 5 °/0 ao anno sobre o capital do 45U:0038 á 
companhia que o Bacharel Paulo Francisco da Costa Vianna organizar 
para o estabelocimcnto de um engenho central, destinado ao fabrico de 
assucar de canoa, á margem do-~io"Múr1ãl1é,· ·na frcgllczia do Santo Anto
nio dos Gaúcho.s, no município do Campos, Província do.Rio do Janeiro . 

. Attendendo ao que Me .requereu o Bnchnrel Paulo Frnu
Cisro da Costa Vianna, Hei por bem, nos termos do nrt. 2° da 
Lei n. 2687 de G de N•wembro de 1875, Con.ceder ú compa
nhia que organizar n gar•1n1ia de juros de 6 %~o ;mno sobre 
o capital de 450:000~ que fõr elfectivamente empregado na 
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construcção de um engenho central e suas dependencias para 
o f:1brico de assucar de C3nna, á margem do rio Muriahé, na 
freguezia de Santo Antoni'l dos Guarulhos, do município de 
Campos, da Província do Rio de Janeiro, mediante o emprPgo 
dtl apparelhos e processos modernos os mais aperfeiçoados,. 
observadtls as clausulas do Regulamento approvado pelo De
creto n. 8357 de 21 de Dezembro de 1881, e as que com este 
baixam, assignadns por Manoel Alves de Araujo, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Est11do dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras PuLiica~. que assim o tenha en
trndido e faça executar. Pal~cio do Rio de Janeiro em H de 
Fevereiro de :1.882, 6:1. o da Independencia e do ,1m perio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jlanoel Al!:es de Amuju. 

Clausulas a que se reCere o Decreto n. 8404 
desta data 

O engenho terá capacidade para moer diariamente 200.000 
kilogrammas de canna, e fabricar durante a s:•fra de 100 dias 
LOOO.OOO de kilogrammas de assucar, no mínimo. · 

li 

Todas as obras estarão concluídas no p1·azo de um· ~nno, 
contado do dia em que tiverem começo, na fórmo do ~rt. i9 
§ :1. 0 do regulamento opprovado pelo Decreto n. 8J57 de 2'J, 
de D.;zembro de 1881. 

III 

Si a companhia fôr organizada, ou o capital levantado fora 
do lmperio, o ptlg&mento dos juros que forem devidos ~e 
elfcctuará na Delegacia do Thesouro em Londres, de CQnfor
midade cem as regras prescriptas nos arts. 7" e 16 do regu
lamento supracitado. 

IV 

No contrato que celebrar o Ministro da Agricúltura, 
Commercio e Obras Publicas em virtude da presente conces
s:1o, se declararti que o concessionarfo e a companhia que 
elle orgnnizar ficam sujP.itos ás clausulns do dtado regu
lamento, e que á companhia são concedidos os favores nelle 
mencionados. 

Palacio do Rio de Janeiro em 11 de Fevereiro de !88~.
Jlanoel Alves de Araujo. 
~ 
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DECHETO N. 8405 - OE u DE l'EV!J:RE!l\0 DE 1882 

Concede garantia de jui'Os r! c 6% ao anuo sobro o capital de 750:l/008())J que 
a Companhia ;,gricola de Campos em S. João da Bana empregar no estabc
Jcdmonto de um ongcoho centt·al clestinallo ao fabrieo do as:mcar do ~ao na, 
i m,u·gem do rio Parahyba, no municipio de Campos, da l'rovincia do 
Rio de Janeiro. 

Attendendo ao que l\ic requereu a Companhia Agricola de 
Cau1pos, em S .. João da Barra, Hei por bem, nos termos do 
art. ::l" da Lei n. 2688 de ü de NovemlJro ele :l875, Conceder
lhe a garanti11 de jnros de 6 ':. ao tmno sobre o capital de 
i 50: OOO,SOOU que fôr elfectivamente empregado na construcção 
de um engenho ccntn1l e SU<JS dependenrias para o fabrico 
de assucar de cannn, ú margem do rio Pi1rahyba, do mu
nicipio de Campos, da Provincia do Hio de Janeiro, mediante 
u emprego de apparelbos c Processo:; modernos, os mai:; 
aperfei!}oados, observadas as clausulas do Rel!u!amento ap
Jlrovado pelo Decreto n. 8357 de 24 de Dezembro de 1881, e 
ilS que com este l.Jaixnm a:;signadas por l\Ianoel Alves dL\ 
Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario rle Estado dos 
Negodos da Agricultura, Commercio e Obras Public<~s, que 
<tssim o tcnlw eutendido e f<1ea executar. Palacio do Hio de 
Janeiro em H de Fevereiro· de :l882, (ilo da Independeucia 
e do Irnperio. 

Com a rubrica de Sua Mngestnde o Imperador. 

Jllauoel .l tve:; d" . t nmjo. 

Clausula .. a •Jue "'"' r•et"cr•c o Decreto n- 840Z; 
des~a dittu 

U engenho tcrú eupacidade para IUOI)f diari;Jmente iOO.OOO 
kilograrnm<~~ de c:anna, e fabricnr durante a saf'ra de iOO 
dias :3 .. 000.000 de kilogrummas de assucar, no mínimo. 

Il 

Todas as obra,; Llt•ver;1o estnr concluiclas dentro do prazo 
de um anno, contado do dia em que tiverem começo na 
fórma do art. i9 § 1° do Reg·ulamento npprovado pelo De
creto n. 8357 dfl 2~ dn Dezembro de I88f . 

lll 

Si o capital fôr levantado fóra do Imperio, o pagamento dos 
juros que forem devidos se efl'ectuará na Delegacia do The
~ouro em Londres, de con (ormidadc com as regras prescript<1s 
uo:s ••rl~. 7" o 16 do rq;ul<'mento ~upr<!.'litc.do. 



IV 

No contl'ato que a companhia celebrar com o Mini~Lro d;• 
Agr.cultur;J, Commercio c Obras Publicas, dcclar;,rá que su
jeita-se a tod<~s as obrii!·<~~Ões e el<~n~uias do referido re~ula· 
mento, assim como lhe s~o cont:tdidos os r:~vores nelle men· 
ciunados. 

Pal<ll'io do Hio de Janeiro em 11 de Fevereil'o de 188~.
Jfanoel .llves de ;\ raojo. 

Couccuo garaulia de juros uc G ~ó au auuo sobre o capital do 600:000.) il 
companhLi~·quo o 11acharcl João Franklin de Alencar Lima organizar para 
o cs· abclceimento de um engenho centl·al, tlcstinado ao l'ahr ieo de a~~ucar 
Uo eanna, rro municipi.o âe )lccojana .. Ua I•rovincia. do Ceará. · 

Attendendo ao que Me t•cquereu u Ba<"harol João Fraukliu tk 
Alencar Lima. Hei por 1Jelu, nos tet'IHOS do arl. 2° da Lei n. 
26~7 de 6 de Novembro de 1875, Conceder a comp:1nhi~, que 
organizar. t• garantia de ju:·os de 6 o!o ao anno sobre o capital 
de 6JO:OOO$. que fór effectivamente entprP.gado ua construcção 
de um engenho cent:·al c suas depend~nl'ias para o fabrico de 
ussucar de canna, no município de i\Iecej:~na. d:.t PrJvincia do 
Ceari. mediante o emprego de ap;>arelhos e processos modernos 
os mais aperfeiçoa:los, ob:>et'V>\:Ias as daus·1las do Reg-ulatuento 
app~ovado pelo Decreto n. 8S57 de 24 d3 Der.embro de i881, c 
as que com este baixam. assig-nad1s p:!r l\Ianool Ah·es de Arau'o. 
do Meu Con;;elho, Mini.;tro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio o Obras Publica:;, que assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 11 rle 
Fevereiro de 1882, (H o da lndependencia c do Imporia. 

Com a rubrie::. de Sua I\IagesLade o lmperadut. 

Jianoel A.lves t/e A.n!ujo. 

Clausula.,.: a. c.tue se rcf'ere o llecret,o 
u. 8406 desta. data. 

O engenho terá capacidade para moer diariamente 250.0Cill 
'kiloJl:rammas de canna, e fabricar, durante a. sefrs. d9100 di~.s. 
i, 250.000 kilogram:nas de ::<rnlcar, n~ mini me. 

13 
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II 

Todas as obras estarão concluídas dent~o do prazo de um 
anno, contado do dia em que tiverem co neço, na fórma do art. 
19 § 1° do Regulamento approvado pelo Dec1·eto n. 8357 de 24 
de Dezembro de 1881 . 

lii 

Si a companhia fór organiza ia ou o capital levantado fóra 
do Im ')e~io, o pagc~~nento dos juros que forem devidos se 
effectuar:i na Delegaci.~ do The·;o·~ro e.u Lond .·e>, de conf •r
mi-l<lde co111 as regras prescript.1..s nos a.·ts. 7o e 16 do regula
mento supracitado. 

IV 

No contr.üo qu'l celebrar o Ministro da Agricultura, Com
merc i o e Obr ts Pu blicas,etn vir: ud<> desta conces~ão. se decla ·ará 
que o coucflsoion,.rio. e a colllptn:,i t r1ue elle or"anizar. fica'l1 
s.tjeitos ás clausula~ do citado eg·1lameuto, <3 que à companhia 
são concedidos os favores nelle lllencionados. 

Palacio do Rio de Janeiro em 11 de Fevereiro de 1882. 
-111: anoet Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8407- DE 11 DE FEVEREIRO DE 1882 

C·'neede garantia de juJ'Os de 6 °/0 ao anno sobre o capital de 500:000~ á com
panhia que o En~enhci1o Joaquim Ma,·hado Faguudes de ~!alio organizar 

para o e>t.lbe'ceimcnlo de um eng,nho contrai, dest;nado ~o fabriro de 
assueat· .e eanua enl lUaehuelo, municivio ·de Larangeiras, da Provineia 
d'é Sergipe. 

Attendendo ao que Me requereu o Engenheiro Joaquim Ma
chado Fagundas de l\lelb, Hei [lOr bem, nos termos d' art. 2• 
da Lei n. 2687 de ô de Noveiubro de 1875. Conceder á com
paahia que orgc~ni2ar a g-arantia de jur·os de ti 0 /o ao anno 
sobt·t~ o c.,pital de 5JO. OJO.). 'lre fór e rettivarnente e:up:·e;rado 
na constmcçào de um engeu.w c•mt:·al e suâ~ dep 1t<lencias 
para o f<b:ico de assucar Je cann<J. em Riachuelo, município de 
Larangei,·as,da Provinda de Sergipe,:uediante o emprego de ap
pa.:e.!..!:ws e p!!008SSOj; mode.t"~os os a;.a.is. a.pe:feiooa,dJs, observ~e 
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as clausulas do Regulamento approvado pelo Decreto n. 8357 de 
24 de Dezembro de 1881, e as que com este bai"am assignadas 
por M Lnoel Alves de Arauj~. do Meu Conselho, Ministro e 
8e'·retario de Estado dos Negocios da Ag-ricultura, Commercio 
e Obr.ts Publicas, que assim o tenh' entendido e fctça execu
tar. Pa!Lcio d.> Ri~ de Janei.·o e n i1 de Fevereiro de 1882, 
61° da lndepend~ncia e do Imr>erio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.· 

Jlf anoel A.l ,;es de A1·aujo. 

· Clausula~ a que se ref'ere o Decreto n. 840,
desta data 

O engenho terà. capacidade para moer diariamente 200.000 
kih~ramma5 de cannJ., e fab ·icar. d:1·ante a safra de 10\.J dias, 
LOOO.OJO de kilogra.rriiuas de assucar, no minimo. 

li 

Todas as obras estarão concluidas dentro do prazo de um 
anno, contado do dia em que ti verem começo, na forma do 
art. 19 § 1° do Regula·nenLo approvarlo pelo Decreto n. l3357 
de 24 de DezetUbro de 1881. 

lil 

Si o capital fót· levantado fó1·a do lmperio, o pagamP.nto dos 
juros que forem devidos se e fectuar.i na Dele·;aci l do The
souro em Londres, de conformiiade com as reg·ras prescri
ptas nos arts. 7° e 16 do re.;ulamento supracitado. 

J.V 

No contnto '{UCJ a companhia celebrar com o Minist"o da 
Ag-ricult:Ira. Commerci~ e Obras Publicas em virtnde desta 
conces.;;ão, se declara.r:í. quo o concession trio. e a compan ':tia 
que eile o ·g·aair,ar, fi~a·11 su'eito' ás cbus 1hs do cit:1.do 
regul .. mento, e '1 cte :i companl11a s:Io conce::.iJ,>s os favore~ nelle 
mencion.Ldo;. 

Palacio do Rio de Janeiro em 11 de Fevereiro de :1882.
Ji anoet .4lves ele .-1mujo. 
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DECHE'l'O "". 8~08 - DE H DE FEVEREIHO Dl~ 188i 

Coucedc pr~}~~gio a l•'l'anc:isco Luiz J-Ia'Ho1· para o apparclho de sua il1YCI!~.;iL' 
.- quo denomina- C~~-ci_~_::t _au~~1naLie" cliipLk:t. 

AttPndrndo 110 que l!Ie IWJUí'rr.u Franci:;,•o Luiz Hnllier, e de 
COllfnnuidade com o 1Jareeer do Cowelh·~iro l'r"curador d<' 
Corua, Snber;~nia e Fazenda Nac,urwl, lle. por bci c.,nced••r
lhe privilegio por oito <~nnos pan1 o app~rt~lhn de Sl•<l inven· 
ção que dt>nomin• u- Ccv;'dt·ira <~Ulom;,ticn clliplira -, 
cuja de~cripção c desPnh<J uepos1tuu nu Arl'hivo Publico, 
com a clausula de que ~~mo exnme prévio do rül'rriiln ;~ppu
relho n;io será cff"eetivo o pril•i!Pgio, eessando a patrnte no~ 
casos previstos no <ll't. 10 da Lei de z8 de A~osto de 18.JI). 

Man<wl Alves de Ar,njo, do }ieu Con:dllo, Ministro e Se
cretario dP E<tado do,; i.\eg-ot:ios da Ag-rieullur<~, C(IIIJ[[IPI'ciu e 
Obras Public:ts, as~im o tenli;' f~lllt_•ndidu e 1";11·:• exeeutar. 
l':tlacio do Rio t.lr J~neiro em 11 de Fevereiro de 18t;:2, til" cl;1 
Independencia e do Imperio. -

Com a ruiJrira du Sua Mageslade o Imperador. 

Jlauwl _1freo de .!moju. 

DECHE1'0 .'í. 8'10\J- DE 11 IJ:' FEVEt:!Cill<J DJ,; li:i>:! 

Cuiil:Cl1e p~·i,:ilo.:;io t1 11eurit!l!C HriauL:w J!<li';L o .\,j.;;ul·•I' dt: ~:}ca;•,tll•e~lt'J dt· 
t:.az, de :WJ. invcn1;;lo. 

Allent.lendo no que i.\Ic rt!quereu l!en•ique Briar;lhe, e Tenuu 
ouvido o parrcer do Cnn<elheiro l'ror·urada:· d:1 ('ori\n, S"IJc
r:IDia e Fazenda Naeiorwl, Hei por bem Coneed .. r-lhe [Jrivi
Jcgio, por 10 :~nnos, pnra o app:11elho de mn h1e11\:i'o rle· 
n.lluinado- Avisarlor rl~ esc:~p::mento de gaz-. "egunuo :1 
descripç;lo e dc•enho que dt'po~itou no ArciJiv<• i'llhlit~o; 
f'Oll1 n dau~uln de que ~0111 n exain•~ próvi' do rlilo ;~pparelliu 
n~o ~crá t·ITectivo o privileg-io, ces.<ando 11 pnll'tHe nus C<~sos 
prel'btus no ••l't- 10 da Lei de 28 t.ie Ago,sto dD !8~10. 

Manoel Alves de Arnuj•,, do Meu r:om;pJho, ?!linistro c Sc
crPtal'io de E>IHdo dos .'íeg-oeios t!a A ·rir:ullur:~, Corumerc:o 
I) Obras Pulolic:~s, tiSS•ID o teu lia 1'111· ndido e fnra rx• t·ntar. 
P;dado do Rio de .honeiro em 11 do~ Fevl)rPiro de :ihR2. fito rla 
Independenci:~ r dn Iu•perio. 

.. ... ,..., ,..., ,.... ~ ·. .: '. ~ 
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HECRI<:TO .X. 8H0-Dr:: H DI': FRYEREIRO DE i882 

Concedo privilegio a Manoel José tla Si'Ya Pinto para a mar.hina de sua 
invcnt:ão denominada- Fonrc l·Jotor:t. 

Attendendo ao que Me requereu M1noel Jose~ da Silva Pinto, 
e d~ conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador 
rla Cori1a, Sober:mia e F<tZenda N~1cional, Hei por bem Con
,-·,·der·lhe privileg-io. por tO annos. para a machina deno
minnd;l -Fonte Motorn -de ~ua in ~-.m~ão, cuja descri IJÇ1io e 
de~enlio depo,;itou no Archivo Publ:co, com a clausula de 
•1ne sem o exame 11révio da ditn machin:1 nao serit effectivo o 
priviiogio, Ct>Ssando :t patentfl nos casos. previstos no art. !O 
da Lei de ~R de Ag-oslu de il\30. 

~l::moel Alves de Araujo, do Me, Conselhn, Ministro e Se
cretario de E~t~du dos Negados dn Agricultura, Cummercio 
t1 Ubr<ts Publicas, assim o tenha entendido e faca exN·.utar. 
Pal:u;iu do Hi•> de Jam•iro em 11 de Fe\'ereirfl "cte f88;!, tiJo 
da lndPpendencin () do lmperio. · 

Cnm :1 rnhric:J de Su:-t lliagestade A Imperador. 

Jfanoel ,1/t·e~ rl·• l1·aujn. 

DECRETO N. H'l'l.l -DE H DE FEVEREIRO DE !882 

1:onrMll' p~ivilcgin a Canlillo Fanrc ra•·a o melhommento de sna invrn(iol 
introdmido na• baterias ;::alvanicas do polarisa~ão. 

Attendendo ao que l\Ie reque1·eu Camillo F:lllre, e de con
fonnid,,d,~ com o parecer do Conselheiro Procuranor dn 
Corôn, SnbPr;mia e Fazenda Nacibn;tl, HPi por bem Conr·eder
Jhe privilcl!io, por tO. anno~, para o melhoramPnto de sna 
im'enç·:o introduzido nas h:ltPrins galvnnic3~ de polari~ação, 
rlenominndas- Pilha s_Pcundnria -, srgundo n descrip~·ão 
que· depositou no Archil•o Publico, com a cl:msuln de que 
s!:'m o exame prévio do referido melhoramento não será effe
etivo o privilegio, CP.ssando a patentf\ nos casos prevh:tos no 
;lrt. 10 da Lei de 28 de Agosto de :1830. 

~fnnoel Alves de Araujo, do l\Ieu Cflnselho, ~linistro r Sr
cretario de Est:~do dos N··~orio:> da A!!r1cultura, Cummercio 
e Obras Publicas. :tssim o tenha entendido r f;tça executar. 
Pnl:,cio rio Rio de .Jnneiro e:n H d!l Fevere1ro de :l88:!. 61" dn 
lnrlrpendenr:in () do Tmprrio. 

f.om :1 rubrica de Stln l\l~gestade o Imp()r:tdor. 

!1-fanol'l Al1•M dP Armr}n. 
d'c"'.-r..:J.':f:"'"'-:f'\:10 
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DECRETO .N. 8412- DE H DE FEVEREIRO DE !882 

Concede privi!egio a Izidoru Pinho para o systema de eixos de sua invcneão, 
·- . a que dcnominon -Syst•:ma Pini;;:- -

-..;.....---------- -.-

A!trnilrniln ao que Me :-eqneren lziclom Pir.hn. e dR rnnfor
midadP com o !•ar1~rE'r rlo C•·nsell:eiro Prucurador da Cnrôa. 
Sob rania P FaZPI!d<i .Na~ional, H1·i por hPBI COIIC•·dt>r-ll•e 
prh iil'g'ÍO, por iO:IIIIlO,, fHIJ':I O ~Y'IPII1il iJr, eiXt•>, I]U•· diz ter 
inve•·lado P que d··nr•min••!l - Svs:,·m:• Pinho - >t'l.!lll!flo a 
de:<c-ripç~o P d· ~· nho que rJ,.,,osiiou nu An·h!vo Pu!dit·•·, Cl·ll1 
a ciau~ul · de qn(~ ~Pnl o fL\lHnc ~~ievio dtJ tcft-.. rido :'y:-t~rna 
n~o >e• á ~~ffedivo r. !•i'Í\ ilt•g i o. cr"'' lido <J Jl~li'r:te JH>S r:asus 
prevbt11S :to <11'1.. 10 (!;J LPi d·· :28 c:e .-\gust" d~< 18;!0. 

Ma11or·l Alv<>., de Ar<lll}•. <lo :1Ien (on>Ptilr•, Minis:ro e Se
crt-·l:-fiO d1• E ... fadu fi•,:-: ~l'!,.cwin-.. dtt :\!!Tic~tJI!un1 .. Cotn:n•·rt·io 
e Obrn~ PubliCtl:<, :•s,;im (; t<-nlw !'Li•·:1dit.O ·~ f:1ça •·v•·utar. 
P:dacio rio H in de .l;w:·i:-o r·m li de Fevereiro de 11:í8t, ti1° da 
Independeucia e do 1ruper!o. 

Com a rubrica de Sua M<•gesiade o Imperador. 

Jfanoel • l.tres de j rau,jo. 

DECRETO .X. 8M:3- DE H DE FEVEREIRO DF. I882 

Concc,Je privilegio a ~!ant~cl Lopes Dias para o 3.pparelho de sua inlCH{:ãu .. 

d,~stúi3.dõ--:~ obstar o dcsencanilham~!!-t~ _ n?S'.~~~~adas Uc fc~;!J· 

Attend~ndo ao qne Me requer~'U Manoel Lope" Pias, e de 
confonllit.l<ule t'Oill o p:~r·et~er do COIISt•lheiro Prrwur;~dor da 
Cmô<1. SolJerani:t e Fazenda N:~d"n1tl, !lei por betn C•IIICP
dt>J'·Ihe pril i)t'gi" por 10 armo- p:1ra o arp:~rtdho de sua 
ÍnleTII'ão, d•·:<tin;ldO il OliS[;,[' O dl':<t~lleiiJTiiha:llel!to 11a< t'S

tfiiOlJS de f rrn, s'~J!nndn 11 rJ, scrip•.:ão ,. d•·senho que dt>pO
siton no Ar,·hrvo Public·p. C•·m a i:l~nsula Ot' uue ~Pm o 
examc\ prt'vio do dito appárelho n;ioseróeffed!vo o'pl'ivi!•·gio, 
C• ssnndo a patP-nte nos casos previstos no art. 10 dn Lei de :28 
de .-\go~to de 18JO. 

M;mof'] Alves de Arnujn, dO Meu r.on~<>lho, Ministro e Se
cretario de F..>tado rlos l'lego•·ios d:• A:airultura. Comrn!'rcio e 
Obras Puhlicn~. as~im o tl'nh2 entendido P. fnc::r t'Xf'cutar. 
Paludo do Rio ·de Janeiro t'ffi H de Fevereiro de· i8ii2, 61° da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 
·~o:f\:I".AP' 
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DECRETO N. 8&H - DE H DE FEVEREIRO DE 1882 

Concede privilegio a Antonio Fernandes da Costa Gnimarãe; para o- Motor. 
manual, de sua it.venção. 

Attrnilenilo ao que Me reqlH=~reu Antonio Fernande~ da 
Costa Gnim;~di·~~. e de confomtidade t;om o P••reeer do .:tm~e
Jh .. iro Procurador da Cort'm, Solter;~Iiia e J<'aiPnda Nitcinn;~l, 
Hl'i por bPrn Cottceder-lhe priviJ.,giit, por tO ~nno~. p:~ra fa· 
bric;tr e vend,·l' o "JIJillreifl,, de ~ua inveth;:\o d··notniu::õo 
~ :\'lotor·lltanu;tl-. cuj11 dt•scnpc·ã' e d··~enlto depu~1tou no 
Arehivn :>ub(.,·o; com'' l'l:HI~úla d" IJUe s•·m l' t'Xame prévio 
do dtto ;~ppart·.lho não ~e1·á plfertivo o priv<IP.l!:O, <'P~~ando d 
pntPill" nos casiJs previstos no art. lO dà Lei de :l8 d0 Agusto 
de J8JO. 

Manoel Ah·es de Arn•1jo, do Meu r.onsPII~o. !lfini~tro e Se
cret"rio d.· E~tarlo dos :Neg•·cio~ da Agru·ultur~. Ct.nllnl'rcio 
e Ubras Pllblic11s, ••ssi111 o IPII'ha ent··11rlido e fnr" e\1-'l'lll:tr. 
P;.(aeio d•• Hio de Jatwiro em il de F!!Vereiro d!! i~ts2, 61° da 
lndevendencia e do Impcrio. 

Com a rubdca de Sua Magesiade o ImpPrador. 

"lfanoel Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8&.15- DE H DE FEVEREIRO DE 188~ 

' ' 1 ,. 

Concede privilegio a Areós Irmãos para o- Catador iiiclinado -, de sua 
· in vouÇão;' · · " 

Attendendo ào' qué Me reqi1er1>ram Aren~ Irmãos. ~di> ron
formidadP. com o p;n·ecer do r:on~etheirc, Prfiturador da Co1ôa, 
Suben•nia e f.,zendà Naciuh I, He1. por hem '..:unce.Jer-lhes 
privde:.rio. por lO ~tnnoE, ,para o tlppllrHho de· cat:.r'cnf,.>, de 
sua in1·eneãu, denurniiin.to- Cat~dor indiilado -, ~i·giindo 
a de~cripção e d<'sen!Jo qu~ dP-positnram no A•·cltivo Publ1cu; 
rum a tl .• us<~hl rlP- que ~em o PX:t!lte prévio do dito apJ.wre
lh I IIÍIO ~erá eff,·cLivo O IJI"IVíl.·:.rio. ep~S llld•l a pnlenle IIOS 
C<~~os previ~tos no art: · iO d;• Lei de2~ de Agusto .de. iRJO. 

M D·•el Alves de Araujo, do Meu Go·,setho, Mini,-tro e Se· 
creiario do;:. Est do do~ Negoc·io~ da Ag-ricullurn, Cotttlller·cto 
e •ib1·as PUhlicas: às4n'l o tenha entendido :e fa-::• executa!'. 
Pal:1cio do Rio de Janeiro em H de Fevereiro de i8tl::l, fito da 
Independencia e do Imperio. 

Com. a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Àraujo. 

'' 
~ 
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llECP.ETO N. H'~i6 - nr. 11 1m FEV.RilF.IIW nr.; J8s:l 

Cl1necdo p:·ivilc;io n Antonio Lopc~ c~udozo para o .pro~.esso do sua iuvenc·ão 
rlc,tifi:;[{O a torn"r o p~o.,lcJ .incxplo;iro, dc;iJ,feetatlo c t'Oloratlo. " 

Attendendo :10 que Me requereu Antonio Lopes Cardozo, 
e Tendo ouvido o Conselheiro ProcuJ'ador da Curôa, Sobe
rania e Fazenda N~cion:d, Hei por bem Coaeetlt~r-lhc pri
viler.-io. por cinco anno~. p:1ra o proees..;o de sua invcnrão 
dt·stinado a tornnr o petroleo inexplosi\·o. desinfectaoiÕ c 
eoloradu, seguHdo ::1 de..;cripçilo que depcsitou nn :\rd1ivo 
Publico; co.u a clausula de que sem o exnme préviu do ff'· 
ferido prur.esso niio será elfectivo o !Jrivilt'gi·•, r1;s..;audo :1 
pntentr. nos casos previstus no :1rl. 10 da Loi de 28 de A~osto 
de :1830. 

Manoel Alves de Arnujo. do Meu Conselho, :\linisti'O n 
Secretario de E'tndo dos Ne~ocios da A~rkultura, Com
merci,, c Obr:1s Pn!Jiicas, assim o tenha entendido e f:,~·a 
executar. P:.J!Ilcin do Rio de Janeiro em H d'~ FevPreiro 
llf' ·1882, ílf 0 da JndepPlldi•nr,ia e do fmpt~fiO. 

Com :1 rnhrir.a de Sua :\fr.gcstaLlc o lmper~dor. 

;llannPI _I/1.'P.< tf, .. hrwJn. 

DECRETO No 8/j.ii- DE H DR FEVEREIRO DF. 188::? o 

Conce,le pfiJ!lcgio a Franci5co Jc Camar~o Pinlo para o :-:ystcma ~~~ ...:u:t iu .. 
YcnÇão-de nmrehar c sccca!' h erva mate sem o calor rlÔ fn_:!o. 

Altendendo ao que llle requereu Frnnc~isco de Camarg-o Pinto. 
r, Tendu ou v ido o Conselheiro Procurador da Corõa, Soberania 
e Fazenda Nacional, Hd por beill Conceder-lhe privilegio, 
por 10 annos, par.1 o sy~t .. ma de sua inven~·ão e dt•stina lu La 
murchar e seccar herva m<.lle sem o enlor do fogo, se1{undo 
a de:<cripçilo que de(Jo~ituu no Archivu Publico; eom a 
dausula de qne sem o exame prévio do referido systema 
não ~erá effectivo o privilegio, ccss~ndo a patPnte nos casos 
previstos no art. iO da Lei d~ 28 de Agosto de i8JO. 

'\tanoel Alves de Araujo, do 1\feu Con~elho, 1\finisiro.:[e Se
cretario de Estado dos Negocios da Ag'l'icullura, Commercio e 
Obr<~s Puhlicas, assim o tenha rntendido e f;,(·a executar. Pa
lncio do Rio de .JanP-iro em U de Fe\'ereiro-de 1.882, 61" da 
fndepr.ndr,neia e do Impel'io. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperadot·. 

:tlanoP.l A b•P..~ dP. A m11}n. 
•"'A.f'\P~P.,AAP 
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IH~CP.ETO i'\. 8H8 - OE i { DE FR\"EREinO DE t8R2 

Concerto permissão a Yaleriano Manso da Costa Reis para explorar ~ll.ro e 
outi'OS rnineracs na frer;:uczia. c.le ('nnznnhas do Campo. da ProYinem do :\finas 
Geracs. 

Attendendo ao que Me requereu Valeriano Manso da Costa 
Reis, Hei por bem Conceder-lhe perrnis~ão pnra explorar 
ouro e outros rnineraes em terreno de sua propriedt1de nn 
fr·e:,:-uezia de Congonhas do Csmpo, munieipio de Ou1·o Preto, 
da Provrnria de Minas Geraes, mediante as elansnlas que 
eom <·ste bnixam as~ign:~da:; por Mnnnel Alves de Araujo, 
do Meu Conselho, Mmistro e Set~retario de E:;t:~do dos ~e
gocios da Agricultura, Commercio e Obras l'nhlicm:, q un 
assim o tPnha entendido c filça execut;lr. Palacio do Hio de 
J:~neiro em H de Fe\rereiro de :1.882, tito da IndHpeudenci:t r· 
1lo fmperio. 

Com n rnbrica de Sna Ma~estade o Imperador. 

Manoel Alres de AraHjo. 

Clnt*lilnln!ii n que se ref"ere o Decreto n. ti&-'118 
deto;tn dat.n 

I 

E' concedido o prnzo de dous annos, contado~ · dr.st:1 data, 
n Valeriano Manso da Costa· Reis para, ~em prejuim de 
direitos de terceiro, explorar jazidns de ouro e outros mi· 
ner:ws ern terreno de sua propriedade na freguezia de Con
gonhas do Campo, município de Onro Preto, da Pro\'incin 
de Minas Ger:~es. · 

li 

.-\s ex:plornçõrs poderão ser feitas por qu~•lquer dos modM 
rrcommendados peln ;:ciencia. · · 

III 

O concessionario obriga-se a indemnizar qualquer dnmno 
ou prejuízo que o~ tr<~balhos da explorariio r:~ttsarém nos 
proprietari os ron front:on tes. · 

Esta indemnizaçào ser:í feita mP.dilmte nrbitragem dn pP.
ritos, os quaes serão nome.odos, dons por parte do conces
sionnrio, e dou~ por parte dos prPjudirados. 

Si houver empate será decidido. por um quinto arbitro 
nomeado pelo Ministerio da Agricnltnra, Commr,reio e Ohr:~s 
Pnhlirns. 
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IV 

Será ig-ualmente obrigado a re~t ·belecPr á sua custa o 
curso n11tu r ai das aguas que tiver de desviar de seu lei r o 
p••la nece<sid •dt! dos tr·;~bal!w~ da ex~lora~ão. 3i o desvio 
de~sa< ;oguas prejudicar a ierceiro, não po,Jerá razer sPm 
licen•·a deste, que pod,•rá >et' supprida mP-diante indem
nização, na fórUJa eslaLelechla na clausula 3 ... 

v 
Si dos trabalhos da explornçiío resultnr a form~ção de pan-

. tanus ou e~lagnaç:•o dt> ag11:1s qne pos,am p!'Pjudie:•r a snude 
dos murodores d;r circulllviziulwrwa, o cunces>ionario será 
obrigado •• deseccar os terrenos alag11dos, restituindo-os a 
seu antigo estauo. 

VI 

As pesqnizas de minas pot mPio de cavas, poços ou galerias 
no terrrtu.rio ti<'st:o concessà·• não terão logar: 

L 0 Sob os cdilicws e a 15 metros de su:1 circum 'erencin, 
salvo na ultima hy!)othese, sómente com con-entiruento 
expr sso e por escrípto du respectivo prOIJrietario, e me
diante os trabalhos de segurança préviamente approvados 
pelo ministerio ola Agrieultura ; , , . . . 

2. o Nos caminhos e estradas publicas e a i O metros de cada 
lado delles . 

VII 

O conces3ionario fará lPvantar plantns geologica e topo
gra!)hica com p-ríis que demonstrem tanto quanto pt•rmit
tirem os tr•b~lhos que tiver feito, 11 superposi~,;ãn das ca
madas mine1·aes, e remetterá as dit~s pi:Hltas á Secretari:1 de 
Estado do mencion:<do Minis:erio acornpanh<<das: 1~· de 
amo>tra,; do miu'eral e· das variPdad•·s da,; eantadas; 2• de 
uma descripçào da vos><ant:a <la> win.~< do> terreuos de d· miuio 
publico Oll pHrticuliJr neces~arios á mint'rac;:~.o, corn dt'sig
na• .. ·ão dos nomtls d0s pro!Jnetario~, das edilic:.ções nelles 
existentes e do uso ou emprego a que silo destinadas. 

Vlll 

Sati~feitas as cl:msulas deste decreto ser-lhP-- ha concedida 
autorização para lavrar a mina que descobrir nos lo~ares 
por elle dt·signadus, de a•·córdo com a' leis e condit;ões ljUe 
o Governo julgar conveniente estabelecer no aeto da con
cessão no interesse da mineração em geral e em beneficio 
do Estado e dos paniculares . 
. P.ã.l~H;io ~o Hio de Janeiro em U de Fevereiro de !882.
M~noel Alves de Araujo. 

~eA:f'V'V.I' 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 203 

DECRETO N. 8419 - DE H DE FEVEREIRO DE 188~ 

Concc lo pcrmiosão a Hcllriquc; ~far.1uo Lisboa c ao Dr. Frederico 
~1ariaho de Azev -lo para e~,>brar minerans no mn .ieipio do ~ova Fri
burg,J, da Provineia do hio tio Ja.~eiro. 

A:tenrlendo r~n qur, Me r••quereram HenrirJne Mllrques 
Li'bo;~ e C· l:r. FrHericv ~!ar:,,:.o <!e ,~zPvedo, Hei ~·ur ~Jcm 
Con•·,.tJe:-li.es permis'f''l para expl"'·;;r,·ln mirH'I';lP~ no mu
nici1.io dP :\"11va Fl'ibur: o, cor;1 enet•':ii" da fr-·guPzi11 de 
S. Juào B"IJli,;ta d" 1nesnro tnunidpio, c..ln Provir·•·w rio Rio 
de, .l;llreiro, rne:'i:•nle a~ r·h•usni:1s q:re Cll!ll este b:oix~m 
a~>ignada< por MIIIIOt•l A:Yes de . .\n,uj••. do l\leu r;umrllro, 
l\11nbt ro e Seerr1ar11• ''" Est~do dos Nt>g"cins da Ag··it·ultura, 
Comn:•·rl'io .. (JbrH' l'ubli··;ts, qute ;.s,im o t••nh:~ •·ntendido e 
f<•\·a ex e· ui ar. Pal11ciu dn H in de J,,neir .. Plll Jl de Feve
retro de 188z, 61• i.la Judepen .end<~ e tlu lmp~rio. 

· Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

iWanoel Alves de Arau,io. 

Clausulas a que se re:f"ere o Decreto 
n. 8419 desta. data 

r 

E' conrerlido o prazo rle dnus anno:::. con•~dos drsta data, 
a Henri.iue M: rq11es Li-h• a e an Dr. Frerh•rico M rinho de 
Azev•·d: p:.ra. ~Pm prejnizo dos direit"s dP terceiro. explora
retn nlinPrnPs no rniruit-ipiu de Nov" F1 ibur~n. d11 Província 
rio Rio de J~neirn, cnm C\Ct•pç:,o da frPgiiPZÍ<I de S. Joi10 
B·· plt~ta, ondt• sr··mente pode ruo fazer trai.Jalhos nos terrenos 
de sua _provriedade. 

li 



conces~ionarios, que responderão pela indemnizaç;iío de todo~ 
os prejuízo~. perdas e dnmno~ causados a·~ proprietarios. 

Pa1·a concessão de se111dh;mte supJll'imeHto, o Pre,;Hente 
dn província. m;mlará, por edit<JeS, intim111' os proprif~tarios 
parn, dentro de prazo razoavd lJUC marcar, :liJr,:seutarem os 
motivos de sua opposh.;ão r. req Llernn~m o rpv' jnlg-arem 
neces,;•rio a >eu rlireito. 

JJ[ 

O Presi1ent.e da pr.ovinci~ concederú ou nel!arú o .~uppri
ment'l requeri,fo, á vista das razõ<:s eXJtendi,fas pelos pro
priet:JI'ios, on ú r<>velia de,tes, declal'tllldo os fun,Ja.uentos dr 
su:1 dedsão, da q wl poderão os interessados l'ecorrer para n 
)linisterio da Agricuiwra, l:omrne~·cio e Obras Publi•·as. 

Este recurso, porém. sómente será rect~bido no etfdto de· 
volntivo. 

IV 

Deliberada a concessão do supprimento de licença, procn. 
der·sn -ha immediatamente á avaliação da fiilnça, de que 
trata a chmsula 'il", ou 'da indemnizaçào dos pr••juizos alie
gados pelos proprietarios, por meio de arbitros que serão 
nomeados, duus pelos concessionarios e dou~ pelos proprie
tarios. Si ho(l ver empate, s~rá decidido por um 5° arbitro. 
nomeado pelo pre~idente da Província. 

Si os terrpnos pílrtPncerem ao Estado, o á• arbitro será no. 
meado pelo Juiz de Direito. 

Proferido o l:mdo, concessionarios seriio obrigados a elle
ctunr, no prazo de oito dias, o depo>ito da fian\.'q, ou paga· 
mento d11 importancia em que f<lr arbitrada a ind~Jrnniz:~riio, 
sem o que não lhes ser:í concedido o snpprimento da lieen()a. 

v 
i\ indemnização de que tJ'ata a clau~ula antecedente serú 

devida ainda quando:~:; explorações forem feita" em terrenos 
de propriedade dos concessionarios ou do Estado. uma vez tJUe 
della possa provir damno on prejnizo aos propriet:~rios cnn
frontantes. 

VI 

.Serão irrualmente obrigados a restabelecer, á sua cu:<tn, o 
curso uatural das :~guas QUP. tiverem de desviar de seu leito 
pela necessid:~dtl dos trabalhos da explorHção. Si o desvio 
dessas aguas prejudic:~r n terceiro, não o poderão fazer sem 
licenÇa deste, que puderá ser supprida mt>diante imlemniz::H)iio 
nn fórma P~l3bPierirla n:a cl:m•nla L a 



VII 

Si do:> traiJIJlhos da exploração resultar a fot·maçiio tle lJ:lll· 
t:mo~ ou est:•gna!)iio de r•guas qu" poss.•m prejudicar a 5aude 
dos morndores d:t circumvizinhanç:•, os conces~ion:•rios ser:io 
obrigados " de:-eccar os terrenos alagados, restituindo -os a 
:>cu <~nligo estado. 

Yllf 

As l;esq uizas tle tuiuas por meio de cav~1s, p(;l_!os c galerias 
tiO tvrriturio ue,;l<t Cüll('~SS~ú não terão lugnr: 1°, sob O:< 
•)dilkios c a-:;; 111etrus de sua circumferenda, :::alvo na ulliuw 
hY!JOihe,c, súmeute com consentimento cxpres~o e pores
eripto do re:<pectivo proprietario. E:;t•! con-entimento n~o 
podel'á ser supprido pela Pre,-idenci~• da província; 2°, uos 
c:tminhos e cstrad:•s pu!Jlic;~s e a 10 metros de cada lado 
dclles; 3°, nas puvoaç!Je~-

lX 

Os conce;;~ionnrios farão levvnl<Jr pl:lntns geologie;; c t"po
gruphiea dos lt•rreuos explurados, com perlis quedemoiL"lrem, 
!ttnto qu:mto permittirem os tr:tballios que tiverem feito, " 
~upcrposiiJ:iO t!:ls c:tnl:ul:ls llliner:•e~, c remett~·r:iu us dita~ 
pl:lnt:•s, por intcnncl'liu d<J Presideucia da provineia, :i Secre
t:•ria de Est;11Jo dos ~eg-odos da Agrieultura, Commereio •: 
Obrns PutJlil::ts, :lCOlllpanhad<Js: 1", tle amo~tr;~s tlos mesmos 
mincraes e das variedades d:•s camadas de terras; 2°, de 
uma •lc.>crip~·~o miuucio~a da pos>:•n•·a das min~s. dos ter
rrnos de domínio publico e IJ:ll'tieular, nccessario:; :i minera
l;iio, com tlr.signn,:iio dos pruvricl<~rios elas edificações nelles 
existentes e dn U"O ou emprego 3 que siio destinad;~s. 

Outrn:;im, indii':Jriio qual o meio mais apropriado para o 
tran~porte dus prcductos dn miner·:1ção, e qual :t dist<lllcia 
entre carb urna das minns e os povoados mais proximos. 

S:•tbi't·!tas o:' d<Jusulns dl'ste decreto, ser-lhes-lw ('Oncediila 
autoriz:H:iio p11ra hvrar n,; ntirws que descourirem nos lo
g;•rrs J!Or clles imlic:~dos. si prov:mm1 ter a faculdatle preci~a 
pan•, pot· ~i ou por meio de companhia IJUC org:wizarem, m:•n
lerem os tr:~lmlhos de minera~i;o no estado exigido pcl<~ pos-
sanl~:l d"s minas. • 
~a h\ I•Olhese de uão ser-lhes concedida :~Jarra das minf•!' 

como ile.-cohridore~ de~t;~s terão direit' a um pn"mio fixado 
pelo t:oYcrno, ~egnndo a importancia dw; miu:~~, o t!Ual lhes 
ser~i pngo por :l(jUelle a !Jlll'lll forem cll:ts coneedidns. 
~o :leio di! eonressiio da lavra ~erão est:~!Jelecidas as condi

çut~s que o Govnrno enrendt>r eonvcnicntes no interesse, quer 
,1:J miner:tç<in em geral, quer do E~tado ou rtos partit·ulares. 

Palacio do Rio de J<meiro em H •Je !"~Yerdro d~ i88"?.-
iii~,~~·rl .llt"t-'8 l!e A,·c·.'.~") 
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DECRETO N. 8420 - DE H DE FEVEREIRO DE 1882 

Concede permissão ao Barão de Nova Friburgo para cxplr:~rar mtnas dCV 
chumbo o outros metac; a a fJ·cguozia ,lo S. Ju.io B.Lptl.;ta, .to muuici pio 
de "~Cn·a Fáburg~> .. ua Prod .. cia Jo Rie» do Ja!JCJro. 

Attendendo ao que Me requere·1 o Barão do ~ova Friburgo, 
Hei por bem Conceder-lhe permissão para explorar minas de 
chttmbo e outros met;1es na freguezia de S. João Baptista, do 
município de No1·a Friburgo, na P!·ovincia do Rio de Janeiro, 
mediante as cla:.~sulas que com este baixam assignadas por 
Manoel Alves de Araujo, d > Meu Conselho. Minist;•o e Secre
tal'io de Estado dos Negocias da AgricultuL·a, Cummercio e 
Obras Public.1~, que assim o tenha entendido e faça e'\ec ttar. 
Pal•cio do Rio de Janeiro em 11 de Fevereiro de 1882, 61° da 
Indepe~dencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Suá Magestade o Imperador. 

Manoel .<ilves de Araujo. 

Clausulas a que se ref'ere o Decreto 
n. 84~0 desta data 

E' concedido o prazo de dous annos, cqntados desta data, ao 
Barão de Nova Friburgo parct, setn pre_iuizo dos direitos de 
terceiro, explorar minas de ·chumbo e outros metaes na fre
guezia de S. João 'B.1pti.;;t L, município de No1·a Ft·iburgo, 
da Pr:wincia do Rio de Janeiro, com excep,ão, porém. dos 
ter ·e nos pertencentes a Henrique Marques Lisboa e ao D,·, Fre
derico "\larinho de Azevedo, situados na mesma freguezia.. 

·li 

As exphrações podPrão ser feitas por qualq•ter do<> modos 
recommendados pela sciencia. As que se tiverem de fazer ern 
terrenos possuídos pot· meio de s:JUd •gens, cavas. poços, 
galerias ou a eco aberto oito podeJ•il.o ser e:s:ecut1das sem au
toriuç:'ío escripta d s p;•op·ietarios. 

!Si esta, porém. lhe fô · nega ia, po·lerà ser snpprida p'la 
Pre;i lencia da p,•ovinci.•, mediante fiança p~estada pelo con
ce:'sion,.rio, 11UC re~p.1n .!eri p"lõt ind mni~·.•.çfl:o d~ todos os 
p;·ej ;rizos, perd.•s fl d .umus causados aos prop ·iet.11rios. 

Par<~. concc>são de semelh:lllte supp1·irnrmto o P ·osid,mte rla 
provinr·ia mand:wà, por Pdi-taes, iatiJllar para. dentro de prazo 
razuavel que lllat•car, apr·esentarc;m os •notivos de sua op,>osi,;ão 
6 l.."eq~e!"erem. o qu..s julge.!"e.22 .ue~r.io a seu. di.:=ei~. 
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III 

O Pre~idente da província concedera ou negar:í. o supprimento 
re1uerido; á,. vista .das ·razlíes ex.,endid;J.S. pelos . pl;'op.riet .• rios, 
ou ã re;elia de>tes, decl<l.rando os funlamentos de sua decisão, 
da q u ll pode r;io os in.teressa1os reco ·re.r pa.ra o Mi.Q.Isterio dá 
Agricultura, Comme:·cio e Obras Publicas. i<;ste recurso, po1·âm, 
não terà atreito suspensivo. 

IV 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, proce7 
der-se-ha immedi1tamente á avaliação da .fiança de que trata a 
clausula 2" ou à t indemnização dos prejuízos alleg-ados pelos 
proprietarios, por meio de arbitros que serão no.ueados, dous 
pelo concessionar·io e dous pelos proprietarios. Si hou 1er empate, 
serà decidido por uin quinto ·arbitro, nomeado pelo Presidente 
da, I;Jrovinc.ia~ .d · • · • ' · . ' · • ' 

81 os teuenis per~ehéererh ao· Estado, o quinto al'bitro será 
nomen~o pelo .Juiz de iiireitó. · . 

~rufe ·idoo lau io, 'o concessionario serã obrigado a effectnar 
no p ·azo de oito dias o depo-ib da fiança ou pagamento da 
im2ort ncia em que for arbitrada a indemnização, sem o 
que não lhe serà concedido o supprimento da licença. 

v 

A ind~mnização de que trata a clausula antecedente será 
devidt ainda quando as explórações forem feita.s e'in ieí-ras de 
propriedade do concessionario ou do Estado, u.na vez que deUa 
possa provir damno ou praj uizo aos proprietarios confron-
tantes. · 

VI 

Serã igualmlmte obrigado a restabelecer à sua custa o curso 
natural das agtus que tiver de desviar de seu leito pela 
nece~sidade dos trabalhos da expl 1ração. 

Si o de.svio dessas a~uas prejudicar· a terceiro, não o poderá. 
fazet• sem licença deste, que p:lieroi. ser supJ:>ridJ. med.ante 
indemnização, na fórma esLbelecida na clausula 4." 

VII 

Si d')S tr:otb'11'11')S da e'\ploração resulta· a fo"maç'b de pan
tanos Õu estagna;ão de ag tas. •]U~ pos<am preju !Ícar a s.tude 
dos m •ra1ores da ~irc!lmviúnh.1nça, o conl~essionariJ serà 
obr-ig.do a de~occar os terrenos alagaãos, restituindo-os a seu 
a.nt.igo e.;t<>..<k>. 



\'lll 

As pesquizas de minas por meio de cayas, poços e gale1·ia11 no 
tcrritorio desta concessão não terão logar: 

1. • Sob os edificios e a 15 metros de sua circumferencia, 
salvo na ultima hypothese, s:imente com consentimento ex
pressfl e por escripto do respectivo propt•ietario. Este con
sentimento não poderá set· supprido pelo Presidente da pro
víncia; 

t.o Nos caminhos e esLI"<tdm; publicas e ~• iO mett·os de cada, 
lado dêllos ; 

~- 0 Nas povoações. 

IX. 

O concessionario íarà levantar plantas t;·eologica e topogra
phica dos terrenos explorados com perfis que demonstrem. 
tanto quanto pormittirew os trabalhos quo tiver feito, a 
superposição das camadas minet·aes e remette;•á a> ditas plantas, 
por intermeiio da Presidenci<t da pt•ovincia, :.í Secretaria de 
gslado dos Kegoeios da Agricultm·a, Commercio c Obras I'u
iJlicas :.~companhadas: 

Lo De amostras dos mesmos mineraos c das variecbdo:; da~ 
·-~amadas de terras ; 

2. 0 De uma descripção minuciosa da possança das llliua~ dos 
terrenos de dominio publico e particular neces~arios á mine
ração, com de3ignação dos proprietarios das edific tções nelles 
existenLrs o do uso ou emprego a quo são destinadas. 

Outrosim, indicar{L qual o meio mais apt•opriado para o tt•ans
porte aos productos da mineração e 'lua! a distancia entre cadt, 
nma da minas e os povoado~ mais proximos. 

Satisfeitas as clausulas d~sLe decreto. ser-lho-h<> eOJH.:edi•la 
autorização p:1ra lavrar as minas que descobrir nos Jogares 
por ello indicados, si provar ter a faculdade precisa para, por 
si ou p .r meio de companhia que organizar, manter os tt•abalhos 
tht minerac;:.ão no estado exigido pela pcssança das minas. 

Xa hypoLhese de nãn ser-lhe concedida a bvra das mina:;, 
como descob!'idor destas terà direito a I:Wl premio Jixado pelo 
Governo, segundo a importancia das minas, e que lhe set·á pag<• 
por aquelle a quem forem cllas concedidas. 

No acto da concessão da lavra serão estabelecidas condiçõo.> 
que o Go\erno entender convenientes. no interesse, quer da 
minora<.'iiO em geral, quer do Estarlo e do3 particulares. 

f'alacio do Rio .de Janeir.> l'tn 11 tlo F~'v·~rl:'iro de 1882.
Jf anocl Ah•c.~ de Am1Úo. 
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DECRETO N. 8'1:2:1. -DE H DE FEVEREIRO DE :1.882 

Couecdo autorização á Carlos Boueault para explorar ouro e outros metaes 
ua Provineia de S. Paulo. 

Attendendo ao que Me requereu Carlos Boucault, Hei por 
bem Conceder-lhe autorizacflo para explorar ouro e outros 
metaes no rnunicipio de Mogy da~ r.ruzes, Província de 
S. Paulo, medinnte as clau>ulas que com este baixam as
signadas por Manoel Alves de Araujo, do l\feu Conselho, 
Ministro e Secret3rio de Estado dos Negocias dll Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, que assim o tênha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em H de Fevereiro 
de :l882, 6:1.0 da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagegtade o Imperador. 

Manoel Alves de .4.mujo. 

Clausulas a que se ref'ere o Decreto n. 8~~1. 
desta data 

E' coucedido o prazo de dou& aunos, contados desta daLa, a 
Carlos Boucault para, ~em prejuizo de direitos de terceiro, 
explorar ouro e outros metaes no municipio de Mogv das 
Cruzes, da Província de S. Paulo. · 

H 

<\.s explora(~ues poderão ser l'eitas por qualquer dos modos 
recommendados pela sciencia. 

As que se tiver.;m de fazer em terrenos possui dos por meio 
de sondagens, cnvas, poços. galerias ou a céo aberto não po
derão ser executnd:.is sem autorizal"ão escripta do~ proprie
tarios. Si esta, porém, lhe fór negada, poderá ser supprida 
pela Presidencia da província. mediante fiança prestada pelo 
com·es· ionari<~ que responderá pel:t in lemnizar;ão de todos os 
prPjuizo~>, perdas e d:1mnos caus11dos aos prnpriPtal'ios. 

Para !'Onces~ão de semelhante supprimento o Presidente da 
província mand~rá por editaes intimar os proprietarios 
para, dentro de prazo razo:Jvel que marcar, apresentarem os 
motivos de sua opposição e requererem o que julgarem ne
cessario a seu direito. 

PODBft EXBCUT!\"0 1382 
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III 

O Presidente da província concedPrá ou nea-nrá o suppri
mento requeri ri·' á vista das razões expendidas pelos prOí)rie
tario,; ou á revelia destes, decl<~rantlo os fund 'me r r tos de ~ua 
decis:io, da qttal pod~rão os interessados recor-rer rara o 1\ii
nisterio tia .-\gricultur;,, Comrnerrio e Obras Publicas. Este 
recurso, porém, não terá etfeito suspensivo. 

IV 
Deliberada a concessão do supprimento da licença, pro

ceder-se-ha imr»ediatamente á avaliação da fiança de que 
tr:ltH a dausula 2• 0u da indemnização dos prejuízo~ :.llle
gados pel(ls pro~prretarios por meio de í1rbitros que ~erão no
meados, dom; pelo eonce.<sionario e dous pelos prOf-Jrietarios. Si 
houver ewpate, será decidido por um quinto arbitro nomendo 
pelo Presidente da provincil. Si os terrenos pert .. ncerem ao 
Est11do, o quinto nrbitro será nomeado pelo Juiz de Direito. 

Proferido o laudo o con,~e>siorrano sPrá obrigado a effectuar 
no prazo de oito dia~ o depo,ito da fi:mça ou pagamento da 
importancia em que fõr arbitrada a indemniza~ão, sem o que 
não lhe será concedido o supprimento da licença. 

v 
A indemnização de que trata a clausula autecedPnte será 

devida ain1:r qnanlio as explornções forem feitas em terrenos 
de proprredade do concessionario ou do Estado, uma vez que 
dell;; possa provir damno ou prejuízo aos proprietarios con
frontantes. 

VI 

IgualmPnte será obrigado a restabelecer á sua custa o 
curso u~turill das aguas qne tiver de desviar de seu leito 
pela nece~sida1te dos trab •lhos da exploraç:io . .":)i o desvio 
des~a~ agt1as prejudic:1r a terceiro, n:io o po1ierá foz,•r sem 
licença deste, que poderá ~er supprida mediante indemni
zaçào na rórma estabelecida na clausula 4:•. 

VII 

Si dos trabalhos da exploraçiio resultar a formação de 
pantanos ou estagnação de aguas que possam prej ud,car a 
saude dos moradore& da circtuuviz,ntwuça, o c.,nces-iunario 
será obrigado a deseccar os terre:lOS alagados, reslituindo-os 
a seu antigo estado. 

VIII 

As pesquizas de minns por meio d_e cavas, poços e galerias 
no terntorio dt!gta concessão n:·,o terão logar : 

f..o Sob os edificios e a i5 metros de sua cireumferencia, 
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salvo na ultima hypothese, sómente com consentimento ex
pressu e por escripto do respectivo proprietario. 

Este consPntimtJoto não poderá ser supprido pela Presi
dencia da província ; 

2. • Nos caminhos e estradas publicas e a i O metros de 
cada lado delles ; 

3.• Nas povoações. 

IX 

O concessionario fará levantar plantas geologica e topo
graphica dos terrenos explorados com perfis que demostrem, 
tanto quanto permittirem os trabalhos que tiver feito, a 
superposição das ca mad~s mineraes. e remetterá as d· tas 
plantas, por intermedio da Pres1dencia da província, á Se
cretaria tle Est:~do dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obra' PuiJiicas, :1companhadas : 

:1.. o De amostras dos mesmos mineraes e das variedades 
das t"a rnadas de terras ; 

2. o De um~ descript"ão minuciosa da possança das minas 
dos tent>nos de domin10 publico e partumlat· necess:•rios á 
min•·ra\,"àO, eom designaijão dos propriet:trios das edificações 
nelle~ existentes e do uso ou emprego a que são des
tinados. 

Uutrosim, indicará qual o meio mnis apropriado para o 
tr11n~porte dos produrtos da mineração e qual <J distancia 
ent.re cada uma das minas e os povoados mais proximos. 

X 

Satisfeitas as clausulas deste decreto ser-Ihe-ha concedida 
autorizaç:to para lavrar as min<~S que descobrir nos Jogares 
por elle indicados, ,j provar ter a faculd<tde precisn para por 
s1 ou por meio de companhia que organizar, manta os 
tr:11Jalhos da mineração no estado exigido pela poss~nça das 
mmas. 

Na hypothese de não ser·lhe concedida a lavra das minas, 
como descobridor destas terá diretto ;1 um premio lixado pelo 
Governo, seguntlo a importancia d;1s minas, o que lbe será 
p3go pur a·1uelle a quem forem Pilas concedi~as. 

No ar.t,1 da concess;io da lavra ~erão estabelecidas condições 
que o Governo entender cunvcnientes no int .. re~se, quer da 
mineração em geral, quer do Estado e do~ particulares. 
· Palacio do Rio de Janeiro em U de Fevereiro de 1882.

Jf"'"oil AliJei de Araujo. 
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DECRETO N. 8~22 - DE H DE FEVEREII\0 DE 1882 

AI•r•·ova a alteração feita no art. í5 dos estatutos da' Porto Alogrc :lov.· 
Hamburg Railway Company, Limitcd •· - . 

ALLendendo ao que l\Ie requereu a Porto Alegr1J New Ham
burg Railway Company, Lmzited, devidamente repre~entada, 
e de conformidade com a :Minha Immedi11ta Resolução de 
7 do mez ultimo, tomada sobre parecer da Serção dos Nego
cios dG Imperio do Conselho de Estado, exarado rm Consn :ta 
de 26 de Dezembro do auno pr1•ximo findo, Hei por bem 
Approvar a nlteraçiio feita no art. 75 de ·seus eslntiJtos no 
intuito de in-:erir-~e a palavra - tres- em sub~Lituiçào da 
palavra- cinco; e esta em suhstituiç~o do alg-nrismo- nove. 

Mnnoel Alves de Araujo, do Men Comelho, Minbtro e 
Secretario de Estado dos l'legocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Pul•licas, assim o tenh11 entendido e faça executar_ 
Pnlacio do Hio de JanPiro em H de Fevereiro de 1882, 61 o 
da lndcpendeneia e do Imperio. 

t:um" rubrica de Sua ~~agestade o imperador. 

llfauoel Alves de Ara'ujo. 

DECHETO N. I:)IJ,~3 - UE 11 DE FE\EREIHO UE ll:!tl2 . 

. \ l'flJ:OYa. o::; cstuJo~ tlcJiuilhus para a couslrut!_;ãu da e;,trat.b dt: forro J.r. 
J~a.rra ~Iau.sa. na Provinda du lUo de Jauciro; {t ciJa.tlc do Uauaual, ua. }lro
,·incia tlo. S. Paulo. 

Attendendo ao que .Me requemu a directoria provi~oria da 
Companhia da estrada de ft;ri'O Ramal B<nwnnlense, Hei por 
bem Approvar os estados definitivos com a vari;mte dn fre
guezia do Espírito Snnto á fnzenda d;os Tres Barras, apre~en
tados de conformidade com o § 2° da clausula ~a dns que bai
xaram com o Deereto n. 7o\J8 de 3 de .1\laio de !880, para a 
construcção da estrada de ferro que partindo da cidade da 
Barra .Mansa, na Província do Rio fie Janeiro, termine na 
cidnde do Bananal, Província de S. Paulo. 

Manoel Alves de Ar11ujo, do Meu Conselho, :Ministro e Se
cretario de Estadu dos N•·gocios da Agric1tltura. Commercio e 
Obrns Publicas, 3Ssim o tenha ent•md1do e faça executar. 
P3lacio do Rio de J3neiro em U de Fevereiro de 188:2, 61° dr~ 
Independeu c ia r do Imperio. 

Com a rubric3 de Sua i\lagestade o imperndor. 

_lfanoel Ali-es de J.ra:,jv~. 

,.r-.. :J-\f-1.;;":'.:.::'..:;~":>-~r. 
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DECRETO N. 8g,2&,- DE 18 DE FEVEREmo DE 1882. 

Proroga por seis mozes o prazo fixado na clausula 6a uas quo baixaram com o 
Decreto n. 7808 A de 28 de Agosto de 1880, o reduz a 6 o juro ue 7 % garan

. tido pelo mesmo decreto. 

Attendendo ao que Me requereram Moreira Irmão & Comp., 
cessionarios do Tenente Coronel Antonio Luiz de Vasconcellos, 
Hei por bem Prorogar por seis mezes o prazo fixado na clau~ 
sula6a das que baixaram com o Decreto n. 7808 A de 28 de 
Agosto de i880, para organizarem companhia co:n o fim de 
estabelecer um en·!enho central parn o fabrico dfl assucar de 
~~nn'l no vali e de Japaratuba, Prov'inci:J de Sergipe,. ficando, 
porém, reduzido a 6 o juro de 7 or, g;trantido pelo mesmo 
decréto, e observada< as clausulas do Re~ulamento que baixou 
eom o Ore reto n. 8J57 de 2&. de Dt>zembro de 1881. 

Manoel Alves de \raU.JO, do Meu Conselho; Ministro e Se· 
cretario de Estado dos Negocios da A<!ricultura, Comrnercio 
e Obras Puhlicas, as..:lm o tenha éntendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em itl de Fevereit·o de i882, 61" da 
Inrlrpendencia e do lmperio .. 

Com .1 rubrica de Sua Magest.ade o Imperador. 

Jfanoel Alve.ç de .1raujn. 

DECRETO N. 8&,25 - DE i8 DE FEVEREIRO DE i882 

Proroga. por seis mezes o prazo fixado na clausula 6> d·as quo baixaram C••m o 
Decreto n. 7829 do 21 do Setembro dil1SSO e redu?. a 6 o juro de 7% garan· 
tido•polo mesmo decreto. 

, Attendendo. áo que Me requereu Narciso da Costa Pinto, 
Hei por bem Prorogar por. seis mezes contados desta data o 
prazo tixHdo na cltmsula 6• das que baixaram com o Decreto 
n. 7t!29 de :H de Setembro de 1880, para organizar companhia 
com o fim de estabelecer ilm engenho central para o fabrico de 
a~sucar de canna, entre a villããe1tifpemerim e a de ti. Pedro 
dO'CãClioeiffi,l1a Província do Espírito Sant<>, ficando porém 
reduzido a 6 o j nro de 7 °/o garantido pelo mesmo decreto, e 
obset·vadas as clausulas do Regulamento qúe baixou com o 
Decreto n. 8357 de 2~ de Dezembro de i88i. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretnl'tO de Estado dos ~egocios. da .A~ricultura, Commercio 
e Obras Pnblicas, assim o tenha entendido e f;u:a executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em Hl de Fevereiro de ·188-t, tifo da 
Indt>pendencia e do Imperio. 

Com a rnhrica de Sua l\'lagestade o Imper:Hlor. 
1lfanoel A l!·e.ç dl' A rnu.fo . 

. -:-.. r..,.f.l·P.:f\·r.l.r.- .. -;. 
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DECRETO N. 8~26 - DE 18 DE FEVEREIRO DE 1882. 

Proroga por mais seis mezes o prazo fixado na clausula 6• das que baixaram 
com o Decreto n. 771.5 de i5 de ~bio de 1880. 

Att!lndenilo ao que Me requereram Joaquim Antonio Lobato 
de Vasconct>llos e Leon Varag-uin de Villepin, Hei por bHm 
Prorogar por mais seis mezes o pr:~zo fixado nn clausula 6" d:~s 
que baix11r:1m com o De•·reto n. 7/Hí de 15 de Mnio de lb80, 
p:.ra organiz:~rPm companhi~ com o fim de estabelecer um 
e'!ZiJJI_h.lLCentral p:•ra o l'abrieo de as~Ct!I:_ __ ,j_~_ c_a._n..na na fa
Zt>nda de Santo Anlonio, á m:~rg-em ao rio lt"bapoana;{re
guPzia de::). Luiz Gonzag-a da Limeira, município de :5. João 
da Barra. Proviuci:1 do Rio de Janeiro. 

Man11el Alves de Ar••nj••, do Meu Conselho, Mini,tro e Se
cretario de E:<tado dos Negocios da Agricultura, Comm.·rcio 
e OIJras PuiJiicns, assim o tenha enteudido e faça rxecutar. 
Pal:1ciu do Rio de Jant>iro em 18 de Fevereiro de 1882, 61° 
da Independencia e do Imverio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujv. 

DECRETO N. 8~27 - DE 18 DE FEVEREIRO DE 1882 

Approva os estudos definitivos para a construcção da linha de carris de 
fe•·ro do Po1to Novo do Cunha á freguezia de Nossa Senhora da Conceição 
de Paqnequer. • 

Attendendo ao que Me requereu Luiz Jacome de Abreu e 
Sonz •, coneessionario da linha de t:!!.r:ri_s de ferro entre a 
estaçrio da Estr11da de Ferro U. Pedro 11, no Porto Nuvo do 
Cunha, Província de Min11s Geraes, e a freg-uezh1 de Nossa 
Senhora da Conceição de P.iquequer, Província do Hio de 
JanPiro, Ht'i por bem Approvar os P~tudos definitivos para a 
construrçiio da ref•·rida linha de carris de ferro, apresent11dos 
de conformidade com a clllu~ula IV das que baixaram com 
o Der.reto n. 7 .~60 de 6 de Setembro de 1879. 
Manoel Alvt•s de Araujo, do Meu Con~elho, Ministro e Srcre
tario de E~tado dus Negocias da Ag-ricuHura Cummt'fcio e 
Obras PuiJlicas, assim a tenha entendido e faça executnr. 
Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Fevereiro de 1!:!82, 6i0 

da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Ma gesta de o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 
<A:I"o:AP<f'\.:AAP 
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DECRETO N. 8~28- DE 18 DE FEVEREIRO DE !88~ 

Concede privilc_gio a Daniel Pedro Forro Cardoso para o apparolho de 
sua in..-oÕçãó- denominado- Rofreseador, dost\nado a modificar a tem

. per "tura no interior. d!ls casas_--------

Àttendendn ao que Me requereu Daniel Pe:fro Ferro Ca~
doso. e de conformi.dade com o p~recer· do Conselheiro Pro
curador da Corôa, Sobprania e·· Fazenda Nacional,· Hei por 
bem Conceder-lhe priv_ilPgio, por tO annos, para o appRrelho 
de sua invenç:io •lénorninado- Refr<·scador :....., de~tinado a 
modilicar a temper<•tura no inrel"iór d:~g casà~, ~>~gllndo a 
desc:ripçào e de·wnho que depositou no Arc·hivo Pul:llico, com 
a clnusula de que sem o exa111e prévio do dito apparelho não 
será effecti.vo o pr·ivileg-io, cess:ondo a patente nos casos 
previ~tos no art. iO da Lei .de 28 de'· Agosto de 1830. 

Manoel AlvPs de Araujo, do Meu Con~elho, Ministrá e Se
cret:•rio de Estado dos Negocios da Agric·ultura, Commercio 
·e Obras Publica~, ;os,irn o tenhr• entendido e faça executar. 
Pala rio do Rio de •Janeiro em i8 de Fevereiro de f.ISS:t, õJ o da 
lndependenc~a e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

1lfanoel Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8~29- DE f.8 DE "EVEREIRO DE f.88~ 

Concede privilegio a Pierre Lebourdonne Saint Juliáa e Horacio Viriato de 
Frei ias para os melhoramentos introduzidos no apparelho de sua inven~ão 
denominado -RI!_P.!.!i_d~r. , 

AttenilendCI ao qué Me requereram Pierre J,.aponrdPnne 
Saint Juliaa e Hon•cio Viriat.o de F,reitas, e de conformtdade 
com o p:•recer do Conselbeiro'Prccliradur da Corôà, Sob .. i':tnia 
e Fazt>nda Nacional, Hei por bem Conceder-lhes privilegio, 
pcor 10 annos, para os mt>lhurnmenlos qne declaram ter mtro
dulido no :opparelho de sua invenção, denominado- HPpel
lidnr -jáprivile"iaclo por o~creto n. 72·7 de 17 ile Maio de 
i8i9, seg·undo a deséripção e deséiiho que ficarrt art:bi\ adus. 

. Manoel .Alves de ArauJO, do MPu Conselho, Ministro e Se-
-cretario de E~t:odo dos Negucios da Ag-ricultura, Comm.•rcio 
e Obras Puhlica< assini ·o tenha entendido ·e faça exPcut:•r. 
Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Fevereiro de 188:!, 6i0 

da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. · 

'Manoel Alt7es de Ar~uj~. 
·~ 
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DECRETO N. 85.30 - DE 18 DE FEVEREIRO DE i88~ 

Rono,·a o privile_gio conce.iido a Henry Dolforge para o systema de eixos 
~~V.~~s_partidos no eontr~, de sua invenção. -

Attendendo ao que Me requereu Henry Delforge, e de 
• conformidade C()m o parecer do Conselheiro Procurádor da 
Corôa, Soberania e Fazenda Nat:ional, Hei por .bem Renr.var 
o privilegio que lhe. fui concedido por Decre!o n. 7770 de 
3 de Agosto. de i880 ·para o systema de eixos moveis par
tidos no centro, de sua invenção, e destinados a evilar a 
fricção ms curvas das linhas 'ferreas urban:Js. 

Manoel Alves àe Araujo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publi<'as, assim o tenha entendido e f;~ça 
ext>cutar. Palacio do Rio de Janeiro em i8 de Fevereiro de 
t88:i!, 6fo do Independencia e do Impe'rio. 

Com a rubrica de Sua Magestnde·o Imperador. 

J-Tanoel Alves de A.rat~fo. 

DECRETO N. 8431 ._DE 18 DE FEVEREIRO DE :1.88~ 

Autoriza a Companhia Engenho. Contrai tio Jaeuecanga a mudar sua denomi· 
nação para -E ng(Ínho C'ririt;al de ilraeuhy...:.. e approva a alteração do § 4 ° 
do art. U dossóus o>tatulQs. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia-Engenho 
Central de Jacuecanga, devidamente representada, e de con
formidade com a Minh;l Immediata Resoluç:io de U do cor
rente mPz, tomada sobre parecer da Secção dos Negocios do 
Imperio do Conselho de .Estado, exarado em Consulta de t7 
de Janeiro deste anno, Hei por bem Autorizai-a a denominar· 
se d'ora em diante -Engenho Central de Bracuhy,- e appro
va:r. a alteração do~ 4° do art. U dos seus estatutos, no s•m· 
tido de ser o cnrgo de Director remunerado com o ordenado 
annual de lJ,:OOO,OOO. · 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se· 
cretario de 'E~tado do~ Nt!gocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha ent!lndido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em :18 de Fevereiro de t882, 6t• da 
Independéncia e dp J~perio. 

Com a rubrica ue Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

-~d'I:.I"VV:P 
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DECRETO N- 84,32 -DE 18 DE FEVEREIRO DE 1882 

Approva, eom modificações, os estatutos da companhia do seguros maritimos 
- Pbonix de Porto Alegro, e autoHZã::aa runccioóar. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia de seguros 
maritimos- Phenix de Porto Alegre, devidamente represen
tada, e de conforntid<Jde com a Minha Immediata Resolução 
de H do corrente mez, tomada sobre parecer da Secção dos 
Negocios do Imperio do C-·nselho de Estado exarado em Con
sulta de t9 de Dezembro do anno findo, Hei por bem Auto
rizai-a a func1:ion:Jr, e Approvar seus estatutos com as modifi
caçõPs que com este baixam assignadas por Manoel Alves de 
Araujo, do Meu Con~elho; Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
que assim o tenha entendido e faça executar. P:1lacio do 
lHo de J:meiro em 18 de Fevereiro de 188:!, 61° da Indepen
dencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

Hodiflcâções a que se ref'ere o Decreto 
n. 8432 desta. data 

No art. H acrescente-se: 
O fundo de reserva será convertido em apolices da divida 

publica geral ou provincial, qu:mdo estas tiverem os privi
legias d1quellas, em bilhetec; do Thesouro ou em letras hypo
thecarias de estabelecimentos de credito· real, g-arantido~ 
pelo Estado, dando-se aos juros a mesma applicação. 

11 
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111 

Ao§ 2• do art. 27 acrescente-se: 
Os quaes ficarão dependentes da approvacão da assembléa 

geral. . . 

IV 

No art. :{5, em vez de -15 accionistas, leia-se..,.... 30; addi
tando•se-lhe- corutanto que cada um delles represente pelo 
menos cinco ac~·ões. 

Palacio rlo Rio de Janeiro em :1.8 de Fevereiro de 1882.
Manoel Alves de Araujo. 

Estatuto~ da Companhia de seguros marítimos, 
Phenix de Porto Alegre -,capital da P1·ovincia 
de S. Pedro do Rio Grantlc do Sul 

TITULO I 

DA COlfPAN~IA, SEU CAPITAL E DURAÇÃO 

Art. i. • A sociedade commanditaria de seguros marítimos, 
Barão de Cahy & Comp., e.-tabelecida na cidaae de Porto 
Al~gre, capital da Provincia de S. Pedro do Rio Grande do 
Sul, e cujo contrato se acha registrado na Junta Cornmercial 
da mesma cidade, se converterá em t ile Janeiro de !882, em 
sodedade. anonyma com o titulo de Companhia de seguros 
marítimos -Phenix de Porto Al~gre- e será regida por estes 
estatutos. 

Art. 2 o A companhia terá uma directoria de tres membros 
accionistas, que a n·pre~entará em Juizo e fóra delle, com 
plenos e illimitados poderes, exercendo livre e geral admi· 
nistração. 

Art. 3.• u capital da companhia será o mesmo da socif'darle 
Bariio de Cahy & Comp. 500:000/$, que se dividirão em 500 
acções de 1 :OOOIS cada uma. 

Art. 4." Os sucios da firma Barão de Cahy & Comp., em 31 
de DezPmhro de t881, terão dirdto 11 tantas ac.-õns quantas 
forem precisas. para preencher o capital que tiverem na so-
ciedade. · 

Art. 5. o Nas acções da companhia se mencionará a entrada 
de 10 •/o em dinheiro realizada na ~ociedade Barão de Cahy 
& Comp. 
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Art. 6. • Os accioni ~tas que forem socios d:. firma Barão de 
Cahy & Gomp., em :H de Dezembro de 181'!1, são obrigados a 
continuar na companhia, com o deposilo que tinhnm naquella 
suciedade de ~O /o sobre o valor de sua~ aec;ões reprPsenlados 
em tituios ou em dinheiro, venc,~ndo estes os mt>smos juros 
que pa~11r o eSltlllelecimento, onde se depusitarem os fundos 
da companhi,l. Os que parn o futuro adquirirem acções, por 
transferencia, no acto rle ass1gnal·as, são ollrig8dos ao depo
sito em títulos á P-Seolha da directoria, ou em dinheiro que 
vencHrà os juros referHins. 

Art. 7 .• O capital de 50:0006, em dinheiro. peln primeira 
entrada de tO b/0, ~e con,;ér' ará sempre intaeto. Quando 
fôr elle dl·~falc:~do por perdàs nos contratos de seguros, a di
rectorb fará nova chamada para p1 eencher aquella som ma 
de 50:01,015000. 

Art. 8. o As rhamadas não pod~'rão ser superiores a i O 0 / 0 , 

nem serão exhihida- com intervallo menor de 30 dias. Us ac
cionista~ que não effc•ctuarem as ~u:~s entrad~s com a dev1da 
'pontualidndn nos prazos marcados pela directoria. deix;JI ão de 
ser ron,;ideradl·S ccrno taf's, e perderão, em beneficio do fundo 
de reserva da companhia, as quant1as com l~U~ tiverem ante
riormente entrado e o depogito que ge achar re:dizadn, po
dendo a llirPétoria dispor das ~cções que cahirem em com
misso. Exceptuando-se toda v ta os caso~ em que occorrerem 
circumgtancia~ extraordinárias devidamente justificadas pe
rante a diret:toria. 

A pPna de commisso não livra o accionista da responsabi
lidade ~té o v:dor de ~uas acções .. 

Art. 9. • Dos lucros liquid1.s de c:~ (la anno, provenientes de 
operarões effectivamente concluídas, se tirarão to •;. para 
fundo de re.-erva e a som ma precisa par~ o devidendo que não 
excet1erá de 30 •{o ao ~nno do 1·apital realizado em dinheiro: 
o restante sé addicionarli ao mesmo fundo de reserva. Depois 
quH e~te attingir a 100:000~. nenhuma impoltanci<~ mais será 
retirada para elle dos I u1-ros liqnidns, que se dividtrào inte
gr"lmHnte prlos accionistas. Será reputado lucro liquido o 
que ficar de todo o rendimento d:t companhia, deduzidas as 
de~pezas, as avarias e os sinistros pagos, os premios. de se
gurog não 'Véncidos, o honorario e a com missão da directoria, 
e a commissão de todos os agentes, como os ordenados de 
empregados . 

• 1\rt. tO. O fundo de reserva, ao qunl devem >er sempre 
accumul:1dos os seus juros, é de.-linado exclusivamt>nte a 
fazer face á~ perdas liO ('apitai. Só depois delle esgotado, se 
torn11rão do capital realizado e na fórrn<~ do art. 7• as quantias 
prt>cis:1s para pagamento das mesm;~s perdns. 

Art: H. O r<~pital em dinheiro da companhia, o fundo de 
reserva e mr1i~ valores llelb, sPrào depo~it11dos em cont:1 cor
rente nos bancos que offerecerem vantagens e segurança. 

Art .. f2. O annl) administrativo decorre de i d<:l Janeiro 
a 31 de Dezembro. 

Os dividendos serão pagos em Janeiro de cada anno. 



Art. !3. A companhia durará por espaço de 20 annos 
t~ndo principio no dia i de Jnneiro de f88:2, e só poderá ser 
~~~solv1da antes ao fin_dar o prazo si pon·entura ~eus pre
JUIZOS absorverem mats de um terço de seu capital ou nos 
casos do art. 295 do Codigo Commercial e nos do art.' 35 A ~e
guintes do Regulamento n. :l!7H de :1.9 de Dezembro de !RôO. 

TITULO 11 

DO FIM DACOMPAIIHIA E SJAS OPERAI)Õgg , 

Art. H. A companhia tem por fim segurnr: 
§ L o Todos os riscos, perdas, avarias, ainda que simples, 

ou particulares, rcsullantes de successo· do mar ou de nnve
gação interior, abalroação fortuita e quaesf)uer outro.;, com 
excepçiio dos provenientes de commercio illicito ou de con
trabando e os demais designados no art. 686 do C0dig;o do 
Commercio. 

§ 2. • Os navios nacionaes ou estrangeiros que se empre
garem em qualquer trafego licito que estejam surtos no 
porto, ancorados ou em concertos, em aprestos de partida ou 
em viagem, em portos nacionaes ou estrangeiros. 

§ 3. 0 As embarcações pequenas que se applicarem ao tra
fego dos portos e rios, empregadas nas descargas ou em 
transportes de productos. 

§ &:. 0 O carregame,,to integral ou parcial de qualquer em
barcação ou'ainda de volumes. 

§ 5. o Os fretes d~ quaesquer navios. 
§ 6. 0 Dinheiro em .ouro ou moeda-papel, por vapores ou 

navios de vela: · 
§ 7. o Os contratos de seguros em sua totalidade ou em 

parte. · · · · · · 
§ 8.• Tudo emfim que póde ser objecto de seguro ma

rítimo. 
Art. 15. Os seguros serão feitos de conformidade com as 

disposições do Co digo e. cos~umes gernes do commercio, deveu-· 
do a apolice de ca,la seguro conter esst>ncialmente as clausulas 
que exige.o art. 667 .do mesmo r.odig•l. 

Art. i6. A t:ompanhia não podera ~egurar em cada via:::em 
por navio de vela e carga valor superior a q0:000;$ (inclu
sive aquello fine tiver tumailo no CMCO do mesmo navio) e 
por vapor e car:.ra mais de 20:000~ devendo ser resegurado 
pela directoria o excedente dos contratos de seguro ás som mas 
lim1tad:~s. 

Art. i7. Todas as questões entre seguradores e segurados 
serão decididat por arbitros nomeados a aprazimento das 
partes e nos ca~os de . rliscordia pelo Juizo do Commercio. 
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'fiTUJ...O II1 

DOS ACCIONISTAS 

Art. 18. São accionistas todos os socios da firma Barão de 
C~hy &. Comp., em 31 de Dezembro de Hs8t, e os cessionarios 
reconhecidos seg-undo as formulas aqui dt>scriptas. 

Ar't. 19. A . respon~abilidade dos accionistas pelas trans
acções da companhia não se estende a mais do que o valor de 
suas acções. 

Art. 20. E' permittido aos accionistas traspassar, vender 
ou ceder as snas acções, si a directoria reconhecer que os 
ce~sionarios olferecem as precisas garantias. ficando entlo os 
cedentes desonerados de sua responsabilidade e os cessionarios 
reconhecidos accionistas. . 

Art. 2:1.. A transferencia das acções deverá ser feita por 
termo em um livro para isso dP.stinado, assignando-o o 
cedente e o cessionario que prdem ser representados por pro
curadores com poderes especiaes. 

Art. 22. Fallecendo qualquer accionista, os seus herdeiros 
terão o direito de apresentar um novo accionista em substi
tuição áquelle, sujeitando-se á determinação do art. 20. 

Art. 23. Os accionistas se obrigam por si ao inteiro e fiel 
cumprimento das disposições destes estatutos, concordando 
desde jt. que, qualquer contestação entre si acerca de seu 
interc~se na companhia, será decidida por arbitros. 

TITULO IV 

!lA DIHECTORIA 

Art. 24. A priineira directoria dr. tres accionistas será 
eleita pala maiorin dos socios da firma Barão de Cahy & Comp. 
tlepois de approvados estes e~tatutos, e as~umirá o exercício de 
suas funcções a i de Janeiro de 1882. Tambem serão eleitos 
pt·los socios dessa firma Ires supplent,'S para servirem na 
vaga, impedimento, ou renuncia dos directores. 

Art. 25. Para preencher o~ Jogares dos membros d::~ dire
ctoria, fallecidos, ou impt>didos pur mais de 30 dias, ou que 

. resignarem o cargo, serão chamados os supplentes pela ordem 
da votação." · 

Art. 26. Os membros da directoria ao entrar em exercício 
depositariio na companhia :1.0 acções, cada um ; estas acções 
~erão in~lienaveis, emquanto durarem suas respectivas func
•;ões e até ~eis mezes depois •Jue cessar o seu tlXercieio do 
toga r. 
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Art. 27. A' directoria compete : 
§ t.• A~signar as ~cções da companhia, os balanços e qual

quer peça ou documento. nos quaes ella se faça representar. 
§ ~·· Nolflear e demittir os e1upre0·adus, marcando-lhes os 

vene1men tos. 
~ 3." Confeccionar o regimento interno para a marcha das 

transacções d:J <·ompanhia. 
~ 4:.• Convocar a ass~mbléa geral ordinaria ou extraordi

nariamente, quando o julgar a bt•m da companhia. 
§ ã." Apresentar na primeira reunião annual da assembléa 

um balnn~~o e nm relatol'iu do estado da compauhia. 
§ ti.• Nomear ngeute!' nas localidades em que entender 

convenitHtte estabelecer agencias, marcando-lhes as devidas 
com missões. 

§ 7.• Propor a reforma ou a alteração nos presentes esta-
tut"s quando as jul~ar convenientes. · 

§ 8.• Tudo quanto fõr a bem da companhia, e não se 
oppuzer ao seu .fim e ás regras estabeleeirtas nestes estatutos. 

Art. 28. A directoria póde constituir procuradores para 
ser representada a rompanhia em Juizo ou fúra delle. 

Art. :l9. Cada urn director tomar:i toda a administração dos 
negocios da comp<mhia por espaço de quatro rnt'Zt'S no anno, 
procedPndo em tudo de h:mnonia, e combinnç:io com os 
outros directores; e em 1·aso de impedimento até 30 dia,;, a 
sua $ubstituiçào será regulada .IJOr aceôrdo entre todos os 
directores e pelo modo que fôr designado no regimento. 

Art. 30. A' assignatura de qualquer director em todos 
os negodos da companhia precederão as .palavras - o 
director. 

Art. 31. A directoria reunir-se- ha ordinariamente uma 
vez por semana e extraordiuariamente qnando fôr preciso, 
para tomnr ronhedmt>nt'~ da:-: Opt'rações realizndas na semana 
anterior e deliberar naquillo que fôr conventente por maioria 
de votos. · 

Art. 32. A directoria perceberá annualmente como remu
neraçi•o de seus serviços a quuntia dt: :LõOOtl e a cummi~siio 
de õ 0/o dos lucros liqUidos antes de retirado o fundo de 
resHrva. . 

Estas q·uotas serão repartidas em pílrtes iguaes pelos tres 
direetores e pngas depois de d;odo o balanço. . · 

Art. "33. A eleição pura substituição de dircctores se fará 
do 1nodo seguinte : 

No llm do i• anno se proc~Jderá á eleição por meio de uma 
lista ·que deve c"nter dous nomes dos tres directures em 
exflrcicin, e um novo. 

No fim do 2• anno por listn de dous nomes. s~ndo um 
dos directores que t1verem completado dous annos de exer
cício, e outro novo. 

No fim do 3" anno e nos seguintes proseguirá a renovação 
annual pela 3• parte, excluindo-se sempre o mais antigo. 
A eleição, porém, dos tres supplentes dos directores se fará 
aDnualmente. 
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TITULO V 

DA ASSEMBLÉA GERAL 

Art. 34. Constituirão assembléa geral os ac;:ionistas, que, 
repr11~entados por si, ou como procuradores de outros, 
estrj<~m in~cri!JIOS nos registros da cnmpanhia, pelo menos 
30 dias antes da sua reunião ordinaria ou extraordi
naria. 

Art. 35. Para haver as~emhléa ger~.l basta que se achem 
pre~entl)s 15 aecfoni~tas. Quando a reunião tive•· por objecto 
a reforma de est,tutus, dt•liller~çã•• ~obre a responsabilidaJe 
dos direct!lrts, exoneração dos rnPsmos e dissolução da com
panhi<t, é net"es,ario que a as~emblPa geral esteja ri'presen
t~da pelo menos por dous terços do valor das acções emit
tidas. 

Art. 36. Todavia não se reunindo accionistas em numero 
sufficiente, nos termos do artigo antecedente, será de novo 
r.oni'Ocndn a nssembléa geral com ante~ipação de cinco dias 
e nesta reunião se poderá deliberar com o numero de mem
bros pre~Pnt~>s. 

Art. 37. A ns~P.mbléa geral será presidida por um presi
dente Pleito por acclamação e tP-rá dous secretnrio~. qne, no
meados por acclarnnçãn, tnmbem sob propost1 do presidente, 
serão incumbidos de verificar o numero de accionistas pre
senteg, contar os votos, fazer a apuração d&s votações, ler o 
expediente e redigir as actns. 

Art. ;18. Dos accionistas com firmas sociaes só um dos so
cios poderá votar ou ser votado, porém todos podem propor 
e diseutir. 

Art. 39. Os votos serão cont••dos da maneira seg-uinte: 
cad • ar"çào d;i direito a um voto, mas nenhum accion ista t~rá 
mais de dez votos. seja qnal fôr o numero de acções que 
represente por si e por outrt•m. 

Art. 40. Não serão arlm1ttalo~ votos por procuração pnra a 
eleiç:.o de directores, supvlentes e memi:Jros da commissão de 
exame de contas. 

Art. 41 A' assemhléa g-t>ral compete : 
§ L o Deliberar sobre tudo que fôr de interesse da com

panhia. 
§ ~.o Alterar ou reformar os estatutos com approvação do 

Governo. · · . ' . . 
§ ;J. o Deliherar sohre n re~ponsabilidade dos dirPctores. 
~ 4.o ExonPr;or os mernhros da direet .. ria, quandu t-~tes so

licitarem ou fór Cf'nvt•niPnte á companhia, elegendo. imme· 
diat menti:' quem os ~ub~titua. ' ' 

§ 5.• Julgnr as contas <mnunes. 
§ G. o Eleger os memhros .da directoria, da com~issão de 

exa.We de contas e os tres supplentes dos dirietores. 
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Art. ~2. A assembléa reunir-se-ha ordinariamente até o dia 
:lO de Janeiro de cada anno, a começar de :1883, e extraor
dinariamente nos casos seguintes: 

§ i.• Quando um nurnero de accionistas, cujas acções for
mem pelo menos um terço do capital da . companhia, re
querer a sua reunião declarando a materia dE: que nella se 
deve tratar. 

§ 2.• Quando a directoria julgar necessario ou quando fôr 
requerido pela commissão de contas. 

Art .. ~3. Nas se~~ões extraordinarias a assembléa ger!ll só 
poderá tratar do objecto para que fôr convocada. 

Art. ~·i,. Na pr•meira sessão de cada reunião ordinaria da 
assembléa geral, immediatamente depois, da apresentação do 
relatorio e balanço da compa1.1hia, procederá a mesma assem
bléa á eleição de uma commissào composta de tres accionistas 
para exame de contas. 

A esta commiss5o serão franqueados todos os livros e o 
cofre da companhia sem excepçào alguma, para que ella possa 
proceder a<i mais minucioso exame e formular seu parecer 
que será presente á assembléa gt>ral em um prazo que não 
exceda de !O dias. afim de que esta, assim informada, defi· 
bere sobre a gestão dos negocios da companhia, e proceda 
logo depois á eleição ou substituicão dos membros da 
directoria. · 

TITULO VI 

DISPOSIÇÕES TllANSlTOIIIA~ 

ArL. g,5. A companhia, a quem passa em :l de Janeiro de 
1882, sendo approvados estes estatutos, todo o activo e pas
sivo da sociedade Barão de Cahy & Comp., é responsavel 
pelos contratos de seguro desta, effectuados até 3i de De
zembro de :1881. 

Art. 4,6. A escripturação da companhia, que é um segui
mento da sociedade Barão de Cahy & Comp., se fará nos 
livros desta, mediante a approv1-1ção da Junta do districto. 

Art. ~7. Os actuaes socios solid:~rios da firma Barão de 
Cahy & Comp. ficam autoriz:~dos a impetrar a approvação 
destes estatutos e aceitai' qu:~lquer modificação ou suppres
são que o Governo julgar conveniente fazer nelles, salva 
a hypothese de alteração profunda de suas principaes dis
posições. 

Porto Alegre, :1.4 de Setembro de f.88f.. ( Seguem-se as assi
gnaturas.) 
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DECilETO N. 8'133 -DE 18 IJE FEVEREIRO DE 1882 

Approva, com modificações os cslalulos tia ÇQ)J!l>allhia tiCSJl;f.l![Qti marilimos~ 
lluYiacs e _leri_~I_e_~ -:-_fomttiCrcial tio Pará, o auloriza-a a funcciollar • 

.-\!tendendo ao que Me requereu a Companhia de seguros 
mal'itimos, fluviaes e terrestres - Commercial do Par;i, de
vidamente representada, e de conformidade com u Minha 
Immediata Rt~solução de H do corrente mez, tomada sobre 
pnrecer da Secção dos Negocias do Imperio do Conselho de 
Estado, exarado em Consulta de 9 de Outubro do anno passa
do, Hei por bem Conceder-lhe autorização para funcCionar, e 
Approvar os seus estatutos com as modificações que com este 
baixam, assignadas por Manoel Alves de Araujo, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de E8tado dos Negocias da 
Agricultura, Commereio e Obras Public<t~, que assim o tenha 
Pntendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em :1.8 
de Fevereiro de 1882, 61° da Indep~ndencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

Modifl(~ações a que se ret"ere o Decreto 
n. 8433 desta data 

I 

Ao art. U• acrescenta- se- ou de falta de observancia de 
qualquer das disposições dos estatutos. 

li 

Nos ::~ris. 22, 26, 27, ~6. ~8, !12 e !18, em YCZ de -eommissiio 
de exame- diga-se- commissiio fiseal. 

III 

No <H'l. 26 acrescente-se- A directoria se reunira, pelo 
menos, uma vez cada mez e em dia préviamente annunciado. 

IV 
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O paragrapho unico do art. 39 substitua-se pelo seguinte: 
Excepto quando se tratar de quaesquer alterações destes 
estatutos, augmento do fundo capital- e de dissolução da com
panhia; para os quaes será necessaria a presença de accio
nistas que representem metade do capital. 

Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Fevereiro de 1882.
Manoel Alves de Araujo. 

Estatutos da· Companhia de seguros- Commer-
cial do Pará · 

TITULO I 

DA COliPANHIA 

Art. !.0 A Companhia de seguros-Commercial, inaugurada 
na cidade de Belém, capital da Província do Par~, na qual 
terá sua sé de, destina-se: 

§ i. o A fazer seguros contra todos os riscos de fogo, raios 
e suas consequencias, menos sobre dinheiro. 

§ 2. o A fazer seguros contra todos os riscos marítimos e 
fluviaes sómente sobre mercadorias. 

Art. 2.• Será representada por tres directores eleitos á 
pluralidade de volos e por maioria relativa, em assembléa 
geral dos accionistas: a ella compete a geral administração, 
gerindo em tudo na conformidade dos presentes estatutos. 

Art. 3.• O fundo capital da companhia é de !.500:000,,, 
dividido em :1..500 acções do valor nominal de 1: OOOS cada 
uma; mas poderá ser elevado ao dobro, por deliberação da 
assembléa geral e approvação do Governo Imperial. 

Este augmento do fundo capital dividir-se·ha pela mesma 
fórma em acções de igual valor, as quaes serão vendidas em 
leilão, levando-se ao fundo de reserva o lucro que provier 
desta operação. 

Do capital de 10 • lo correspondente á primeira chamada, 
logo que fôr realizado, serão empregados 80 •/o em títulos 
da divida publica geral ou provincial. 

Art. 4.• O prazo da duração da companhia será até 31 de 
Dezembro de i90t, podendo ser prorogado, si assim o enten· 
derem os accionistas em assembléa geral, e o Governo lmpe· 
rial o permittir. 

Art. 5.• Os uccionislas são responsaveis pelo valor das 
ncções que lhes forem distribuídas, como preceitúa o n. 
3 do § 17 do nrt. 5" do Regulamento de 19 de Dezembro de 
1860. 
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Art. 6. o Haverá um fundo de reserva destinado exclusi
vamente a fazer face ás perdas do capital social, ou a substi
tuil-o, o qual compor-se-ha das sommas correspondentes a 
30 °/o deduzi1os da receita liquida até attingir elle a 5a parte 
do capital nominal da companhia: sempre que attingir a este 
computo será reduzido a lO 0/o· 

Comporá tambem o fundo de reserva o lucro que produzir 
a venda das novas acções, de que trata o art. 3•, ou tambem 
as quantias que, nos termos destes estatutos, cahirem em 
commisso. 

Paragrapho unico. No primeiro anno não haverá dividen
dos : toda a receita que produzir, deduzidas as despezas, serà 
levada a fundo de reserva. O dividendo, emquanto este fundo 
não attingir a 300:0000, não excederá de 25 •/o do capital 
realizado durante o anno, indo o saldo da receita a fundo de 
reserva. 

Art. 7 .• O accionista que não effectuar. a sua entrada den
tro do prazo marcado pela direcção será excluído, de confor
midade com o disposto nos arts. !2 e i8. 

A importancia das acções realizar-se- ha em prestações, 
devendo a primeira ser de lO "/o e as outras da porcentagem 
que as circumstancias da companllia exigirem. 

As chamadas serão feitas por annuncios publicados nas 
gazetas de maior circulação por tres vezes e entre ellas de· 
verão mediar pelo menos 30 dias. 

Art. 8.0 Os sinis~ros que sobrevierem á compànhia serão 
pagos pela receita ou premios dos seguros que se forem reali
zando; quando não cheguem, lançar-se-ha mão da reserva 
em numeraria, e quando ainda fôr insufficie:nte observar-se-ha 
o disposto no art. 5f, procedendo-se de sorte que a companhia 
reserve sempre preenchidos tO o;. do seu capital. Quando, 
porém, os prejuízos da coinparihia chegarem a um quarto do 
capital, a directoria suspenderá suas operações e immediata• 
mente convocará a assembléa geral para resolver si ella deve 
liquidar. . . 

AUingindo os prejuízos dà companhia a dous terços do 
capital, proceder-se-ha á respectiva liquidação, a qual se fará 
de conformidade com as disposições do Codigo Coininercial. 

Art. 9.• A.s apoliees de seguro e mais actos da companhia 
só serãq validos e obrigatorios quando assignados por dous 
directores indistinctàmente: a assignatura delles não· induz 
responsabilidade alguQla pe~soal, além da que· têm como 
socios e da que emanar da inexecução ou excesso do mandato 
como gestores da comp'anhia: 

Art. !0. A direcção regulará os riscos de seguros que 
tomar da fórma seguinte : 

§ :1..• Terrestre sobre cada predío inclusive mercadorias, 
moveis e qualquer outro valor até á quantia de Hi0:000\'5000. 
Nos trapiches ou armazens alfandegados e· semelhantes, com 
as cautelas precisas, tendo ém \:istã a natureza e trafego a 
que se destina, o risco tomado poderá estenller-se :.~té 
l::.iO:OOOI$000. 
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~ 2.• Na Alfandega poderá elevnr·se até á somma de 
50o:ooonooo. 

~ 3. o Poderá a companhia tomar seguros de generos ·em 
ser, sem determinação do Jogar, procedendo para isso a di
recçiio COill a maior prudencill. 

§ .i.• Marítimo sobre cada navio á vela até á quantia de 
75:0001) e a vapor até 150:00015 no maximo. 

§ 5.0 São dispensadas de pagar o premio do seguro ter
restre no 7• anno as pessoas que, durante seis consecutivos, 
couservHcm o seguro nesJa companhia sem o menor sinis
tro, e p~r quantia s~mpre ig·uàl. 

TITULO li 

DOS .\CC!ONIST.\S 

Art .. 11. E' accionista quem possuir uma ou mais aéções; 
porém nenhum .poderá ser por mais de vinte, precedendo 
em todo caso. approvação da com missão creada pelo art. 22. 

Art. 12. A falta de pontual entrega das entradas no caso 
de cham<.~das posteriores dentro do tempo annunciado pela 
direcção, importa a exclusão do accionis'a, que por este facto 
deixa vagas su<.~s acções, ficando responsavel pelos prejuízos 
respectivo~ e riscos tomados até á data da exclusão. 

Art. 13. Si a impontualid~de do <Jccionista nas cham8das 
posteriores provier de impossibilidade reconhecida pela com
missão a que se refere o art. 22, se venderão suas acções e 
liquidada sua conta, lhe será restituído o saldo, si o tiver. 

Art. H. Os accionistas têm direito a exigir da direcção 
qualquer esclarecimento relativo á marcha dos negocios da 
companhia. . 

Art. 15. Quando o accionista for residente fóra desta cida
de, deverá nomear pessoa idonea que o repi'esente e responda' 
pelas entradas que tenha de fm;er, para o que assignarú na 
companhia um termo de responsabilidade pelo ~eu consti
tuinte ; si doutro dos trinta dias depois dn intimação não sa
tisfizer ao qU:e exige este artigo, nem transferir suas acções, 
ser-lhe-ha applicavel o djsposto no art. !8. . , 

Não podem ser fiadores os membros da direcção. Esta 
fiançn pôde ser ·prestada por accionisla . idoneo, que nunca 
serú responsavel por mais dé 40 · acções, inclusive as que 
possuir; ou títulos da diviJa publica e acçõe5 de estabeleci
mentos bancarios da 'praça, competenterrwnte annotados, do 
que se lavrará termo em livro proprio. · 

Art. 16. Tem direito o accionisla de vender ou ceder suas 
acções ; mas só poderá fner precedendo apprcvação da di
recção, a quem compete conhecer 'i o cessionario tem idonei
dade de responder pelos damnos que · possam sobrevir ; o 
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cessionario não t(jrá voto, nem poderá ser votado em assem
bléa geral senão passados seis mezes da d11ta das transfe
rencias. 

Art. :l7. O accionista transferente tem recurso para a as
sembléa geral, qu<~ndo entender que a direcção lhe não faça 
justiça, rejeitando o seu preposto. 

Art. :l8. Por morte ou fallencia de qualquer <Jccionista, 
suas acções' se considernm desde logo V<Jgas; a··cotnpanhia as 
tomará n si c dentro de 60 dias as levarú a hastn publica, 
guardando em deposito, ú ordem de quem de direito pertencer, 
o producto dellas, depois de deduzida a quota que em pro
porção lhes tocar de quaesquer vrejuizos verificados até ~ data 
da morte ou fallencia do accionista. 

Art. !9. Em fnlta de compradores ás acçues, iodos os seus 
encargos e privilegias ficnm pertencendo nos demais accionistas 
e a importancia das entradas reálizadas pelo accionista 
fallido ou fallecido já mais poderá ser restituída e ilem quantia 
alguma sob tal denominaç1io emquantci 2S acçuésnão forem 
passadas a outro accionista, que, uma v.ez. que as admitte, 
assume todas as obrigações e vantagens inherentes ás acções 
adquiridas. · 

Art. 20. Sendo o caso de morte, si os herdeiros do accio
nista reunirem ns condições nece,;sarias parà merecerem a 
approvação da commissão de qualificação de que trata o 
art. 22, as acções lhes serão conferidas, si dentro de sessenta 
dias declararem á companhia que preferem ser accionistas. 

Art. 2f. Si entre os herdeiros do accionista houver or
phi'ios, os acções que a este tocarem serão, dentro de sessenta 
dias, vendidas em leilão, com aviso prévio ao Juiz e no tutor do 
mehOr, reeolhida a impottalicia ú Thesourài:ia de Fazenda ou 
onde fõr determinado pela autoridade competente. 

Art. 22. O presidente da assernblêa geral, os dóus secre
tarios, a commissão de exame de contas e a direcção consti
tuem uma commissão permanente de nove membros, de que 
é presidente o mesmo da asscmbléa geral, que t~rá o seu 
cargo : · , 

Reunir duas vezes no anno é·m qualquer dos ultimos quinze 
dias do mez de Junho e Dezembro e proceder a rima quali
ficação dos accionistas da companhiaparâ, no coso de algum 
haver mudado de circumstancias, fazer-lhes applicar o dis-
posto do art. 23. · · 

Art. 2::1. Todo o accionista que fôr julgado pela commis~ão 
de qualificação inhabilitado para resporidér pPlo capital de 
suas acções, deverá prestar uma fiança idoneu1 a eontento da 
direcção, por termo assignado pelo findor da mesma fórma 
que o art. i5 dispõe para os accionistas ausentes ; sendo ap
plicavel o disposto no (lrt. 1.8; si dentro de 30 dias, depois da 
intimação, .não satisfizer o que lhe fôr exigido, nem trans· 
ferir suas acções. · - , 

§ i. • Fica entendido que, emquauto o ~~tti~18fiUi · · 
para satisfazer o disposto neste artigo n'" ~-~ Mzh~'~ . fll) ., 
não perceberão qualquer dividéndo a ~é ' venturo l~nho • C-1~ 

iS' -J; 

~~P!,FT .1 DOS ~ 
~~=::~ 
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de proceder-se, o qual reverterá em beneficio dos demais ac
cionistas. 

§ 2. 0 Destas decisões tem o accionista, si as julgar injustas, 
o recurso para a assembléa geral, prescripto no art. 17. 

TITULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 24.. A companhia será administrada por tres directores 
eleitos em assembléa geral no mez de Janeiro de cada anno, 
d'entre os que possuírem pelo menos dez acções sob sua res
ponsabilidade propria, ou depositarem nos cofres da com
panhia, em·titulos da divida publica ou de estabelecimentos 
de credito particulares, aceitos pela commissão do ~rt. 22, uma 
quantia que, reunida á representada pelas acções que possuir, 
perfaça 10:000;5 e serão responsaveis in solidum, excepto o 
caso de não co-participação activa ou passiva. 

Art. 25. Vencerá annualmentf: 1:'1:00;5 cada um director e 
mais 5°/o do rendimento liquido dividido igualmente pelos 
tres. 

Art. 26. Nos dias 30 de Junho e 31 de Dezembro de cada 
anno procederá a directoria ao balanço geral, o qual será 
apresentado á com missão de exame e esta em tO dias prefixos 
fará as conf-erencias, para o que lhe serão franqueados os 
livros e papeis que exigir, o que feito, a direcção marcará dia 
para a reunião da assembléa geral que nunca excederá de 30 
de Julho a 3:1. de Janeiro. 

Nessas reuniões serão submettidos á sua approvação os in
ventarias e balanços da companhin. 

Art. 27. Logo que pela directoria fôr entregue o balanço á 
commissão de exame, esta procederá ao exame de todas as 
operações da companhia e na reunião da assembléa apre
sentará o seu relatorio, emittindo o seu juizo sobre a gestão e 
moralidade das operações, bem como si os presentes estatutos 
e deliberações da assembléa geral têm sido fielmente cum
pridos: propondo medidas que julgar de interesse á com
panhia. 

Art. 28. Os dividendos serão distribuídos semestralmente 
quando se elevarem a 112 °/o do capital nominal e delles só 
poderão fazer parte os lucros liquidas provenientes de 
operações effectivamente concluidas dentro do respectivo 
semestre. 

Si forem inferiores áquella quantia, continuarão na conta 
de lucros e perdas, afim de serem distribuídos no semestre 
seguinte. 

Fica entendido que não haverá distribuição de dividendo, 
emquanto o capital social, desfalcado em virtude de perdas, 
não fôr integralmente restabelecido .. 
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Art. l!9. No impedimento ou morte de qualquer director, 
será a falta substituída pelo respectivo supplente, que 
sómente será chamado quando o imp~dimento temporario ex
ceder a dous mezes, em cujo período poderão gerir sómente 
os dons ; mas neste caso é. indispensavel o accôrdo de ambos 
para todlls as transacções da companhia. · 

Art. 30. As transferencias das acções serão feitas por 
averbamento no verso das mesmas, precedendo approvação 
da direcção, á vista da qual far-se-ha a verba que será lançada 
por termo em livro para isso destinado e llSsignado pelo 
cedente, cessionario, e a direcção. . · · 

Art. 31. A direcção .fará regulamentos ~.ecessarios, admit
tirá e demittirá os empregados indispensaveis a quém mar
cará ordenados, submettendo tudo á approvação da assembléa 
geral em sua primeira reunião, dando conta ao mesmo tempo 
em seus relatorios semestraes de todas as occurrencias da 
companhia. . . · . . 

Art. 32. A direcção fará lavrai' substancialmente -em um 
livro especial as obrigações e encargos dos accionistas, de 
conformidade com os presentes estatutos, exigindo em se
guida a assignatura de cada um delles, com a declaração do 
numero de acções que subscreveu; no caso de transferencia 
os cessionarios assignarão da mesma fórma, e este livro terá o 
mesmo ·vigor de escriptura publica obrigatoria para cada um 
dos accionistas. · . · · . . · · · 

Art. 33. As actas das deliberações da assembléa geral 
~erão consideradas. como procurações . especiaes, .para a ge
ren.cia da direcção, pelo que deverão ser IogoJançadas e 
assignadas para lhe servirem de.guia, . 

Art. 34. A direcção poderá nomear. agentes dentro ou fóra 
do Imperio; conforme reclamarem os interesses da comp~nhia, 
mas terá muito em vista o Jogar e o individuo a quem hou
ver de conferir os precisos poderes para representar de seu 
delegado, observando-se nas instrucções expedidas a taes 
agentes as disposições dos estatutos. . 

Art. 35. Os agentes de que trata o artigo antecedente 
perceberão uma commissão estipulada pela direcção, tirada 
dos premios dos seguros que se realizarem, podendo um só 
agente accumular os dous ramos de seguro maritimo e ter
restre ou separadamente, como melhor julgar a directoria. 

Art. 36. E' autorizada a direcção a pagar ao segurado 
todas as perdas e darnnos até ao valor do seguro constante da 
apolice, de accôrdo com a commissão de exame, quando 
exceder de i :000$, para o que lhe são concedidos os poderes 
necessarios e até para transigir. 

Art. 37. Os premias de seguros até :100$ serão pagos á 
vista ; de !Oi até 6,00~ podem sel-o em letra a tres mezes, e 
d'ahi para cima em letra a seis mezes de prazo. 

Art. 38. Nas reuniões ordinarias dos mezes de Janeiro e 
Junho a directoria apresentará relatorios minuciosos dos 
Begocios da companhia e com elles o parecer da commissão 
de exame. 
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TITULO IV 

DA ASSEMDLÉA GEUAL., 

.ArL. :J9. Constitutl 11 nssemblé<l get'll) a reunião de llf'I'ÍO· 
n•stas que representem pelo menos um sexto Llo capital. 

Quando se não reunamos acdonistas designados na pri
meira hypot)wse, Jar-se- ha com intervallo de tres dias, pelo 
menos, segund;. até terceira convoc.ação, e. nesta deliberarão 
O$, que estiverem presentes ~ chamad·a. .. · · · 

.. Paragrapho unico. Excepto quando se tratar de qualquer 
nlterar,.ãu destes estatutos. Em.tal hyrothese, a alteração será 
vencida unicamentt' qunndo c.Jncorram votos unanimes de 
accionist11s que r~presentem metade do capital. 

Art. 40. A mesa da assembléa geral conpor-se-ha de um 
preside1~te, díl. um vice-presidente e de dous secretarios, que 
serãQ annnalmeMo eleitos :. far-se-ha uma só lista em que se 
designarão dous uomes para presidentes e abaixo destes 
outros dol).s nomes pura secretarios : o que do~ primeiros 
obtiver maioria de votos será o presidente e o immediato 
vice-presidente ; e do mesmo modo será 1° secretario o mais 
votado e 2° o immediato; no caso de empate, a sorte deeidir:.i. 

A falta do presit!eute será supprida pelo vice- presidente, a 
de ambos pelo f o secretario e a de todos pelo 2° ; na falta de 
um ou ambos os secretarios o presidente nomeará d'entre os 
accionistas presentes quem interinamente exerça as res
pectivas funcções. 

Para estes cargos não serão eleitos os directores ou quaes
quer empregados da companhia. 

Art. 4L Sú terú voto em escrutínio secreto o accionista 
que possuir cinco ou mais acções, contado da seguinte fórma: 
o qpe possuir 5 aceõe,;, terá um voto ; o que possuir 10, dous 
votos ; o que possuir 15, tres, e o que possuir 20, quatro 
votos. . , 

An. ~2. Niio se1·ão adm ittidos votos por procuração na 
eleiç1io dos membros da directoria, conselho fiscal e com
mi~são de contas, e em geral em qu:dquer votação por e5-
erutinio secrefo. · . 

Exeeptuam-se desta r6gra ·os procuradores legaes, como 
por exemplo, o tutor e o curador pelo tutelado ou cura
Úllado, o pai pelo filho ou vice-versa, o marido \)ela r!lulhe:. 
comtanto que, sommados este3 votos com os rell!tiVOS as 
acções que possuir em seu nome, não lhes dê mais de quatro 
votos. No mesmo caso fica considerado a socio que não terá 
mais de quatro votos. · · • . .. 

Art. 'l3. A' assembléa geral ordinaria compete : . 
~ i." Eleger a: mesa, de accôrdo com o art. ~0-
§ 2. 0 Eleger a directoria, que serü de tres membros 

(art. 2!l ). 
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~ 3. o Eleget· tres supplentes dos directores, nas mesmas 
condições do art. 2lL 

§ 4. 0 Eleger o commissão fiscal de tres accionistas que 
possuam cinco ou mais ncções. 

Art. lí.lJ.. Nenhum accionista poderá exercer dous cargos 
ao mesmo tempo, nem os directores e agentes de outras 
companhias de seguro podel"iio >er ~~leitos para os cargos 
ncima. 

Art. Mí. A ossemblü;l geral se reunirá extraordinaria
mente tod:ts as vezes que a directoria, por maioria de seus 
membro~. o julga~· necessario ou quando os accioni~las re
presentantes de 100 8cções o requeiram com motivo decla
rado ; em qualquer caso será convocada por annuncios nos 
j ornnes com a anteccdencia de tres a oito dias. 

Art. 46. As deliberações da ossernbléa geral serão tomadas 
por mnioria obsoluta de votos pelos socios que nella se acho
rem presentes, na conformidade do art. 39. 

Ar I. 4í .. Na sala da assembléa geral da companhia se fi
xará com antecedencia de oito dias uma tabella do,; accio
nistas maiores de quatro acções. 

Art. 48. A commissão de exame se encarregará de ex:tmi
nar as contas e mais negocios da companhia, cumprindo-lhe 
aprcsentt~r o seu parecer á asscmbléa gemi. 

TITULO Y 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 49. As ncções que vagt~rem por quaesquer circum
stnnci:u: dos nccionistas ficarão de nenhum effeito, st~lvas ns 
disposições do art. 18, e á direc~~iio compete substituil-as e 
dispor dellas eomo melhor convie1-. ufim de ter sempre o ca
pital preenchido. 

Art. 50. Nas quest0es entre a companhia e o segurado ou 
mesmo de nnturez:~ diversa, só se recorrerá aos meios judi
ciaes, quando fôr inefficaz o meio de arbitramento, de con
formidade com o disposto pelo Codigo Commercial e pela Lei 
n. 1350 de 14 de Sete muro de 1866. 

Art. :ii. Dadu a hypothese do art. 8•, de não chegarem os 
premies dos seguros ou o capital em numerario existente na 
caixa para pagamento dos sinistros que occorrerem, fica n 
rlirecção autorizada a realizar operação de credito em .algum 
estabelecimento bancaria para levantar a quantia precisa du
rante o anno administrativo, fazendo a chamada prevista no 
mesmo art. 8. • 

Art. 52. Os sinistros serão pagos: até !0:000~ em 15 dias 
da liquidação; d'ahi para cima em quatro mezes, devendo 
sel-o antes, si não houver faltt~ de recursos promptos. 
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Art. 53. Além da entrada mencionada no art. 3" poderá a 
directoria chamar as que forem necessarias, nos termos do 
art. 8.• Estas novas entradas, porém, serão restituídas aos 
accio_!listas, e não se farão dividendos emquanto a restituição 
se nao completar. Os convites para as entradas serão publi
cados nos jornaes de maior circulacão da capital com antece
dencia de Hi dias do marcado para ã entrada. 

Discutidos e approvados em sessão de 14 de Agosto de 
i88:t. (~eguem-se as assignaturas.) 

DECRETO N. 8~34- DE :18 DE FEVEREIRO DE i882 

Approva, com modificações, os estatutos da Companhia de vapores e rehoquos 
-Prosperidade, o autoriza-a ã -funceionar. · · 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia de vapores e 
reboques -Prosperidade, dividamente representada, e de con
formidade corn a Minha Immediata Resolução de H do cor
rente .mez, tomada sobre parecer da Secção dos Negocias do 
Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 31 
de Dezembro proxi111o findo, Hei por bem Autorizai-a a func
cionar, e Approvar seus estatutos com us modificações que 
com este baixum assignadas por Manoel Alves de Araujo, do 
Meu Conselho, Ministro e Secretario de Eo:tado dos Negocias 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o 
tenha entendido e faça executar. Pafacio do Rio de Janeiro em 
18 de Fevereiro de !882, 6!0 da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

ilfanoel Alves de Araujo. 

Modificações a que se Pef"ePe o Decreto 
n. 8434 desta data 

O art. H fica substituído pelo seguinte 
Os accionistas são responsaveis pelo valor das acções que 

lhes forem distribuídas. 

li 

No ar~. i2,. em vez de - 4a parte, leia-se - 8" parte, e 
com a declaração de motivo, acrescentando-se o seguia te para
grapho :-No caso da direetoria recusar fazer a convoc:~ção 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 235 

e a reunião da assembléa geral, poderá esta ser convocada 
pelos accionistas signatarios do requerimento que nos aR· 
nuncios para a mesma reunião declarar seu objecto. 

III 

No art. i3 acrescente-se- e os casos de augmento de capi
tal e reforma de estatutos em que será necessario estar re· 
presentado pelo menos a metade do capital. 

IV 

Ao art. 19 addite-se : 
Nenhum membro da ndministração fnrá parte da mesa da 

assembléa geral. 

v 
Ao art. 25 acrescente-se: -O fundo de reserva será con· 

vertido em apolices da divida publica geral ou provincial, 
quando estas gozarem dos privilegios daquellas, em bilhetes 
do Thesouro ou em letras hypothecarias de estabelecimentos 
de credito real que tenham a mesma garantia do Estado, dan
do-se aos juros a mesma applicação. 

Palacio do Rio de Janeiro em i8 de Fevereiro de 1882.
Manoel Alves de Ara1rjo. 

Estatutos da Companhia de vapores de reboque 
- Prosp::ridade 

Os signatarios, attendendo á urgente necessidade da crea
ção de uma Companhia de vapores de reboque, que auxilie a 
navegação de cabot;•gem e longo curso, que demandar a 
barra àe S. Gonçalo, resolveram em assembléa geral desta 
data approvar a presente escriptura de associação, cujas con· 
dições são as seguintes: 

SÉDE DA COMPANHIA, SEU FIM, DENOMINAÇÃO, E TEMPO DE SUA 
DURAÇÃO 

Art. L o A séde da companhia será nesta praça e em caso 
algum poderá ser transferida para outra. · · 

Art. 2.•A companhia tem por fim a acquisição de um ou 
mais vapores de reboque para o serviço dos navios de ca
bo~agem ~longo curso, que demandarem entrada ou sahida 
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da barra da província, e da de S. Gonçalo, igualmente po
derão ser empregados nos pequenos reboques de hiates, 
outras embarcações, transporte de passageiros e carga para 
dentro da província. 

Art. 3 .• A companhia se denominará- Companhia de va~ 
pores de reboque-Prosperidade e seus vapores terão os nomes 
dos rios que cortam o sul desta provincia, , 

Art. !1.• A duração da companhil!- será de 20 annos conta
dos da data da approvação dos estatutos pelo Governo, e sú 
poderá ser dis.;oJvida antes : . . 

§ Lo Por prejuízo que nbsorva metade do capital effcctivo. 
§ 2,.• Por deliberação dos socios em assembléa geral ex

traordinaria representando dous .terços do capital social. 
Art. fi. • A liquidação da. companhia em qualquer dos casos 

figut·ados nos §§ i" e 2• do art. 4• se fnrá pela ft"lrma pre· 
scripta no Codigo Commercial. 

REGDlEi\" ADMINISTRATIVO, ASSEMBLÉA GERAL 

Art. 6.• O capital social da companhia será de sessenta 
contos de reis, representado por seiscentas acções de cem mil 
réis cada uma, registradas 'no livro' respectivo em nome de 
cada um dos socios subscriptores. 

Art. 7. o A entrada de cem mil réis por acção será feita de 
uma só vez, no prazo de trinta dias a contar da data eín 
que os presentes estatutos forem approvados pelo Gov!)rno. 

Art. 8.• Só depois que o Gqverno 'approvar os estatutos e o 
accionista tiver effectuado á entrada do capital que \iver 
subscripto, é que poderá transferi~· a terceiros as respectivas 
acções, pt·ecedendo aviso á directoria e assignando o termo 
de transferencia. 

Art. 9. o O capital social da companhia podet:á ser elevado 
sempre que a assembléa geral por proposta da directoria 
assim o resolver por dous ter~os dos votos, fazendo-se a res
pectiva alteração nos presentes estatutos, sujeitando-a pré
viamente á approvação do Governo. 

Art. :10. A companhia só poderá principiar a funccionar 
depois que o Governo approvar os estatutos, o se achar 
realizado dons terços do capital secial. 

Art. 11. O accionistn não é responsavel por mais do Yalor 
de suas acções, e a sua morte ou fnllencia não obriga á li· 
qui dação da companhiu. 

CAPITAL SOCIAL, CHA~IADA, E RESPOl\"SABILIDADE DOS SOC!OS 

Art. i2. As reuniões dos soeios em assembléa geral - or
dinaria- terão lon-a r no fim de cada anno e as extraordina · 
rias quando foreA't eonvocadas pela directoria, ou a elln 
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forem requeridas por tantos accionistas, quantos represen
tarem a quarta parte do c:~pital social. 

Art. f3. Considerar-se-ha eonstituida a assembléa geral c 
poderá deliberar, logo que se aehem presentes accionistas 
representando mais de um terço do capital social, salvo as 
disposições do § 2•, art. L o 

Art. 1~. No caso de não comparecer numero legal de 
accionistas, a sessão será transferida fazendo-se annunciar, e 
nessa segunda reuniiio se resolverá com qualquer numero de 
accionistas presentes . 

.Art. Ui. Os accionistas poderão fazer-se representar nas 
assembléas geraes por seus procuradores, estes porém não 
poderão votar nem ser .-otados. 

Art. !6. A cada acção corresponde um voto, mas nenhum 
accionista terá mais de :10 votos, embora possuidor de maior 
numero de ac1:ões. 

Art. 17. A'assembléa geral compete: 
L o Eleger annualmente por escrutínio secreto e maioria 

absoluta de votos, a mesa da assembléa geral- directores, 
supplentes, c conselho fiscal. 

2 .o Exonerar os directores ou supplentes havendo para 
isso causa motivada. 

3." Hesolver sobre pareeeres do conselho fiscal. 
~.o Autorizar a directoria depois de ouvido o parecer do 

coúselho ftseaf a fazer despezas extraordinarias quand~1 recla
mad~~ pelos interesses da companhia. 

5. o Notar os dividendos que houverem de se1· distribuídos. 
6. 0 Deliberar sobre todas as propostas, ou indicações que 

lhe forem apresent:Jdas, para a boa marcha da em preza. 
Art. 18. Os membros da mesa da assembléa geral, dirccto

rhl, supplentes e conselho fiscal que forem eleitos na pri
meira sessão. só terminarão o mandato em 31 de Dezembro 
de 1882. 

MESA DA ASSEliiBLÉA GERAL 

Art. lU. A mesa da assembléa geral scrú composta de um 
presidente c dous secretarias, a quem compete velar pela fiel 
execução dos tmbalhos. 

Parag1·apho unico. No impedimento do presidente, um dos 
secretarios escolhido pela sorte presidirá a sessão. 

DIRECTORL\ 

Art. 20. A companhia será dirigida por uma directoria 
composta de tres membros e eleita annualmcnie em assem
hléa geral por escrutinio secreto e maioria absoluta de votos, 
e pela mesma fórma serão eleitos os tres supplentes. O cargo 
de dircctor é isento de retribuição. 
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Art. 2L Compete á directoria: 
1. o Eleger entre si um presidente, um secretario, e um 

caixa. 
2. o Requerer o que fõr de interesse á companhia e repre-

sentando-a perante as. autoridades. , , 
3. o Nqmear o gerente e. outros empregados e velar por 

todos os interesses da companhia. 
t;.o Apresentar annualmente o relatorio e balanço ao con

selqo fiscal,i5 dias antes da sessão ord.inaria. 
5. o Formular uma tabella das taxas a cobrar, por serviços 

de reboque: . , 
6. o Autorizar as despezas com reparos não excedentes a 

tres contos ~e reis. . 

CONSELHO FISCAL ' 

Art. 22- O conselho fiscal será· composto de tres accionis
tas eleitos de conformidade á primeira parte do art. i7 e 
compete-lhe : 

L o Examinar a escripturação da companhia e suas opera~ 
ções. 

2.o Apresentar á assembléa geral dos accionistas nas reu
niões ordinarias o parecer sobre o relatorio e balanço que 
annualmente lhe fõr apresentado pela directoria. 

GERENTE 

Art. 23. O gerente é de nomeação da directoria e funccio
nará debaixo da immediata inspecção e esta livremente o 
poderá demittir quando julgar conveniente. 

Compete-lhe: 
1. o Dirigir as operações da companhia e procurar para ella 

as melhores vantagens. 
2. o Providenciar em todos os casos de risco e determinar 

com justiça o serviço de rebocagem e outros. 
3.° Conferir as contas que tiverem de ser pagas pelo di

rector caixa. 
4. o Receber todas as importancias, devidas á companhia, 

as quaes entregará ao caixa, de quem receberá resalva, 
Art. 24. No caso de impedimento será substituído provi

soriamente por um dos directores. 

FUNDOS DE RESERVA E DIVIDENDOS 

Art. 25. Dos lucros líquidos provenientes das operações 
elfectivamenteconcluidas, dentro do respectivoanno, se dedu
zirá 20 "lu para- fundos de reserva -e o saldo restante será 
distribuído uos <.~ceionbtus no mez de Janeiro de euda unno. 
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DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 28. (J premio dos salvados no caso de abandono de 
qualquer emb(trcação e carga será regulado pela disposição 
do art. 735 do Codigo Commercial e nos outros casos por arbi
tramento perante o Juiz do Commercio. 

Art. 29. Todos os casos não previstos nestes estatutos 
serão resolvidos na conformidade das leis do Imperio e seus 
regulamentos e na falta destes pelas precedentes -disposições 
de identicas associações. 

Art. 30.. Os obaixo assignados obrigam-se pelo numero 
de acções que subscreveram sujeitando-se a todos os disposi
ções dos presentes estatutos que approvam. 

DISPOSIÇÃO TRANSITORIA 

Art. :H. Os signatarios · concedem à os Srs. A. J. Pinto 
da Rocha, Vicente Lopes dos Santos Junior e Theodosio 
Fernandes da. Rocha, plenos.poderes pàra.requererem ·ao Go
verno Imperial il approvação dos presentes estatutos, e para 
aceitarem todas as alterações ou modificações qlle o mesmo 
Governo lhes fizer. . · · · · 

Pelotas, f7 de Setembro [de,f88i. (Seguem-se. as assigna
turas.) 

DECRETO N. 8~35- DE f8 DE FEVEREIRO DE !882 

.\pprov<t, com mouilic:u:õos, os novos estatutos da Companhia da ostrada do 
· • feTrO- Macahé e CamJlOS. - · 

Attendendo ao que Me requereu a Cempanhia da estrada 
de ferro-1\'Iacahé e Campos, devidamente representada, e de 
conformid.ade com n.Minlla Immediata Resolução' de H do 
eorrente mez, tomada sobre parecer da Secção dos Negocius 
do Irnperio do Con~elho d~ Esta~o e~ar:ido em Consulta de 26 
de Dezembro proxtrno findo, Het por bem Approvàr os esta
tutos, com as modificações que com este baixam· assignadas 
por Manoel Alves de Araujo, do Meu ·Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em :1.8 de Fevereiro de :1.8821 
61" da Indep~ndencia e do línperlo. 

·Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

. ,Jluit~el..ill!t.:d .de ~Araujo. 
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lUodificações a ()Ue se ref"ere o Dec1•eto 
n. 843:; desta data 

Ao § 1" do art. H acrescente-se- Haverú recurso para ;1 
assembléa geral da resolução da directoria quando não at
tender ás circumstnncias extraordinarias allegadas pelos ac
cionistas para justificar-se contra o commlsso de suas acções. 

li 

, No art. 2:l § 3o substitua.m;se as palavras- OI! vida a com
missão fiscal- por estas- de accôrdo com a com missão fiscal. 

No mesmo arligCI ~. 9" depois da palavra- escolher
acrescente-se-de accôrdo com a commissão !isca!. (O mais 
como está.) 

1II 

No art. 31 substituam-se us palavras- serú mister <lcha
rem-se, etc., até o fim- pelas seguinte,;- será mister a pre-. 
sença da maioria de accionist:1s de dez ou mais acções que 
representem mais de metade do capital social. 

Palacio do Rio de Janeiro em :l8 de Fevereiro de i882,-1Wa
noel Alves de A.raujo. 

Estatutos da Companhia estrada de ierro- Ma
cahé e Campos 

CAPITULO I 

DA COi\IPANIIIA, SBDE, FINS E DURAÇÃO 

Art. :l. • A Companhia estrada de ferro -lUacahé e Campos, 
sociedade anonyma, constituída por Decreto n. 4803 de i8 de 
Outubro de i87i, continuará a existir com a mesma deno
minação e será regida pelos presentes estatutos em substi
tuição dos anteriores o de quasquer disposições que a elle se 
refiram. 

Art. 2. o A séde da companhia é na cidade do Rio de Janeiro. 
Paragrapho unico. A directoria, ouvida a commissão fiscal, 

poderá estabelecer agencias em Macahé, Campos ou outros 
pontos que forem julgados convenientes. 
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Art. 3." O lim da comp·•nhia é a explora(;ào. uso c gozo da 
fl~trnda de ferro qae construiu entre o porto de Imbctiba, na 
citl:lde de M;~cahé, e a de Campos, e bem assim de quae-quer 
outras via,; subsidiari:•s. q•1e de futuro construir ou adquirir. 
nos tPrmos do coutrato de qa0 é eessionaria, cnlebrado com o 
Governo da Província tlo Hio de Janeiro em 3 de Fevereiro de 
18i0. na conformidade da Lei n. H6~ de !6 de Novembro de 
18o9; e uwis ••c tos o!liciaes posteriores inclusive o que declarou 
a mesma estrada segunda secção da que tiver de ligar a cidade 
de NJCtheroy á de Campos. · 

P;lragTll pho uni co. A via ferrea em explora~:ão ter:i por com
plemento uma linha de navegação, com navios a vapor ou á 
\·cl:~, num tida pela compauhia, entre o porto de Imbetiba, de 
:<UH propried;.•de, e o do Rio de Janeiro. 

Art. ~.o O prazo da durnção da companhia será de cincoenta 
annos contados da data do privilegio a que se refere o con
trato mencionndo no artigo anterior, podendo ser prorogado, 
de conformidade com o disposto na condição 17• do mesmo 
contra·o. si a as!'emiJiéa geral dos nccionistns, expressamente 
convocada para este 11m, assim o re~oiver e fõr approvado 
pelo Governo Imperial. 

Antes, porém, da época referida considerar-se-ha a coru
panb.ia disso! vida e entrará em immediata liquidação d~sde 
•1ue soffrer (Jrejuizos que ubsorvam o rundo de rese.·va e me
tade do capital social, si os accionistas niio quizerilm recon
,;tituil·o, bem eomo poderá ser dissolvida: 

J.o Verificando-se r•lguma das hypotlleses espccificadH no 
ari. 2!)5 do Codigo Commercial. 

:2. 0 Resolvendo-o a assembléa ~eral dos accionistas por dou:; 
terços das acções ernittidas, e sendo expressalllente convocada 
r;anl este fim com antecip,;ção nunca menor d ~ trinta dias. 

Art. 5. 0 No caso de liquidação 1la eompanhia far-se·ha de 
accôrdo com a legi~laçào v;gente, s::ndo as obrig-ações passi
ns, que entüo houver, cl.;ssificadas conforme as pieferenciu~ 
.>.8tabelecidas na mesma legislação. 

CAPITULO ll 

no CAPITAL SOCIAL 

Art. tL u o cupital da companhia é elevado a oito mil contos 
i B.OOO:OOilb) subdividido em ~O.Ol!Ll ac~ee:o do valc>r 
nominal de :200~000 cada uma. 

Parag-rapho unico~ As acções Glll ser, em numero de 
25.6!0, poderiio ser emitLidas, no torlo ou em parte, q; ando e 
pelo modo que fôt• determinado pela assemblén gorai dos accio· 
nistas, sendo preferidos, em identidade de cil·cn:nstancias, os 
::.cc1unistas da companhia na data em que rõr rcso!vwa r.. 
t:i1liss5.o e na r:;ro[Jcrção das acções que possúfrem. 

!'Gil~~ EXECUTIVO 1882 t6 
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Art. 7. 0 .o\s entradas de capital, no tocante ás acçôes que 
forem emitLidas para preenchimento elfectivo do capital, 
serãll feit:1s conforme fõr resolvido pela 1.1ssembléa geral dos 
acdonistas. 

Art. s.o A companhia poderá consolidar :1 sua, divida 
passiva convertendo-a ~m titulos de prela~ão do valor, juro 
e amorlizaç:io que forem npprovad11s pefêÃ a~se111b!éa geral 
dos accionistas, como lambem eJf,~ctuar quaesquer operações 
de credito, dentro qu fón1 do paiz, com as garantias net;es· 
sarias, p:1ra resgatar os mesmos titulos.. . 

§ f." E' applicavel <lOS juros dos ti tufos de prelação o que 
dispõe o art. 50, e emquanto os mesmos litulos for'!tn norni· 
naes ser·lhes-llão igu;dmeute applicaveis as disposiçõe,; 
constantes dos nrts. 9,0 fO e :11. 

§ 2. 0 Será distribuída aos nccionistas em acções, n11s épo
cas e do mqdo que a assembléa g-eral determ!nar, a impor
tancia correspondente á que fõr sendo amortizada do passivo 
da companhia. 

CAPlTULO 111 

DAS ACÇÕES E DOS ACCIONISTAS 

Art. 9." As acções ou cautebs seriío nominativas, as· 
signadas por dous directores, e em cada uma dellas se fara 
expressa menção do valor nominal que representar, hem 
como da importancia· dns prestwões· pagas. 

Art. iO. Cada acção é indivisível com relação á compa
nbi:l, a qual i:tào recon:1ece mais de um propriet<Jrio para 
uma ar:ção. 

Art. U. A transferencia cbs acções s<i poderá etrectuar-s" 
no escriptorio da séde da companhia, por termo assignado 
pelo cedente e cessionario ou procuradores com poderes es· 
peciaes par<l o acto, e por um director. , 

Parngn•pho uni co. Não serão transferi~·eis as a~ções que nãu 
tiverem 2iJ s~ do seu valor nomimil renlrzado. 

Art. 12. Os accionislas da compnnhia s:io responsavei~ 
pelo vnlor das entradas de capilal uão realizado das acções 
que po.<suirem por dbtribui(;<io_ ou lr;lrlsfe_ren_cb. _ . 

Art. t:L Os credores e herdeiro,: de ncnonrsla nao poder<~o, 
em caso algum, arre:<tar as "propried<~des da cornpanhia, ma> 
sóm~nte os títulos que pertencerem :10s respectivos devedores 
ou ao acervo a que tiverem direito; e os rel"ibos pnssados 
pelos accionistas, pelos seus procuradores ou representante~ 
legaes, de qualquei' dividendo ou outra somma que lhes seja 
Jfferente, equivalerá para a companhia 11 lJit'na quitação. 

Art. H. O aceionbta que não realizar as entradas de ca
pitql a, que se refere o art. 7° nas épo~as ~r.adas pela assem~léa 
g'lrel qos :!:cionistt$, perdi;irá <>m beneficio d" companhia o 
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direito ás acções cujas entradas não realizar, bem como a 
quae~quer prestações que sobre ellas tenha anteriormente 
eflectuado. 

~ L• Exceptuam-se os casos em que occorrr.rem circum
stanci~s cxtraonlinarias devidamente justificadas perante a 
directoria, dentro do prazo tle 60 dias, contados do ultimo 
annunciado para ·se realizarem as entradas e sujeitando-se 
o justificante a uma multa de 5% do valor das entradas que 
dever. 

§ ~.o As acções c~ h idas em commis~o serão de novo emit
tidas, salvo resolução em contrario tomada pela assembléa 
geral dos :tccionistas. 

§ 3. A pena do commi~so impus ta ne~te vrtigo nunca po
derá isentar o aecionista impon1ual da responsabilidade que 
lhe tocttr para com os credores da companhia. 

Art. 15. Qualquer pessoa nacional ou estrangeira, ou as
soci<tção, poderá ser accionista, operando-se o direito de re
presenlat:iio prla seguinte fôrma: 

1. • As firmas socl3es por um dos socios: 
't. o As mui heres casadas por ,;cus maridos; 
3. 0 As viuvas e solteiras, .~ui jt•ris, por procurador; 
-i. o Os menores e interdictos por seus pais. tutoreo ou 

curadores; 
5.• Os acervos pro indiviso pelos respectivos inventa

riantes; 
6. o As sociedades ou corporações jJOr um director, gerente 

ou preposto. 
Parngrapho unico. Os documentos comprobativos desta re

presentação vigoram nas assembléas geraes dos accionistw' 
até que a directoria seja notificada de haverem aquelles po· 
deres sido cassados. . 

Estes documentos deverão ser entregues á directoria até 
tres dias antr.~ do que fôr fixado para a reunião da as
~embléa. 

CAPITULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃo 

Art. 16. A administraçiío geral dos negocios da comp:mhia 
!Jertencerá a uma directoria composta de tres membros, do!' 
ques um .-erá pre~idente, outro secretario, e uotro thesourei
ro. escolhidos d'ootre ~i no acto de ~erem etnpóssados. . 

§ f.o A eleição da directoria será feit:J em assémb-lé:~· 
geral dos accionistas, de trés em tres annos, por maioria 
relatiYa de votns, em e~crutinio ~ecreto, contendo as ce
dulas a , declaracão exterior. dos. votos au · 'sta 
posmir, e decidindc e. õ')rte no 0as~ - lJIJlH .r-c~ .... 

~"' . - A DA 11 ~ . 4#_ .,\ 
. ~\\ 
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~ 2. o Nesta eleição não serão admittidos voLu:; IJOt' pru
curação, ficando, por·ém, esta disposição sem vigor desde 
<Jne por lei geral do paiz seja permittido o contr:•rio. 
· Art. i7. Os mernbros da ditectoria poderão ser reelP.iLos, 
e quando não o sejam servirf>o até qu·e a nova directorh• 
se npr'esente para 'tomar posse. · ' 

§ i. o Não poderá ser eleito para o cargo de dircctur 
o accion ista: · · ' · 

1.0 Que fôr empregado da companhia; · 
2. o Que tiver contrato de f'urnecimento· pot· tem pu 

ajustado; 
3;• Que fôr empreiteiro de obras da companhia; 
'~." Que estiver por si ou por seu lJreposto ligado io 

companhia por quaesquer contratos de que aufira Otl 
possa vir a auferir vantagens pecuniarias ; . 

ã. o Que for ·impedido de negociar segundo as diSlJO~' · 
r_:õt:s do Codigo Commercial. 

§ 2. 0 Não poderão exercer conjunctamentc o cargo de 
director: · · 

i.• Pai e filho; 
2. o Sogro e genro ; · · . 
3. 0 Irmãos e cunQados durante u [cunhadio; 
!1. o Parentes por consanguinidade até o segundo grúo : 
:;. o Os socios da 'mesma J1rqw. · 
Art, 18. ·Só poderá ser eleito (Jirecior o accionista que 

possuir,· pelq menos 50 acções livres .e desembaraçadas 
dr. · qualquet; o.nus ou penhor, c inscriptas nos registro~ 
da coinpanhia s~is IUezes antes dn eleição; mas ni•o po
derá assumir p exercicio do cargo sem que possu:•, pelo 
menos, 100 acçues, das qu,aes não podçrú displ1r nem onr.
ral-as, emquanto durar :1 rflspectivn gesriio. 

Art. i!J. No impedimento por mais de quaLt·o meze;. 
renuncia ou falta de qualquer director, os que estiverem 
em exercício chamarão um accionista que o substitua f 
que exercerá ~s respectivas funcções até á primeint re
união ordinaria ou extraordinaria da assembléa geral. 
na qual a vaga será delinitivarnente provid11, ~ervindo o 
eleito pelo tempo que faltar ao substituído. 

. Paragrapho unico. Nos casos referidos sará observado o 
que se acha disposto no artig11 antecedente. 

Art. 20. Cada membro da directoria vencerú o honorario 
carrespondente a 1 o /o da renda liquida da companhia, de
monstrada pelos balanços respectivos ; de modo, porém, 
que a remuneração annual de cada director não seja nn!lr.:t 
inferiora 6:000/,í,n.;m supel'iora :lO:OOO~OOlJ · 

Art. 2L São attrilmições da directoria : 
· 8 !. 0 Administrar todos os negocias da companhia, eflc 

·~tuar a compra de tudo quanto fôr neces~ario, represrm!:J.!' 
a mesma companhia qnci' pernnte o Governo Geral ou Pro
vincial. qurr em Juizo ou fóra delle, para o que lbe si:o 
cone3didcs plenos poderec, inclusive cs de ctus:: .rropria. 



~ 2.• Annunciar e arrecadar as entradas de, capital que 
us accionist3s tiverem de . realizar em conformidade com o 
nrt. 7.• · · 

~ 3. • Celebrar contratos para qualquer tini 'social, ouvida 
a commissüo lisc~~I. 

§ f!,.• Nomear e demittit· todos os empregados da compa
nhia, i:Rclusive o engenheiro e inspector do trafego e os 
commandantes dos vapores c marcar-lhes os respectivos 
vencimentos. 

~ t).n Resolvér sobre o ·commisso de acções nos trrmos 
tlo 3rt. H. 

~ q;o Efl'ectuar o pagamento semestral dos juros dos títu
los de prelaÇão, realiznr as amortiza~·ões respectivas e hem 
;lssim autorizar, dos lU<;ros liquidados, os dividendos se-
mestraes. . · · 

§ 7. • Apresentá r· á assembléa ger:Jl ordinaria dos accio
nistns, que 'se verificará de Julho a Agosto, um relatorio 
circumstanciado das opera~,;ões da cumpanhi~, o qual será 
acompanhado do balanço gerá!, da demonstr~ção da conta 
de lucros e perdas e bém as~im do parecer da eommissão 
1l~cál relativo ás contas apresentadas e á situação da com-
panhia. · · ' 

§ 8. • Organizàr, de aceôrdo com a commissão fiscal, os 
regulamentos qrie forem precisos. · 

~ 9. • Escolher o estabelecimento banca rio a que deverão 
ser recolhidos os dinheiros da companhia, não podendo ser 
retirados senão por cMqu~s ou recibos assignados por dous 
diJ:~ectores. ' 

§ iO. Chamar, nos termos do art. :1.9, o accionista que 
tiver de su11stituir o director impedido por fnlta ou renuncia. 

§ H. Effectuar a emissão de titulas de prelação e realizar 
qu·1esquer oj)erações de credito flm conformidade com as de
liberações da assembléageral dos accionistas. 

§ :1.2. Tomar em commum, e por maioria de votos as deli- · 
berações nece,sarias ao bom andamento dos negocias da 
companhia, lavrando actas de taes deliberações em livro 
especial. 

§ 13. Ouvir a commissão fiscal nos casos expressos nos 
presentes estatutos, e sempre que se tratt1r dll objecto im
portante, ou quando n mesmn commissão o entender con
,·eniente aos interesses da companhia. 

§ 14. Nome:1r, na qualidade de seu delegado, si assim 
entender conveniente, um gerente, derriittil-o e marcar-lhe 
os respertivos "encimentos. 

§ Ui. Elfectuar a distribuição de acções a que se refere 
o § 2• do art. 8. 0 

~ i6. Prestar á commissão fiscal todos os esdarecimentos 
que ella reclamnr para o desempenho do encargo que lhe é 
cornmettido pelo art. 27. 
~ 17. Prover a bem da companhia, em todos os caso;; 

urgentes e não !'!revistos, ouvida a commissão fiscal. 
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Art. 22. Os directores são solidarios no mandato; m11s 
para deliberar basta a presença de dous, si os_ seus pareceres 
forem concordes, aliás será, necessaria a presença do~ 
tres. 

Art. 23. Compete ao presidente, além da~ attribuições 
inhtlrentes ao cargo de director : 

§ !. 0 Ser orgão da directoria e representai-:~ em Juizo. 
§ 2. o Presidir as reuniões da directoria c as da commissã(J 

fiscal quando esta funccionar com aquella em sessão con
juncta, e bem assim os trabalhos preparatorios da assembl1i:1 
geral dos accionistns até proceder-se á eleição do presidente 
respectivo. 

§ 3. o Assignar todos os papeis, com excepção das escrip
turas e contratos, que serão sempre assignados pelos tres 
directores. 

§ 4. o Rubricar e encerrar os livros em que forem regis
tradas as actas das assembléas geraes dos acdonistas e as 
das reuniões da direcloria e da commissão fiscal, ou das 
transferencias e os dos registros das acções e dos títulos de 
prelação, e bem assim os que servirem vm·a lançamentos 
importantes e não forem rubricados na Junta do Com
mercio. 

§ 5. o Assignar com o director secret.1rio ns acções e títulos 
de prelação ou as respectivas cautelas. 

§ 6. o Convocar as reuniões da directoria e as de sessão 
conjuncta com a commissão fiscal e dar cumprimento ás 
deliberações respectivas. 

§ 7. o Assignar com o director thesoureiro os cheques ou 
recibos para movimento em conta corrente com estabele
cimentos bancarios. 

§ 8. o Convocar as assembléas geraes ordinarias nn fórma 
preceituada nos arts. ~O e ~3 e as extr~ordinnrias >empre que 
por deliberação da directoria ou da commissão fi,;cal forem 
julg"das necessarias ou requeridas por accionistas que repre
sentem pelo menos a quinta parte das acções emitlidas, no!' 
termos do art. 41. 

Art. 2L Compete no secretario, além das attribuições 
inherentes ao cargo de director: 

§ i. o Redigir todas as actas das reuniões àa directorin P 

as de sessão conjuncta com a commissão fiscal, consig-nando 
em taes actas, que assigr1ará com os demais membros 
presentes, as deliberaçÕ'!> que forem tomada;;. 

§ 2.• Authenticar a transferencia de acções e de t,itulos de 
prelação, e bem assim assig-nar com o presidente os docu
mentos comprobatorios quer da emisslio quer da tramferencia 
das mesmas accões e dos títulos de prelação. 

§ 3. o Assign~r todas as certidões que forem requeridas e 
que a directoria entenda que devem ser passadas. 

§ 4. o Velar mais pnrtieularmente pela regularidade da es
cripturação da companhia e boa ordem do archivo. 

§ 5.u Substituir o presidente nos seus impedimentos mo
mentaneos. 
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Art. 25. Compete ao thesoureiro, além das attribuições 
inherentes ao cargo de director: 

§ L o Yel11r na guarda dos dinheiros e valores pertencentes 
:i companhia e pagar o que tôr devido. 

§ 2. o Depositar no estabelecimento banca1·io que a rlirectorin 
escolher os snldos •Jxistentes em caixa. 

§ a.o As~ignar com o preo:idente, ou com quem o substi
tuir momentnne:•mente, os recibos ou c/iequPs para movi
mento de conta corrente com estabelecimentos bancarios. 

§ 4. o Substiluir o secretario nos seus impedimentos mo
mentaneos. 

No impedimento temporario do director thesoureiro serão 
:J~ rr.spect.ivas funcções exercidas por um dos rlou~ directorfls. 

CAPITULO Y 

IM COMMli<i<ÃO FISCAL 

Art. 26. A fiscalisação dos negocias da companhia ser:i 
confiada a uma commissão Hscal compost.a de tres membros, 
eleitos pela assembléa geral d'entre os accionistas possui
dore~. pelo menos, de trinta acções, das quaes os eleitos não 
poderão dispor nem onerai-as emquanto se conservarem no 
exercício do cHgo. 

Paragr~pho unico. Siio applicaveis á commissão liscal as 
disposições constantes dos §§ t• e ~o do art. t.6, e as dos 
arts. 17 e 19. 

Art. 27. A' com missão fiscal compete : 
§ f. o Examinar o archivo e escripturação da companhia e 

liscalisar os differentes serviços sempre que o julgar con
veniente. 

§ 2. o Velar pela stricta execuçiio dos estatutos e das reso
luções da assemblé<t geral dos :1ccionistas. 

§ 3. 0 Interpôr o o:eu parecer nos casos ei<pressos nos pre
~eutes estatutos e bem assim quando fõr cotlsultadn pela 
directotia. · 
· § 4.° Convocar a directoria il conferencia sempre que o 

julgar de interesse para a companhia .. 
§ 5. o Convocar n assemblt;a 'geral ordinaria ou extraordi

na.rin sempre que, se1ü justa causa, deixar de o fazer a di. 
rectoria. 

Art. 28. O exercício do car6fo de membro da commissão fis· 
cal é gratuito. 



.IG'l'OS I lU .I'UDB.II gXiiCl''fl I r • 

CAPITt:Lü Yl 

!H ASSBilÍLÉA liF..RAL DOS. ACCIO!\JST.\.< 

At·t. 2\l. A assemblea geral será composta dosiwciuni~ta> 
r:ujas acções se acharem avcrbad:rs no reg-istro da eompanhüt 
tres mezes ·antes da data em que se verific:'r a as~embléa. 

Paragrapho uni co. ~os oito dias que se antecederem o d;1 
reunião. da assemLléa ger:d ordin11ri:l on . e'\tra(J!'dirwria 
t1cará suspensa a transferencia de acções. · 

Art. 30. A mesa dn :.~ssembléa será ~emprc compost3 dt• 
um presidente e dons secretarias, seprlo aqueíle eleito P<H" 
acelamação e estes nomeados pPlo prc~idento com apprnvaç?ío 
da assembléa. · · 

ParagraiJhO nnico. U,: mem!Jros da Llirectorin ou d:.~ co !H
rnissão fiscal n~o poiler:io fazer p:•rle da mesa dD :,~ssemblé:t. 

Art. 31. A assem!Jiéa garal só poder:í constituir-se 2chan
do-se representada. pelo menM, a terçn parte das acr:õe~ 
emittidas e com este numero re,o!verá sohre qualquer 
assumpto,. salvo nos cnsos do ~ :zo do art. fJ," e § 5° do 
nrt. a9, OG qunndo se tratar de augmento de capital, reforma 
de estatut•.JS e de dissoluriio da companhia r-m que será 
mister :~charem-se represent~das mais de metade das acrões 
emittidas. · -

Art. 32. A assembléa g-eral rcpr·esenta a totalidade do;; 
~1ccionistas, e as su:1s dcli!Jcr:H;õcs, conformes ás drsposições 
destes estatutos, obrigam a todos quer :msentes ou dis>i
dentes. 

Art. 33. Todos os r:ccionistas pod.·rn fazrr parte da :•s~em
bléa geral quer po~suam ::s suns ac; ões livres e desemba
raçDdas, quer as tenham dado em penhor mereantil. 

Art. 3L N:lo se reunindo nurli,ro suffidentc de :~rcin· 
nistas na primeir:' convocfrç3o da assembll!a gc~ral até um11 
hora depois da que tiver sido :mn unciada, far-sr.· h a nova 
convocaçi':o para d'ahi a oito di:1s. e nesta f'C dt>liber,ní com 
o numero qw~ e.<tiver preseute, inserindo·>C r-s:a disposiç?iü 
no 8llnuncio respectivo. s 1. 0 Ne>tn s1•gunda renniiio só se pod1~rü trat~r do cbjrrtc, 
que tiver motiva,Jo a primeira conyoca1:~o. 

§ 2. 0 Nos caso.; exceptuados nn art. 31. qn:~ndo tirer d,; 
verificar-se segnndn ;t~>cmLléa gerãl nos termos deste :trt. 
a4, SÓ Se prH!Ú:i deliiH~rar achando-sn I'L'presentado, péJn 
menos, um tert:o das acções emittida,;. 

Art. 35. Todos os nccionist<•S que compareerrem ~s ~.s
sembléas geraes insf'rever-sc-hão em um livro de pre
;;ença decl~randn o numr1·o de <JttÕ('S que possuírem ou 
as que represenl~1mm como procur3dores. 

Art. 36. A ordem da rotação será de nm voto por 
l'ad:~ dez 3C(:õe~ :lh' cr.m, que terão dez vnto~. !\lém de~tr· 



numero tle votos nenhum maig se contará seja qLlnl l'úr 
o numero de acções que o accionista possua ou repre
'ente por procuração, mandato ~~stc que aliás só poderú 
:-:rr commettido a indi•·iduu que sf'ja a~eionista. 

Art. 3i. 0,: 3ccionistas que possui rem de uma ai!~ nove 
;lt'çiJes, poderão assistir ás assembléas geraes, propôr o 
que lhes parecer com·cniente ~~os fins sociaes, " tomar 
parte nas discussões, mas não terão voto. 

Art. 38. A votação dos assumptos sujeitos á discuss~o 
~.:rá por maioria relativa de votos, pe1· cap;ta, c fa;·-sc-ha 
por acrões, nos termos do art. 36, destlf~ que o rf'rl:illlf' 
nm accionista n ;1 a>sembll;a assim o resolva. 

Arí. :w. Compete ú nssembféa geral: 
~ f. n Resolver :~cerca de tOUfJS os negoeios da Culll

panhi:J que n~o •'s!.i·v-r:rrm expressamente commettidos <i 
..J irectori;:. 

~ 2. 0 Beformar os prnsenles csi:ttntos ;;(·hnndo-se con,ti
l ui da nos termos do :Jrt. 31. 

~ :l. o Eleger a directori;; ~ a ;:ommissiio !i~(;al ua~ 
~~pocns nwn·ad~~. 

~ L" Del i hera r acerca do relatorio e cont~s aprcscn· 
ta das pela directorin (\ beli:1 assim do parecer da com
missiio fisc~l. 

§ 5." Destituir, por maioria absoluta dos votos pre>en
tes, a directoria e 3 commi,;são fiscal :Jntes da época da 
eldção, havendo para isso motivos muito punderosos e 
justificados e tlevendo para este a c to aehar-se a assem· 
Ué.1 composta da maioria dos accionistas. 

§ 6. 0 Deliberar acerca do augruento do capital da com
p:Jnhin, di:-solu~~o ou prorogaçiio della, nos termos fixa
dos nos pre~entes estatutos. 

§ 7. o Autorizar a d:reetoria par·n, de accôrdo com a 
commbsão fiscal, effectunr a emis•ão de titulas de pre
fa~·iio e realizar as operações de eredito a que se referr 
o art. S.o 

§ 8." Dé~terminar a emis-:ão de acções e bem assim :.:; 
entradas de capital conforme se acha disposto nos arts. 
fi·, 7° c § 2" do art. 8.• . 

§ 9.• Resolver ncerca do :JUgmenlo uo fundo de de
terioramento c qu:ll a p~rte que a comp~nhin poderá tomar 
a si no seguro do ;;:eu materi:ll fluetuante. 

§ 10. Delib:-!rar act,rca de qualtJuer p:-oposta iniciada 
por nlgum dos seus membros, pela directori:J ou pela cum
:ni~siio liscal. 

Art. l10. Haverá uma sessão da assembléa geral ordinaria 
em cada anuo, nos mczes de Julho a Agosto, par11 tratar dos 
assumptos que lhe são commettidos pelos preoentes estatutos. 
e bem a>sim mais dos objectos que forem propostos e apre: 
~entados para discussão. 

Paragr11pho unico. Esta sessão poderá, em ca~o de neces
sidade, durar a!é tres dias, adiando-se os 1rabalhos de um. 
para outros com determinação de hora certa. 



~50 .~CTOS DO PODER EXECUTIVO 

Art. 41. Haverá tantas reuniões da assembléa geral extra
ordinaria quanta-: forem julgndas necessnrias pela directoria 
ou pela commissão Jlscal, ou requeridn~, com a expo~içiio dos 
motivos, por :•ccionistas que represt·Qtem, pelo menos, a 
quinta parte das acções emitridas; · . 

Paragrapho unico. No caso d·~ verificar-se a ultima hypo
these deste artigo, si a directoria indeferir o requerimento, ou 
no pr11ZO de oito dias não tin~r deliberndo, os requerentes 
poderão fnzer a convocarão na fórma do art. 43; sendo. 
porém, a antecipaçiío de quinze dias pelo menos, rn;ts só 
poderão exercer este direito si tiverem seus nomes inscrip
lO$ como accionistas tres mezes antt>s da data da requh;ição .. 

E,;ta r.onvocacão será feita, mencion<lndo-se no annuncio 
respe1·tivo, que sem a-:signndo por !')dos os requerentes. o 
theor da requisiç:io feita á directoria. 

P3rHgrapho uni co. Nas as:;emlJI<'as g-eraes extraordinarias 
só poderá tratar-se do assumpto que tiver motivado a sua 
convocacão. 

Art. ti%. A approvação das contas apresentadas pela direc
toria, em as.;eml.Jiép gen:l, e sob parecer da respectiva com
missão llscal, importa plena e geral quitaçiio para a mesma 
directoria. 

Art. 43. Todas as assembltias gert~es serão sempre con
vocndns por annuncios publicadu~ em duas folhas piarias 
da séde da cúmpanhia e com uma antecipação de oito dia~ 
pelo menos. 

CAPITULO VIl 

DOS FUNDOS DE RESERVA E DE DETER!OilAMENTO E DOS 
DIVIDENDOS 

Art. 4'~. O fundo de reserva será formado de 3 % tirados 
dos lucros líquidos de cada ·semestre. 

Paragrnpho uuico. E~te fundo é exclusivamente destinado 
a fazer face ás perdas do capital soci;ll ou para o sub>lituir. 

Art. 45. O fundo de deterioramentu será constituído 
com 7 "!. tirados dos lucros litruidos de cada semestre, 
podendo ser augmentado por deliberação d,, assembléa geral 
dos accionistas. 

Paragra!Jhtl unieo. Este fundo é expres>amente creado 
para delle serem retirndas ;ls sommas necessarias aos con
certos e rep:tr•JS itnp0rtantes oupara recoustrucção dú ma
teri;,J da romp:mhia. 

Art. Mi. O fundo de reserva srr<i convertido em tHulos de 
prel:•çiio da prupri<J companhia ou em apolkes da divida 
pui.Jlic:t geral ou provincial, em ltilhetes do The:<ouro, ou em 
letras hypotheeari<Js •le esl:tbelt·cimentDs de credito real: que 
tenham g-aranth1 do Est8do . ., igu;;l <lpplica(;ão terão os JUro~ 
respectiva>. 



AGTOS DO PODER J<:XECt;TIVO 

O fundo de deterioramento será depositado em estabele
cimento bancaria, em contn corrente ou em letras. 

Art. 47. Os lucro~ líquidos proveniPntes das operações 
effectiV;1mente concluid;1s dtntro do respectivo !:Pmestre, e 
depois de f,·itas éiS deducções autorizadas nos presentes esta
r.utos, seriio di~trihuidos :~os aecionistas em dividendos pagos 
nos mezPs de JanPiro a Fevereiro e de Julho a Agosto. 

Art. 48. A deduc<:ão a que s:~ referem os arts. t14 e 45, 
r;essará desde que o fundo de reserva attingir tí somma de 
quinhentos contos de rris, e a do fundo de deterioramento :i 
de lrPzentos ,·ontns. continuando, porém, :1 effectuar-se desde 
que houver reducç~o nas sommas referidas, na proporção 
neces~aria para prrfazl'f tHes sommas, sem exceder-se o 
maximo fixado nos citartos artigos. 

Ar L. 49. Não se fará distribuição de dividendo emquanto 
o capital social, desfl'llcado em virtude de perdas, niio fôr 
integralmente restaurado. 

Art . .'jO. Os dividendos que não forem reclamados no prazo 
de cinco annos, contados do primeiro dia que fôr fixado para 
o sRn p:~gamento, prescrevem em beneficio da companhi:t. 

DISPO~IÇÕES TRANSITORIAS 

Art. õt. Os accionistas inscriptos no livro respectivo, 
reunidos em assemblra geral extraurdinaria, convocada parn 
reformar a lei organica da companhia, aceitam e apvrovam 
os pre~l'ntes estatutos e conctdem á actual directoria os 
necessarios poderes não ~ó vara impetr:~r do Governo Impe
rial a apvrovaç~o do~ mesmos estntuLos, como tambem para 
aceitar qualquer alleraf,:ãO. 

Rio de Janeiro em 3 de Novembro de 188t. (Seguem-se as 
agsignaturag.) 

DECRETO N. 8~36 - DE 18 DE FEVEREIRO DE :1.882 

•:oncede autorização á • .J.'!!:er~_a'f!._Teleg•·aplt and CIJJJle Company para e•ta
bclc~er communiear-ües toJ,~graphicas ent.re ~~ ciUat!e da Forlaleza. na 
Província do CeJrá, e os Estados-Unidos. 

Hei por l)em Conceder a American Telegraph an..Z Clabe 
C ompany permissão para estabelecer communicações tele
graphicas entre a ci::lade da Fortaleza, na Província do Ceará, 
e o ponto mais conveniente do litoral dos Estados-Unidos 
ligando-os por meio de um ou mais ca ; 
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conformidade com as clausulas que com este baixam, assignada,; 
por Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Comme!'cio 
c Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faca exe
cutar•. Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Fevereiro de 1882, 
61° da Independencia. e do Imperio. ' ' 

.Com a rul?ricn ~e SJia :Magestat:\e o Imperador 

:li anoel .11vl?s rln .·\1·m•jo. 

Clau'i!uln-. a qu(• se ••et't"re o Ue<•r·;•fo n, liii-'G3« 
· dt"!'Otn· clntn 

I " 

O Governo Imperial concede à American 1'elegraph anrl 
Cable Company permissão para communicar telegraphica
mente, por meio de um ou mais cabos submarinhos, a cid~de 
•la For~al~za, capital da :Provin<:ia do Ceara, com qualquer 
ponto do litoral dqs .. Estaqos-l)nidos da America dq Norte, 
podendo a mesma communicação · telegrap}).ic::~ ser directa. ou 
indirecta. · ' · 

No ponto de omersão na cidade da Fortaleza, os referidos 
C'.abos serão ligados ás linhas terrestres do Estado, garantindo 
o Governo Imperial á American Cable Company o direito 
llxclusivo de transmittir todos os telegrammas entregues nas 
estações das linhas telegraphicas do Estado, destinados aos 

. Estados-Unidos ou provenientes deste paiz. 

Ill 

Será de 20 ~unos a dm;-;tção da presente concessão, compro
mettep.do-se o Gove1·rio Imperial a não fazer durante este pràzo 
outra qualquer concessão para lançamento de cabos telegra
phicos, entre quaesquer ponto~!~ do Brazil, com destino. :~os 
Estados-Unidos da America do Norte. 

IV 

A· immersão do primeiro dos cabos de que trata esta. con
cessão deverá. estar concluída dentro de um anuo da publrcação 
i.lo decreto. · ·· 



v 

,~~:~ interrupções das communicações telegraphicas, gat•autidas 
peb presente concessão, que excedere•n de seis tuezes em 
•tualquer tempo, Í!llportarão em abandono da concessão, salvo 
''aso de fcm;.a maior, devidamente justificada. 

Vl 

A companhia sujeita-se às disvosiçõe~ Lelegraphicas das 
Convenções lnternacionaes a que o Bl·azil adherir, mas unica
mente em .relação ao serviço que t~vei de ser feito com o 
··oncurso das linha~'< telegraphicas do Imperio. 

VIl 

A companhia obriga-se a não 1azet· ajustes ou contratos com 
,1ualquer individuo ou empreza, pelos quaes possa ser preju
dicado o serviço teleg-raphico ou altel,'ada a tarifa aJém , d,o 
mttximo estabe~eeido. 

VIII 

.\ tarifa será estabelecida de aecórdo com o Govet•no Impe
l'ial, ficando fixado como ma:ximo de taxa cntt·e o Brazil e .os 
Estados-Unidos o valor àctual da taxa do cabo entre o Brazil 
e a Europa; podendo dentro deste limite variar, com aviso 
prcvio de um mez, pelo menos, conforme as circumstancias o 
<!xig-il·em ; devendo-se ter sempre em vista favorecer as com
wnnicaçõcs pa.rll. o.~ pont.os mais remotos da America do Sul. 

iX.. 

A companhia deverá entrar em accórdo com a administração 
tios telegraphos do Brazil para regularizar o serviço, remover 
quaesquer obstaculos, para ;tjuste de contas, attender ás re
cl;tmações, mediante a approvação do Governo Imperial. 

O üoverno tornar:i extensivos à companhia todos os favores 
"oncedidos r, outras em prezas da mesm•~ nature;r.a. 

u tlovcrnu lmperia! eompromette-::;c a. estender as !inha> 
~e!egraphic2-s do Estado até á cidade de Belém, no Pará, pe· 
dind.) o neceesario credito ao Poder Legislativo, afim de que a 
companàia possa. transmittir para essa cidade os seus tele
~rammas e d'ahi recebe!-o8, mediante r. !axr. que fór estabe!ecid~ 
pelo Governo. 



ACTOS IJU PODeR E.'\.ECCTivU 

XI 

O Governo Imperial procur!trá garantir, por accórdos inter
nacionaes, a neutralidade do cabo submarinho. 

XII 

As questões que suscitarem-se entre o Governo e a empre~a. 
a respeito de seus direitos e obrigações, serão decididJ.s por 
arbitros. 

Si as partes contratantes não conco·darem em um mesmo 
arbitro, cada uma nomeara o seu, e estes começarão os seus 
trabalhos por designar um terceiro, cujo voto ser·<i definitivo. 

Si não houver accõrdo sobre o terceiro, cada arbitro escolherá 
um Conselheiro de Estado. e entre estes decidira a s:>rte. 

Fica entendido que todas as questões d,t empreza, quer com 
o Governo, quer com particulares, assim como todos os ~eus 
actos praticados no Brazil, serão julgados e decididos de con
formidade com a legislação do Imperio e nos Juizos e Tribuna.es 
brazileiros. 

Palacio do Rio de Janeü·o em 18 de Fe,·ereiro rle 1R82.
"lo{ anoel A.lvú de Araujo. 

:DECRETO N. 86..37- DE i8 DE FEVEREIIIO DE i8!l:-l 

waoede l'ri·áJcgio :.. :uorris N. Rol. r, par-. v systerna tole~oaioo Jo ;u, 
invenção, appiieado aos na vi os. _..-- · · · 

Attendendo ao que Me requereu Morris N. Kohn, e Tendn 
ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania e Fa· 
zenda Nacional, Hei por bem Conreder-lhe privilegio, por cinco 
annos, para o systema telrphonico de sua invencão applicado 
aos navios, de conformidade com a de>cripçào que d·~posit m 
no Archivo Pui:Jiico, com as clau~ulas que cnm este baixam 
:.~sig-nndas por Manoel Alve~ de Ann1jo, do Meu Con<elho. 
Ministro e SecrP.tario de Estado dos N··gocios da Agricultun1, 
Commercio e Obrns Publicas, que nssim o tenha entendido e 
faç:~ exerutar. ·Palacio do Rio de JaMiro em !8· de Fevereiro d•: 
1882, 6i" da lndependenchl e do Imperio · 

Com a rubrit:>a de Sua .llfagestade o Imperador. 
• ..... ' ~ • ' • - •• w ••• • •• ~ - •• - • • •• 



ACTOS IJO PODEB E.U:ClJ'IlVO 

Clausula., a que se ref'ere o Decre~o n. 8.3, 
de ... m data 

I 

A !ippficaç5o do sy~tema te!ephonh•o aos navios surto~ nos 
port•Js do lmprrio não poderá St'r feita St'ffi prPceder licPnra 
das resvectivas Capitanias, que indicarão a direcçào das linhas. 

11 

Em nenhum ca~o as linhas tt'lep!wniras porlerão inter
romper a n;..vega•;~o. sendo o c::mr·e~sionario, ?IJr~gaflo n re-. 
movei-as p"ra outros Jogares que lhe forem llldH·,.do~ pelas 
mesmasCap1tanias, sem direito a neuhuma indemnizaçào. 

III 

Sem o exome prévio do referido systema não será etrectivo 
o privilegio, cessando a pnlt'nte nos casos previstos no art. iO 
da Lei de 28 de Agosto d!l Hl30. 

IV 

O concessionario observará todas as disposições do regula· 
mento que o governo expedir para este serviço. 

Palacio do Rio de Jan.·iro em i8 de Fevereiro de !882. 
-Manoel Alves de ArauJO· 

DECRETO N. sg,Js - DE :1.8 DE FEVEREtao oE :188~. 

~pprova a transloroncia da se do ila BpJ~n!:at. Garien Rait Road Com~ny_ 
~imiteá. para a capital do Imporio. 

Attendendo ao que Me requereu a Butauical Garden Rait 
Ro1d Company limiteri, devidamente repre>ent:-da e de 
conf·•rmidade com a Minha Immediata Resoluç:io de z5 do 
corrente 1uez, tomada soflr,J p:•reeer da Secçã•) dos Negncios 
do Imperio do r:onselho de EsLado. ex:•rado em Consulta de 
J4 ao mtJsmo mez, Hei por b~m Approvar a transferencia da 
sua sede p:~ra a capit:d dl• fmpcrio. , 

l\lnnoel Alves de Araujo, do Meu Conselh(J, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocio~ da Ag:h:ulturn, Commerci•l e 
Obras Publica,;, as~im o tenha euteudido e r:1ç:~ execut"r
Palacio go Hio de Janeiro "'li 18 d!! Fevereiro de !8.::!2, 6!" da 
Independ~:ncia e do Imperio. 



::!ii6 

IJECHETU X. S~:.m- DE 18 DE ~-EYEREII:O DE ltjt!;L 

.\!•jll'OV~\. com moditie:1~:ôe~: fJS C:ilatuLos Ja COJUl!anl~ia.- En!!"ouito •:cutr.~~ 

tle ltaborahy. c <J.uto:iza<l pa.ra .... funceionar. 

Attendendo ao que :\le rcquer .. u a Companhia- Enge-nil:• 
Cen>ral de llabor·aby, deviri<JUl!-)llte repr·esentatia, e de conf'or· 
midade com a Minha ImmPdiata Hesoluciio de H do eor
rent·~ mez, tom:.da sobre par·•)eer da S·~é:.·ão dos j\"egodo,
do Imperio do Con~Piho de Estado exar:1do em Con:-:ulta de 11 
de .lauei:·o ultimo, Hei por bem Autorizai-a n funcci"uar, ,. 
:\.pprovar seus e'tatutos. com as modilic:t<;õc~ que com est•· 
baixam assi~natlas por Manoel Alves de Araujo, do Meu Cou
;elho, Ministro e Secretario de Estnrlo dos Negocios da Agri
!!Uitura. Commercio e Obra' Pnblicils. que assim o tenlw 
enténdido e f<lÇa executar. Pc.Iacio do H i o de Janeiro em !~ 
<!e Fevereiro d~ 1882, ül 0 da Ittdl~pcndencia e do Imperio. 

Com a mlnic<t de Sua Mag-estade o Imperjdur. 

Jfanoel A Ires de .I muj u . 

..\lodifica«.•t)e~ a ~1ue se J•et'et•e o Deci·eto n. §.,f.:t!JI 

de,;,ta data 

No art. 7" sup]Jrimant·sr, a~ pnlavras- direclul' gcmd. li 
mais t•,omo e~tá. 

tl 

No art. 8°, em vez de- directorigerül- üiga-se- g·erellll', 
aiterando-se igualmente o § 6" tio mesmo :Jrtigo, o ~ 6° tlo 
art. 9°, os arts. i3, :18 e 19, e os§~ ,Jo, 2° c :{o elo :n·t. ::!:! " 
art. 30. 

III 

Fica supprimidu o~ i) o do art. 8. v 

IV 
Ao art. fO acrPseente-se :-o )Jl'C[lUstu do gerente scrit pes-· 

,oa de· sua confiar Ç'l, o qu:;J poderá ser accionista e ter{• 1'' 
.:rttr!c,uiçõcs cons.antes dos~~!', 2°,. 3c:; !r,o da :ut. 8.' 

v 
~\o :•rl. 18 diga-se- gerente, fil~: v c;; ú;; - direcíor g.orni: 

e no fim - i/5, em vez de- 1/3. 
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VI 

Acrescente-se no fim do§ 4:0 o seguinte:- A porcentagem 
destinada ao fundo tle reserva será convertida em apolices da 
divida publica, geral ou provincial, quando estas gozarem 
dos priviletrios daquellas, em bilhetes do thesouro, em letras 
hypothecarias de estabelecimentos de credito real garantidos 
pelo Estado, dando-se aos juros a mesma applicação. 
· Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Fevereiro de 1882.
Manoel Alves de AraUJO. 

E8tatutos da Çompanhia-Eng0nho Central de 
Itaborahv 

•J 

DO FIM, SÉDE E DURAÇÃO D.\ COliPAl'iHIA 

Art. 1. 0 O fim da companhia é o estabelecimento de um 
engenh·o central de f&bricar assuc:~r e aguardente de canna 
no municipio de ltaborahy, Provincia do Rio tle Janeiro. 

Art. 2. 0 A séde da companhia é no municipio de Itabo
rahy. 

Art. 3. 0 O prazo da companhia é de 33 annos, si antes não 
houver perda de duas terças partes do capital realizado, em 
eujo caso se realizará a dissolução da companhia. 

,DO CA !'!TAL SOCI.\L 

Art. 4. 0 O eapital da companhia é de 350:000~, divididos 
em i. 750 acções de.200t$ cada uma ; este capital poderá ser 
elevado a 600:0005 por emissão de acções ou titulos de obri
gações de preferenc1a que não excedam aos fundos do capi
tal realizado e prazo de duração da companhia, precedendo 
approvação do Governo. 

Art. 5. 0 O valor das acções será realizado dentro de seis 
mezes em prestações, cada uma das quaes não exceder{t de 
25 % do respectivo valor. 

Art. 6. 0 A falta de pagamento de qualquer prestação no 
prazo marcado imp_orta a perda das prestações anteriores em 
favor da companhw. 

PODE li EXLC un VO lOS:! 17 
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DA AmllNISTRAÇÃO 

Art. 7." Aadministraçãodos negociosda companhia com
pete a um director geral ou gerente e a um conselho fiscal 
composto de tres membros. 

Art. 8. • Pertence ao director geral : 
§ L• Superintender com plenos poderes de procurador em 

causa propria a parte technica '3 economica da fabrica e suas· 
dependencias. 

§ 2. 0 Nomear e demittir livremente todos os empregados 
da companhia ; marcar-lhes de accôrdo com o conselho fiscal 
os respectivos ordenados ; definir-lhes os deveres e velar no 
cumprimento das · obrigações de cada um. 

§ 3. o Manter sempre em dia uma escripturação clara e mi
nuciosa. 

§ ~-· Assignar toda a correspondencia e documentos da 
companhia e bem assim celebrar quaesquer contratos e ajus
tes para tudo quanto fôr util e necessario aos interesses da 
mesma. 

§ 5.• Convocar a assembléa geral extraordinaria quando o 
julgar conveniente ou quando fôr deliberado por voto unn
nime do conselho fiscal, e ainda quando para um tiin deter
minado fôr isso requerido por accionistas que representem 
pelo menos um terço do eapital da companhia. 

§ 6. • Convocar o conselho fiscal sempre que julgar con
veniente ouvil-o. 

Paragrapho unico. O director geral não fica inhibido .de 
empregar-se em negocias estranhos á companhia, e terá uma 
retribuição annual fixada pelo conselho fiscal. · 

Art. 9.• Compete ao conselho fiscal : 
§ i :• Fixar a época da realização das prestações das acções 

e obrigações, annunciando-a com antecedencia de f5 dias. 
§ 2.• Determinar a convocação da assembléa geral quando 

por voto unanime o julgue conveniente. 
§ 3. o Examinar sempre a escripturação quando o julgue 

necessario. 
§ ~-· Reunir-se extraordinariamente quando o julgue con-

veniente ou quando fôr solicitado pelo gerente. · 
§ 5.• Fixar; de accôrdo com o gerente, os ordenados dos 

empregados e o preço d~s cannas. · · 
§ 6. 0 Emittir á assembléa geral ordinaria o seu parecer 

acerca do relato rio, balanços e conta do director geral, para o 
que deve ser por este habilitado em tempo. 

Paragrapho unicQ. São incompatiyeis para o cargo_ do cou~ 
selho _fiscal o pessoal estipulado a qualquer titulo pela com- . 
panhia. . . . 

Art. iO. O gerente e no impedimento deste o seti pr~posto 
assistirá com voto consultivo a todas as reuniões e delibera· 
ções no conselho fiscal . 
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Parágrapho unico. A approvação dada pela assembléa ge
ral ao balanço e contas do gerente desonera este e os membros 
do conselho fiscal de sua responsabil~dade para com a com· 
panhia. 

DA ASSEMBLÉA GERAL 

Art. H. A assembléa geral é a reunião dos accionistas 
convocada e constituída na fórma destes estatutos. 

Art. i2. A assembléa geral julgar-se- ha constituída estan • 
do presentes accionistas que possuam e representem mais de 
metade do capital realizado. 

Art. :13. A assembléa geral julgar-se-ba constituída com 
qualquer numero de accionistas presentes cinco dias depois 
que deixarem de comparecer á primeira reunião o numero 
determinado no artigo antecedente: a directoria fará publicar 
esta disposição sempre que fizer a convocação da assembléa 
geral. 

Art. i~. Reunidos os accionistas elegerão na occasião um 
presidente para dirigir os trabalhos da reunião, o qual de
signará d'entre os ac~ionistas presentes dous para servirem 
de i • e 2• secreta rios. · 

Art. i5. As votações podem ser nominaes ou por escripto; 
em ambos os casos se fará chamada nominal, e cada accio· 
nista declarará o seu voto, ou escreverá em cedula indicando 
exteriormente o numero de votos. 

Art. i6. As decisões e resoluções da assembléa geral serão 
tomadas por maioria de votos presentes, os quaes serão con
tados um voto por cinco acções ; nenhum accionista porém 
terá mais ~e 20 votos, qualquer que seja o numero de acções 
que possUir. 

Paragrapho unico. Os accionistas não poderão votar por 
procuração na eleição do director geral e membros do conse
lho fiscal. 

Art. f7. Os procuradores, que só poderão ser os accionis· 
tas, exhibirão procuração ou autorização por escripto devi
damente reconhecida pelo tabellião. O pai, tutor ou marido 
não precisam de procuração para representar o filho menor, 
o tutelado e a mulher. 

Art. :18. A assembléa reune-se ordinariamente em 3i de 
Dezembro de cada anno e extraordinariamente quando fôr 
deliberado pelo conselho fiscal, ou quando o entender o di
rector geral ou sempre que fõr requerido para um fim de
terminado por accionistas que representem pelo menos um 
terço do capital realizado. · 

Paragrapho unico. A' assembléa geral devem ser presentes 
os balanços e contas e todos os esclarecimentos necessarios. 

Art. t9. As convocações da assembléa gera~ são feitas pelo 
director geral e na falta deste pelo conselho fiscal. 
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Art. 20. A assembléa geral é sempre convocad::t por an
nuneios em uma folha diaria da Côrte com antecedencia de 
20 dias pelo menos, devendo ser expressamente indicado o 
objeeto da reunião. , · 

Art. 2:1.. A assembléa geral extraordinaria não pó de propô r, 
discutir ou votar materia estranha ao assumpto da con
vocação. 

Art. 22. Compete á assembléa geral : 
§ ! . • Eleger de quatro em quatro annos o director geral 

ou gerente e os membros do conselho fiscal. 
§ 2. o Conhecer e deliberar sobre as contas e relator i o do 

director geral e parecer do conselho fiscal. 
§ 3.• Conceder poderes extraordinarios ao director geral ; 

autorizar a emissão de acções ou obrigações de preferencia 
nos termos destes estatutos. . . . . 

§ ~-· Fazer divisão dos lucros na fórma da concessão f~ita 
pelo Governo Geral a José Pereira Sodré por Decreto n. 7fí85 
de 3 de Janeiro de !880, e contrato assignado pelo mesmo em 
22 de .Janeiro do refetido anno ; e autorizar o seu pagamento, 
devendo porém retirar dos lucros líquidos realizados annual
mente tO o;. para formação do fundo de reserva que será 
exclusivamente destinado a fazer face ús perdas do capital 
social, ou para substituil-o. Esta deducção cessará logo que 
a importancia do fundo chegar á metade do capital. 

§ 5. o Tomar dentro das prescripções destes estatutos as 
resoluções ou providencias convenientes á melhor marcha da 
administração. 

Art. 23. As actas da assembléa geral serão assignadas 
pela mesa e depois lidas e approvadas em sessão seguinte. 

DISPOSIÇÕES GETIAES 

Art. 2!J,. As· contestações que possam occorrer na compa
nhia e com a mesma, quaesquer que sejam, serão, sempre que 
fôr possível, decididas amigavelmente por arbitros nomeados 
um por cada parte. 

Art. 25. Serão preferidos os accionistas para os empregos 
da companhia e contratar fornecimentos de canna e mais 
objectos para a moagem. 

Art. 26. A companhia prestará aos fornecedores de cannas 
todos os auxílios que puder para renovação das cspecies de 
canna, agentes fertilisadores, tratados praticos de cultura, etc. 

Art. 27. A companhia aceitarú os !ilhos de lavradores 
ad~erentes para ensinar-lhes o processo nperfeiçoado do fa
brico de assucar e alcool. 

Art. 28. As disposições das leis vigentes, embora não es
pecificadns nestes estatutos,. obrigam a companhia nt~ parte 
que lhe sPjHm applicaveis. 
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Art. 29. Na conformidade dos arts. 295 e 296 do Codigo 
Commercial, estes estatutos serão sujeitos á approvação do 
Governo· Geral e devidamente registrados, praticando-se do 
mesmo modo com as alterações que de futuro forem feitas. 

Art. 30. ( Transitorio j A assembléa geral que approva 
estes estatutos confere ao director geral e ao conselho fiscal 
da companhia a faculdade de a representar, solicitando do 
Governo Imperial a sua s::mcção, dando-lhes para esse fim e 
para aceitar l]uaesquer modifi~ações da parte do Governo todos 
os poderes, inclusive os 1a procuradores em causa propria. 

(Seguem-se as assignaturas.) 

DECRETO N. 8\~0 -DE :1.8 DE FEVEREIRO DE :1.882 

Conecolo permissão ao Engenheiro Cyrillo ola Silva Gonofm para explorar ouro 
c outros minoraos na Provincia tio Maranhão. -

Atle'ndendo ao. que Me requl)reu o Engenheiro Cvrillo da· 
Silva Genofre, Hei por bem Conceder-lhe permissão' para ex
plorar ouro e outros mineraes nas comarcas do Codó e Alto 
1\fearim, na Província do Maranhão, mediante as clausulas 
que com este baixam, assignndas por Manoel Alves de Araujo; 
do Meu Conselbo, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que 
a!'sim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em f.8 de Fevereiro de :1.882, 6i 0 da Independencia e 
do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua ~la gesta de o Imperador. 

Manoel Alves de A mujo. 

Clausulas a que se rerere o Decreto n. 8440 
desta datn 

I 

E' concedido o prazo- de dous annos, contados desta data, 
ao Engenheiro Cyrillo da Silva Genofre para, sein prejuízo 
de direitos de terceiro, explorar jazidas de ouro e outros mi
neraes nas comarcas de Codó e Alto Mearim, da Provinciado. 
Maranhão. · 
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11 

As explorações poderão ser feitas por qualquer dos modos 
recommendados pela sciencia. 

As que se tiverem de fazer em terrenos possuídos por meio 
de sondagens, cavas, poços, galerias ou a céo aberto não po
derão ser executadas sem autorização escripta dos proprie-· 
tarios. Si esta,· porém, lhe fôr negada, poderá ser supprida 
pela Presidencia da província, mediante fiança prestada pelo 
concessionario, que responderá pela indemnização. de todos 
os prejuízos, perdas e damnos causados aos proprietarios. 

Para concessão de semelhante supprimento o Presidente da 
província mandará por editaes intimar os proprietarios para, 
dentro do prazo razoavel que marcar, apresentarem os mo
tivos de sua opposição e requererem o que julgarem neces-
sario a seu direito. · 

III 

O Presidente da província concederá ou negará o suppri
mento requerido á vista das razões expandidas pelos proprie
tarios, ou á revelia destes, declarando os fundamentos de 
sua decisão, da qual poderão os interessados recorrer para o 
Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. Este 
recurso, porém, não terá effeito suspensivo. 

IV 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, proce
der-se-ha immediatamente á avaliação da fiança de que trata a 
clausula 2a ou da indemnização dos prejuízos allegados pelos 
proprietarios~ por meio de arbitros que serão nomeados dous 
pelo coneessionario e dous pelos proprietarios. Si houver em
pate, será decidido por um quinto arbi.tro nomeado pelo Pre
sidente da província. 

Si os terrenos pertencerem ao Estado o quinto arbitro será 
nomeado pelo Juiz de Diréito. 

Proferido o laudo o concessionario será obrigado a effe
ctuar no prazo de oito dias o deposito da fiança ou pagamento 
da importancia em que fôr arbitrada a indemnização, sem o 
que não lhe será concedido o supprimento da licença. 

v 

A indemnização de que trata a clausula antecedente será 
devida ainda quando as explorações forem feitas em terrenos 
de propriedade do concessionario ou do Estado, uma vez 
que della possa provir damno ou prejuízo aos proprietarios 
confrontantes. 
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VI 

Será igualmente obrigado a restabelecer á sua custa o 
curso natural das aguas que tiver de desviar de seu leito 
pela necessidade dos trabalhos da exploração. 

Si o desvio dessas aguas prejudicar a terceiro, não o po· 
derá fazer sem licença deste, que poderá ser supprida, me
diante indemnização, na fórma estabelecid;• na clausula (!.•. 

vn 

Si dos trabalhos da exploração resultar a formação de pan
tanos ou estagnação de aguas que possam prejudicar a saude 
dos moradores da circumvizinhança, o concessionario será 
obrigado a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os a 
seu :.mtigo estado. 

VIII 

As pesquizas de minas por meio de cavas, poços e galerias 
no territorio desta concessão não ter~o logar: 

i. o Sob os edificios e a Ui metros de sua circumferencia, 
salvo na ultima hypothese sómente com consentimento ex
presso e por escripto do respectivo proprietario. 

Este consentimento não poderá ser supprido pela Presi~ 
deneia da província. 

2." Nus caminhos e estradas publicas e a t.O metros de 
cada lado delles. 

3. o Nas povoações. 

IX 

O concessionario fará levantar plantas geologica e topo· 
graphica dos terrenos explorados com perfis que demons
trem, tanto quanto permittirem os trabalhos que tiver feito, 
a superposição das ~:amadas mineraes, e remetterá as ditas 
plantas, por intermedio da Presidencia da província, á Se
cretaria de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, acompanhadas: f o, de amostras dos mt\smos 
mineraes e das variedades das camadas de terras; 2•, de uma 
descripção minuciosa da poss3nça das minas dos terrenos de 
domínio publico e particular necessarios á mineração, com 
designação dos proprietarios, das edificações nelles existentes 
e do uso ou emprego a que são destinadas 

Outrosim, qual o meio mais apropriado para o transporte 
dos produetos da mineração e qual a distancia entre cada 
uma das minas e os povoados mais proximos. 
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X 

Satisfeitas as clausulas deste decreto ser-lhe-ha concedida 
autorização para lavrar as minas que descobrir nos Jogares 
por elle indicados, si provar ter a fnculdade precisa pnra, por 
si ou por meio de companhia que organizar, manter os traba- . 
lhos de mineração no estado exigido pela possança das minas. 

Na hypothese de não ser-lhe concedida a lavra das minas, 
como descobridor destas terá direito a um premio fixado pelo 
Governo, segundo a importancia dns minas, que lhe será 
pago por aquelle a quem forem eJ:as concedidas. 

No acto da concessão da lavra serão estabelecidas condicões 
que o Governo entender convenientes no interesse, quer· da 
mineração em geral, quer do Estado e dos particulares. 

Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Fevereiro de 18S2.- · 
Manoel Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8441 - DE :1.8 DE FEVEREIRO DE :1.882 

Concede permissão ao Engenheiro Cyri!lo da Si! .-a Gcnofrc para c~ploror 
carvão do pedra, feiTO c outros metacs na Provinda do Rio r.randc do Sul. 

Attendendo ao que Me requereu o Engenheiro Cyrillo da 
Silva Genofre, Hei por bem Conceder-lhe permissão para 
explorar carvão de pedra, ferro e outros metaes nos muni
cípios de Bagé e S. Gabriel e petroleo ·neste ultimó muni
cípio, da Província do Rio Grande do Sul, mP-diante as clau
sulas que com este b:1ixam, assignadas por Manoel Alves de 
Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
que assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio do 
Rio de Janeiro em :1.8 de Fevereiro de :1.882, 61 o da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

Clausulas a que se rerere o Decreto 
n. 844I desta data 

I 

E' concedido o prazo de dous annos, contados desta data, 
ao E;ngenheiro f:yrillo da Silva Genofre para, sem prejuizo 
de direitos de terceiro, explor&.r carvão de pedra, ferro e 
outros metaes nos municípios àe Bagé e S. Gabriel e petroleo 
neste ultimo município, da Província do Rio Grande do Sul. 
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11 

As explorações poderão ser feitas por qualquer dos modos 
rocornrneJidados pela scienCia. As que se tiverem de fazer 
em terrenos possuídos por meio de sondagens, cavas, poços, 
galerias ou a céo aberto, não poderão· set· executadas se-m 
autorização' escripta dos proprietarios. Si esta, porém, lhe 
fór negada, poderá ser supprida pela Presidencia da pro
víncia, mediante fiança . prestada pelo concessionario, que 
responderá pela indemnizaçiio de todos os prejuízos, perdas 
e d;~rnnos causados aos proprietarios. 

Para concessão de semelhante sqpprimento o Presidente 
da província mandará por editaes intimar os proprietarios 
para, dentro de prazo razoavel que marcar·, apresentarem os 
motivos de sua opposição c requererem o que julgarem 
neccssario a seu direito. 

.m 
O Presidente dn província eoncederá ou negará o suppri

mento requerido ú vista das razões expendidas pelos proprie
tarios ou á revelia destes, declarando os fundamentos de sua 
decisão, da qual poderão os interessados recorrer para o :Mi
nisterio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

Este recurso, porém, sómente será recebido no effeito 
devolutivo. · 

IV 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, proce
der-se-ha immediatamente á avaliação da fiança de que trata 
a clausula 2•, ou da indemnização dos prejuízos allegados 
pelos proprietarios, por meio de arbitros, que serão no
meados, dous pelo concessionario e dous pelos proprietarios. 
Si houvo>r empate, será decidido por um quinto arbitro, 
nomeado pelo Presidente da província. Si os terrenos per
tencerem ao Estado o quinto arbitro será nomeado pelo J.uiz 
de Direito. 

Proferido o laudo, o concessionario será o!Jrigado a effectuar 
no prazo de oito dias o deposito da fiança ou pagamento da 
impol'tancia em que for arbitrada a indemnização, sem o que 
não lhe será concedido o supprirnento da licenç~. 

v 
A indemniz~ção de que trata a clausula antecedente serit 

devida ainda quando as explorações forem feitas em terrenos 
tle propriedade do concessionario ou do Estado, urna· vc1. 
que della possa provir darnno ou prejuízo aos proprietarios 
confrontantes. 
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VI 

Será igualmente obrigado a restabelecer á sua custa o 
curso natural das aguas que tiver de desviar de seu leito, 
pela necessidade dos trabalhos da exploração. Si o desvio 
dessas aguas prejudicar a terceiro, não poderá f:1zer sem 
licença deste, que podei-á ser supprida mediante indemni
zação, na fórma estabelecidt~ na clausula 4 ... · 

VII 

Si dos trabalhos ·da exploraçlio resultar a formação de 
pantanos ou estagnação de aguas que possam. prejudicar a 
saude dos moradores da circumvizinhança, o concessionario. 
será obrigado ,a dessecar os terrenos alagàdós, restituindo-os 
a seu antigo estado. 

VIII 

As pesquizas de minas por meio de cavas, poços e galerias 
no territorio desta concess~o não terão Jogar : . 

i . o Sob os edificios e a f.5 metros de sua circumférencia, 
salvo, na ultima hypothese, sómente com consentimento 
expregso e por escripto do respectivo proprietario. Este 
consentimento não poderá ser· supprido pela Presidencia da 
província. · 

2. o Nos caminhos e 'estradas publicas e a f. O metros de 
cada lado delles. 

3." Nas povoações. 

IX 

O concessionario fará levantar plantas geologica e topogra
phica dos terrenos explorados com perfis que demonstrem, 
tanto quanto permittirem os trabalhos que tiv.er feito, a 
superposição. das camadas mineraes e remetterá as .diias 
plantas por intermedio da Presidencia da provínCia á Secre
taria de Estado dos ·Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publica·s, acompanhad:IS' 

f.. • De amostras dos mesmos mineraes e das variedades das 
camadas de terra. 

2.• De uma descripção minuciosa da possança das minas, 
dos terrenos de domínio publico e particular necess:~rios á 
mineração, com designação dos proprietarios, d~s edificações 
nelles existentes e do uso QU emprego a. que são destinados. 

Outrositrt indicará qtial o meio mais apropriado para o 
transporte dos productos da mineração e qual a distancia 
entre cada uma dás minas e os povoados mais praximos. 
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X 

Satisfeitas as clausulas deste decreto, ser-Ihe-ha conce
dida autorização para lavrar as minas que descobrir nos 
Jogares por elle indicados, si provar ter a faculdade precisa 
para, por si ou por meio de companhia que organizar, encetar 
os trabalhos de mineração, rio estado exigido pela possança 
das minas. · 

Na hypothese de não ser-lhe concedida a lavra das minas, 
como descobridor destas terá direito a um pre"mio fixado 
pelo Governo, segundo ã importancia das minas, e que lhe 
será pago por aquelle a quem forem ellas concedidas. 

No acto da concessão da lavra serão estabelecidas as con
dições que o Governo entender convenientes no interesse, 
quer da mineração em geral, quer do Estado ou dos parti· 
culares. 

Palacio do Rio de Janeiro em !8 de Fevereiro de 1882.
Marwel.Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8~q2 - DE ~ DE MARÇO DE !882 

Proroga o prazo fixado ao Dr. Do Win Clinton van Tuyl c George P. Goff, 
para modição e demarcação das datas minoraos, do quo são eonccssionarios 
nas províncias de S. Paulo c Paraná. 

Attendendo ao que Me requereram o Dr. De Win Clinton 
van Tuyl e George P. Goff, Hei por bem Pro rogar, por dous 
annos, o prazo que lhes foi fixado pelo Decreto n. 77!7 de 
t5 de Maio de !880 para medição e demarcação das datas 
mineraes de que são concessionarios no rio da Ribeira, seus 
amuentes e vizinhança, nas Províncias de S, Paulo e Paraná. 

Manoel Alves de Araujo, 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 ~de Março de 1882, 6:1° da In
dependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 
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DECRETO N. 8443- DE 4 DE MARÇO DE 1882 

Concede permissão ao Commendador Antonio José dos Santos e Antonio de 
Paula Santos, para explorarem mineraes na Provineia de !\!in as Geraes. 

Attendendo ao que Me requereram.o Commendador Antonio 
José dos Santos e Antonio de Paula Santos, Hei por bem Con
ceder-lhes permissão para explorarem mineraes nas terras de 
sua propriedade, denominada Jaguara, Provincia de Minas 
Geraes, mediante as clausulas que com este baixam, assignadas 
por Manoel Alves de Araujo, 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 4 de Março de 1882, 61• da lnde
pendencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperado!'. 

Manoel Alves de Araujo. 

Clausulas a que se ref"ere o Decreto n. "8443 
desta data 

E' concedido o pl'azo de dous annos, contados desta data, ao 
Commendador Antonio José dos Santos e Antonio de Paula 
Santos para, sem prejuízo dos direitos de terceiro, explorarem 
mineraes na fazenda denominada J aguara, de sua propriedade, 
sita no município de Santa Luzia, da Província de Minar, 
Ger:~es. 

II 

As explorações póderão ser feitas por qualquer dos modos 
recommendados peia scienciá. . 

III 

Os conceseionarios obrigam-se a irtdemnizar qualquet· damno 
ou prejuízo que os trabalhos da mineração causarem aos pro
prietarios confrontantes. 

Esta indemnização serã feita mediante arbitragem de peritos, 
os quaes serão nomeados, dous por parte dos concessi~marios 
e dous por parte dos prejudicados. Si houver empate, set•ã de
cidido por um quinto arbitro, nomeado pelo Ministerio da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

IV 

Serão igualmente obrigados a restabelecer á sua custa o 
curso natural das aguas que tiverem de desviar pela necessidade 
dos trabalhos da exploração. Si o desvio dessas aguas preju-
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dicar a terceit•o, não o poderão fazer sem licença deste, que 
poderá ser supprida mediante indemnização, na. fórma esta
belecida na. clausula 3.a 

v 
Si dos trabalhos da e:s:plora.ção resultar a formação de pan

tanos ou estagnação de aguas, que possam prejudicar a saUde 
dos moradores da circumvizinhan~:.a, os concessionarios serão 
obrigados a desecca.r os terrenos alagados, restituindo-os a seu 
antigo estado. · 

VI 

As pesquizas de minas por meio de cavas, poços ou gale
rias no territorio desta concessão, nãot erão logar : 

1.• Sob os edificios e a i5 metros de sua circumferencia, 
salvo na ultima. hypothese, sómente com consentimento ex
presso e por escripto do respectivo proprietario, e mediante os 
trabalhos de segurança préviamente approvados pelo Ministerio 
da Agricultura. 

2. 0 Nos caminhos e estradas publicas e a 10 metros de cada 
lado delles. 

VIl 

Os concessionarios far~o levantar plantas geologica e to
pographica . com perfis qu~ demonstrem, tanto quanto per
mittirem os trabalhos que tiverem Jeito, a superpostção das ca
madas mineraes, e remetterão as ditas plantas, por intermedio 
da Presidencia da província, à Secretaria de Estado do men
cionado· Ministerio, acompanhadas : i •, d.e amostras do mineral 
e das variedades das camada~; 2°, de uma descripção da pos
sança das minas dos terrenos de domínio publico ou particular 
necessarios á mineração , com designação dos nomes dos pro
prietarios das edificações nelles existentes e do uso ou emprego 
a que são destin-adas.' 

VIII 

Satisfeitas as clausulas deste decreto ser-lhes-ha concedida 
autorização para lavrarem a mina que descobrirem nos logares 
por elles designados, de accôrdo com as leis e condições que o 
Governo julgar conveniente estabelecer no acto da concessão, 
no interesse da mineração em ger<ll e em beneficio do Estado 
e dos particulares. 

Pabcio elo Rio de Janeiro em 4 de Março do 1882.-llfa
noel .Alves de Araujo. 
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DECRETO N. 86.M -DE 4 DE MARÇO DE !882 

Acoita a dosistoncia que faz Léon Varraquin do Villepin da concessão 
constante do Decreto n. 7H5 do !6 de Maio de 1880 

Attendendo ao que Me requereu Léon Varraquin de Villepin, 
Hei por bem Aceitar a desistencia por elle feita da concessão 
constante do Decreto n. 77!5 de f.6 de Maio de !880, para o 
estabelecimento de um engenho central para o fabrico de 
assucar de canna na freguezia de S.LU:iz Gonzaga da Limeira, e 
margem do rio Itabapoana, no município de S. João da Barra, 
da Província do Rio de Jàneiro, ficando d'ora em diante em 
vigor a referida concessão jsómente em favor do conces
sionario Tenente-Coronel Joaquim Antonio Lobato de Vas
concellos. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Março de i882, 6i • da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

. Manoel Alves de Araujo. 

DECRETO No 8445 - DE 4 DE~MARÇO DE i882 

Proroga por seis mezes o prazo fixado na clausula 6i. das quo. baixara:::. ,çom 
o Decreto n. 758~ de 3 de .Taneiro de 1880, e reduz a 6 J juro de 7 °/0 ga
rantido pelo mesmo decreto. 

Attendendo ao que Me requereu Eduardo O'Connell Reilly, 
Hei por bem Pro rogar por seis mezes, contados desta· data, o 
prazo fixado na clausula 6•, das que baixaram com o Decreto 
n. 7584 de 3 de Janeiro dei880, para organizar companhia 
com o fim de estabelecer um engenho cent~al para o rabri~o 
de assuear de canna em Iguaba-Grande, freguezia de S. VI
cente de P;:~ula, município de Araruama da Província do Rio 
de Janeiro, ficando, porém, reduzido a. 6 o juro de 7"/o, 
garantido pelo mesmo decreto e observadas as clausulas do 
Regulamento que baixou com o Decreto n, 8357 de 24 de 
Dezembro de i88i. 
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Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias da Agricullura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em~ de Março de !882, 6!0 da In
dependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de .4raujo. 

DECRETO N. 8"6 - DE 8 DE MARÇO DE i882 

Cassa a auloriza~ão concedida á Associação Brazilcira- MuLualida.llc.
para funccionar. 

Attendendo á representação que Me dirigiram diversos 
subscriptoros da - Associação Brazileira - Mutualidade -
estabelecida nesta Côrte, queixando-se de serem os negocias 
dessa companhia geridos de modo prejudicial aos interesses 
dos associados, e contrario não só ás condições e preceitos dos 
proprios estatutos, mas tambem ás disposições da Lei n. !083 
de 22 de Agosto de :1.860 e Decreto n. :l7H de i9 de De
zembro do dito anno ; 

Attendendo a que, pelo exame feito nos livros da mesma 
companhia, de ordem do Governo e em virtude da Minha 
Imperial Resolução de 2~ de Setembro de :l88i, tomada sobre 
Consulta da Secção de Fazenda do Conselho de Estado, ficou 
provado: 

f.o Que a sua escripturação resente-se de grandos irregu· 
laridades. 

2. o Que os directores, que têm servido desde a installação 
da mencionada companhia até o presente, além de outros 
abusos, adoptaram nas liquid~ções dos contratos de seguros 
de vida regras differentes das plantas nos estatutos. 

3. 0 Que alterarilm completamente, por uma capciosa inter
pretação do art. 8° dos estatutos approvados pelo Decreto 
n. 70~~ de :1.2 de Outubro de i878, a fórma de pagamento do 
producto de taes liquidações, dando aos interessados títulos 
-não de renda,- mas de divida da propria companhia, 
sem determinação do prazo de vencimento, nem obrigação de 
amortização; não obstante a Minha Imperial Resolução de 
Consulta de 6 de Setembro de 1878, á vista da qual não podia 
esse artigo deixar de ser entendido e executado senão de 
inteiro accôrdo com o art. 9•, e com as clausulas e condições 
das apolices de seguro que, nos termos do art. 5° dos mesmos 
estatutos, são partes integrantes delles. 
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4.0 Que effectuaram operações não :Jutorizadas, sendo que 
alguma~ foram, pelo contrario, explicitamente excluídas pelo 
citado Decreto n. 7044, e outras nem haviam sido mencio
nadas no projecto de reforma de estatutos submettido á ap
provação do Governo Imperial, dando-se assim aos capitaes 
realizados applicação differente da que deveriam ter. 

Considerando que destes e outros actos, que constituem 
flagrante violação dos estatutos e das disposições legaes em 
vigor, referentes ao assumpto, teve sempre conhecimento n 
assembléa geral dos associados, e os approvou ; 

Considerando que, em taes circumstancias, a Associaç~o 
Brazileira - Mutualidade - incorreu na sancç1ío do § 5° 
art. 35 do Decreto n. 27H de i9 de Dezembro de 1860, visto 
como pela approvação dada á gestão dos directores, tornou-se 
solidaria e responsavel por tudo quanto estes praticaram ; 

Considerando que, quando assim não fosse, não poderia 
aproveitar á mesma companhia n delilleração tomada em as
sembléa gera I dos associados, verifir:ada a 2i de Fevereiro 
proximo findo, porquanto, em vez de trat~r de corrigir os 
alludidos actos e de indemnizar os damnos causados aos sub
scriptores, como lhe fôra ordenado por Aviw do Ministeri0 
da Fazenda de :lO do dito mez, limitou-se a adoptar provi
dencias que no estado actual da companhia são inefficazes 
para o effeito de sanar os abusos commettidos e remediar os 
damnos causados; 

Considerando, finalmente, que não só pelo··exame da com
missão de inquerito, como pela determinação constante do 
citado Aviso de 10 de Fevereiro, se preeneheram as forma
lidades prcs~riptas pelo Decreto n. 2iH de 19 de Dezembro 
de 1860: 

Hei por bem, na conformidade dos arts. 35 § 5" e 36, ul
tima parte, do mesmo Decreto n. 27 H de 19 de Dezembro de 
:1.860, Cassar a autorização pnra funccionar, que á supramen
cionada- Associação Brazilein1 -Mutualidade - foi con
cedida pelo Decreto n.4!J87 de i9 de Julho de 1872, c confir
mada pelo de n. 70H de :12 de Outubro de 1878, sem prej uizo 
de quaesquer outras penas em que tenha incorrido pelos 
factos acima indi.cados e os mais de que tratam os relatorios 
da commissão de inquerito. 

l\fartinho Alvares da Silva Campos, do Meu Conselho, Se
nador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda c Pre
sidente do Tribun~l do Thesouro Nacional, :~ssim o tenha 
entendido e fa~a executar. Pnl[.cio do Hio de .Janeiro aos 8 
de 1\'Iarro de :1.88:2, Gi" da Independencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Martinlw Alvares da Silva Campos. 
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DECRETO N. 8i~7- DE H DE liAHIJU DE 18$::! 

AJlpl'OI"<L " reforma <los estatutos ua Gempanhi" de tia~ãu c tecidos '.ic 
Pornamlmco. · · · 

Attenilendo no que Me requereu a Companhia oe liaçiio e 
tecido~ d" Porn<~mbuco, devidamer.te r·eprcsenl<•da, c de con
form.dacle com a Minha Immediata Be~otuçiio de .'i, do corrente 
mez, tomada sobr•• parecer da Secção dos Negocios do Intperio 
do r.onselho de E~ta<lo, exllrndo em Con~ultn de :28 de Janeiro 
ultimo, Hei por bnm Approvar :J reforma de SPUS estatutos. 

M:•noel Alves de Arntijo, do ~leu Ct•nselho, Ministro e Se
cretario de Est<•do d11s Neg·ucios da A!!Ti•:ultura, Comrnercio 
e Olor<tS Public;~:>, ;o~sirn o' tenha entendido e Lu,:<t execut:or. 
Palacio do Rio oiu Janeiro em H de J\lar~o de 188~, t\i0 da 
In.depeudencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua ~lages~ade o Impúador . 

. 1/anotl Jlve;; du .lrauja. 

Retorma tle algun:::; attigJ:-; e pm·agtaphos do~ 
e~tatutm~ da Companhia de flacão ~ teei<los de. 
Pernambuco. · 

CAPITULO .I 

UA CO~IPANHL\ 

Art. 2. • Ficam !Jel'teucendo á eompanhia tudu~ os dii·eitu~, 
priviiPgios e is• tH;õe~ outorl{:•dos a Anl<o!lio Valentim rla Silva 
Barro<~a, e á PPrnnntbuco, Barroea & Comp., pela Lei Provin
Cilll n. 1000, de 13 de Juuhn de 18i0, e pelo contrat•1 cele
br:•dn enlre aqui' li H e. a Pr·esid!'n•·ia dn província PDl 5 de 
Fe\'ereiro de t8i2, assim como a Lei Provincial n. iõ96., deU 
<le Junho de t881. 

Art. 3.o e seus paragràphos :;uppl'imitlo:;. 

CAPITuLO H 

CAPITAL, FJI'<S E Dür.AÇ.\0 DA t:0.\11'.\NHIA 
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Art. 5.• 0> fins da companhia s5o a introducçiio, desen
volvimento e exploração da iudnstria textil e acce,sorias na 
actu11l f11brica da P<l~s:~gem da Ma!!dalena, bem assim em 
qualquer outra que tenha de estabelecer-~e. 

Art. 6.• A duração da companhia ser;i de :lO annos, c .. nta
dos de :.!0 de Outu!Jro de i875, data em que foram approva
dos os primeiros estatutos. 

CAPITULO III 

DOS ACCIONISTAS ·E DAS ACÇÕES 

Art. 9. o As ~Cl'Ões possuídas por firmas commerciap,s' .OU 
corp,•nwõe~. nnkamente podPrão ser re~resentadas, por um 
de SI'US pr11curadores ou ~odos. 

Art. fO § ti.' Os acr~iflnist;ls anl;entes podPIII fnzer-sr re
presenl&r por procur;oçiio em lod•-s ·os acto< dn c"mpanhi:i, 
excPpto quando •e tratar da eleiciiu da me,a da as~embléa 
geral; directoria e commissãa tl~c:ol.' · . 

Art. :1:1. § 2.• vs que exercerem empregos estipendiados 
peln comp<1Dhia. . . . , · 

Art; 15. As acr·ões desta companhia são nominaes, e as 
tran,.;ferencias serãofo~itas por te:·mos lavrado,; em livro espe
cial, os quaes serão assignados pel;l,.; pàrtes e pela directoria;. 
bem assim, por esta, as trnnsferencias ~as mesmas. 

CAPITULO IV 

. ' 

DA. .\SSEMBLÉA tiElUL 

Art. 16. A assembléa geral é a reunião de todos ou da 
metade e mais 111m dos accionistas rep;·esAntailos por si ou por 
seus procur;ulores, salvo o caso do nrt. :18, e presidida pela 
resper:tiva mesa. 

Par:~~rrapho uni co. Ser{! prévi;~mente · ronvoc~•da e func
cionará no lngur rnai< convenient•• para <ua rfllmião. 

Art. 17. Para ter lo:znr a reunião da assembléa geral se 
fará convocnç~o por a n n nnr,ios reJwtidos tres vezes nos jor-
naes de mais circulllçiio desta cidade. . 

Art. i8. Si no dia P hora m;•rcados não se tiverPm reun1do 
accionist:~s qnP r•·prPSent m d -u• terço~ do n:•pital realiza•!o 
ou llUIIlPro d signa~lo no art. :16. far-~e hn nm·a co:lvocaçao 
pela lórrn:; do ar:i·!O prf'ced .. nt•' co·n a declaraçãu de •JUe a 
sessão terá Jogar com qualqu~::r numera de acciuuistas que 
com parecerem. 
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Art. 20 paragrapbo unieo. Na reunião ordinaria !:erão 
apre•entadns pela dir· ct .. ria o inventario e b••lanço das opera
çõe~ da comp;~nhia, J!ft>Cil•lidos dfl p;•rect~r da •·ummi~siio fi~r:~l, 
para então serem subrnJ>Lti·los á apprnviu;ão da IISSPmbléa 
geral, a Q'•al entrPtanto J•O rerli no,•ear outfta commis-<ii" es
peci:d para •·xaminal-o.; dll novo, si i~t!l jul)!:ll' n"cessario. 

Art. 2l § 7." A autorizar a dir!ll'loria a erl'ittir as :w~ões 
que faltam para c·•rnplerar o capital. t•onrorrne o :~rt. ~0 • e a 
contn•hir e·upreslimos com j urus para o levantamento de ~ma 
ou mais fabricas. 

CAPITULO VI 

DA ADMINISTJ;\AÇÃO DA COMPANHIA 

Art. 30. A administração da companhia será incumbida a 
uma dlrectoria compos;a dtl tres membros, e do gerente que 
será membro adj ttn to s!lm voto. 

Art. 3:!. A dire.•toria será eleita pela assembléa geral, hem 
como a com missão fisca I. 

Dur:rrá dous annus, e seus membros escolbJ>rão ·entre si 
um •ecret •:·io e um Lhesnureiro. 

Art. :13. As Y:·g<ls •1•w ap!Jar·ecerrm na dirPrtori:l serõo 
s" PJll'ida' pelos i rnnred.atns P-111 votos, com ta ntn q w· não 
exerçam ··ar:·o •·l~urrr "" rumiJa:rhr;,; e, T•a f::H•." dir,••·tn!'ia 
chamará tju:dqtwr soc•o po-~uidor d.: ciocl.l ou n;:,:s a:·t,:õe ... 

Art. 3l ~ 1 o R ·u••ir-st! uma vez por mez, e exlJ'aor·t!ina
riam.·ute as vez.-s que forem p··eci~;,s. 

§ 4. 0 Nomear •Terente e ajudaute, e marcar-lhes os res
pectivos or•len;•dos. 

§ iO. Arhitrar o~ dividendos semestraes ou annuaes, em 
face d·•s Jucro~s veritil!;•dos. 

§ t9. Assignar a~ apolice,; dt>sla companhia. 
Art. 35. A d:redoria r·on.;id,·rar->e-ha l~g-<~lmente consti

tuic!a achando-~e presentes dou~ de seus m ... mtJros. 
P:lrn!!rapho unico No caso de haver desac.·ôrclo ~>ntre os 

membro~ da direct"ria em mater·ia de vot;oç;>o e que dê Jogar 
a em1•ntt~, ficar<i adiaria pnr' a sessão seguinte, ew qae estejam 
presentes todos os llire•·tore,;. 

Art. 36. Fica snpiJrimidn. 
Art. 37. A d r··ctnria recPber:í pro lr1b rP. a rommiss1io de 

cinco por ceuln dns l11c.r•·s annur.lnoentt> verifi,•,.d .. s, n:ro exce
d·~nd" d•• 1:0 OI$ para (';oda t.lirectur, tendo o thesoureiru mais 
500i$, para qutllJras uu faltas. 
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DO liBREX'J'E E AJUDA!'iTE 

Art. ll,i. O gerente c õ.Jjudunte prestarão tlau~a a contento 
da directoria. 

Art. 42 § a. o Comprar a~ materi:1~ primns, comhu,th·el c 
tudo que fôr concernente ao bon1 andamento da f:,IJrica, com 
sci~ru:ia r ordem da directorill. 

§ 6.0 Exercr-r qu~l,tuer attribuição da directoria quando 
p:1ra i~so fôr :•u fof'izauo. 

§ 7." Apresentar i1 directorin, todos os rnezes, um IJa
JaucPte d:1 rp,·eitn e d··~pPza, ,. hem a~'im qnulquer routa, ll··la 
ou PSCI:,recimtlnto que lhe SPja l"·di1lo. 

§ 8 ° Pal'ticitwr á direetoria qu:dtJilP.r occnrrenci:~ ou fn•·to 
extr:,ordirr:•rio qrre tÍ\'er log;~r no t~xer·cici' de 'u"s t'nnc(.'Ões. 

§ U. Ter Plll b:oa ~rnarrla f' soh ~na resp~onsahilid;•de lf•do 
o dinl11•iro •tue Ih~ fór ent·e!!nn p•ra de<pezas, a~·i·n como 
os livros da fabrica, emquanto existir o esci-ivtol'io n11 
mesma. 

§ f5. Pérmmi~'cer na filllric:t clurnnle o temro ilo trabalho. 
:;a:vo quHtolo tenha de st' oc~l'upar llrn ll"~·oci .. s exteruos Len
dent~' á me•rn •, e dun~ hor<~s no-. •.IÍ:ts l'eri;~dos. 

~ 16. Prop •r á direeto•·ia a demi:;s:io do gunrda-livro!; 
qnand•1 nã'• •·•:rnpr·ir ~··w' d. veres. 

§ 17. S111icirar da dirPcroriu o dinheiro tlPCPss:~rio para 
ul!nuna~ cOrn!Jras •le rnaterins prima.; e •·ombu.-tivPI, eon
f'ertos e ~1ara tudo muis !Jue fór cuncernente 110 custt:io da 
fabrica. 

CAPITULO !X 

llO Fl':.'iDO DE HESE!lYA 

Art. 1,L _\. •ttlota e,;:tal'Piecirltr pnra 11 fuudo rle l't'serva é 
nxclusintmente desrin:•da a f,,zer face :í., !Jerdas du cnpital 
~ocial, ou pnra ~ubstituil-o. 

Paragrapho unil~o. Qu:mdo o fundo dP. rPsen·a :~tting-ir á 
~ornma de 60:000;5.oun :IO,~doCa!JÍial re;~lizarln,a drrPCIIIr.a, 
mediante autorização da :rs,ernblé:~ gr•ral dos accionbtas, !Jt.l· 
clerá applicar o cxcedent'l a dividenuos. 

~\rt. 4::1. Fica supprimido. 
:\rt. ~6. Fic:1 suh~!iluido r•'lo Jlarngr:~pho unico <leste 

u1·~~nno arti g•J. 
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CAPITULO ~ 

·Art. ~'1. Eleita a m<:l~a d·1 :JSsembléa get·al, pt·oceder-se·ha 
á eld,~iío dos m.~mbros da ilH·ectl)t'ill e d:t co urnissão fiscal, 
seaJo a vo:<Jçào em duas :istas, COJttendo cada uma dellas 
tres nom .. s, e guardando-se na dJreetol'ia :1 ili~posiçlio rlo 
art. i:;! destes esl.atutus. 

Ci\PJTl;J..O XI 

Art. 49. A r~b~·ic1 actnal e as qnc se levantat·em licam 
pertenc.•ud., aus arcic~ui.;Jas, e to las sujeita~· aos onus con
trahidos. 

P:•r,gr•phu uuico. O prorlucto da' aet·ões qne se emittir, 
e dinlte1ros to111ados a juro,;. par" o lev"ut IDtJOto de uma 
ou 111ais l':<h1 icas, mio voJerá ser e.upregat.lo para Iins 
divi•rsu~. · · · · · · 

Af't. 50. O divitl<'n•lo da romp:~nhia ~fl farí ~emr>~t•·a( ou 
annu:tl111ente, ,ll!ndo em vista os IJC;Os li,uidos.da cout'-
panhia. · . : . 

Art. 51. Verjlkado p··lo~ bnlancos da comranhia que os 
dou~ lei\~·~~ d:~ capit .• (n:oj-•m tl··~al'·il oredd.,, em eo I'C•IUenrra 
de P~'•J•til.o~ e d··Siii'Za< <lU·~ nàu puss:11u ~er supera•la• pelos 
lacros tia 111e:111a. C!IIIIPilll:l:a. a assemiJiéa geral poJera re~ 
;;olv"r a l•qUid ·çao re~fJ'''"llV:l. · 

Parn a li,ruiu •Ç 10 ~erá nui011arla uma commissiio ( nttl)ca 
inferior a tre:; lll,•rnhr '") p:,tleudo fazer partt: •!1·11, tJIWioJúer 
d"s J r c or.·s 'flltl pr••muVtH':J:II na uceasi;io o~ rn··ius 111ais 
acertados pat·:J lil(llid ort!lll, e que est~jam LI~ a!!curdo com u8 
iate o· s··~ do:; ao·cwn1 -t;1s. 

Art. 5:L A nltom,çao ou ft'rormn rlo~ pre~elltr>s e~t:~tulos 
só !,otJerá ter lo ·a•· quan.fo r~'q :erida por a•;ciuqist;,s •1ue 
repre,;e::km dous tArçus tlo rap1tal da comvanlii<i. ou em 
reun':j,, da. ass,:mbiéi.t geral, préviament,~ cunvocat.la para 
es"e li:u. 

Art. 5 !. Os prPsPntes e<tntlltos scr;io pnsl•lS em exr,ruçiio 
em 1 de Janeiro proxi:uo, ficando revogados os actu<Jes por 
q.1e se r"!! e a conip;mhia. 

Art<. 5&.. 5;) e 5ti. S;rpprimid,IS. 
Art. Compele no secrct:~I'IO: 
~ i.° Convocar· a du·,clnrill para ns sessões, lavrar as actas 

e ás~ig-nal-as cum o< di· eetores presentes nas sessões em que 
fore111 lit.l<~s e appruvaJ.l,s. 

§ 2.? Assign:or C1>ut o gerente toda :J corre!>pondencia ex
IPrnn .. t.endP.nte.:í fahrir~n. • 
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§ 3. • Lavrar termos de tram:ferencia dns acções, assignan
du-as com a direc:çào, vendedor e COliiiJrador. 

Art. Compde ao ajud:mte: 
§ t.• Emprec!m·-~e na e:;cripturação da fabrica, si para 

isso tiver halJililações. e em tudo mais que seja compativel 
com o seu cn1·go, e fór desi:.pwdo pelo g~rente. 

§ 2.0 Substituir o gerente em seu impedimento ou ausencia. 
Approvado em sessão da assembléa g-eral de 12 de De

ztmbro de 1881. ( Seguem-se as assignatur:~s. ) 

DECRETO N. 8448'- DE i1 DE MJ\.RÇO DE !882 

Approva, com alterações, os estatutos da Companhia Alimenta~ão Pu!:>liea; 
o autoriza-a para ruuecionar. 

Attendentlo ao que Me requ·•reu a. Com anhia Alim~nta.ção 
Public:a.. devda1uente r"preseutarla. ·~ de ct.nfor.ui laJe. com 
a 1\li ,h.t lrmue data- Resu!u<;ão de 4 d·J co ·rente mez, tomada 
sobrfl P"rece ·da. Secção dos :\eg cios do Impe io do Conselho 
de r:s•ado. e S.l'ildO em c. 11 ulta de ~H de Janeiro ultilllO, Hei 
1 or llem Atlt'll'lzal-a ,Ja.ra f mcci mar, e Approv .. r os seus esta
tut•-S com 11~ alt rações qLle com esle baix,om. assignadas por 
Manoel Alvt>s :i! Araujt>, do Meu Conselho, Ministro Secre
tario de Estado d:.>s Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obra8 Publicas, que assi n o tenha entendido e faça executar. 
Pa.lacio do Rio de Janeiro em U de MarÇo de i882, 6foda 
Independencia e do Imp~rio. 

Com a rubrica de Sua Ma.gestade o Imperador. 

M anoet Al11es de Araujo. 

Alterações a que se ref"'ere o Decreto n. 84.48 
desta data 

I 

Art. 2.• Acrescente-se no fim: 
§ No caso de 4iasolver-.sll a. companhia. antes de se achar 

realizado ·o valor nominal das acções emittidas, cada acção 
beneficiaria s6 terá direito á parte do ,capital que competir a 
qualquer 01itra. 
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li 

Art. 14: 
§ 4.0 Acrescente-se no fim :- com dependencia da appro

vação da assembléa geral, em sua primeira reunião, ou dentro 
do m t:r.imo q .1e fôr autorizado pela mesm~ ass~mbléa. 

§ 6.0 Onde ·e lê- immediata fi.scalisação- diga-se - imme
diata applicação. 

III 

Art. 17. Supprimam-se as palavras - e que não residam 
em distancia maior de legua em ia da cidade.- O ro;;sto como 
está. 

IV 

Art. 23. 2"' parte Accrescente-se no fim- nenhum membro 
da administração póde tornar parte nos trabalhos da mesa. 

v 

Art. 24. Depois da palavra- pupillos -aerescente-se- e 
os curadores por seus curatelados. 

VI 

Art. 25. Acrescente-se no fim - mas nenhum accioniata. 
pod,mi. ter mais de dez votos, qualquer que seja o numero de 
acções que represente por si ou por outrem. 

VII 

Art. 27. Onde se lê- um quinto -diga-se - um decimo -e 
acr·scente-se no fim o seguint - no caso da directoria 
recusar f zer a reunião da assetublé:'l geral e:xtraordinaria 
requerida por accionist-~s repre!lent ntes de um decimo das 
acçõ' emittidas, ou si a convocar de m do que a reunião tenha 
logar lepois do p1·azo marc do n:J art. 21. os a~cioui·:ta que 
tiverHm req :e;·ido a reunião po :erão fazel-a, declarando o mo
tivo nos res~'ect:vos annuncios. 

Vlll 

Art. 28. Fica substituído pelo seguinte: 
As reuniões ordinarias, não obstante estar estabelecido o 

tempo em que se farão, serão convocadas com 30 dias de 
a.ntecedencia por aununcio• publicados nas f lhas d~ maior 
circulação, e:xpedindo-se, alem disso, aviso aos accionistas, 
assignado pelo director secretario. · 
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Art. 29. Supp~·ilna-se no pl'Íncipb a palavra- rehtiva - e 
de·1ois dJ. phra;e- ar·t. 2>- substitu •-s l a re lac;:io peh 
segtlinte :- '1 d J ma;,rl) m •L> se pr JC Jl r i n t eleiçio 1 H di r J

ctores e ma llJi'Js d • c Jll el11:> fis~al - e!i..nirttn lo-::;e tolo o 
rasto do at•tig.J.- Acr ·.>c •nte-se alUd.t- n, c tSJ d! na el oição 
dos director !S ou me,n!Jros d J c:>nseli10 lh!al, nenb.urn dJs 
candidatJs obter .n tio ·ia ab>oluta de votos, .r JCJdilr-se-h:t a s1-
gundo es :rutinio eatre os dous mais votados, P. o que reunir 
múor vota\ãO se.-à o eleito. 

Art. :32. No fim acrescente-se: 
§ 1. 0 O mesmo fundo de reserva oerà conve:-tido em apolices 

da divida publica geral ou provincial que tenham garantia. 
do Estado, em bilhetes do Thes:>uro, ou em letras hypothec ·rias 
de estabelecitnent<~s. de credLo re.tl g trantiJos p ·lo Governo. 

§ 2. 0 Não se podara fazer distr·ibuição de dividendos em
quanto o capital soei,} desfal··ado em virtude de perdas não 
fór integralmente rest•bele"ido. 

XI 

Art. :38. Substitua-se a ultima parte deste artigo p3lo se
guint~ :-o Governo, ou a Illma Camara M micipal, tem o 
<hreito de, sempre q'le o entender necessario, fis;alisar o 
serviço da empreza. 

Palacio do Rio de Janeiro em H de Março de 1882. -Manoel 
Alves de Arau}o. 

Estatutos da Co ~1panhia de tl'ansporte d2 ca?nes 
vm'rle.s, rlenomina.da- Alimentação PublicJ. 

CAPITULO I 

DA CO)fPANHrA, SEU NOME, SEDE, CAPITAL E FINS 

Art. 1. 0 A companhia organizada em virtude da autori
zação conferida a Manoel Gonçalve• Pacheco, por conve
nienci t do publico em ge1·al, pelo Decreto n. 8369 de i de 
Janeiro deste anno, com séde na c pital do Imperio, deno
mina-se -Alirnentaç;to Publica- e tem por objecto o serviço 
de transporte de carnes verdes do de osito sito á rua do Se
nador Enzehio p11rn ·os açougues existentes nesta cidade e 
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sg,burbios, por m-,io de carroça•, ou outros quaesquer syste
m H de conrluc ;ão que a e.<periencia. acJn::lelll<~.r co ..ao melhor 
e m tis econou1ico. 

Art. 2. o As c trroças que ti vere n de ser e n-.re~ad tS no ser
viço ele q·1l se t1·<Lt ·, s 1·ão con>tr..tidas .Je conf>.·.nidlde com 
o privilegb c:>o.ce !iü a .\l~noel lhnçalves Pa :h~co p :lo De
cret> n. 8U2 ri' 8 de O..ttubro do anuo pa.;sado. 

O privile ;io acima nenctonadJ é ce::lidJ g ·<~.tuitamente p~lo 
inventor, o qual na qu •lida.de de incorpor do: da companhia 
terá 2JO acçõ lS beneficiarias co:n todas as entr1das feita3, 
om c:'lmpens tção do trab!lho e desj)ezas que fizer com a orga
nização da companhia. 

Art. 3.• A comp:mhia durara 40 annos, podendo esse prazo 
ser pro.•og-ado preceJendo approvaç•'io do G.Yve:no, e dissol
V'ida n:ls casos previstos no art. 35 do De~reto n. 2711 de Hl 
de Dezembro de 1860. 

Art. 4. 0 O capitJ.l da companhia sera de iOO:OOJ$, divi
didos em 1. OOJ acções de 10:.1$ ··ad 1 uma. 

Os accionistas s.l:o responuveis pelo valor das acções que 
lhes forem distribuidas. 

Art. 5.• Trinta. dias depois de eleih a administração os 
accionistas farão a primeira entrada d@ 20 •/o do nlor das 
acções que subscreverem e as outras de 10 °/o real.zadas 
com intervallo de 30 dias até o computo de seu valor. 

A:t. 6. 0 P..tra as entradas prescriptas no artigo antecedente 
prece::lerão annuncios nas fulh.:..s publicas com interv<Lllos de 
tres di.1S e pOr tres vezeS. 

§ 1.• Os a ·cionistas que não realiz ,rem as entr.1das nos di ts 
fi~ados inco,•re:ão em cvmmisso, isto é, serão e-sclui.los da 
companhia, p~rdendo pa.·a esta as entradas fe;tas. 

§ 2. 0 Serão allivi .dos da pena de com.aisso os que no prazo 
de 3 l dias p ·o varem justo impedimento, mas p.1garão pela móra 
o jurv lel{~l d1 impc~rtancia da; entradas. 

Art. 7. o D tS q uantiu mtrad 1s da.·-se-hã·l recibo' aos accio
nistas, ~ sô quand.> co,u.Ieto o va!Jr de ~ada acç~o se expedi
rão os t1tu o' respectivo'. 

Art. 8. 0 As acçõas serão tJ·ansfe~iveis por termo nos livros 
de registro da companhia. Os termos ser.io a-signado> pelos 
transferentes e compradJre~ e mencionarão o preço da venda. 

Paragrapho unico. As transferencias só poderão f'er realiza
das d3pois de effectu'\dos 30 °/0 dJ valor das acç:ies. 

Art. 9. 0 A companhia comprehende no circulo das suas 
operatões o seguinte : 

1.• O serviço de carroças e carros, para o transporte de 
carne• e mercadorias, de q ual'lu~r sy~t'ma; 

2.• A co.n_)ra e venda de animaes de t.Jdas as especies por 
conta propria ou alheia ; 

;s,o A Yenda de carroças do systema privilegiado á empreza 
ou indivi luos a quem conceder o uso della.s. 

Art. 10 A companhia tera uma ou mais cocheiras para. 
g-uarda das c~~.rroças, animael'! e objectos de seu trafe~o. 
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CAPITULO 11 

DA ADMINISTRAQÃO DA 'coMPANHIA 

Art. 11. A companhia será d:ri!ida por uma dire·toria de 
tres membros e um gerent·J : a•1uella eleita annualmente 
pela. assembléa geral e este escolhido pela directoria, devendo 
possuir uns e outros 10 ou mais acções inscriptas no; livros de 
registro d>L cowp mhia. E:s:ceptua-se desta ;·egra a dü·ectoria 
esculhi .a pelos incorporadores da comp 'nhia, cujos poderes 
durarão cinco annos, contadus da data da installao;w da com
p .. nhia. 

Art. 12. Não poderão ser conjunctamente directores, 
acci nist.·•s que for•'m sogro, gelll'o, cunhados, o.I parentes por 
consanguinidad! ate segundo gr.io, ou socios de uma mesma 
firma soci>Ll. 

Art. 13. No caso de fallecimento, impedimento ou resigna
ção de um ou mais directores s 1 ão suas vezes preenchidas 
p ·lo supplente mais votado, p:·ocedendo-se a eleição de um 
memb1·o si algum dos da insta!laçã• falle::er, ou resignar olo
gar antes de findo o prazo fixado no art. 11, 2" parte. 

Art. 14. Incumbe :i dir.:cto;Ü: 
L o Promovet· por todos os meios a seu alcance a prospe-

ridade da colllpanhia. . 
2. o Nowear d"entre os seus membros seu presidente, se

cretario e thesoureiro, competindo ao primeiro presidir as 
reuniões e fazer executar as deliberações da directoria ; 
ao segundo lavrar as actas em lhro proprio e fazer o ex e
cliente ; ao terceiro t•eceber e paga1·, p.1ra o qui} terá. em 
sua guarda um livro de receita e despeza,e outro para os recibos. 

3. 0 .Desi;nar d'entre os accioni~tas pose.uidor. s d" 10 ou mais 
acções o que deve ser nomeado gerente, o qual tomará a seu 
cargo o erviço do movimento das e •rroças, carros, cocheira; 
animaes, eomprõl. de ferra;ens, etc., marc1ndo-lhe p:-oviso
riamente os seus vencimentos. 

4. 0 Nomear sob pro os.a d::. gerente os empre;ados qu3 forem 
nccessarios e fixar os seu' sala rios. 

5. 0 Su 'Pe tder, impôr multa3 e decuit~ir os empregados que 
m 1 se1·virem. 

6.° Faz •r reeolh~r a um Bancg, Caixa Eeonomica ou casa 
commercial acreditada, as quantias que não tiverem imwe
diata fis,alisa.çã.o. 

7. o Fechar as contas no fim do anno social, e fazer dividendo 
dos lucros liquidos. 

8. o Apresentar á assembléa geral o balanço do anno :find' e 
o relabrio da marcha e oceurrencias dos negoeios e interesses . 
sociaes. · · 

9.o Facilitar o exame da escripturação e do archivó aé>s 
membros do conselho fiscal, todas as vezes·que forem exigidos. 
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Art. 15. O gerente nom'lado por uma directoria não poderá. 
serd·>mittid> senão quando desempenhar mal os se•ts deveres, 
ou pra.tbar acto; que o tornem suspeito juntJ á administração. 

CAPITULO I I I 

DO GERENTE 

Art. 16. Incumbe ao gerente: 
1. 0 Dirigir o movimento das cocheiras procedendo sempre 

de accõrdo com as ordens e instrucções da directoria ; 
2. 0 Propôr a nomeação dos empregados que forem neces

sarios; 
3. 0 Prestar á directoria e á comm'ssão fiscal as explicações 

e inform~ções que fo~:em. exigidas, indicando as meJidas qne 
o serviço reclamar ; · 

4.o Escripturar, ·ob a immediata fisca.lisação d'> secre
t•rio, os lucros da co·n;>anhia., drJ modo qu, com dareza ee 
p'>ssa conh.ec.er, em q 1aL1uer temp0, a marcha. e o estado dos 
negocios; 

5.9 lnspeccionar diariamente o estado do material rodlnte e 
movo!, de modo a não haver interrupç.io no serviço, por de
te.·iJJ'ação ou e trag , ; 

6.9 Cotuprar no tnerrado a forra!rem ne~essa1•ia a'> sustento 
dos ani.Haes, .:pre3entando as respectivas contas á directoria. 

CAPITULO IV 

DA COMMISSÃO FISCAL 

Art. 17. Na as>embléa geral de cada anno s1 ebgerá uma 
commissão fiscal d' tre; accionistts que tenham suas, pelo 
menos, 10 acções e que não rssidam em dbtanch m ior de 
legua e meia da cidade, sendo relator o qu3 fôr müs vo
tado. 

As funcções da com missão fiscal durarão regularmente um 
anno ; J:'Orém a seu respeito dá-se a excepção do art. 18, ultima 
parte. 

Art. :1.8. Por fa.llecimento, impedimento, ou resigna.ção de 
algum, ou alguns dos membros da commissão fiscal, serão 
suas vezes preenchidas pelos supplentes mais votados. 

Art. 19. Incumbe á commissão fiscal apresentar na as
sembléa dos accionistas do principio de cada anno um relatario 
sobre a gestão da. directoria, emittindo seu parecer a respeito. 
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examinando a es~ripturação e documentos d~ modo a realizar 
11m trab ~lho que s Jja a ·~xp:es>ãJ dJ. v Jrdade, indicando as me
di ..las que parecerem necesoaria; á b;.>.t marcha dos nego
cios. 

Art. 20. Os serviços da commissão fiscal serão gra
tuitos. 

CAPITULO Y 

DA ASSEMBLEA <TERAL 

Art. 21. A assemblét s~rã constituída pelos possuidores de 
um L ou mais acçõ~s, inscript::ts nos registros da companhia 
45 dias antes dt reunião para qul forern convocados. 

Não sJrá, porém, Js:a re•tricçãJ ap,Jlicavel á p1·im1ira. da 
assemblea geral, si esta ti ver lo ;ar ante!! de d ,COI'rerem 45 
dias d.~ publicação do decreto que ap Jrvvar os estatutH. 

Art. 22. A as;eml>léJ. get·al poderi f•mccion u· achand:>-se 
representado ao , .. enJs metadJ do capital realizado. 

Njo se verificando esta condiç:io, conv.tcar-;e-ha outra reunião 
para 30 dias depo s, e nella se poderã d.~liberar com qualquer 
numero de acç•1e.s representadas. 

Quando, po1·ém, s 1 tr<~tar d, proroga<ão da duração, ou dis
solução da COtupanhia, reforma ou moJificaç~n de qual,luer dis
posição dos estatutos, não se podera to•nar d•Jliberação alguma, 
sem que se ache representad~ pelo menos meta.de da; acções 
emitnhs. 

Art. 23. Ao accionista que tendo voto não puder comparecer, 
é fa 'ultado fazer-;e representar por outro accionista, a qC~em 
por procuração. ou por carta, c nfira poderes espP-ciaes. 

Esta faculd .de, p1rém, é negada quaudo se tratar da eleição 
da di ·ectoria e unmbro3 da com missão fiscal. 

Art. 24. Nos c.Lsos em que se admitte representação, 
tambem serã1 admittidJs os tutores por seus pupillos,'ls maridos 
por suas tn'-llheres, e os prepostos p.3las firmas ou corporações 
que r. presentarem. 

Art. 25. Os votos serão contados na razão de um por cada 
acção. 

Art. 26. A as;embléa se reunir:i ordinariamente em 15 de 
Janeiro de cada anno para eleger a directoria e a commis ;ão. 
fiscal com tres supplentes para cada uma. para tomar em con
sidet•ação o relatorio da directoria, o balanço do anno antece-
~ente e o parecer d ' commissão fiscal. . 

Si nessa reunião niio puder a assembléa deliberar sobre 
todas as materL1s s·t,:eitas á sua resolução. a sesslo pod ~á 
ser pror:ogada, ou adiada, comtanto que não se esp.ce por m~lR 
de oi to di,.s. 

Art. 27. Extraordinariamente se reunirá a assembléa quan
do fôr convoca.da pela directoria ou commissão fiscal. ou por 



ac~ionistas que repres'lntem um <.fUinto do capital re1liz1do, 
devendo nos dou> ultiruos casos s ;r communicado ã directoria 
o motivo da convocação. 

Nestas reuniões não se poderá deliberar •obre assumptos 
diversos dnquell 'S que especialmente forem dtJclarados como 
motivos da convocação do aviso resp ctivo. 

A1·t. 28. As r'lmÍÕ'S ordinarias independem de convoc·.ção, 
pot• terPm tempo e Ioga1· determinados; as e~traordinarias 
serão convocadas com 30 dias de antecedencia por annuncio 
publicado nos jornaes de maior circulação. 

Além deste meio de circulação necessario aos accionistas, 
serão dirigidas cartas de aviso pelo secretario da com
panhia. 

Art. 29. As resoluçõe:::: da assembléa geral serão por maio
ria rehtiva dos votos das aC'ções representad:~s nos termos dos 
arts. 23, 24 r~ 25, salvo tratando-se da elPição de rlirector ou 
directores e memb~o ou m"muros da commissto fiscal, porque 
então se exigira a maioria dos votos dos accionistas pre
sentes. 

Art. 31. As rleliberaçõ's cónstari'o de act1.s circumstanciadas 
em I:vro para isso destin do. e assignadas pelos accionistas 
que houverem concorrido á assewbléa .. 

CAPITULO Vl 

UOS DIVIDENDOS 

A1·t. ~i. Os dividendoi:i e sua distribuição só se farão do:; 
lucros liquidos àas operações concluídas no respcc ivo semes
tre, conforme o art. 33. 

Art. 32. De!>de o primeiro anno de eftectivo trabalho a com
panhia retiJ:arà annualmente 2 •/o do lucro liguido 'ara 
formação do fundo d' reserva, o qual é destinado a fazer face 
às perdas do c~pital social, ou para substituil-o. 

Art. 33. O lucro liqaid • da C'Ompanhia. será calculado da
pois d • dividir-se 1 iruportancia : 

L• Do custo do material movel e semovente; 
2. o De quaesquer despezas para reparações e melhoramentos 

precisos ; 
3. o Dos 2 ° i o para fundo de reserva ; 
4 • Dos 2 °/o 1 ara. d 'preciação do material; 
5. 0 Dos 2 •io para o gerente ; 
6." D?; 13 °/~ para oo tre: di~tol"as. 
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CAPITULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 34. A companhü• se dissolverá nos casos prevjstos pelo 
Decreto n. 2711 de 19 de Dezembro de 1860. O modo p~atico 
da liquidação será de te ·minado pela assernbléa geral ad hoc 
con<ocada, guardadas as disposições do Codigo Commerctal. 

Art. 35. O incorporador da companhia fica autorizado a 
fazer por conta della as despezas com approvação dos esta
tutos, impressão dos títulos das acções e tudo mais qué fór 
nec cssario para a inst<~.llaçào da companhia, incluindo a acqui
siçào dos meios de transporte do 0bjecto que constitue o trafe
go da companb.1a.' 

Art. 36. As contas e b1.lanços d~ companhia serão fechados 
annualnente n•J dia 31 de Deiembro, para serem apresen· 
tados a a.ssembléa g 'ral na reunião ordin ria de 15 de Janeiro. 

O anno social serã d' 1 d' J., neiro a 31 d~ Dezembro. 
Art. 37. O in ·orporador director da companhia Manoel 

Gonçalves Pacheco fie~ desde ja nomeado p~esid nte da com
panhia e com poderes p.J.ra es ·olher d'entre os subscriptores 
dos pres •ntes estatutos os dous outros dir ·ctores e gerente 
conforme o art. 11, arbitrando-lhes provisoriamente os ven
cimentos que devem perceber. 

Art. 38. No desempenho das obrigações qu' a companhia 
contrahe para com o publico, terã em vi<ta concorrer para que 
a c ti'Re verdes ·ja vendi la no me•·cado por preç l raznavel, al
liviando as;im a população do rigores .a carestia de sem~ 
Ih mte genero, quer da vendida nos açoug-uns, que1· das que 
possam ser trarisp:)rt:.das par.~ a casa dos freguezes, que p1r 
esse lrabalho pag 1rão à com <anhia p~quena porcentagem. 

A companhia ev<tara ]JJI' todos os meios rnonopol.sar-se com 
prejuizo do publico o abastscimento no mercado de tão impor
tante genero de con<umo. 

O Governo po:lera fisc,lisar o serviço da companhia. 
Nós abaixo assignado '• incor;>oradores e subsrriptorcs de 

acções da .Companhia de transporte de carnes vcrdP-à ...... Ali:
men,ação Publica -autorizada a concor ·e1· ao -erviço de 1 ue 
se trata, anp ·o v· mos os presentes e <tatut'ls e:n todas as snas 
parles e d~ novo damos p)deres amplos ao presidtlnte e di
r •ctor M:m<Je Gonçalves Pacheco para. ac it:~r a; moiifica.ções 
que o G JV r no I .. perial houver por bem fazer nos seus diversos 
artigos e requerer ap;1rovação .ios estatuto'· 

Rio de Janeiro, 14 de .lansiro de 1882.- Manoel Gon
çal•Jes Pacheco.- Paulo Bret.- Jor!o Pereira Cardoso 
Fonte~.-.JfJsi Francisco Ribeirn dt Silua.-ilf anoel Ferreira 
Pire{.- tntonio G?n-;••llH' Le·mrzf"rl'l.- Fr mcisc(} Silveif"a 
M ac'w,lo Soares. - Jose Custodi~ AFfonso.- Antoniu M en
des Valle Quaresma. - AMoni" Antunes Garcez. 
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DECRETO N. 8~~9 -DE H DE MARÇO DE i882 

Coneode permissão a John Vetson e Charles Pa nl :Waekio para lavrarem ouro e 
outros mineraes na comarca do rio das Mortes, Provineia de Minas Geriõs. 

Attendendo ao qne Me requPreram John VP.t~on e Charles 
Paul Mackit>, Hd po:· b•:m ConcedH:·-Ihes vermis'ã" p·tra bvra
rem ouro e outr·•S rnin ... rae.; m1 comar.·a do rio das Mortes, 
Província de Mma~ GeraHS, meliante ns chu.;ulas que co~m 
este b;sixam assignadas por Manoel Alves Je Araujo, do Meu 
Con.;elho, Ministro e Secretario de E,;tndo dos NPgoeios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publkas, que 11ssim o tt>nha 
entPndido e faea execut11r. Palacio do Rio de Janeiro em H 
de Março de !88:!, 61° da lndependtmcia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

llfanol'l Alves de A.raujo. 

Clausulas a que se a•erere o if' ecreto n. 8449 
desta data 

I 

Ficam conredi das a John Vl't~:on e f.:harlrs Pnul Mnckie fOO 
dntas miueraes ele I.U,7.i0 braças CJU:orlradn~ (6,6.1170 nwlros 
quadrados) uo munidpio de S. João d'El-Rai, eu:a explor11ção 
foi cone:cdida por D~creto n. 7ai9 de ill de Julho de flji9 ao 
primeiro dos dilos conces~ionarioos, e bem 11ssim no rc·staute 
terrilorio da CCim:trca do rio das }lortes, na Província de Minas 
Geraes, para lavntrem jazidas ne ouro e outros mineraes e 
pelo prazo de 50 annos. 

II 

Dentro do prazo de cinco annos, contados ilesta d:ota, os 
conues<ionarios farão wedir e dPm:orc·ar a~ referid:ts d.-.ta~ e 
apre~en ar;lo a rH,peetiVll )J!anta a11 Pre.;id~nl .. da prov·n•·ia, 
que Jn:ondar;i verilio·ar" ex:oCiJcl:i.• vor l~n~ent.eiJ'o d!' sua c"n
fiança, core endo as clesp,•zas da mcllição e as da Vclrilil:ac;ào 
por conta do., conces~iouarios. 

I!I 

A meiliçi'io e demarcação dos ter·rrnr.s concedidos, ainda 
depois de v~rifi··aola, n:io dará citrt·Jto aos I'·OIICP,~ton ·fJO$ 
para lavrar a mina, t•mqu"nlo n:·to vro\'ar""' per:onte o Go· 
vernu terem · lllrJ e;!ado clf•leti. a meu te o capitül corres!JOll· 
dente a iO;OOU!) por ú~ta mineral. 



lV 

Findo o prazo de cinco annos conLado5 da prest•nte data, 
si os conce~~ionarios não tiverem empregarlo a sommn cor
respondente a 10:000~ por data mineral, perdetiio o direilo a 
tantas datas quantas furem as parcelias iguaes a e~sa quantia, 
que faltarem para perfaze l-a. 

v 

Na fórma do Decreto u. 32:1ti de 21 de Mareo de 186~. st>rá 
considerada effeetivnmente emprE>gada e porlêtnlo inclui da na 
quantia vroporcional de que trata a dau·,;ula 3•, a importan
cia d11s despez: s d:ls seguintPS verba~ : 

L• Das exploracõe~ e trabalhos preliminares para o desen
volvimen o 0u ft'~onhet~imento das miuas. 

2.• Do custo dos trêth··lbos da mediçiio e demareaç~o dos 
terrenos, lev:•nt1tmento da respectiva planta e sua verilicaçào 
pelo Gnverno. 

3.• Dt.i compra dos terrenos em que demorarem as dat:Js 
miner1•es. 

~-· Oa arqnisie~o. transporte e rolloraçiio de inslrumentos 
e m1 china:o: de,..tin;ulo~ aos tn•bdlios de uti~.enu:ilo. 

5." Do transporte de Engenheiros, empregadÜs c traLalha
dons. 

Fica entendido que nE>sta verl'a niío S!~ romprrhenderiio as 
despeza~ provenientes das viagens di:~ri1ts, r·eg-ulare,; e C·•n
stantes da mina para qualqu•·r JlO\'O:oç:io ou vke-versa. que 
e~tes inllividuus lizert-m, logo que eskj••rn condu idos os edi
ficio,; p:1ra a sua resideneia no logar da mineração. 

6.• Das uhras ft'iras em vista do,; tr~balhos d<t minel'ação. 
tendentes a filei lrt:•r· o tran~porte dos product•Js, e llem ••s,;im 
JS casas de mnr<tda, armazens, offieinas e outros edillcio~ 
indi~ensaveb á empreza. 

7. 6 Da acquiskão de animaes, barcos e c:tnoças, e quaes
quE>r cutros ~ehieulos E>mpregndos nos trabalhos da mina e 
no tr; n-porrl' de ~eus profluc·tos. 

8.• Do rusto dos tr<ob:dhos exet·utados pnra :t lavr:J on de 
qrwlquer tlespeza fdla bmu {ide pura rt•alizltr dt>finitiv;•m• nte 
a ruint>raçfio, fic:ondo enteutlrdo que o cu,;to das planta~ões 
feitas pelos concessionarios niiv será levadu ú conta do 
capital. 

Vl 

As provas das hypotheses da clan~ul11 anterio•· srrão admit
tirla;. b·•11a firl•·, mas o arti!io·io empreg;odu p:tra illndir o Go
V<'rno e s .. us nwnd;ttllr io:s, lo~o que fór rle~•·o!Jertn, l'~rá 
cndu·cnr a ·pre~ente conces~íio. perdPndo os con•·•·ssionarirJ~, 
ou quem t)S r'lpr~--u!H!ll', qu•Jlquer dirci~o:- a iud~mnizuçõ'=' .. 
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VIl 

Os concessionarios ficam obrigados: 
1.• A apresentar :'t approvação do Governo a planta das 

obri1s para a lavra.que tiverem de fazer. 
Esta planta deveril ser· levantada por Engenheiro de minas 

ou por pessoa reconhecidamente habilitada neste genero de 
trabalhos. 

Fica entendido que o~ concessinnarios niío poderão fazer 
cavas, por;os ou galerias para a lavra do mineral de sua 
concessão sob os edilicios particulares e a Hi metros de cir
cnmferencia delles, nem sob os caminhos e estradas public:ts 
c a fõ metros de suas margens. 

2.• A collocar e conservar na direcciío dos trabalhos dn 
mineração Engenheiro habilitado ou pe:rilo, cuja nomenel.ío 
será confirmuda pelo Ministcrio da Agricultura, Commercio c 
Obras Publicas. 

3. o A pagnr annualmente cinco réis por braça quadrada 
( lfi", 8~ ) de terr,3no mineral na l'úrrna do que dispõe o n. 1, 
§ 1•, do art. 23 da Lei n. f507 de 26 de Setembro de 186i, 
e a entrar todos os annos para o Thesouro .Nacional com a 
qunntia correspondente a 2 ':,do producto liquido da mine
ra1·ão. 

4. o A sujeitar-se its instrucções e regulamentos que forem 
expedidos para a policia das minas. 

:.i. 0 A indemnizar os prejuízos causados pelos trabalhado· 
res da minérat·iio, que provierem de culpa ou inobservancia 
dos pn~reitos da sciencia e da pratica. 

Esta indemniznr(io consistiní na quantia qu6 for arhitrada 
pelos peritos do Governo ou em trab;d h os que forem indica
dos para remover 011 remediar o mal causado, e na obrigaciio 
de prover á subsistencia dos individuo;; que se inutilisarem 
pnra o trabalho e das famílias dos que fallecerem em qual
quer dos casos acima referidos. 

6. 0 A dar conveniente direcçüo ~s aguas canalizadas para 
o~ trabalhos da lavr;r ou que brotarem das minas e galerias, 
de modo que n•io llquem estagnadas nem prejudiquem a 
taceiro. 

Si o desvio destas agnas prejutlicar :1 terceiro, 03 conces
sionarios pediJ'iiú pn\viamentc o seu consentimento. 

Si este J hes fõr negado, requererão ao Presidente da pro
vincin o neL"essario mpprimento, mediante 11ança prestada 
pelos concessionnrios, que responderão pelos prejuizús, perdas 
e damnos ~:a usados ;í propriedade ai hei:!. 

Para ~~onces,;~o de sernelllante supprimento, o Presidente 
da província m· ndará, por cdi tacs, intimar os proprietarios, 
para, dentr" de prazo razoavcl, que marcar, npresenlarem os 
motivos de sua opposiç5o, e requererem o IJUC julgarem 
necessario a bem de >eu direito. . . 

O Presidente da província concederá ou .. -.!fi · 
me~to req~erido ú vist.a das razões expe ~ài&TJ1íldM,iJ--~-, 
t;lf!OS OU, a sna revelw, decJ:lranr]o O' . en'fos' lJ.tff{(1;10,4 f> '.··. 

"'.1D1·:n J;.xi.Cl"Tf\"1) ·1SS:2 JH o.i/f/~ · 
. ''4 * ·~ 

? 

~é:s ·" '<..._:~ Q..~;.: i ..... : .. nc.s ..... 
~:....~~ .. ~~~ 
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tl•~eisão, da qnnl poderi'io os internssnrlos recorrer pnr:1 o 
Ministerio da Agrit-nltnra. Commereio t\ Obras Publicas. E>te 
recurso, porém, >ôm~·nte será recebido no e!feito devolu
tivo. 

Deliber~ua a conce,;siio do supprimento da. licença, pro
ceder-se-ha immcdintame.n!n ú av;diação, de qne trata a clau
sula 7a, ou da indemniznçiio dos t•rt'.iuizos allegados pelos 
pt·oprietario~, por meio de ariJitros, que seriio noml:'(tdo,;, 
dous pelos conccssionarios e dous pel_os proprietarios. ·' 

Si houver ern['ate, ser:i decidido pur Uttl quinto arlJilro, 
nomeado pelo Presidente d:~ província. 

Si os terrenos pertrncerem ao Estaclo, o f]Uinio ;1rbitro 
será nomeado pelo .Iuiz de Direito. 

PI'Oferido o laudo. os coneessi(innrios seriio obrig-ados n 
effectutlr nu prazo de uito di:ls o deposito da tianra ou p:·•ga· 
mento da importancia em que r,\r arbitrada n indcmniznç~o, 
sem o que n~o lhes sení z:onr;editlo 6 s.upprimento tln li· 
cença. · 

7 .·J A remetter semestralmente ao Governo Imperial. por 
intermedio do Engenheiro tlsc:il c do Piesidente da provincia. 
nm relatorio cir·cumstanciatlo dos trah:dhos em exeenl'iio ou 
Já eoncluidos c do~ resull:Hlos obtidos na lltinera~·ilo. . · 

Além de,tes rel:itorios, ><eriio olJrigauos; a pr ;stnr q uat>sq ucr 
eselareeimentos quo lhe l'orent exit!idos pelo Governo ou por 
seus delegados. 

A inobservancia do qne flca exposto nos~§ i 0 <' 2" dn pr<·· 
sente clausula st•rú punida com as penas da diminuit;ão do 
prazo da concess~o por um, dou,; on. tres :mno>. il :trhitrio 
do Gov~Jrno, e pagamento do dobró da quantia devida, e com 
a caducidade da 111e>ma eonc!~,s~o, darlri a réincident~ia, o 
que tambem ;:eriÍ applicavel á inob~crvanein do que se cs
tatue nos %§ :3o e !1. o 

Nos outros casos o Governo poderá impor mnlta de :!00,5 a 
2:000~000. 

8. o A rernctter ao Gorérno amostrris dé onrô ou de qual
quer outro miner:il. de cada camal1:1 que descobrirem e dits 
diversas quillid:~des ([Ue po,:sarn :-:er tJIH:ontrndns n:• mesmn 
ramada e f]tl:-teSf]IH'r To;;sei~ fJllC rnconlrarem nas rxplornt;õe:;. 

nu 

O ·Governti manunr:'o, semprt~ ([U:C jnlg-ar eo:won:ien.ie, C\t~· 
miriar os trabnl h os dn mineraçiio de que St\ trafa c i.ns.pec
cionnr o· modo por que ·são cumpridas as .clalisuh•s desta con-
cessão. ·· 

Os concessionarios serão obrigados a pre~tar aos cotilmis
sarios nomeados parn aquelle ·fim os e.s,clnrecimentos no 
•lesempenho dé·sua commh;~ão, e bem n~sin1 a rranquear-lhes 
o in~res~o t>m todas as offic.inas e log-ares tle trabalho. 
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IX 

Sem permissão tio Governo não poderão os cóncessionarios 
tlividir as datas mineraes que lhes forem concedidas e por 
sua morte seus representantes são obrigados a executar rigo· 
ro<amente esta clausula, sob pena de perda da concessão. 

Tambem não poderão lavrae qualquer outro mineral sem 
autorização expressa do Governo Imverial. 

X 

Cailnca esta concessiio : 
I." Deixando de cneNar os trabalhos prepart1torios e dn 

111inr.raçào especilicauos nns prest•ntr~ rlnusulns dentro lle 
t:int~o aunos, contados llesta data; 

2." Por abnndono dn mina ; 
3.~ Deixando de lavrar a mina por mais de :lQ dias, sem 

eausa de força maior, devidamente provada ; 
Nesta ultima hypothese, a suspensão dos trabalhos niio 

ex:ceder;í o pr{lzo que fôr marcado pelo Governo parn are
moção <lns causas que a tivert:m determinado. 

4. 0 No caso de reincidencia de infr:wfêão n que esteja im-
posta pena pecuniaria. · 

XI 

A infrac~~iio tle qualquer dn,;tas clausulas, para a rJual não 
se tenha c'tahelecido pena especial, ~erú punida l'OIIl a multa 
de 200;) a 2 : 000~000. 

XII 

Os concessiomtrios pollerão transferil· r,,;ta concessiio !'<Í por 
succcss~o legitima, por testamento ou adjudicarão para paga
mento de credores, precfldcndo, porém, pPrmissão do Gover
no, que a negarú si os novos l~oncession~rios niío possuírem 
os meios precisos parn a hwr<~ dn mi 11:1. 

XIII 

Si, porém, os eoncessionttrios organizarem uma companhi:l 
fôra do Impeno, a qnal licarú ipso facto ~u!Jrogada em todos 
os direitos que lhe competem, esta será obrigada a constituir 
no Brazil pessoa habilitada pnra representai-a activa e passi· 
vamente em Juizo ou fóra delle, ficando estabelecido que 
quantas questões se suscitarem entre ella e o Governo serão 
resolvidas no Brazil por arbitros, e as que se suscitarem 
entre ella e os particulares serão discutidas e definitivamente 
resolvidas nos Tribunaes do Imperio, de conformidade com a 
rrspectiva legislnçiío. 
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XIV 

A decisão arbitrnl serú dada por um Juiz, si as partes t~ccor
darem no mesmo individuo ; no caso contrario, porém, cada 
uma nomeará seu arbitro, sendo o terceiro, cujo voto serú 
decisivo, nomeado por accôrdo de ambas as partes. Não 
havendo accôrdo, o Governo apresentará um e os concessio
narios outro nome de pessoa reconhecidamente qualificada, e 
a sorte decidirá entre elles. 

Pala cio do Rio de Janeiro em H de Março de 1882.
llfnnoel Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8Mi0 -DE 11 DE MARÇO DE 1882. 

Proroga o prazo tio prhilcgio eonectli,lo por Uocrcto n. !'.i3:ij 1lc 2:1 tlo .lu lho 
tle i8i.1 ao Dr. Guilherme Schuclt de Capanema. 

Attendendo ao que ~le requereu o B~rão de Capanema, e de 
conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da 
Corôn, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Prorog-ar, 
por mai~ oito annos, o prazo conced1do por Decreto n. ií357 
de 23 de Julho de :1873. 

Manoel AlvtJs de Araujo, do Meu Conselho, "\iinistro c 
Secretario de Estado dos Nego6ios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de .Janeiro em U de Março de 1882, 6i• da In
dependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Mnnol!l Alves de Arw,Jn. 

DECRETO N. 8451 -DE •fi DE MARÇO DE 1882 

Concedo garantia do juros .de G o;o ao anno .·;oiJrc o capital tlo :iOJ;OOO~ ;', 
companhia que os Engenheiros Ch·is Francisco Antonio Ca.rncii'O da Cunha t' 

João Evangelista Carneiro da Cunha e o Engcnhcir·> A!:ronomo Luiz ~lon
teiro Caminhoá organizarem para n cstalwlcr.imento tiO ttJu c~J~cnho c~ntr~l, 
•lcstinado ao fabrico cloassucar do Calllm no mtuiir.ipio da rapital tia Pro· 
vinria da Parahyba elo NÕrie. 

Attendendo ao ·que Me requereram os Eng~nheiros Ci1·is 
Francisco Antenio Carneiro da Cunha e João Evangelista 
Carneiro da Cunha, e o Engenheiro Agronomo Luiz Monteiro 
Caminhoa, Hei por bem, nos termos do art. 2° da Lo i n. 2687 
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de 6 de Novembro de 18i5, Conceder a companhia que organi
zarem a garantia de juros de 6 °(0 ao anno sobre o capital de 
500:000$ ({Ue fór effectivamente empregado na construcção de 
um engenho central e suas dependencias, para o fabrico de 
assucar de canna por meio dos apparelhos e processos mais 
aperfeiçoados, no município da capital da Província da Para
hyba do Norte, observadas as clausulas do Regulamento appro
vado pelo Decreto n. 835i de 24 de Dezembt·o de 1881, e as 
que com este baixam, assignadas por Manoel Alves de Araujo, 
do Meu Conselho. Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Agt·icultum, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em i 1 
de Março de 18tl2, 61° da Independenci;t e do Imperio. 

Com <t ruuriC<J. de Sua Magestade o Impot·~dOL' 

Jlanoel Alves de A.raujo. 

Chtusuhts a que se ret"ere o Decreto n. 84:;1, 
desta data 

O engenho terà capacidade para moer diariamente 200.000 
kilogt•ammas do canna, e fabricar, durante a safra de 100 dias, 
1.000.000 de kilogrammas de assuear, no minimo. 

II 

Todas as obras estarão concluídas no prazo de um anno, 
contado do dia em que tiverem começo, na fôrma do art. i\J 
§f o do Regulamento approvado pelo Decreto n. 8357, de 24 de 
Dezembro de 1881. 

IIl 

Si a companhia fór organizada ou o capital levantado fóra do 
lmperio, o pagamento dos juro:;; que forem devidos se efl'e
ctuarã na Delegacia do Thcsouro em Londres, de conformidade 
com. a.s regras prescriptas nos arts. 7° o 1G do J·ogulamonto 
supracitado. 

IV 

~o conLL'MO <JUC celebl'al' o :\Iinistro tia Agl·icultur,l, Corn~ 
mercio e Obras Püblicas. em virtude desta concessão, se de
clai·ar:i. qne os concc>sional'ios e a companhia rtno ellcs Ol'ga
ni?:n.rnm, ficam sujeitos ãs clausulas d'l citado reg-ollamonto. f' 

'J'l" :i. rompn.nhia são concedidos os favot'f'!S nrdiP nwncionndu;.;, 
P:1.lacio do Rio de .Jauoit·o om 11 de 1\Iare•J de 188~.-JI,~-

noct .lhes ,;e ,l;·a1')0. • 
,.-:-::.,":':.,t:>:J":':.fl,:,:\;.7·.:,: 
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DECRETO N. 8452 - DE 11 DE MARÇO DE 1882 

Altem as elausulas 33 c 3!Ja das anncxas ao Decreto n. 8373 do 7 de 
Janeiro de !882. 

Attendendo ao que Me requereram G. Kemp e J. \Vhyto, 
concessionarios da estrada de ferro da Tijuca ao alto da .Bsn~:
Vista, Hei por bem Substituit• as cláusulas 3"' e 39"' das annexãs 
ao Decreto n. 8373 de 7 de Janeiro de 1882 pelas que com este 
baixam nssignadas por Manoel Alves de Araujo, do Meu Con
selho, 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 11 
de Mar\.O de 1882, 61 o da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

111 anoel Alves de Araujo 

Clausulas:. «JUC se J•et'er·e o Decr·eto n. 84;»~ 
desta data 

Os trabalhos da estrada começarão no prazo de seis mezes, 
contados da data da approvação dos respectivos .estudos, e 
tJroseguirão, sem interrupção, devendo ficar concluídos os da 
linha principal até ao prazo d0 18 mezes, contados d<t mesma 
data. Quanto aos ramaes. o do norte, em toda a sua extensão, e o 
do sul sómente até ao açude da Floresta Nacional, deverão ficar 
concluidos dentro de um anno depois do prazo marcado para 
conclusão da linha principal, pt•oseguindo os trabalhos deste 
ultimo ramal logo que o Governo o julgar·convenien!e. 

ll 

Para garantia da fiel observancia e exacto cumprimento 
das condições com que foi feita a concessão de que trata o De
creto n. 8373 de 7 de Janeiro do corrente anno. os concessiana
rios depositarão no Thesouro Nacional, ·antes d~ assignatura do 
respectivo coútrato. a quantia de 5:000$ em dinhei--o ou títulos 
da divida publica, ficando entendido que o deposito fiJiLo em 
dinheiro não vence juro algum. Esta caução ser:i completadu. :i 
medida que della forem deduzidas as multas, e reverterà para o 
Estado si caducar a concessão. · 

Palacio do Rio de .Taneii'O em 11 de l\1:H\'O de 1882. -- Ma
noel Alves d<: "1ntttjo. 
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DECRETO N. 8453- DE 11 DE MARÇO DI<: 1882 

Approva provisoriamente o rcgu:amcnlo para o scni{;O da coustruct::ão c tra· 
fcgo do prolongamento Ja estrada de ferro Uu Pcrnamltnço c estrada c.lo 
ferro do Recife a Caruarú. -· 

Hei por bem Appx·ovar provisoriamente o regulamento para 
· o serviço d-. construcção e kafego do prolongamento da estrarb 

cle fel"!·o de Pernambuco e estrada de ferro do Hecife a Caruar,·t, 
c1ue cow este baixa, assignado por Manoel Alves de Araujo, do 
Meu. Conselho, :Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em 11 de 
Março de 1882, 61° da Independcncia c du lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jlanoel Alces de Ara·ujo. 

Reg·nlaJUento para o serviço da, con.· 
:,;trncção e tra:rego <lo prolongaJUento 
da estra<.la de rerro de PernaJUbuco e 
da e,.,;trada <l<~ f'erro <lo Recife a Ca
ruarú, a que :se refere o decreto de:sta 
data 

CAPlTCLU 1 

D.t ORG.t);JZ.UJ:\0 DOS Sl<:l.t VIÇOS 

Art. 1." Os sorviços do p1·olongarnento da estrada ~le ferro 
do Recife a S. Francisco e da estrada de ferro do Recife a 
Caruar·ú e seus r:tmacs, tanto em tt·ai'cgo, como em constx·ucção 
e estudes, ficam reunidos sob uma mesma direcção. 

Art. 2.0 Os serviços abrangem as ~>eguin tes divisões: 
1." ,\dministração cenl!·al. 
2.a Construc<;ão. 
:~.~ Trafego. 
4. ''· Locomoçi'í.o. 
5." Conservação . 
. \l't. :):>Toda;; os seni!;c:; fieam rJit•eeLa:ueuk :;u'JordiuaJo.; " 

e~m director engenheiro em chefe. 
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CAPITULO li 

DO DlRBCTOR EXCmXUEinO E~I CHEII E 

./üt. 4. 0 Ao diroctor engenheiro em chefe incmnbc: 
§ 1. 0 A direcção de todos os serviços. 
§ 2. 0 A organiza<;ão dos regulamentos o instl'ucçõcs. 
§ :3. 0 A a.dnpção de quaoscr:el' medidas e pt·ovidencias !'ela· 

tivas ao desenvolvimento da estrada em trafego ou em cou
strucção e estudos. 

§ 4. o As composições com as companhias de estradas de ferro 
em communicação para o estalJelecimen to elo trafego mutuo, 
permutas, uso commum de estações etc. 

§ 5. 0 A decisão elas reclamações, duvidas, coutestaç.ões, 
des;1.propriaçõos e indomniza~oões. 

§ 6. 0 O estaueiecimonto o a classificação das e,;taçoes. 
§ 7. o A interprct::tç;"io das tarifas. 
§ 8. ° Fazer os ajustes, encommendas c contmtos, mcdbn te 

concurrencia publica, o utu::t yez que so dostinern aos Eet·vi<;os 
ele custeio, e para um uni co o:s:orcicio financeiro. 

Todos os mais ajustes ou contratos deverão ser previamente 
autorizados pelo :\Iinistro ou snjoitos li. sua approvação. 

§ !) . 0 Autorizat• as dcspoz?.s dentro dos creditas votados. 
§ 10. A org-aniza.ção das condições gemes, ospceifie;u~.õcs 

c tabcllas de fJI'c~os para~'~ obt•as, foruoeimcnlos c 'l'IaCS<fUCt' 
Lt·ahalhos. 

§ li. A nomeação de lodos os OlllJH'cgados da cslracht '1 uc, 
pelo JH'esonte regulamcuto, niio competit· ao ::\linistro. 

§ 12. Propor ao Ministro os empregados que den,.u sel' por 
este nomeados. 

§ 13. Demittir, suspend0r, mulLu· e propor a llemissiio dos 
empregados, rle accôt·do com o cstatuiclo neste regulamento. 

Art. 5. 0 Ao d(rector engenhoi ro em chefe p~•ssarn, em 
inteiro vigor c no; mesmos lCÍ'mos e sentido, todos os deveres 
e attt·ilmições (JUe pelo contrato de 1\.l de Junho do 187G, entre 
o Governo o o empreiteiro deste prolong·,mwnlo, e pelas 
Instrucções de 2G de Fevereiro de 1876, foram mandadas vigorat· 
no mesmo p1·olungnmento em 1\.l tlc l\bio do li!<)S!HO auno 1.) já 
competiam <tO engcnheit·o chefe do prolongamento da estrada 
de ferro do Peruamlmco. 

CA!'ITCLO III 

IH i'I~DlEin.\ DIYISÃO 

:\!'\;. 6. 0 A prim8Íl'a rlivi>iin <:'.Olíl[WChendn: 
:::; f.u n cxpndicnl.o g•n·al. 
::: 2. 0 

"\. t•onl.ahilidade ~ror:J.l. 
::i :~o .\ cai:><t" ;;n·.~ e;~Í-iptm·rcção. 
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§ 4." O estudo das tarifas. 
§ 5.o O uchivo centt•al. 
§ 6. o O almoxarifado . 
Art. 7.0 O pessoal da primeira divisão comptíe-se de: 
i secrot(l.r i o. 
1 cont,~dor. 
i guanla-li vros. 
1 thesoureiro. 
i fiel de thesoureiro. 
i escripturario. 
1 almoxarife. 
2 amannenses. 
1 despachante. 
1 porteiro. 
1 crmtiuuo. 
Art.' 8. 0 Ao secretario incumlJe: 
§ 1.0 () expediente geral. 
§ 2. 0 O lançamento dos contratos c ajustes. 
§ :3. o O assentamento dos empi'egados. 
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§ 4. 0 O registro das nomeações e licenças. 
§ 5. 0 O inventario dos proprios da estrada. 
§ 6. 0 A organização das estatísticas geraos. 
§ 7." A organização dos quadros do pessoal. 
§ S.u A organiza~'ão das folhas de pagamento do pessoal da 

·I a divisão. 
Art. O.o O sccreturio scr~i auxiliado pelo cscriptnrario c 

por um amanucnse. 
Art. 10. A (o) contador· incumbe : 
§ f. o A contabilidade gemi da roceit~• e despeza. 
§ 2. o Os balanços, discl'iminação, conferencia e coordenação 

dos respectivos documentos. 
§ 3. 0 O exame arithmetico de Lodas as contas, folhas de pa

ganlento e certificados. Estes serviços serão regulados por in
struc~'ões especiaes appmvadas pelo ::\finistro. 

Art. 11. Ao guarda-linos incumbe: 
§ f. o A oscripturação da receita o despeza, tanto ordina1•ias 

como extraordinarius e eventuaes. 
§ 2. 0 Auxiliar o contador nas suas funcções e com elle 

assig-nar as conferencias G!as contas, folhas de pagamento e 
certificados. 

Art. 12. A caix~~ fica sob a guarda e responsabilidade elo 
thesoureiro, ao qual incumbe: 

§ f.. o Receber e escr·ipturar diariamente no livro da caixa a 
receita ordinaria, oxtrao1·dinaria e eventual da estrada. 

§ 2. o Receber na Thesonraria de Fazenda de Pernambuco, i 
vista de requisição do director engenheiro em chefe ao inspc
ctor da mesm~t Thesouraria, a importancia das prestações nc
ressn.riaii aos diversos serviços da est.rada. 

;'l :-).o Entreg-ar na mesma Thesonraria a ron.!:t. <h csLrat!:1. o 
saldo das qtmutias recebirlas e a ituportaucia de direitos, im
postos e mulbli> rlos empreg;,dos. 
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§ 4.0 Effectuar, por si ou por seu fiel, devidamente autori
zado, todos os pagamentos da estrada, excepto os que, por força 
de contratos já. existentes o outros que se fizerem, houverem 
de ser realizados em outra repartição publica. 

Art. B. O thesoureiro serà auxiliado pelo seu fiel, ao qual 
principalmonte incumbe os pagamentos a fazerem-se ao longo 
.:la estrada em oonstrucção. 

Art. 14. O pagamento do pessoal S<)rà mensalmente foito 
nos lagares do trabalho ou suas proximidades. 

Art. 15. Os fornecimentos, contas e r1uacsquer outras dos
pezas serão pagos na administração central ou, quando o 
director engenheiro em chefe jnlgar conveniente, em qualr1uer 
outro ponto. 

Art. 16. Nenhum pagamento se fal'ii sem que o respectivo 
documento haja sido conferido pela contadoria e nelle tenha o 
director engenheiro em chefe lançado o -pague-se- ou dado 
ordem escripta. 

Art. 17. O director engenheiro em chefe verificará, uma vez 
por mez, pelo menos, e em dias incertos, a caixa e a escriptu
raçiio geral. 

Art. 18. A escripturação da receita e despeza far-se-ha por 
exercícios, sendo organizada de accõrdo com as instrucções e 
!JiiOqelos fornecidos pelo Thesouro Nacional ou pela Thesouraria 
de Fazenda de Pernambuco, onde se procederà à tomada de 
contas dos responsaveis pelos dinheiros arrecadados e.despen
didos de conformidade com o Decreto n. 2548 de 10 de Março 
de 1860. · ' 

Art. 1\J. Em caso algum o systema de contabilidade central 
rlos pagamentos c lir1uidar;ões apat·tar-se-ha do que prest:rcver 
~t legislação de Fazenda. 

As contas ou folhas de pagamento r1ue não forem satisfeitas 
ate ao encerramento de cada exercicio,não o serã:ó "por conta do 
seguinte, devendo ser enviadas à Thesouraria de Fazenda par''· 
o competente processo de liquidação. 

Art. 20. O director engenheiro em chefe enviarà mensal
mente à Thesouraria de Fazenda a synopse da receita e despeza 
do trafego, e da despeza por conta dos creditas espociaes, tudo 
relativo ao mez anterior. 

Art. llt1. O ::clmoxarife tem a seu cargo a ar;·ecadação, gual"
da, conservação e fornecimento dos materiaes e objectos de 
consumo necessarios aos divel"sos serviços da estrada. 

Art. 22. Os objectos e materiaes necessarios aos sel"viços 
:;;erão fornecidos às divisões elll vist:1 de pedidos, rubl'icados 
pelo direcLor eng-enheiro em chefe u mcàiante recibo do em
pregados das mesmas divisões devidamente autorizados. 

Art. 23 •. O fornecimento ou compra dos objectos ncces
sarios ao almoxarifado somente se of!'ectuará. por ordem do 
rlircctor eng-enheiro om chofo, c em I'On('urroncia publica: c 
I[IIando sr: ti·,•tar de acrpiisi.;õcs dr: po'lnono valor pcrmitLir-se-ha 
outra fórma de fornecimento. 

A1·L 24. O almoxarife :;era a.u~:iliado pot· um amanueu~c, 
quando assim o exi;;ü-. 
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Art. 25. Para a comprá de oqjectos que, em pequena quanti
dade, forem necessarios, receberá o almoxarife mensalmente 
do thesoureiro até á quantia de 500$, em virtude de ordem do 
directo1· engenheiro em chefe, passando recibo e devendo 
prestar contas nos primeiros dez dias do mez seguinte. 

Art. 26. O almoxarife apresentará mensalmente ao dieectot· 
engenheiro em chcie uma relação da quantidade e valor dos 
fornecimentos feitos as divisões, e em cada trimestre uma nota 
do material e objectos em ser, e seu valo e. 

Art. 27. O almoxarifo é responsavel pela quantidade e 
qualidade dos materiaes e objectos existentes nos depositas, até 
que tenham sahida. 

Art. 28. Todas as rer1uisições quo o almoxarife receber 
serão colleccionadas e escripturadas nos livros competentes, 
tanto as entradas como as sahidas dos objectos e materiaes. 

Art. 29. O directot· engenheiro em chefe examinará se
mestralmente, por si ou por empregados que designar, a 
escripturação do almoxarifado, dando balanço ao material 
existente, providenciando acerca do destino do que fôr consi
derado ituprestavel e encerrando definitivamente as contas do 
almoxarifado até á data em <JUe se ultimar aquelle balanço. 

CAPITULO IV 

DA SEGU:\'D.~ DIV!S:\0 

A~·t. :~o. A seg-uuda divi~ão compreheudc: 
§ 1.0 A organização das cxplora<;ões e estudo:> para o Lt·açado 

das duas estradas e seus ramaes. 
§ 2. 0 A ot•ganização dos pt·ojectos, orçamentos e instrucções 

para a execução das obras. 
§ 3. 0 A fiscalisação de todos os trabalhos e serviços relativos 

a conslrucção e estudos. 
§ 4. 0 As medições o avaliações para pagamento das obras 

executadas. 
§ 5.• A organização dos certificados para pagamento das 

obras e serviços executado;; relativamente :i construcção. 
§ 6. 0 A organização das folhas de pagamento do pessoal da 

2a divisão. 
§ 7 o A escripturação teclmica das tlespe:t.as .Jo constt·ucç:1o 

o do custo das obras. 
§ 8.•· O apuramento das quantidades de obras e serviços feitos 

na construcção. 
Art. :31. O pessoal da segun<la divisãu ('Omprehende: 
1 primeiro ongenheit·o. 
4 chefes de secção. 
5 ~judante;; de 1,. cla:;:;e . 
. 5 ditos de ·2•- clas.;e. 
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6 conductores de 'i"' classe. 
10 ditos de 2a classe. 
12 auxiliares, sendo 4 de f a, '! de 2<' e 4 do 3" classe. 
1 escripturario. 
4 desenhistas, sendo um de fa e tres de 2a classe. 
1 continuo. 
Art. 32. Ao 1• engenheiro incumbe a direcção immediat<t 

do escriptorio technico da construcção das duas estradas e 
seus ramaes. 

A cargo do referido escriptorio ficam : 
§ 1. 0 O delineamento do projecto definitivo da estrada e 

seus ram::tes, à vist::t das plantas e mais documentos do estudo 
do terreno. 

§ 2. 0 A organizaç:io e desenho dos projectos de obras. 
§ 3. 0 Os calculos ele cubação e ot·çamento das obras pt·o

jectaclas. 
§ 4. o Os calculos de cubação e avaliação das obras feitas. 
§ 5. 0 A organização dos certificados provisorios e contas 

finaes para pagamento das obras. 
§ G. 0 A organização dos elementos para a parte elos rela

to rios elo clirector engenheiro em chefe, referente á con
strucção e estudos. 
- § 7. 0 A cscriptnração technica da segunda divisão. 

§ 8.0 A organização das folhas de pagamento do pessoal d<J. 
2a divisão. 

Art. :3:3. ;\.os chefes das secções incumbe: 
§ 1." Fiscalisar a execução das obr<J.s c mais scn·iços da sua 

scc<;ão. 
§ 2. o Dar aos empreiteiros, de accürclo com as indicações do 

director eng-enheiro em chefe, as ordens de serviço que forem 
precisas pD.rn. a boa e:s:ecnção e melhor marcha dos trabalhos 
confiados :i sua fiscalisação. 

§ 3. ° Fazet· as meclições pro1'ism·ias c finaes das obras c 
mais set·viços da secção. 

Art. 34. Os chefes das secções apresentarão ao director 
eng-enheiro em chefe, até ao dia 10 de cada mez, um relatorio 
resumido dos trabalhos d~-.. secção durante o mez anterior, e 
até ~o dia :31 de Janeiro de cach anno, um relatorio circumstan
ciado elo anno anterior. 

Art. 3'>. Para a execução das obras e fornecimento em 
grande escala de materiaes destinados à construcção, prefc
ril·-se-ha o systema do empreitadas ou concul'rencia. 

Art. 3G. Os estudos e ob1;as além de Garn.nhuns o alem 
tle Caruani. assim como dos ramaes, niro poderiio sct· cxecu
Vtdos sem que preceda ordem especial do Ministro. 

Art. 37. ·Dada ossa ordem para os estudos, o dircctor en
g·cnhoÍ!'O em ehcfo os m:-..nd:tra executar e org-anizar o orça
mento das olJt'as, e rdig-id as condições dos contratos, e~pe
f'iflcações e tahellas <lo pt·e,.ns, snbrncttendo, em segnllh. 
lnch à appl'ovaçiio elo :\linistt·o, a •pto:n cabe oxclu~ivamcn!c 
l'Csrllver soiJrn o; eontr:o.to~ <[ll'~ se tiverem de celebr:u· p<lrct a 
c1n> tt·ucç.:1o d:•.s tneflmas oiJras. 
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CAPITULO V 

DA TERCEIRA D!V!SlO 

Art. 38. A terceira divisão comprehende o movimento dos 
trens, o serviço telegraphico das estações e suas dependem
cias, e tudo o que concerne à lWrecadação da receita do tra
fego nas duas estradas e seus ramaes. 

Art. 39. O pessoal da terceira divisão rompi·ehende: 
1 chefe do trafego. 
1 escripturario. 
2 amanuenses. 
Agentes de estação. 
Fieis do estação. 
Telegraphistas. 
Conductores de ti·em. 
1 continuo. 
Art. 40. Ao chefe do tr>tfego incumbe : 
§ 1. o Executai' a; ordens do dir.ector engenheii'O em chefe 

relativas ti organização do horario dos trens e formação, com
posição, marcha e emprego util destes. 

§ 2. o Fiscalisar a fiel execução dos regulamentos e instrnc. 
ções que o diroctor engenheiro em chefe expedir para signaes, 
movimento, policia e segurança dos tt·ens e estações, atti·i
buições dos empregados do trafego ou quaesquer outros re
gulamentos, instrucções e ordens de serviço para o trafego. 

§ 3.• Estabe:ecer e serviço e a escripturação das estações o 
das respectivas dependencias. 

§ 4.• Velar na fiel applicação das tarifas e organizar o 
serviço estatístico de passageiros e mercadorias. 

§ 5.0 Examin:J.I' ou f:1zer examinar, ao menos tt·imestral
mente e em dias indeterminados, a escripturação, serviço, 
objectos de uso e dependencias de cada uma das estações. 

§ 6.• Fazer oscripturar a receita e dospeza da divisão do 
trafego, à vista dos documentos remettidos pelas estações, os 
quaes serão devidamente classificados e recolhidos à contadoria 
geral com demonstração minuciosa da receita e despe,m. 

§ 7. 0 Recebei', processar o apresentar ao director en
genheiro chofe as reclamações relativas ao transporte de passa
geiros e mercadorias. 

§ 8.• Fazer organizar e assignar as folhas de pagamento 
do pessoal da terceira divisão. 

Art. 41. O chefe do trafego remotteni diariamente ao 
thesouroiro e ao contador uma nota, par:~. servir de ccm
ti·a-prova, da receita d:t estrada, arrecadada no dia ou dias 
anteriores nas estações, n1cncionando as differenças encontradas 
nas respectivas folhas. 

Até ao dia 10 do cada mez apresentarà ao director en
gei:llOiro chefe nm relatorio do todas as occurrencias havidas 
no trafego durante o mez anterio1·, com o:; quad!'os cstalisti~os 
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da receita, despeza e movimento; e até ao dia 31 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 seg-uintes. 

Art. 42. A verificação dos documentos da receita. inclusive 
bilhetes de passageiros e dados estatísticos, far-se-ha diaria
mente no escriptorio do trafego, de modo que em caso algum 
os documentos de urna semana deixem de estar verificados, 
emmassados e remettidos ã contadoria na semana seguinte. 

Art. 43. O producto da receita das estações serã diaria
mente remettido pelos respecti,·os agentes ao thesoureiro, 
'lu e lhes passara recibo. 

Art. 44. As estações serão classificadas em c-pmtro classes. 
Art. 45. O serviço das estações comprehende: 
§ 1.° Formação e expedição dos tt·ens. 
§ 2. 0 Policia e transporte de passageiros. 
§ 3. 0 Recebimento, guarda e entrega de bagagens, encom

mendas e mercadorias. 
§ 4. 0 Recebimento e expedição de telegrammas e o emprego 

e inspecção dos apparelhos telegraphicos, ficando a sua conser
vação a cargo da 4" divisão. 

§ 5.o Policia das estações e suas dependencias. 
§ 6.o Inspecção e asseio dos edificios e material das estações. 
Art.46. Serviço algum, a qualquer secção que pertença, serã 

feito nas estações e na linha comprehendida entre as respecti
vas agulhas sem conhecimento prévio do agente da estação. 

Os agentes são obrig:1dos a prestar a todos os chefes de serviço 
os auxílios de que dispuzerem e que por esses chefes forem 
exigidos a bem do serviço, umJ. vez que d'ahi não provenha ma
nifesto prtljuizo ao serviço da estação. 

Art. 47. Aos conductores ·de trem compete a conducção e 
policia dos trens om marcha. 

CAPITULO VI 

DA QUARTA DIVIS:\0 

Art. 48. A locomoção abrange tudo quanto concemo ao 
estudo, constrtlcção, uso e reparação do material rodante. 

Art. 49. O pessoal da quarta divisTio compõe-se do: 
1 chefe da locomor:ão. 
1 escriptnrario. 
1 amanuense. 
1 armazenista. 
1 desenhista. de za· classe. 
Machinistas. 
Foguistas. 
Mestres, contra-most1·es. 
1 continuo. 
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Art. 50. Ao chefe da locomoção incumbe : 
§ 1 . o Fazer manter em bom estado as locomotivas, tenders, 

carros, wagons, tanques, alimentadores e quaesquer acces
sorios do serviço confiados a f!Ua guarda. 

§ 2. o Administrar as officinas de construcção e reparação e 
suas dependencias, os depositas de combustível e de sobresa
lentes do materiaL 

§ :3. o Org-anizar e distribuir o pessoal da locomoção. 
§ 4.o Estudar e promover, depois de approvadas pelo directot• 

eng-enheiro chefe, as modificações que forem convenientes no 
trem rodante. 

§ 5.0 Estudar e fazer executar as reparações do trem rodante. 
§ 6. 0 Preparar os planos g-eraes e de execução para as en

commendas do trem rodante e accessorios, quer sejam executa
das nas officinas da estrada, quer em outras officinas, e bem 
assim as especificações e condições g-eraes que devem acompa
nhar os mesmos planos. 

§ 7. o Assistir por si ou por seus auxiliares a recepção do 
material encommendado, ordenando todas as experiencias na
cessarias. 

§ 8.° Fazer executar as encommendas das outras dh--is::ies, 
mediante requisi~.ão dos respectivos chefes, rubricada pelo 
director engenheiro chefe. 

§ 9. 0 Organizar e fiscalisar a conta!Jilidade e estatística da 
locomoção, officinas e depositas, fazer organizar e assignar as 
folhas de pagamento do pessoal da quarta divisão. 

Art. 51. Sem prejuízo do serviço da estrada poderão as offici
nas executar r1uaesquer trab>tlhos particulares, sempre 'lue 
esses trabalhos forem solicitados e autorizados pelo director 
engenheiro chefe. · 

Para execução desses trabalhos precederi serppre ajuste 
feito entre as partes e o director engenheiro chefe. 

O producto desses trabalhos serà recolhido como renda even
tual da estrada. 

Art. 52. A contabilidade da locomoç:Io abrange a do mate
rial rodante e seus accessorios, a das officinas e suas dependcn
cias e a dos depositas de supprimento. 

Será org-anizada por forma que se conheça para as locomoti
vas, carros e wagões, os •·eparos que tivet·em experimentado, 
seu consumo, despeza kilometrica e o percurso feito desde sua 
acquisição até que se considerem inutilisados: para as offici
nas, o trabalho util das machinas, apparelhos e os reparos para 
os depositos, as qr.Iantidadcs entradaS, sahi<las e em ser. 

Art. 5:3. Conservar-se-ha com todo o cuidado um inventario 
descriptivo de toào o material rodante c fixo em serviço e em 
deposito, material das officinas, combustível, etc., a cargo da 
4" divisão. Esse inventario sel'à revisto c conferido trimcn
salmente pela chefe da locomoção, ou por empregado por elle 
designado. 

Art. 54. O chefe da locomoção apreseRtara ao director en
genheiro chefe, até ao dia 10 de cada mez, un1 relatorio 
snccinto cio estado do materialrorlante e das officinas e das 
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principaes occur!·cncias havidas no serviço a seu cargo 
durante o mez anterior. 

Esse relatorio sera acompanhado dos quadros estatísticos do 
percurso, consumo, natut·eza dos reparos do trem rodante, 
construcções novas especificadas pelo numero e classe de cada 
locomotiva e vehiculo, ou obra nova. 

Até ao dia 31 de Janeiro de cada anno apresentara ao mesmo 
director um relatorio circumstanciado. acompanhado dos 
quadros estatísticos acima indicados, tudo relativo ao anno an
terior, e o orçamento da despeza provavel para os annos finan
ceiro c civil seguintes. 

CAPITULO VII 

D.\ QTJIXTA D!YJS:Í.O 

Art. 53. A r1tünla divisão comprehende toàos os trabalhos 
de conservação, reparação e ronstrucção da linha em trafego, 
seus cdificios e dependencias, assim como as construcções 
novas nas partes das estradas em trafego c a conserva<;:âo da 
linha telegraphica. 

Art. 5(i. O pessoal da quinta divisão compõe-se de: 
1 engenheiro,.residente. 
1 conductor para cada trecho de 50 a 60 kilometl•os. 
-1 mestre de linha parn. cada trecho de 25 a 30 kilometros. 
~ amanuenses. 
Art. 57. Ao engenheiro residonte incumbe : 
§ 1.0 Manter a linha nas melhores condições de modo quo 

a circulação dos trens se effectue com a maior regularidade, 
segurança e economia. 

Para esse fim o engenheiro residente tora a seu cm·go a 
conservação, reparo e reconstrucção das obras de terra e de 
arte, edifieios, encanamentos, obras accessorias de consoli
dação e segurança· e a conservação da linha telegraphica. 

§ 2. 0 Organizar o serviço ele policia ela linha, fazendo mantet· 
os regulamentos em vigot• e as instrucções elo elirec to1· enge
nheiro chefe. 

§ 3.° Fazer escriptut•ar as despozas ela divisão por natu.reza 
de obra, discriminando o que fór propriamente consel'vação, 
reparação ou reconstrucç:1o do que fór obra nova. 

§ 4. 0 Inventariar todo o material o utensílios da Yia perma
nente. 

§ 5.° Fazer organizar e assignar as folhas de pagamento do 
. possoal da sua divisão. 
· Art. 58. As obras de conservação e repat•os orelinat·ios set•ão 
feitas por administração. 

As construcções novas, roconslt·ucções ou reparos impo:·
tanles set·ito feitas por empreitada. 

Só em casos excepcionaes e urgontos poderão laes obras ser 
exe<'utadas por arlministJ·a<:.ão. 
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.\rt. ~>\J. n engenheiro residente apresentara ao dit·cctor 
oiJgenh•ÜI',, c:hefe, até ao dia 10 de cada mez, um reiatorio 
succinto das principaes occurrenchs havidas no serviço a seu 
cttrgo durante o mez anéorior, fazendo expressa menção do 
estado cb linha, edificios o suas dependencias, ·linha telegra
phica, casto e quantidade do material consumido, disc~imi
nação dos pontos em <pe fúr empregado, e da despeza kilorno-
t.rica da conset·vação. '• 

Ató ao dia 31 de Janeiro de r::tda anno apresentara ao mesmo 
director engenheiro chefe um relatorio circumstanciado dos 
trabalhos do anno antecedente e despeza da conservação c o 
ot·çamcn to prov::wel para os annos civil e fin,mceiro seguintes. 

CAl'ITVLU VIII 

Art. üü. Competem aos emp1•egados os vencimentos marcados 
na tabelb annexa a este regulamento e as vantagens nolle 
mencionadas. 

Art. Gi. Emquanto o contrario não fúr resolvido pelo Poder 
Legislativo, todos os empr;egados se!'ão considerados em c:om
missão tcm!lorari:> .. 

Art. 62: O direct01· en~.:·enheiro chefe s<mi nomeado por 
decreto. ~ 

Se~üo nomeados po1· portaria do :Ministro, o s~1b proposta do 
dir0ctor eng-enheiro chefe: o 1° engenheiro, os chefes do trafego 
c da locom:Jção,o engenheiro residente, o thesoureiro, guarda
livros, contado;- c secretario, os chefes de secção c os ajudantes 
de ·~~ Cl;).SSC. 

Serão nomeados pelo director engenheiro chefe todos os ma.ís 
cmprcga:lo:;. 

1-\u·:t a Hom :a~·ão do fiel de thesouroiro prccedorà proposta 
desLe. 

/\.r L •. (i:L ~·ada t:m dos che rcs do ser\· iço poder a adrnittii·, o<.i 
despedtr, os fehore~<, cabos de turm~s. cantoneiras, guarda~. 
;;crvenlos, o;~crarios, guada-frcios o jornaleiros do scn·iço ;1. 

~cu cat·go. sujeitando, po;·ém, seus actos ü appron<ç:ão do dire
<'l::>r cngenheim chefe. 

A ;·t. !i-L ,\s horas do trabalho :serão üxaJas pelos chefes do;; 
l'especlívos serviços com approvaçtio do director engenheiro 
chefe. 

Art. 63. Todo o trabalho do pessoal subalterno, executaàu 
l'óra das hor.cs do serviço ordinario marcado pelo director 
cng-enhei~o chefe, ser:i ret,·ibuido com um accrescimo, q ae 
po<ler:i atLingir, con:·orme a duração e intensidade do mesmo 
,;erviç:o, ató ao duplo do respectivo salario. ~ 
. "'lrL. ~iG. ~os casos de afrlucncia ele serviço, , ~\q~~Iy~_t,,...,: :.--..., .. 
msufficifmtc o pessoal das t;;bella~ anncx::ts,, o~\D~'dh•eHfu•..;,c. !.,~. 

ro:)j,:n. t:a;u J'I\ o 188~ ·; ~.) 20 

·~ ~.· 
:.;, ... ~ ..... -· .. -, 

'-·'·::· 
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eng-enheiro chefe atlmittir extraordinariamente .il/·' :~.; au \i
liares, sujeitando o seu acto á approvação do Minist:-,J. 

Esses empregados extraordinarios serão dispeusados lo."·o 
que cesse a aftluencia de serviço. 

Art. 67. Si o augmento de ser1riço tiver pelo desenvolvimento 
de qualquer das d~tas ostradas camcter pe1·manente o eng·e
nheiro chefe lJI'O,lOt·á ao Ministto o indis1JetBarel augmento 
nos '1 uadros fixos. 

Art. 6!:L Somente serão concedidas gratificaçõe> extraordi
narias como premio, ou recompensa, de provado e notavel 
?.elo, actos de eoragcm, e previsão nos casos de accidentes, ou 
quando estes estiverem imminentes, procedimento irrepre
hensivel ou notaveis melhoramentos propo.>tos c adoptados no 
scrvi\,'0 de que est:ver incumbido o empregado. 

Tacs gl'atificações EÓ podet·ão set· autoriz,tdas pelo .:\linistro 
sobre proposta do dü·ector engenheiro chefe. 

Art. 69. O Thesoureiro, o fiel do thesout·eü·o, o aimoxarife, 
prestarão, na Thesourari'a dr; Fazenda de Pernambuco, fiança 
no yaJor: o primeiro de iO:OJOB; o segundo de 5:0JO~: c o 
terceit·o de 2:50JS000. 

A fiança só poder:i ser levantada depois que o empreg·ado 
rlci:xar o serviço e se lhe houve.· pass'ldo carta de (JUitação. 

Art. 70. O dircctol' engenheiro chefe Se!'ti. sub.>lJ tuilo em 
suas faltas e impedimentos peb 1° engenheiro, chefe de 
trafego, o chefe de secção mai~ antigo, engenheiro l'esidenéo 
e chefe da locomoção na ordem que aqui se acham d<Hignados. 

Si o impedimento se prolongar por mais de 3D dias o .\Ii
uislro nomeru:;í. r1uem in:etinamente substitu'l o dit-ector en-
genheiro che:·e. · 

Al't. 71. X o impedimento, ou falta, dos demais emp1·egado::: 
o director engenheiro chofo designa ri quem substitua o empt·c
gado impedido ou em falta; si, p~ré,n. esse impediniento. ou 
falta, não exceder de oito dias, a substituição se fat'<i c . ._: o(ficio. 
com a accumulação de emp1·ego e pela fórnm soguiule : 

§L" O primeiro engenheiro,pelo engenheiro mais gr.uluado 
do cscriptorio technico da za di visão. 
~ 2.0 O chefe: ilo tr~fego, pelo da lo~omoção, c Yice-vet·sa 
s 3. 0 O engenheirJ residente, pelo conductor mais .~·rctdu,vJ,, 

rb 5a divisão, ou em igualdade de g1·aduação pelo uu1is antig~. 
§ 4." 0 chefe- de secç1to; pelo ajudante mais ;..:T<>.rluctdo d;c 

secção, ou em igualdade de graciuaç<-tO pele mú> aHligo. 
~ 5.0 O sccretai'Ío. pelo escripturario da P di1·isci >. 
§ 6. 0 O thesoureiro, pelo seLt fiel. · 
§ 7. 0 O contc<dor, pelo guctrcTa-lívros, designando. porem. 

logo o director engenheiro chefe um empregadll !Jai·ct colll u 
mesmo guarda-livros f,tzer assignar as confót·encias. . 

At>t. 72 O substituto do director engenheiro chefe nã'J po,lera 
accumular funcções. mesmo nas mais curtas sabstituições. 

Art. i3. Nas substituições e.J; officio, com accumulaçiio de 
funcções, o empregado que substituir outro continuará a pet·
ceber unicamente os vencimentoe c v~,nta.gens de ~0-u propl'io 
cargo,). 
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i\as :mbsLituições por nomeação e sem accumulação o empre
gado que substituir outro perceberá, além de seu$ vencimentos 
e vantagens, a parte dos vencimentos que se descontar ao 
substituído, comtanto r1ue, em caso algum, essa parte reunida 
~iquelles vencimentos exceda ao vencimento que a tabella 
annexa marca para o çargo que elle fór desempenhar. 

Art. 74. Aos engenheiros, conductores e auxiliares da con
strucçilo, quando em serviço de campo, mandará o director 
engenheiro chefe abonar uma quantia para cavalgadura, ficando 
o empregado obrigado, quando deixar o serviço que lhe dá 
direito •i cavalgadura, a entrar com a quantia que houver 
recebido com desconto na razão de 10 "/0 , calculado sobre o prazo 
decorrido desde a data ea1 que se lhe tiver feito abono. 

Art. 75. O provimento dos Jogares que vagarem será feil.o, 
tanto quanto possível, por accesso, attendendo-se de preferencia 
•i aptidão, zelo c assirluidade. 

Art. 76. Seriio nomeados, independente de accesso, o dit·ect:>r 
engenheiro chefe, o 1o engenheiro, os chefes do trafego e da 
locomoção, o engenheiro residente, o contador, o secretario, 
o thcsoureit·o e o seu fiel, c o porteiro. 

Art. i7. As licenças aos empregados por molestia, impedi
mento, ou outro qualquet· motivo serão concedidas até 30 diàs 
pelo director engenheiro chefe e as de maior pt•azo pelo Ministro 
lho Agricultura., Commercio e Obras Publicas, precedendo, sem
pre que fór possível, audiencia do director engenheiro chefe. 

Em caso algum ser<i concedida licença com vencimentos 
integraes e sim confot·mc as seguintes regras: 

§ 1. o Provada a moles tia, poderá ser a licença até tres mezes 
somente com dous terços dos vencimentos ; de trcs a seis mezes 
somente com metade, de seis a nove mezes sem vencimentos. 
· § z.o Os prazos marcados no§ 1° são maximos dentro do anno, 
quer se trate de uma licença qaer· de mais de u:ua que o em
pregado pedit• ou obtiver, dcveB.do, portanto, os prazos destas 
ser sommados. 

§ 3.° Find > o prazo maximo para as licenças, o empregado 
não poderá. obter nova liccnç• sem voltar ao e:~:ercicio do cargo, 
c nelle permanecer por tempo, pelo menos igual ao da ultima 
licença gozada. 

§ 4. 0 As licenças com vencimentos só poderão ser concedidas 
ao empregado que, pelo menos, tivet• seis mezes de servit;o na 
estrada. 

Art. 78. O empregado so poderá entrar no gozo da licen<;.a 
dentro do prazo e satisfeitas as formalidades prescriptas pelas 
leis e avisos d::> :VIinisterio da Agricultura. 

Art. 79. O empregado licenciado deve apresentar ao secre
tario a s·1a portaria de licença jà com o -cumpra-se- do 
director eng-enheiro chefe e do ~Clt chefe immedi:t.to, afim ds 
ser elh registrada e se fazer o assentamento da data. em 
que principiar o g~zo da mesma licença. 

Nenhum vencimento se pagará ao empregado sem que elle 
haja apresentado, ou mandado apresentar. a sua licença a 
registrn. 



aos o\GTOS DO J>ODEH EXEGt.:TI\ ll 

Art. 80. O empregado perder:i as gmtiticações sempre que 
-faJtar ao serviço, e tambem o ordenado quando as faltas não 
forem j ustificaG!as. 

Ao director engenheiro chefe compete o julgamento sobre :.s 
justificações das ültas. 

Art. 81. No caso de faltas interpoladas serei o desconto cor
respondente aos dias em quo ellas se derem; no c::ts'l ele fal'::.s 
seguidas serão lambem descontados os rloming·os, dias santi
ficados e feriados comprehendidos no sen per iodo. 

Art. 82. O empregndo que sem causa justificada faiUH' s<l
guidamente ao serviço por mais de oito dias sct·ú considerado 
riemittido. 

Art. 8:1. As faltas commettidas lJelos empregados, alciu 
das penaa estabelecidas na legislação vigente, serão punidas, 
segundo a sua gravidade ou reincidencia, com advertencia 
simples, reprehensão em ordem de serviço, multa correspon
dente até um moz de vencimentos e gratificuções, suspensão 
at.o dous mezes, demissão simples, domissão a bom do servic;o 
publico. 

Art. 84. O úit·cclor engenheiro cheíi.! poclm·a impór quitl
quer das penas designadas uo art. 83 ao pessoal de sn:~. 
nomeação OLl ao da dos chefes do serviços, c as penas de 
advertencia, reprehensão, multa até um mez o suspensão ale 
30 dias aos de nomoacão do Ministro. 

·Art. 85. Os chefes de servic;o poderão impôr as ponas de 
advertencia ou suspensão até trcs dias <~O pessoal sob suas 
ordens, e mais a de reprchensão, multa até tros dias, ou de
missão aos agentes o operarias de sua nomeação ou escolha. 

Em qualquet· caso havcd rocurso para o clircclor en
genheiro chefe. 

CAPITCLO IX 

DAS ENCOMMENDAS DO }IATERIAL E DB CO~IBUSTIYEL 

Art. 86. O matel'ial metallico fixo, ou o material rod::mle, 
quando não f&r construido nas ofiicinas das estradas, scra 
encommendado pelo Ministro, à vista de requisição do director 
cng-enhoiro chefe. 

Art. 87. A requisição do que tl'C~ta o artigo preceden~e deve 
8er arompanhaàa de desenhos, ou indicações minuciosas, espe
cificações pa~a o f<1brico, desig-nação das fabricas, nota do custo 
pro,·avel e das épocas do fornecimento. 

·Art.· 83. A acouisiçã:~ de combustível serà realizada pelo 
director engenhei'ro chefe que, com a precisa antecedencia, 
solicitará do .Ministro a ordem de pagamento quando este 
houver do ser feito no estrangeiro ou no pai7., mas em outt•<' 
praça que não a de Pernambuco. 
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CAPITULO X 

TliSPOB!ÇÕEB G·ERAES 

Art. 89. O director engenheiro chefe oxpedirà, logo depois 
da promulgação deste regulamento, as instrucções ou regi
mentos internos indispensaveis ã boa marcha de cada um 
dos ser·viços. Os regimentos internos serão impressos, collec
eionados e remettidos á Secretaria de Estado do Miuisterio 
da AgricuHura. 

Art. 90. As ~uias, conhecimentos e outros papeis justifi
cativos da receita e despeza da estrada serão queimados dons 
annos depois, desde que estejam escripturados nos lirros 
competentes e encerradas pelo director engenheiro c·hefe a~ 
l'espec ti vas contas. 

Os livros, contas e recibos se:-ão encerrados pelo tempo fixadn 
em lei para a guarda de taes objectos. 

Art. 91. As tarifas e regulamentos que tenl1am relação 
"om o publico, só terão execução depois de puhlicadas con1 
:mtecedencia de oito dias pelo menos. 

Art. 92. Exceptuom-se no artigo precedente os casos de 
interpretaç;:o de tarifas ou de decisão nos casos omissos: 
J!P.sses casos o que fúr decidido pelo director engenheiro chefl' 
Ler;í, immediata. execução . 
. Art. 93. Todos os empregados ao sorviç:o das estações, dopo

sitos, trens e via permanente usarão de uniforme escolhido 
pelo director engenheiro chefe. 

Art. 94. As estatísticas resumidas da estrada. serão semes
tralmente publicadas no Dim·io O fficial. 

Art. 95. Os agentes das estações o todos os mais empregados 
que arrecadarem cinheiros, ou tiverem mercadorias sob sua. 
guarda., prestarão na thesouraria da estrada, fiança, que será. 
fixada pelo director engenheiro chefe à Yista da importanci:1 
do emprego e co~respondente respons •bilidade. 

Essa fiança ser à recolhid:~. na Thesouraria de Fazenda, á. vista 
<la guia do director eng-enheiro chefe, e d'alli se rã pelo interes
sado levantad:~. tambem, á. vist:~. de guia do mesmo dü·ector, n~ 
'lua! se declare estar o empregado quite. 

At·t. 93. Só o .\1inistro e o director engenheiro chefe, ou 
í!uem suas vezes fizer, poder·ão conceder passes gratuitos nos 

·trens elas estradas em trafego, para objecto estranho ao servic;c> 
das mesmas estradas. 

Nas estatísticas e relatorios far-se-ha menção desses passes. 
Art. 07. Os empregados das estradas, em serviço, e os 

empreiteiros, aa fórma ele seus contraetos, terão passe livre. 
Esses passes serão concedidos pelo director engenheiro chefe, 

ou pelos chefes ele serviço, aos empregados sob suas ordens. 
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Art. 9~. As requisições, ou ordens, para passagens em serviço 
publico serão satisfeitas sempre que forem passadas por auto
ridade competente, e a importancia da passagem será Je,·adtt 
á conta do Ministerio respectivo, ou da província, quando em 
serviço desta, devendo figurar como renda da estrada. 

Art. 99. Aos empregados encarregados de pagamentos se 
abonar:i, para quebras, uma quantia, que será fixada pelo 
Ministro. 

Art. 100. Até ao ultimo dia de cada moz o director enge
nheiro chefe remetterâ ao :Ministro um relatorio succinto dos 
factos c occurrencias mais notaveis, e do estado das obras o do 
material, tudo do mez anterior. 

Esses relatot·ios serão acompanhados de mappas estatísticos 
•la receita e despeza das eslradas, discriminando quanto ã 
I:,;ceita por estações e natureza de transportes ; c quanto á 
rle peza, por cada uma das divisões do s!Orviço das eslradas. 

Art. 101. Ate ao dia 1o do Março de cada anno remelter:i o 
director engenheiro chefe ao ::\linistro um relatorio geral do 
anno anterior, em que exporá circumstanciadamente o estado 
das obras e do material e quaesquer informações que apro-
\'Oitem ás estradas e ao Governo. · 

Esse relatorio será acompanhado d1 balanço geral, dn discri
minação da receita e despeza por estaçJes, e por kilometro, 
na parte em trafego, da despeza com obras, etc., na· parte 
en1 construcção ; de quadros estatísticos para todos os ramos 
de serviços das estradas, do orçamento das despezas provaveis 
para os annos civil e financeiro seguintes; dos quadros do 
pessoal e da relação dos proprios das estradas. 

Art. 102. O director engenheiro chefe providenciará provi
soriamente a todos os casos omissos do presente regulamento, 
quando a urgencia dG serviço exigir, representando im
mediatamente ao lviinistro para que este providencie definiti
vamente. 

Art. 103. O directot· engenheiro chefe se entenderá directa
mente com o l\Iinistro da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, cumprindo-lhe, porém, prestar ao Presidente da pro
víncia quaesquer esclarecimentos que este lhe requisitar e 
satisfazer as suas determinações no qne interessar ao serviço 
publico. 

Art. W4. Os actuaos empregados do prolongamento . da 
estrada de ferro de Pernambuco serão preferidos, na medrdn 
de suas habilitações. na organização do pessoal fixado f>OI' 

este regulamento. . 
Aos quo continuarem nas mesmas funcções e com os mesmos 

vencimentos. não se passarão novos títulos de nomeaçiio · 
Art. 105. Os quadt•os do pessoal fi~ado neste regulamen~o só 

serão preenchidos à medida que as necessidades do servrço o 
exigirem a juizo do Ministro. 

Palacio do Rio de Janeiro em 11.de MarC'o de 1882.- 111 a>1·0et 
Alve.~ rl.t> Ara,jo. · 



·~~~"t~)Pll:t .:lo..: venciul..Cll.tos do pessoal. do prolon• 

;,:;aJncnt:o da e.:trada de ferro do ItCcife ao 
~. Ft·ancisco c estrada de ferro do Itccifc tt. 

"•n.l"lt.a•··,, 

1'\TEI',;Oitl.\~ 

llireclj r c:tu-eultciro ehefc •...••...•...•.•. 
I'' Cllgr.o•hci.J·n .•.•••...••.••••••••••.•••.• 1 

t :itt·l'e 1!11 I r.1 t'.;~o .••.....•..•.•.•••.•.• •• .• , 
I ;it:•(;! l:o' ;o((!í'l';"'i(t.,,, •. ,,,,,, o,, o,, 0 , 00 ,,, 0 j 

f:hcf.~ d11 ((H'Il.tll0í.'fí0 ... ,.,, ••.•.• ,., •• , ..•• I 
El•g"t!ldtciru rt•si,lt•lllc ....................... ; 

:~·!:~:':\;:''~:k~jjlt:i ~~~-l~~~-. ::: :·::: :::::::.::::f 
t:ntl!(uct.ur do (1 dita .................. ····I 
IH I~• do :;?.1 dil.1. ......................... . 
;-;e c r:~ Ltr i<~. . • ...•••••.••.•••.••••••.•..•• ~ 
'1'1• c.;;otl r· ir•• •..•..•.•••••••.••••••••••.••• 
~; ll.: r:la- I i v i't' ............................... i 
t;:•nl;t,!•)l' •. , •...•. , ...................... . 
Fi··l d·· lllt':->·111/';,'ii'O •••••••••••••• ••••• ..... : 
\ !:n1; \.1 rife ......•..••..••••..•••.•.•••.• ' 

:\~~;~:::if::::~.:l·~: i.::.,:,~~~~::::::::::::::::::::! 
Di i de:"!:~ di:a ............................ , 
\nxilhr de ·I·' dita .......................... . 
la u do ~.1 dila ............................ 

1

1 
I Jit11 ele:: 1 cli:.a •.• _ .•..•••••• ~-· ••••••••••.• 
\-:,·ale de .-!:)t:u.·:Ll) no Rcc1fo (1·1 classe 1. 
IJ.I,l j.J,.,,, 1le [.1 cl1ta ....................... . 
i~i: ."J i.leu1 ti•· :21 li i ta ...................... ·I 
iJitO i:ICIH dt• :;:t dila ...................... , 
Dito id·~~~~ cl:· '. .. 1 .i ta ....................... . 
Fie! de c ;f,, r:ão ..•.•....•••...... · · · • · · · .• 1 
Tel:·.~r·apltbla de i·' classe ................... . 
iJi!.tJ de~' dila ............................ . 
Urtn t!C ::1 clil.,_ ............................. . 
·~o·•dnd·;r d;• Irem llc -la. classe ......... . 
lJit.o j,fein clt:: "1: 1 dit:L .................... .. 
DHu i_~l~J:I tlc :~,, dita ..................... •j 
Por!J!l:'l~ ................................... . 
r.ontinno ..........••..•...•..•..••...••• ·I 

I 

OBSERVA()ÕES 

1. "· O dirc<:tor engenheiro chefe poderú a!'I.Jitrar a cada um do:; 
"'ll1l"<'Ztclos ,], 1~ e 2"' divisão uma diaria: de isOOO a 3S000 
p:~~~' ,1-[ll~ll<'' e de 1S000 a 6:·i000 para estes; variando se
~·nr, ](i ;l e,: •'g-o:·ia, nature~a do se:'viço e local do emp!'C!.:'O. 

Ao dire<:lo,· engenheiro chefe cabe~à o m tximo desta ultiw;t 
Jiaria emqmmto se achar na direcção geto~l da cstratb. 

2." Os cmp~eg:dos e:s:tJ·a-numerarios, que forem ;~dmittitlos 
po.r urgencias do se~viço, perceberão os vencimentos c mais 
va.ntag-ens corr'csponrlr>nte8 l>OS ca,·gos qn~' fot·em occup~r. 
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Esses empregados serão além disso considerado~ inte1·inu.-; 
par& os efteitos do pagamento de direitos e imp~Jstos. 

3." Para. os despachos na Alfandega de Pernambuco, o 
director engenheü·o chefe ajnstarti um desp~.chante ge:-al d,, 
mesnn Alfandega, media!lte a retribuição de 1 :200s, po1· 
anno, sendo 8008 de ordenado e 400:) de g1·atificação. 

4." o· agente da estaç'lo de Palmares pe·cebe:·:i os ·cenci
mentos de agente de 1"' classe com o augmcnto d<: 20 o/.,: 
tendo igual augment.J o agente d:~ esta<; ao do Rec-. f c. 

5."' O agente de estação, qualque!' q~!e soj:t :t s:J:t C:J.~eg-ori:•, 
percebc;•:i, ernquanto essa ostJ.ção i6r tnrminal. os ,-enci
mentos de agente de 1" cbsso. 

t." Sempre r1ue fô~ possíveL o agcntc<bs O>i.:t::ões de:-::. 
,. 4"- classes e o fiel das de ~"' class0 f:w:i t~.m bem :•. lli o servi~o 
de telcgnphista c perceberá por isso a gTaLificac:.ão d0 u ;n 
t<)l<.'graphistJ. de 3"' classe. 

7." O directot· er,genheiro chefe fhn.l'>i, <lc acr<',!'do co:" 
as necessidades do servieo, o numero dos m<"lchinistas e f,,_ 
guistas das locomotivas, mestres, COiltra-mcStl'CS, OLJl'I':H'ios '' 
serventes das officinas. mestres de linha, cabos. :·oitul'es, 
operarics e ser; entes da conse!'vação. e d:1 conslr:l':<;:'lo c es
tudos, guardas da barreil'D., :1gnlheir·os, gm1.rd.ts e ~e:·ventcs da:; 
elilta\:Ões e suas dependencias, serventes das diversas di\·isucs '' 
do pessoal, zeb::!o!'es, cal'voeiros, estafetas, apontadol'.)S, po:·ta
miras, e to:io mais pessoal subalterno, e lhes marca!'ii o res
pectivo ordenado ou salario; o que tuilo deve constar- d0 lu.hdbs 
'[UO remette!'ri. :w "Iinistro. 

8." Os chefes de trem, machinistas, mestres e contra-mes! 1·es 
de officinas, mestres de linha, ag-ulheiros e g-ual'das de esl:-:.<;ão 
c barreiras, zelado!'es e apontadores que, durante cada tri
mestre, não incorrerem ern multa, nem em falta <Jlle, a 
juizo do director engcnhei~o chefe, preju.:liquc o serviço de 
qualquer maneira. terão direito a um:1 gratificação equivale!Jt" 
no maximo ao ordenado ou salario d'} 10 dias. 

\J.a Emquanto estiverem as du:ts csLL'n.das sob <t J<ICS!<t~. D.diai
nistração, o chefe do trafeg-o, o socrct:u-io, o conla::br e u 
guarda-livros terão a. gratificaçilo especial de 1: OOO.>;;'JO:J, :I! em 
dos respectivos vonciinentos; o thes:ltlreiro ted :: g1·n.tific,t<;"n 
de 40QBJ00; o almo:s:arife a do :340S .o:J ; o cscriptnrario " de 
500S000; os amanue.<lses a de :lôO:)OOO cada n::: : f' o fleT elo 
lhesomciro a de :!00~000. 

Palacio do Rio de Janeiro em 11 <lo }1aJ•c:.o <lr ·1~8:2.
. ][ nnoel Alt•es de .irm<jn. 
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D!<:Ui~~~T(I· ~. 845:3 A- DE 11 DE MARÇO DE 1882 

!·:;taldc•co b::sos P~•·a a' cor.cossão de linltas ~clcphonicas. 

Convi!ldo est·:oe!ccei· bas3s geraes para a concessão de linhas 
telepl!onicas, Hei p·)r l.>c•t• App:·ovat• as que com este bai::!:am 
assignacks por .\la:toe! ,\lves de Araujo, do Meu Conselho, 
.\Iinist:''J c ;:;ecret:.trio d3 Est:1.clo dos Ncgoc:ios da Agricultt:ra, 
Co:.unercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e 
fac· a oxcc:ltar. P:o:hcio do Rio de .hneiro em H ele .Mareo 
de. 1RS?. iH o rln lnrlepenricncin c elo Imperio. · 

C:om " :·uhrica. :lc Saa .\!a.g:estac!e o Imperador. 

S~a,;e,.: para a <·once,.;sfto <le linlt.a:"l tele

P h<.nt.Eeas, a <p1.e ,.;c ref'ere o Dcereto 
n. ~ ·5 ::>:~ ,\_ de,; ta ela ta 

E' con·~cdidcc " F ... permissão para construir c explorar 
JJO!' si ou •;o:· meio tle 111art emp:·ez·: linhas telephonicas na 
;,1·;,vincia de .. 

H 

O :~ssent:t!lWnlo elas lin:w~ tclenl10nicas sc:-ã feito ele accô!'do 
<·.orn a Rcp~1r~ição (!os Tclogr~.ph~.::;~ pr·ccedendo o seu consen
~irnoi~to !~:">!. osetipL'1 .. e não po:-lendo o fio dessas linhas passar 
:•ar· cima das Jin\!a2 do gstado. de modo Cjlle por <!IW.Jquer Corte 
ou :·~!ptur~1 n:nham :1. cahir sobr·e esta.s. 

lil 

U.s fios. quer intericrcs '1uer exte1·iores, e os apparelhos, 
se:·ão estabelecidos e l>w.n tid:1s com material, <Í custa e á guarda. 
rlo concession;trio, o Cjital dever~~ obter a autorização nccess~ria 
chs propriotcu·ios, cnjos immov<>is tiverem de :·eceber os :fios 
co~ducto,·cs, ou de se:·vi1·, <le outro ou;d<l'rer 1110do. mtra o uso 
d:1.s c·otun:rilnic;-t~,~ões telophon!c~ts. ... · ~ 
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O concessionario ou '' empr·e:~.-1 antor·izada remover•a as suo<:; 
linhas sempre que estas emLat·açat•em o desenvolvimento que sr 
hottver de dar ao ser1·ico telegTnphiro rio Eswno. 

O concessionario ou ;:, 0.mpr(•za terú 0.:n cadn cidwle. ond0 -~r; 
acha estabelecido o scr·vi<:o t:•legr·aphico, um e~ct·i ptorio ermtr·~l 
para o qual con':ergir~o lorbs as linhas qnro as-;C'nt:>t', po
dendo estas set· hgndns enlr•• si. mf'rlianfro nr·cô,·do Nlm •H 

particulares. 

Yl 

A rede telephonica r1ne f'Ornprehcndr•t• f'st:tbe!cl'imcntos prt
blicos, fic:crà sepat•arh. :\" :t esta::.iio ecntrnl h:tvcd unn_ seer: i! o 
especial, na qual terminarão sóm !tlte os fios da roclo telepJ",_ 
nica que comprehendr·:· os rlitcs estn hcl,eimcnt '' pnhlicos. 

O serviço nesta secç<i0 ser:i feito tnr p ·epos!.os ri:: Directoria 
Geral dos Telegraphos rlo Eotn.:lo. rr·lribnidos pnlo r·nnrrs
sionario. 

VII 

E' livre o assentamcntu tle linhas pi·i..-,trhs 'lne lig.trew rmfr<' 
si predios ou estabelet'imrntos publit'OS ou particubtrt•s sem 
communicação com r1n:tl1nm· centro telephonico. Po:ltJJ':ÍJ> 
estas linhas ser con~ralaclas com a cmprc?.a r srimente f'ila ln:·:i 
o direito de ligal-as :~o P<ct•iptorio ('entr<J.l. 

O concessionario, oa "· em;1reza quo o1·g·anizar. podn1·:l 
estender os fio; para [)S sua~ communicaçõcs sobro os te eLos da' 
casas o bem assim solJ:'<' po>tes fincados nas l'IUtS e ""t ·acbs, 
observando as postur11s rnunieipaes e s:,h·., a incltJmlliz"c::,, 
a que tiverem clircito os p1·opri11tario~. 

!\. 

A rmio telcphonic;c t{()yroJ·:'c r·ro,:u·i ng-it·-sr> :cos lim i i os .!" 
cidado e dos seus ,-,,.,.,!IJ;J-]dPS. ~:tlm r·oncns~ão P.s]H'ci:\l Jl'l'' 
decreto impcri:ü. 

Será submettiàa. ~L approvação do Governo o. tabclla das taxas 
que houverem de ser cobradas pelo s_erv!ç~ telepho_nico, não 
devondo exceder n- 20S mensaes a contr1bmçao dos ass1gnant.~s. 
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O con•;essiunario Jica obt·igado " estabelecer gratuitamente 
o sf)rvic:o telephonico entre as principaes repartições das 
eapita.-.s da;: provin~iR~ em r1ne se fi1-et' a concessão. 

'\Il 

Pela infracção de qualr1u(\r das presentes clau~ubs, inc:orrerã 
o concessionario on a em,,r~:w. que o rcpr.-.s<'ntat· na multa 
de 200-': a 1:000~. ficanclo além disso snj.-.ito as multas 0!'tabe
lecidas nn rrg-nbm<'nto doslelegraphos. 

O scrvi•:o da rede telPphonic" será sub:nettido à fiscalisação 
do GoveJ·n•>. !'ara esse fim o;; p:•epostos d;1. DireC'Lo•·ia Ge~al dos 
Tele~raphos terib o direito de ent ·ar em quaL1uer oc-c<tsião na 
e>t~ção cE·ntral,., de pro.:crlor ahi ao 0:S:aHHl r(UC jnlgnem cJn~·e
niente. 

XIV 

A conce:ssão durara <Jninze annos, durante os quacs não 
pocierà set· autorizada emprela identic<J. dentro da mesma cir
cumscripção. 

Nenhum concessionario poderã transferir a concessão sem ter 
effectivauwnte re:tli7.ado, pelo menos,~ collocação do 50 linhas 
telephoniras. lig<Hlas a um.> estação central em cada cirlade. 

XVI 

Caducará a concessão : 
f. o Si o assentamento das linhas não esti\·er começado dentro 

do prazo de seis mezes, conl<dos da pLlblicação do respectivo 
decreto. 

2. 0 Si dentro de um anno contado da mesma <lata não se 
tivct· concluído o a.sscnta.mento das linhas. 

3. 0 Si fór verificado o abuso de empregar-se alg·ulll dos fios 
para outro fim que não seja a transmissão da voz. 

4. 0 Si depois de eslabolecido o serviço fór interrompido por 
l!lais de um mcz. salvo easo de forç;t maior, a juizo do lxoverno. 

Fintlo n prazo do privilegio todas as linhas explorndas pela 
emproza. reverterão para a Camara :\Iunicipal do logar da 
concessão. 

Pabcio do Rio de .l:Jneiro em 11 de l\hl'ço de 1882.
J.l!f an.oel A.lves de A;·attjo. 
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DECRETO N. 840.\- DE 18 DE MARÇO D.E 1882 

Hetermina rrne as colonias Itajahy e Principe lL Perlro passem ao reginwn 
commum ás outras povoa~ôes do Impcrio. 

HE:i rwr bem Deterrninar qtw as cnlonias l!.aj~tlly c Príncipe 
D. Pt'dro, w1 Província de Santn C:1tlwrina, sejam emancirwd:~s 
do regimen colonial, p:~stwndo ao domínio da JegisiHç~o 
commum ás outras poroatõPs do Impcrio c ees~a ndo a ndmi
nistnlç~o especial a que, até á presente data, se acham sujeitas . 

.M:woel Ah·cs rle Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Sf'
cretario de E:-~tado dos l'\cgoeios da Agricultur:,, Comm~~reio 
o Obras Public<tS, n:-;sim o tenha entendido e faça OXC(~Utar. 
J>alacio do lHo de Janeiro em 18 de Man~o de 188:2. 61° (1:-t 
lndependencia e do lmperio. ·· 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperttdtlr. 

Manorl Alves dr A ra11jo. 

DECHETO N. 8i5;)- DE 18 DE MAHt;o DE 1882 

llotermina que o resto da colonia Blumenau passe ao re,((imen eommurn :is 
outras povoações do lmperio. 

Hei por bem Deterrnin:tr que a parte da colonia Blumenan, 
na Província de S;mta Catharina comprt>IH·ndida entre a po
vo:tção de Aquídabnn e o braço Sul do rio Itajahy-nssü, seja 
em,mcipada do regirnen col0nial, passando ao dumioio da 
Jegisl:~ç<io cornmum ás outras povoa~;ões do Imperio e cessando 
a administração especiHI a que, ató á presente data, se acha 
sujeitn. 

Manoel Alves de Ar:IUjo, do Meu Conselho, Ministro e Se
crelaJ·io dn E:o~t:tdo dos Negocio~ da A gricullura, Commercio P 

Obt'as PuiJlicas, t1ssim o tenha entendido e faç~' executar. 
Palacio do Rio de ,hmeiro em !8 de Mar~o de 1882, tH o da 
Independeneia e do Jmperio. 

Com n rubrica de Sua M:~gestade o Imper:ulor. 

ilfanoel Alves de Araujo. 
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DECRETO N. 8456- DJ" 18 DE M.u:ço DE 1882 

,\p}JJ'úYa. pl\n·i~orü:.n-::.c:Jtc as instrucaücs rC"gniamcntarcs e L:l!}.i'·lS para o 

traJispodo ~te passageiro.~ e mercadorias pcio proJongamcn.to da c.str:-Lda 
do !erro de Pcrnan:1 ~~n~o. 

Hei por bem Approva:• provisoriamente as instt·ucçõe;; 
regulamentares e taeifas para o transporte de passag-eiros 
e met·cadot·ia;; pelo pt·CJlo ... ~·amento da esLmd;;. do fer:o de Pei·
nambuco, que com este ])[li-x.tm, assignadas por .!Uauoel AiYCs 
de Araujo, do .i\letl Co:tsclllO, :\l.nistro e Secret;::,rio de Estado 
do:; :'\eb'oc:ios ela .AgrinilLura, Com:ne!'t:io c Obras Publicas, 
que assim o tenha entendido e faç:t cxceular. Palacio do Rio 
de .Janeiro em 18 de i>larço de 1882, G1u d" Independen~.:ia e 
do Imperio. 

Coa: a cubrica de :::lua l\1agesLa<.lc o Imper~.dot·. 

Insi;rucçõcs ::~.·egu.laJ:.uentarcc.;; c ivar:ii~t,,.; 

l)ara o transporte de pa,.;sag·ei :..·o:,; e 
n1ereadorias }'elo Jn.•olo::rl.g·amen.to da 
csf.Jt•ad;..~ (.S.c f~l..--Á-<> dC :Pe::a.-l1a.ln.0-;.l.co., :t 

q_ue ,;;e ref"'ere o <.iecre·to d.estu. d.aLa. 

i.- P.i.SS.H:i-Eí!::.J~ 

~:l.rl. ~.'' Os pre~us das ]_)~1.;:;,:-;o.gens set·t:·; ca1:::ulaào:5 sügundo 
"" duc~s classes da iarit:, n. l. 

.1\.t·l.. 2.0 OR bilhetes de via~·c1n .,;il:m:c> .';e!'il:o Yàlidos unicct
lllent~~ ::10 dit.~ e t~~c~~~ -~~n·;t <=:a~ fo~·ei!l ~1istribu!dos: os de ida. e 
volta. l")orêm, d~i·ii:o di'L·citv ~~. regLTss:tr c:n !i :t.al(lllC!' Lrcrn orc1i
n~u·io de p::tssa.~·oiros d-.)l:iTO Jos pt·azv;-; ::::cg-ni11 ~c::;: tres dias 
pal'a os de f a. classe c d~;:!s di~~s l;c.tl'a ~ ,:-:; de 2a cL~ssc. 

Estes prazo;:; serão ans·n1C!1t~ttlo.~; de' :j~~.is UJH :lia~ q~lando os 
bilhetes fcren1 crniltidos c:.: ycs~~~:~t do dG!ningo ot: dia so.nto. 

) .. rt. :J.u .. 1 YGnd.t dos bilhelcs ccss:tt•i. cinco Illinutos antes 
àa pa,·tida do trem. c :;a rrwslüa occ::s!~:o sedo fechadas as 
portas que dere;n ingi"esso para a. platafo~;ml da estaçáo. 

Art. 4.0 Os ;>::.s>ageiros só enlr·"';·Jo nos carros munidcs de 
bilhetes, ou JXtSSPs reg:.!lar:nonte concedidos; 

..:\.rl. 5. 0 Os b1lh,~tes~ Oi1 passe:,;~ dc\~Gt:~o sm· arJ!'('S0nta.t!os lhlo 
cnLrada p·ar;l :1 pbL:::Jórm:• ch est:u:i>o :) consetT~.dos para serem 
r~ntregues. ou exhi!.Jidos, ~CilllJl'C qnr~ :órem exig-idos pcbs em
p:·eg-ados cornpctentssa 
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Art. 6." U;; passe~ 1oilo ~et·ào Lt·antiferivei:,; r uàu perwitLiràu 
viajar em carros de OLitm classe, ainda pagando-se a differcn<::a. 
nem poderão vigomr alén1 dos p1·azos nc-lles mat·cados. 

ll.rt. 7. 0 Poderão ser concedidos bilhetes de assignatnra. 
dando dit·eito ~t viajar somente nos (rcns ordinarios de passa
geit·os. Taes bilhete-, terão os seguintes ab,ltcs sobre os preços 
cb respectiva tarifa: 

Para uut mcz... . . . . . . . . 30 "i o 
>> tres mezcs . . . . . . . . 40 o/o 
» seis mozes . . . . . . . . 30 o'" 

Art. i:>. 0 Os bilhetes de assignatura poderão comprchender 
somente os dias uteis, á vontade do ~ssignante, e não serão 
transferíveis, salvo os de 2~ classe, destinados a criados de 
um mesmo individuo, declarando-se no act1 da a:o;signatura os 
nomes das pessoas que àelles se devem utilisar. 

Art. 9. 0 A administração terá o direito de tomar qualquer 
dos bilhetes ou pa;ses, de que tratam os artigos precedentes, 
quando forem apresentados pot· pessoas incompetentes: co
brando-se neste easo o duplo das passagens, o na reincidencia 
serão taes bilhetes ou passes inutilizados sem indemniza.;:ã0 
alguma. 

Art. 10. Os passageit·os sem bilhetes, ou com bilhetes 
não carimbados regularmente, salvo as disposi~ões dos artigos 
antecejentes, pagar<1o o preço de sua viagem, contada do 
ponto da pattida do trem, si pelo eonhecimento da bagagem 
não verificar-se a estação de sua procccteneia. 

Art. 11. Os passageiros' que excederem o trajecto a que ti
verem direito, ou viajar·em eu1 c:J.t'l"o de classe sup·;rior ;c 
indicada em seus bilhetes. pagat•ão « diffe,·enc;a da pasti:tgem. 
devendo o conductor do trem dar um bilhete suppiemenlar 
indicando a somma pereebida. 

Art. 12 .. \s cr·ianças menores de tres annos, que Yiaj:tr·etot 
sempr·c ao collo, terão p1.ssagem gmtis. e as menores de sei;; 
annos, (jlle se aecommodarern rluas em cada lo.~·,tr, pagarão 
meia passagem e deverão se;· aeompanh;tdas. 

Art. 13. O passageiro lfUO fiear em qual(jUet· ponto :ltjUCw 

do designado no ~"ll bilhete ou passe, deverá entregai-o ao 
chefe da estação, e po!'ller:i o direito au reslo da viagem si 
não comprar novo bilhete, uu apresentar novo passe. 

Art. 14. Os doont!::s <JUC viajarem deitados e os alieuadoti 
deverão ~er :-;emprr :tc-ompanh:i.dos p~r pcsso:•s competentes 
para os Yigiarem, c só poderão ser transportado~ em canos 
especiaes mediante a~ coudir;ões p ·escript:l.s no art. :30. . 

Art. 15. E' cxpressa<ücnte 1n·ohibido ,, rlnalquct· passag·ell'O: 
1.0 Vi:J.jar em ear;·o de clu~>e suporior :t do seu bilhclo. 

salvo si preüamente pagat a difret·eHça da pas~:•gom :•.c 
conductor: 

2.o P :ssar de um 
movimento; 

e:<l'I'O p u•a oulro estando o trelll L' lu 

3.0 ViaJ'''' nas pbtuf,,.,.,"" ·IIJ~ c;~.l"\'os. ou deiJI'U•:at·-se jMI':t 

fóra : 
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-Lu Yiajar d"~c:aL;u HOti ear:•us Je 1" cLLsse; . 
:-i.·• Entt•ar ou sahir dos earros, estando o trem em mon

utcnto; 
f),o Entra1• ou sahit· dos carros a não ~cr pela plãta~orma da 

usta,;ão c pela porta para tal fim designada; 
7. o Fumar nas s \las de espera, ou nos c ar•.· os de 1 a classe 

em presença de senhoras ; . 
8. o incom,uodar po1· qualquer modo os outros passageH·os. 
Art. 16. A entrada dos trens é interdicta : 
1. o A 's pessoas embriagadas, ás indecentemente vestidas ou 

;J!i'ectadas de molestia repellentc ou contagiosa : 
2 .o lws portaJores de armas càt•regadas, matet·ias intlmnma

vcis ou ob:ectos que pGssam incowmndar aos ontt•os pnssageiros. 
Art. 17. Ninguem, excepto os agentes da força publica, 

podet•ã tnusportar comsigo. no trem. mais de uma arma de 
fogo, a qual deverà Pstar descarregada, cumprindo ao chefe 
da esta<,ão verificar cs3a cÍJ·cumstancia. 

Art. · 18. Serão transpo~·tados gratuitamente aquelles que 
apresentaren1 pas ;es regularmente concedidJs. 

Art. 19. O passageiro que inf,•ingir qualquet· das dispo
sições do p:·esente reQ·u!amento, ou p;oovocar conflictos, si 
persistir na infracção, dcopois de advertid J pelos empregados, 
ser i po~to fô ·a da. eslac;Iio •. restiluindo-se-Ihc o valor do bilhete, 
,;i não ttvcr começado a vtagem. 

Si a inf!'acção fôr commettida durante a viagem, o passa.
geiro incorrera na mnlt t tle 5$; a 50S; e no caso de rr~cusar-se 
a pag.Ü-.1, ou si, depois desta satisfeita, não corrigir-se, o 
conductor o entrega!'<L ao chefe da estação p:·incipal mais 
proxirna, para remettel-o ti autoridade policial, de conformidade 
·~om o Regulamento geral de 22 de .\bril de 1857. 

il.- TRE1\S E UAltROS BSPECL\J:;S 

Art. 20. X re•Juisú;ão de •tualquer pessoa, poderá, sem 
prejuízo du ::;et·viçu da estrada do fet•t•o. expedir-se trens espe

. ciaes do passageiros, :JJerc::dori,ls ou auimaes. 
At·t. 21. O 1Jreço du~ Lreus espeeiae::; compostos de um só 

~;art·o c do c u·ro de frei:~ scni c:tlc<tlado peb. lotação completa 
de urtl car:·o du 1·' el:\·,~c; e os demais carros que compuzerem 
o trem ~o;ão pu.~.:lls cuHfor''"; a I'es,·,eetiva lotação com um abate 
de lU "fo· 

Art. ~2. Depoi< da:; li lwt·.ts Ja L<"nlu será cobrado, além do 
preço da lo·.ação .. mais o deiS pot• kilomelro que percorrer depois 
daquella hor.t. sJ o trem se compa~cr de nm só cat•ro. 

Quando, pot·ém. o _tl'C.tJ fj;• eomposlo de mais de unt carro, 
cobrar-:>e-ha aiuda mats o l1reço do 51)0 r•jis por kilomctro e por 
c'<rro e:s:cedente. 

At·t. 23. Os trens es;1ecües •'e mc:·cadorias, ou animaes 
além do frete dos wagücs, ·flW sor:i cobrado conforme a. res~ 
pectiva lat·if:· ,. ,_,('111 n ,,;"'''' ~. '1'10 tiv .. rcm rlireito. pa.g~.rJo 



mais 2$ por kiiorneLro l[lW tenham de pet•t:on·cr dnrant<'" dia. 
c 3:; depois das 6 horas d:t tar.J c. 

Art. 24. Os tt·ens especiaes, n2. volt::. poderão ser :chg:<do;; 
para qualquer estação ~.ntes do deposito, onde tivet· ele ree•:
lher-se com o abate d,) 50 "f, sobre os respectivos pre<;os. 

Art·. 25. O ~!uguel de um !ror;: C>'[>2~ial de ida e volta sc;·:i 
c<Üculado pelo preço ela viagem eom1,leta de ida e volt<e eom o 
respo~tivo aba é o rlo 25 °/0 • 

Art. 26. A dcmon1. de 'lu::tl<[UOL' é rem cspe~ !,d ll:cs ost<,,:l:e~. 
ou pontos de pm·achs. sc;-;i conLach1. ct r;tziio rlo 10:-; po:.· hu:·~: 
ou tempo superior a 15 :r:inuLos . 

. \rt. 27. )/onhum Lt·cm csp'c1cin.l podcr;t <lcmot·ar-se mais de 
u1ua hor:J. para cai·l'Cg:tnlrntrJ o:t desc:trrogan1enlo : o te:npn 
i[UG excedGr ser;.í. pagou de conf0~·:11irladn euJH o artig-o prcec
rlcnte. ~i depois de du~~s horas de csp8r._~ nã.o fôr o tl'ClH 
utilisado pelo alugador, puclct·:i ser l'CLÜ•:trlo par:t o d"posilo. 

1\rt. :28. ?~onhurn tl'Cli.! csp2ci :l :~itnp!cs serú o:spcc~iclo por 
menos do 50:.:.:, c de ida. o vollc: por 70sOOO. 

Arl. 29. As b:1gag·ens, on cacom:ncndas, tl·anspurt:td::s no,; 
Lt·cu,; cspo·:iacs ele passag·c:eos, além das <[UC p1dc!u se:- con
duzi l:Js g'i'atis, 11àQ"arão o l'Csnecti'.·o l'l'C:Le, como si ~·o.ssCn.l Lr~~.n:::
po:-l,:lias nos tre~s orrlinaeiÕs cle )J<:ss:lgciros. 

,\rt. 30. Poderá ahg<tr·-~r:, aos Lt·cns "rrlin:t;·io~. li:ll '"' 

niais e;..lrros de pa~s:tg·c! ·os: sc1n p:·(:ju!zo do .:;ct·vic_~o L!a es
tJ·ada, mediante o ahc>tc ric 25 °jo s0:J!·c r.s p1·2r;0S das rcspc:ciiv:>s 
lot:tc;.ões. n:1o imp()rtan:lo orn "1cnoc< rk :~'1:-; '00 . 

. A1·L. 31. .\ ilnpor·tancia !]~, at·.1.,2:ucl dos tl·cn~ c ;:~1~·1~0~ 

especiaos será. paga no nelo da t•cqnisit;::;~}. c nfto so;·ú r0stituid~. 
quaudo a viJ,g-enl uüo ~·ôr e~l'cel'Ja<.b" l_:lOl' nc.Q·!igcncia! Oll eulp~t 
do o.iug.cclo!' . 

. \rt. :12. Cm lrcm u:: <:at'i'O osp2cü'.l. <lcpoi; ele alugcuir;. 
sô po(1c1~a ser l'ocu:s:1do H:odio.nlc 3J 0 ,l, do resnectivo !'rcLc. si 

· •) carro ou trem não liver ainda sido c~~peclido o:t ~·l}'zic!o c~o 
ecspcctivo deposito. 

~\.1.·t. :3:~. Podcr-sc-h:t. fur1rL:~1· Lt·cas d.; e:·:c tn·s:Io lJ~u·:.~ 1) 

lra.nspol'LG de p:~.ssa.zciros. Innd~t.l.l!te o pt~c(-.:v de uuLt· \·i;t,QT!" 

simples- dando <lircilo á volta. nos ;ncs:nos trons. !li'i:" scncl J o 
p!'cr;.o da lot:l~iio comp1ct" <lo c·;wro~ :nfc:·io;· " U10:;:0(H! . 

. l\.rt. :~4. 0::; paSS'l.~·eirvs pocler;lu ~r:luspOl'L::'.,l' g~·:t:is (~ ~~L:) 
>ma unica responsabilidade u:n Yobmc tlc bag<:go.a t:u.[" 
peso não EJ');Coder .t f5 ki'ogr.:mn:ns, c 'F'" pcss' SGl' co:
locado e!n baixo do t~esuecti\·o l:>g·a~~ sern i::co.~nne:d:1.· :;.c.:: 
ou trJs p:tssageiros. ' ~ . . 

ArL :35. Os objectos ~-,t·e(!io,;;(J:o; n~i·) serão c-onsl'lc:·au.o.;; t'OlU:) 

bagag.·ctn., ~t {1ual conlp;-chDnth~j_·:l si:~1ple:~HH!~lle cs ui~iec.~os ,1e 
uso ordinario. taes ('Oru~J 1·vup:t~ a!·i.i.:-!·c .. ~ 1le .!o:lrUr·. :~;i q:;(: 

dcva'n1 scn·it· duranl•• ·~ Yi<'·:;·•·m: 
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Art. 36. Toda a bagagem que não se achar nas condições 
dos artigos precedentes devera ser registrada e transportada 
de conformidade com a fa classe da tarifa li com as res
tricções do art. 49, sendo entregue no escriptorio competente, 
pelo menos 20 minutos antes da partida do trem, e pagos os 
respectivos fretes no acto da inscripção. 

Art. 37. Os volumes de bagagem, que tiverem de ser trans
portados pelos trens de passageiros, poderão ser recusados si 
pesarem mais de 100 kilogrammas, ou excederem a 2 metros 
cu bicos. 

Art. 38. Os objectos preciosos, ta.es como joias, dinheiro, 
ouro, etc., etc., serão transportados pelos tr·ens de passageiros 
c sujeitos, além de 50 °/0 mais sobre os preços da i" classe 
da tarifa li -ao pagamento de mais i/2 °/0 ad valorem. 

Art. 39. Todos os objectos esquecidos pelos viàjantes nas 
estações, ou nos carros, não sendo reclamados no prazo de tres 
dias, serão remettidos a estação central, considerados como 
abandonados e sujeitos as disposições dos arts. 87 a 90. 

IV.- )IERCADORIAS 

Art. 40. As mer·cadorias e generos que tiverem de '3er trans
portados pelos trens de carga serão despachados de confor
midade com as seis classes da tarifa li, sendo o frete dos des
pachos das quatro primeiras classes effectuado por unidade 
de 10 kilogrammas, e das duas ultimas por tonelada metrica. 
As fracções inferiores a fO !ülogrammas serão contadas como 
10 kilogrammas ; as excedentes a 500 kilogrammas serão 
contadas por tonelada e as inferiores por 500 kilogrammas. 

Art. 41. Toda a expedição feita pela.~ trcs primeiras classes 
da tarifa li, terá um abate de 20 °/ 0 sobre os respectivos 
preços si fór de productos agricolas do paiz, excepto o algodão 
quando despachado em quantidade superior a 3.000 kilo· 
grammas ; ou de outros ol~jectos em l!uantidade superior a 
10.000 kilogrammas. 

Art. 42. As expedições feitas pela 4" classe, excepto as de 
assucar, aguardente, alcool, at·roz, cacáo, cuco, café, feijão, 
fumo, milho, farinha de mandioca e solla, que precisarem de 
um ou mais wagões, se effectuarão pela ()a çlasse. 

Art. 4:3. As L expedições feitas pela 5• c u" classes, que 
excederem a iü.OUO kilogrammas, ter•ito um abtl.te de 20 °/ 0 

sobre os respectivos fretes. 
As da 6<> classe que occuparem mais de cinco wagões poderão 

ter um abate até 30 °/o sobre o frete dos wagões excedentes. 
Art. 44. Si .uma mesma expedição contiver mercadorias de 

diversas classes que .não perfaça cada uma de per si a unidade 
da respectiva classe, o frete total será cobra .. _ .. . lasse 
mais elevadá. ·-

Art. 45. Os ft·et.es das mercadorias 
formidade com a tarifa ll, serão pagos n· 

POUEI', EXECüTI\'0 1.882 
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excepto quando o despacho fôr feito pelas quatro ultimas clas
ses com destino á estação da capital ; neste caso serão elles 
pàgos · na estação de procedencia, ou destinataria, á vontade 
do expeditor, si o valor dos objectos exceder ao dobro da 
quantia a pagar. 

Art. 46. O carregamento, ou descarregamento dos objectos 
transportados pelas 5a e 6a classes será effectuado nas estações 
do interior pelos expeditores, ou· destinatarios, ou pela· 
administração, por convenio, mediante o preço de 2..~00 por 
wagon ; no caso de negligencia mandará a administração 
proceder a esse serviço, cobrando aquelle mesmo preço. 

Art. 47. Os objectos de f a. classe (excepto da bagagem) que á 
req_uisição dos expeditores forem enviados nos trens de passa
geiros, pagarão 50 °/o mais sobre os respectivos fretes. 

Art. 48. Os carros de passeio, os funebres e as carroças 
pagarão o frete total dos wagões que occuparem conforme a 
respectiva lotação; e si forem desarmados serão despachados 
conforme o respectivo peso, cobrando-se o d<tquelles pela 5a 
classe e o destes pela 6. a. 

Art. 49. Os vehiculos transportados não poderão conduzir 
bagagens, ou qualquer outro objecto além dos que lhes per
tencerem. 

Art. 50. Os objectos expedidos pela ta:rifa II, poderão ser 
despachados a todas as horas do expedtente. 

Art. 5i. Nas estações intermediarias as mercadoria,s serão 
diariamente recebidas para serem transportadas nos trens que 
alli pararem. Os dias e horas das passagens dos trens serão 
affixados nas ditas estações. 

V.- ANIMAES 

Art. 52. Os animaes serão transportados de conformidade 
com as tres classes da tarifa III, sendo os respectivos fretes 
pagos na occasião da inscripção. 

Art. 53. O minimo de um despacho de animaes das duas 
primeiras classes, ,inclusive a inscripção, · será de 500 réis, 
e da terceira de 300 réis. 

Art. 54. Os cavallos, burros ou cães poderão ser transpor· 
tados nos trens de passageiros não excedendo á lotação do 
wagon apropriado. As expedições que excederem áquella 
lotação só se effectuarão em trem especial ou de merca
dorias. 

Art. 55. Os cavallos com cangalhas, bois, porcos, ca
bras, carneiros, etc., serão transportados em trens de mer
cadorias ou especiaes. Os cães serão açamados e presos a 
correntes. _ 

Art. 56. Os animaes deverão ser apresentados na ~staçao 
p'llo menos 20 minutos antes da parLida do tr?m que t1ver de 
transportal-os, si fót· de passageiros, e 30 mmutos si fór de 
mercadot•itt;;. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 3~3 

Art. 57. (l) e:s:peditor, que desejar effeetuar o transporte de 
grande numero de animaes, deverá. prevenir a administração 
com antecedencia de 24 horas. 

Art. 58. As expedições de animaes que comprehender~m dez 
ou mais wagões terão um abatimento de 20 °/0 sobre os preços 
da respectiva classe, e ao conductor dos animaes será. concedida 
uma passagem gratis de ida e volta nos carros de ga classe. 

Art. 59. Os animaes que não forem retirados logo depois de 
chegarem :i estação designada serão remettidos por conta. e 
risco dos interessados para alguma cocheira. ou deposito. 

Art. 60. As aves pequenas, quadrupedes e animaes pe
quenos só serão transportados estando bem acondicionados 
dentro de gaiolas, cestos ou cai:s:ões fechados ; o respectivo 
frete será. cobrado pela i a classe da tarifa Il, si forem trans
portados nos trens de passageiros e pela 2a classe nos trens de 
mercadorias. 

Art. 61. Os ani'maes ferozes só serão transportados nos 
trens de mercadorias, ou especiaes, e acondicionados em 
fortes caixões, ou jaulas de ferro ou madeira, sendo o res
pectivo frete cobrado pela f a. classe da tarifa li e o transporte 
facultativo. 

VI.- TRANSPORTES ESPECIAES 

Art. 62. O frete do leite, ovos, frutas frescas, legumes, 
hortaliças, inhames, batatas indigenas e outros productos da 
pequena lavoura serà calculado pela decin~a parte dos preços 
da i a classe da tarifa li. O minimo do despacho de taes objectos 
será de 200 reis, inclusive a inscripção, para as distancias 
inferiores a 60 kilometros, e de 300 réis para as distancias 
superiorés. 

Art. 63. Os saccos vazios, ancoras, barricas, ou outros en
volucros que tenham servido, ou sejam destinados ao trans
parte, pela estrada de ferre, de generos ou productos agricolas 
ou industriaes , proyenientes da zona percorrida pela estrada, 
o que em caso de duvida será attestado pelo chefe da. estação 
expeditora, serão conduzidos gratis, sem responsabilidade da 
administração : taes artigos demorados nas estações ficarão 
sujeitos :is prescripções dos arts. 88, 89 e 90. 

Art. 64. O retame correndo mel, on as mercadorias que não 
puderem ser misturadas com outras sem as damnificarem, só 
serão transportadas pelo frete de um wagon completo, salvo si os 
expeditores preferirem demorai-as, sem pagamento da armaze
nagem, ate que outras semelhantes sejam despachadas em 
quantidade sufficiente para completarem a lotação de um wag-on, 

Art. 65. Não serà obrigatorio o transporte pat•a os objectos 
de peso indivisível superior a 1.000 kilogmmmas, ou cinco 
metros cubicos, para os que exigirem o emprego de um ma
terial especial, ou a demora de um, ou mais wagões, sobre a 
linha principal onde não houvot• desvio. 
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Art. 66. Os objectos, de que trata o artigo antecedente, si 
forem despachados estarão sujeitos a um frete de 50 °/0 mais 
sobre os preços das respectivas tarifas, sendo o carregamento e 
descarregamento, mesmo na estação da capital, effectuados â 
custa dos interessados dentro de 24 horas de dia, contados da 
chegada â estação, sob pena de pagarem i$000 por tonelada c 
por dia de demora. · 

Art. 67. Exceptua-se desta disposição o transporte de material 
para estrada de ferro, cujo frete serà regulado por tarifa es
pecial. 

Art. 68. O transporte de trilhos de ferro ou de madeira es
trangeira, postes telegraphicos, dormentes, locomotivàs, 
tenders, wagões e mais material fixo ou rodante, para estradas 
de ferro e para pontes, serão calculados por unidade de i .000 
kilogrammas e por preços 100 vezes superiores aos da 3a 
classe da tarifa II, sendo 500 kilogramtnas o mínimo do 
despacho. 

Art. 60. Poderá ser concedido um abate de 50 °/0 sobre os 
p1•eços de material fixo, ou rodante para estradas de ferro 
ruraes destinadas a propriedades cujos productos sejam trans
portados pela estrada de ferro. Estes transportes terão o 
abate facultado pelo art. 41 quando não tiverem direito áquelle 
que está marcado no art: 69 c ficarão sujeitos a mesma arma
zenagem do ar.t. 96. 

Art. 70. O transporte de materias explosivas ou inflamma
veis, taes como phospho1·os, fogos artificiaes, líquidos alco
holicos, agua-raz, vitriolo, essencias corrosivas e explosivas, 
substancias fétidas' óu perigosas, etc., como tambem daquelles 
cujo envolucl'o pos<:la occasionar incendio, não poderá ter logar 
pelos trens de passageiros. 

Art. 71. A polvora e outras substancias de grande perigo 
só poderão ser transportadas pelos trens de carga, ou especiaes 
e acondicionadas em duplos envolucros de madeira, ou caixas de 
cobre devidamente fechadas e em dias para tal fim designados. 

Estas substancias só serão recebidas nas estações no dia em 
que tiverem de ser transportadas c deverão ser retiradas das 
estações destinatarias no mesmo dia. ·de sua chegada, sob 
pena do pagamento de 1$ de armazenagem especial esta
belecida na ultima parte do art. 86. 

Art. 72. Os cada veres serão transportados em carros apro· 
priados, ou em wagões cobertos, à razão do preço da lotação 
completa de um carro de 2~ classe, com um abate de 25 °/o 
e conforme dispõe o art. 30. 

Os cadaveres de pessoas fallecidas de molestias contt•· 
giosas não poderão ser transportados pela estrad.a de ferro. 

VII.- Il\DEMNIZAÇÃO 

Art. i3. A administt•açiio sómente se responsabilisari pelos 
damnos ou perdas no transporte de animaes provando-se que, 
ror culpa de seus empregados, foram elles extraviados, demo-
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rados mais tempo do que o necessario, maltratados durante a 
viagem, ou excedida a lotação dos respectivos wagões. 

Art. 74. A indemnização de que trata o artigo antecedente 
não serà superior por cada ammal ao seguinte : 

C a vali os e semelhantes . . • . . . . . . . . • . . . . . • . 100$000 
Bois, vaccas, etc......................... 50$000 
Bezerros, carneiros, etc ... , . . . . . • • . . . . • • 105000 
Aves, e animaes pequenos................ 2$(100 

Art. 75. A administração responsabilisar-se-ha pelos valores 
de animaes préviamente declarados mediante o pagamento de 
f/2 °/o ad valorem. 

Art. 76. A administração não se responsabilisarà pelas 
avarias inherentes li natureza das mercadorias, tàes como 
deterioração de frutas, diminuição ordinaria de peso, com
bustão espontanea, effervescencia, evaporação, ou esgoto de 
liquidas, e te. 

Art. 77. Tambem não haverà responsabilidade por avarias 
de outra natureza desde que não forem authenticadas pelo 
chefe da estação antes da entrega dos objectos, e não houver 
nos envolucros estrago visível procedente de negligencia dos 
empregados. 

Art. 78. Os objectos preciosos, cujo valor fôr declarado no 
acto do despacho, ou os volumes nas mesmas condições, serão 
pagos nos casos de extravio ou damno, aquelles pelos res
pectivos valores, e estes por arbitramento feito nos termos das 
leis em vigor. 

Art. 79. Em caso de perda, damno ou esgoto resultante 
de estrago, ou de avaria dos envolucros não'authenticados nos 
conhecimentos (salvo os casos dos arts. 67, 79 e 80) a adminis
tração serà responsavel unicamente pelo valor rea1 e imme
diatl> dos volumes extraviados, ou estragados, e não pelos lucros 
que de suà entrega eram esperados; e ainda assim só quando 
nos termos deste regulamento e leis em vigor tiver o expe
clitor direito a essa garantia. 

Art. 80. Os expeditores deverão declarar si as mercadorias 
são frageis, ou si deverão ser preservadas de humidade ; em 
falta do que a administração não responclerà pelas avarias 
desta especie. · 

Art. 81. Os objectos que não se acharem suffi.cientemente 
acondicionados, e que não tiverem um endereço ou marca 
intelligivel, poderão ser recusados ou . transportà.dos sem res
ponsabilidade da administração, fazendo-se esta declaraÇão nos 
respectivos conhecimentos. . 

Art. 82. A bagagem que fôr extraviada, ou da:mnificada, 
será paga á razão de 5$ por 10 kilogrammas, ou fracção de 
tal peso, ficando neste ultimo caso pertencente á estrada. 

Art. 83. A responsabilidade da admirtistração cessará com a 
entrega dos objectos aos destinatarios, oil a seus delegados, 
salvos os casos especificados no presente . regulamento, e para 
os quaes esta responsabilidade estâ definida. -
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Art. 84. Toda a reclamação, tendo por obj ecto uma taxa in
devidamente percebida, perda ou avaria; deverá ser imme
diatamente dirigida ao chefe da estação, de cuja decisão só 
poderá haver recurso para a administração dentro do prazo de 
tres dias. 

Art. 85. Será permittida a verificação de qualquer objecto 
antes de sahir da estação, exceptuando-se o retame e outros 
objectos mencionados nos arts. 64 e 66. Si não fôr encon
trada differença de mais de 1 °/0 , para mais, ou para menos do 
peso indicado no conhecimento, a pesagem será paga por quem 
a tiver exigido á razão de 50 réis por cada volume, pesando 
menos de 100 kilogrammas, ou fracção de peso excedente. O 
accrescimo de mais de 1 °/0 estará sujeito a um frete supple
mentar e a diminuição que exceder a 1 °/o dará direito :i pe
sagem gratis, além da restituição do frete excedente, sem 
preterição do disposto nos arts. 76, 77, 78 e 79. 

VIII.- ARMAZENAGEM 

Art. 86. Os objectos transportados de conformidade com as 
quatro primeiras classes poderão ficar :l2 horas de dia na 
estação da capital, e 36 nas do interior, sem pagamento de 
armazenagem. 

Alem destes prazos taes mercadorias permanecerão nos 
armazena por conta e risco de quem pertencerem, sujeitas 
á armazenagem de 50 réis, por :lO kilogrammas e por dia, até 
30 dias. Desse tempo em diante a armazenagem será elevada 
a :lOO réis por dia excedente. 

A polvora fica sujeita a uma armazenagem especial de 
:l$000 por 10 kilogrammas e por dia de demora. 

"Art. 87. A bagagem registrada dever:i ser retirada dentro 
das 24 horas contadas da chegada dos trens que a conduzirem. 

A que não fôr reclamada neste pràzo ficará na estação por 
conta e risco de quem pertencer e sujeita á armazenagem de 
:lOO réis por dia, e por 10 kilogrammas, ou fracção de tal peso, 
e ás prescripções do art. 90. 

Art. 88. As mercadorias despachadas para 5a ou 6a classe 
poderão ficar 24 horas de dia na estação da capital e 48 nas 
do interior, sem armazenagem . 

Além destes prazos estarão sujeitas á armazenagem de 200 rs. 
por tonelada, ou fracção de tonelada, e por dia até 30 dias, e 
de mais 500 réis por tonelada e por cada dia excedente até 
90, sem responsabilidade para a administração em caso de 
extravio ou damno. 

Art. 89. Si as mercadorias ou bagagens forem demoradas 
antes do despacho ficarão sujeitas ás mesmas prescripções 
dos tres a1·tigos antecedentes. 

Art. 90. Si no fim de 90 dias não forem reclamadas as mer
cadorias abandonadas, serão vendidas por conta . e risco ~e 
quem pertencerem para o pagamento das despezas a que esti
verem sujeitas. 
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Art. 91. Na cobrança das armazenagens não serão contados 
os dias da chegada, entrega ou despacho, excepto o caso de 
que trata a ultima parte do art. 86. 

Art. 92. Não poderá ser retardada, sem o pagamento de 
armazenagem, a sahida de qualquer expedição, sob o pretexto 
de se achar incompleta a remessa, salvo si houver falta de 
objecto, ou peça, que constitua parte integrante de um todo que 
sem ella fique depreciado, ou inutilisado ; devendo em todo 
caso o chefe da estação declarar no verso do conhecimento, ou 
em separado, à requisição do destinatario, a falta encontrada. 

IX.- DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 93. Nenhum despacho, excepto os comprehendidos.nos 
art>. 53 e 62, se effectuarà por menos de 300 réis, inclusive a 
instripção, para a distancia de 1 a 60 kilometros e de 500 reis 
pan qualquer distancia excedente. 

A1t. 94. Na importancia total de um despacho as fracções 
menores de 20 réis serão contadas como 20 réis. 

Art. 95. Todo o transporte que necessitar de um ou mais 
wagõ&s, pagará o frete total dos que forem empregados 
conforme a respectiva lotação, tendo-se em vista o abate a que 
tiveren direito. 

Art: 96. A requisição de um wagon deverá ser feita com 
antece~ncia de 24 horas, e de 48 si fôr de maior numero. 

Art. 'n. Será fixado com antecedencia o dia e hora para 
a expeàição dos wagões requisitados ; si neste prazo não fôr 
remettidt a carga, o expeditor pagará 5$ por dia e por wagon, 
? qual pcderá ser retirado no dia immediato. 
1 .Art. 98. Os wagões serão carregados e descarregados pelos 
agentes do expeditor dentro do prazo que lhe fôr fixado, e no caso 
contrario poderá ser este serviço feito como dispõe o art. 46. 

Art. 99. A lotação dos wagons não poderá ser excedida. O 
e::s:peditor é responsavel por qualquer avaria causada nos 
vehiculos da. estrada de ferro pelos seus agentes. 

Art. 100. A carga de qualquer volume não poderá exceder 
a 2m,OO de largura e zm,4o de altura acima do nivel dos 
trilhos quando em wagon coberto, ou 3m,5 em wagon descoberto. 

Art. fOi. Os saccos ou envolucros vazios serão marcados 
com um cartão, lamina de metal, ou taboa, contendo o nome do 
expeditor e a estação destina ta ria. 

Art. 102. Toda inscripção de qualquer despacho, ainda 
quando se refira a saccos ou envolucros \azios, será feita 
mediante a taxa de 100 réis e entrega ao expeditor de um 
conhecimento que será exigido quando fôr reclamado o objecto. 

Art. 103. No caso de perda do conhecimento, o recebedor, 
depois de verificada a sua identidade, pagando nova taxa, 
poderá passar um recibo em papel de talão impresso, e em 
vista do qual lhe será entregue a mercadoria, ou o volume 
registrado. 
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Art. i04. A administração terá o direito de abrir os vo
lumes perante os interessados, ou na ausencia destes, perante 
testemunhas ou autoridades competentes, quando suspeitar 
que houve falsa declaração do contúedo, e cobrar-se-ha frete 
duplo sobre os objectos não manifestados ; si, porém, forem 
elles dos mencionados nos arts. 73 e 74, o expeditor ficará 
sujeito à multa de ·:1.00:) a 200$000. 

Art. 105. O frete das mei·cadorias ou generos sujeitos à 
deterioração, qualquer que seja a tarifa por que forem despa
chados, ser:i sempre pago no acto da inscripç~LO. 

Art. 106. Quando as mercadorias ou generos forem recusados 
pelo destinatario, ou quando este for de~conhecido, os artigos 
sujeitos a se deteriorarem poderão ser vendidos no fim de oiu 
dias, por conta e risco de quem pertencerem, procedendo-se 
de conformidade com o final do art. 90. 

Art. 107. Si a remessa se compuzer de varios volumes, o fr3te 
será cobrado sobre o peso total. Esta concessão só ter:i logx si 
os volumes se acharem reunidos debaixo do nome de um só 
destinatario. 

Art. 108. A adminislraç:io poderá transpoetar, por convmio, 
as mercadorias que não se acharem classificadas, ou não 
forem similares, devendo classificai-as logo depois. 

Art. 109. A administração poderá deter os volumes perten
centes às e:xpedições que por falsa declat•ação estiverem sujei
tas às multas impostas pot• este regulamento. 

Art. 110. Si no prazo de 15 dias .não forem pagas as inultas 
devidas, a administração procedera à venda dos objectosdetidos, 
de conformidade com o final do art. 90. 

Si o producto da venda não for sufficiente para o pagamento 
das multas, a administração cobrará o restante admmistrati-
vamente. · 

Art. 111. As remessas de objectos despachados serão feitas 
na ordem em que forem entregues nas estações, salvas as 
preferencias permittidas nos casos de serviço publico ou de 
urgente serviço da estrada. 

Art. 112. Os objectos embal'gados ou penhorados não podeeão 
ser retirados das estações sem pagamento prévio do frete, 
arma.zenagem e mais despezas. Si taes objectos forem de facil 
detel'ioração, nocivos ou perigosos, deverão ser retirados por 
conta e risco do dono, depois de pagas as taxas e despezas res
pectivas. 

X.- TELEGRAPHO 

Art. 113. Os telegrammas serão aceitos em todas as estações 
onde houver apparelho telegraphico, somente durante as 
horas em que elles funcciona.rem. 

Art. 114. Os telegrammas serão transmittidos na ordem 
seguinte: 

1.·o Telegramma urgente em serviço da estrada. 
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2.o Telegrammas do Governo. 
3. o Telegrammas das autoridades. 
4.o Telegramma urgente particular. 
5. 0 Telegramma ordinario em serviço da estrada. 
G. o Telegramma ordinario particular. 
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Art. H5. Os telegr<~.mmas deverão ser cscriptos pelo proprio 
punho do expeditor, com tinta preta, .e de modo que possam ser 
lidos facilmente lettra por lettra. Não conterão abreviaturas, 
rasuras, palavras emendadas, ou inutilisadas por meio de ris
cos, e devem indicar o nome da estação do destino e o nome e 
rcsidencia (rua e numero si fór em povoado) do destinatario. 

Art. iiô. E' prohibida a aceitação de qualquer telegramma 
contrario :is leis, prejudicial :i segurança publica, ou offensi vo 
:i moral e aos bons costumes. E' prohibido o uso de cifras 
secretas. 

Art. 117. Os telegrammas urgentes deverão ter esta decla
ração assignada pelo signatario e pagarão taxa dupla. 

Art. i18. Os telegrammas de mais de 100 palavras poderão 
ser recusados, ou retardados, para serem transmittidos outros 
mais breves, embora apresemados posteriormente. 

Art. 119. Muitos telegt•ammas successivos do mesmo ex
peditor para o mesmo ou differentes destinatarios, só poderão 
ser aceitos quando não houver outros telegrammas a trans
mittir. 

Art. 120. A apresentação do telegramma é certificada por 
um recibo entregue ao expeditor, o qual devera exhibil-o em 
caso de reclamação. 

Art. 121. Nos casos ordinarios, a transmissão dos tele
grammas serà feita segundo a ordem de sua apresentação na 
estação. · 

Art. 122. A administração terá o direito de interromper a 
traJlsmissão de telegrammas particulares por tempo indeter
minado, - si assim o exigir urgencia do serviço da estrada ou 
do Governo. 

Art. 123. O communicante poderá exigir da estação desti
nataria a repetição integral do telegramma pagando a taxa 
deste, e pelo simples aviso de recepção pagara 10 o/o 
da taxa. 

Art. 124. O telegramma. poderá ser interrompido, ou inuti
lisadc, a pedido do communicante, sem ser restituída a taxa. 

Art. 125. Na contagem das palavras observar-se-hão as re
gras seguintes : 

La. Tudo o que o communicante escrever para ser trans
mittido entrarà na contagem das palavras ; 

2." Conta.r-se-ha como uma palavra simples a que contiver 
até 15lettras; excedendo deste numero serà contada como duas; 

3."' Toda a palavra composta, escripta de modo que forme 
uma só, como tal será contada de conformidade com o disposLo 
no paragrapho anterior ; · 

4."- Si, porém, forem escriptas separada _ e 
que ella se compuzer, ou mesmo reun· 1!...!\1\<ll'l ~~ 
união, serão contadas como outras tant p~!h!; 1 •, u'.4 
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5." Todo caracter alphabetico, ou numerico isolado, toda 
palavra, ou particula, seguida de apostrophe, será contada 
como uma palavra; 

6.a Os numeros escriptos em algarismos contar-se:-hão como 
tantas palavras quantas forem necessarias para exprimil-os; 

7.a As virgulas, pontos e traços de união serão contados 
como outrns tantas pall!vras ; 

8.a Os algarismos escriptos por extenso serão contados pelo 
numero de palavras empregadas para exprimil-os; 

9. a Cada palavra sublinhada será contada como duas pala-
vras; 

10. Os signaes de accentuação não serão contados. 
Art. 126. Entrarão na contagem das palavras : 
1. 0 A direcção e assignatura, as indicações relativas ao modo 

de remessa do telegramma, e o reconhecimento da assigna
tura; 

2. 0 Os pedidos de repetição para conferencia, e de aviso de 
recepção, e as palavras resposta paga para ... palavras; 

3·. 0 Os nomes proprios de pessoas, cidades, praças, ruas, 
etc., os titulos, sobrenomes, particulas e qualificações, se 
contarão como tantas palavras quantas forem necessarias para 
exprimil-as. 

Art. 127. Não serão taxadas quaesquer palavras ou signaes 
acrescentados no interesse do serviço do telegrapho, bem corno 
a data, hora da apresentação do telegramrna, nem o logar 
da procedencia - senão quando o communicante os inscrever 
na minuta e exigir transmissão. 

Art. 128. A taxa paga na estação de partida e no acto de ser 
o telegramma apresentado será de 500 réis na distancia de 60 
kilometros até 20 palavras, inclusive o endereço e assignatura, 
e mais 50 réis por cada palavra excedente. 

Além de 60 kilometros, a taxa será de 1$ até 20 palavras, e 
mais 100 réis por cada palavra excedente. 

Art. 129. Cobrar-se-ha taxa dupla pelos telegrammas em 
francez, inglez, italiano, h espanhol ou allemão e em caracteres 
romanos. 

Art. 130. Qualquer expeditor que gastar com telegrammas 
mensalmente mais de 50$, terá um abatimento de 20 °/0 sobre 
as taxas de transmissão. 

Art. 131. O mesmo telegramma dirigido a mais de um 
destinatario pagará, além da respectiva taxa pelo primeiro, 
mais metade por cada um dos outros; si fór, porém, dirigido 
a mais de uma estação, pagará a. taxa correspondente a cada 
uma. 

Art. 132. O communicante poderá pagar de antemão a 
resposta do telegramma que apresentar, fixando o numero de 
palavras antes da assignatura, e escrevendo a declaração res
posta paga para ... palavras. 

Art. 133. Si o numero de palavras da resposta paga pré
viamente fôr maior, o excesso será pago pelo respondente 
como urn novo telegramma; si fór menor, não haverá resti
tuição. 
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Art. 134. A resposta, para ser transmittida, deverá ser 
apresentada dentro dos tres dias que se seguirem á entrega do 
telegramma 'primitivo ao destinatario ; fóra deste prazo ficará 
sujeita a nova taxa. 

Art. 135. Mediante a taxa de 500 réis, que será paga na 
estação de partida, se transmittirá por estafetas o telegramma 
com a possível brevidade ao logar que se destinar, dentro de 
um kilometro distante da estação ; nas distancias superiores, 
a taxa ser:i. a que fôr préviamente ajustada, e, no bairro 
da cidade onde houver estação telegraphica a taxa será de 
200 réis. 

Art. 136. O telegramma poderá ficar na estação de destino 
a disposição do destinatario ou ser expedido pelo Correio, á von
tade do expeditor, mediante o pagamento do porte e a compe
tente declaração escripta no telegramma. Em falta de taes 
declarações o telegramma ser:i. retido na estação destinataria 
e só entregue á pessoa competente. 

Art. 137. O empregado incumbido da conducção do tele
gramma não deverá encarregar-se da resposta, ou de outro 
telegramma a transmittir, recebendo a respectiva tàxa. 

Art. 138. Na ausencia do destinatario, os telegrammas 
serão entregues ás pessoas da família, empregados, criados ou 
hospedes, salvo si o communicante designar na minuta pessoa 
especial ; em todo o caso o recibo deverá ser passado em nome 
do destinatario. 

Art. 139. O communicànte terá direito á restituição da 
taxa si o telegramma não chegar a seu destino- por falta do 
serviço do telegrapho,- ou quando estiver alterado, a ponto 
de não satisfazer ao fim destinado. 

Art. 140. Os empregados da estrada serão obrigados a 
guardar o maior segredo sobre os telegrammas, e estarão 
sujeitos pelo extravio, ou abertura dos despachos telegraphicos 
e divulgação do conteúdo, ás leis que garantem o sigillo das 
cartas confiadas ao Correio e a segurança de seu transporte. 

Art. 141. O agente da estação poderá certificar-se da iden
tidade do communicante por meio de testemunhas ou de outras 
provas sufficientes. 

XI.- DlSPOSIÇÕES GERAES 

Art. 142. Os agentes ou empregados da estrada não poderão 
eXIgir outros fretes, ou retribui<:ões, c!e qualquer natureza 
além das que se acham especificadas neste regulamento e ta
rifas annexas. 

Art. 143. Os empregados da estrada deverão ministrar todas 
as informações necessarias para a intelligencia e cumpri
mento do presente regulamento e tarifas. 

Art. 144. Os empregados das esta<;.ões e guardas dos trens, 
excepto os machinistas, foguistas e serventes, usarão de um 
uniforme apropriado ao serviço, tendo cada classe um distin
ctivo e numeração especial. 
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Art. 145. Por infracção de qualquer das disposições do 
presente regulamento e tarifas, os empregados da estrada 
serão sujeitos á multa de 5$ a 50$, ou demittidos, conforme .a 
gravidade do caso. 

Art. 146. O presente regulamento e tarifas serão colligidos 
e impressos em folhetos, conservando-se em todas as estações 
ao menos um exemplar á disposição do publico. 

Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Março de 1882.
M anoel Alves de Araujo. 

BASE DAS TARIFAS 

T.\RIFA I 

Pela tarifa I se regulam os preços de tr·ansporte para os pas
sageiros das duas classes. 

Para cada passageiro de 1" classe se calculará. o preço de 
transporte do seguinte modo : 

70 réis para cada kilometro percorrido, até 50 kilometros. 
50 reis para cada kilometro excedente de 50, até 100. 
40 réis para cada kilometro que exceder de iOO, até 150. 
Os passageiros de 2"' classe pagarão metade dos preços a que 

estão sujeitos os da f. a 

As parcellas inferiores a 50 réis serão desprezadas no re
sultado do calculo, e as super•iores, até 100, serão contadas 
como iOO. 

As distancias inferiores a 500 metros serão desprezadas ; 
todas as outras fracções de um kilometro serão contadas como 
um kilometro. 

Os preços das passagens de ida e volta terão um abatimento 
de 25 °/o sobre os preços das respectivas classes. 

TARIFA II 

111 ercadorias 

No calculo para as seis classes da tarifa li as distancias 
inferi01·es a 10 kilometros serão contadas como 10 kilometros. 

Os preços de todas as classes da tarifa li serão regulados 
pela seguinte base geral: 

6 réis por 10 kilos e por kilometro, até 50 kilometros. 
4 réis por 10 kilos e por kilometro, de 50 a 100 kilome~ros. 
3 réis por 10 kilos e por cada kilometro de 100 a 150 drtos. 
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fa classe 

Regularà os fretes de bagagem e objectos de luxo, volumosos 
e leves, frageis ou de grande responsabilidade. 

Os preços dos fretes da fa classe serão iguacs aos da base 
geral. 

2"' classe 

Os preços dos fretes da 2a. classe serão iguaes a 0,7 dos 
preços da base geral. 

Por esta classe serão despachados os generos e mercadorias 
de importação e alguns de exportação. 

3a. classe 

Os preços da 3" classe serão iguaes a 0,3 dos preços da 
base geral. 

Por esta classe serão despachados os objectos de importação 
em geral, inclusive os alimentícios importados. 

4a. classe 

Os preços da 4a classe serão 0,2 dos preços da base geral. 
Por esta classe serão· despachados os generos de exporta~o 

em geral, especialmente alimentícios, e os' de importação 
uteis à lavoura e i.adustria em geral. 

5a. classe 

Os preços da 5a. classe serão iguaes a dez Yezes os da 
fa. classe, sendo a unidade do despacho 1.000 kilogrammas. 

Serão despachados por esta classe os objectos de pouco valor 
e muito peso. 

6a classe 

Os preços da 6a classe serão iguaes a dez vezes os preços 
da 2" classe, sendo a unidade do despacho 1. 000 kilog1·ammns. 

Serão despachados por esta classe os objectos de pouco valor, 
e muito peso, especialmente os destinados à agricultura e 
industria, a madeira, etc. 
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TARIFA III 

Animaes 

Esta tarifa, dividida em tres classes, regular·á o transporte 
de animaes. 

A base gerei será : 
80 réis por cabeça e por kilometro, até 50 kilometros. 
30 réis por cabeça e por kilometro, de 50 a 100. 
20 réis por cabeça e por kilometro, de 100 a 150. 

1~ classe 

Os preços desta classe serão iguaes aos da base geral, e 
regularão o transporte de animaes de montaria, cavallos, ju
mentos, etc. 

As fracções inferiores a 50 réis serão desprezadas, e as supe
riores contadas como 100 réis. 

2« classe 

Os pr·eços serão 0,60 dos da base geral, e regularão o trans
porte de bois, vaccas, vitellas e similares. 

As fracções inferio1·es a 40 réis serão desppezadas, e as 
superiores a 60 réis contadas como 100 réis. De 40 a 60 réis 
serão contadas como 50 réis. 

3a classe 

Os preços serão 0,2 dos da base geral e regularão o transporte 
de bezerros, carneiros, cães, porcos, veados e similares. 

N. B. Os objectos indicados com a Iettra E, na pauta, serão 
despachados pela tarifa especial para generos alimentícios, 
sendo os preços dos fretes iguaes i decima parte da f a cla~se 
da tarifa 2, e os indicados com a lettra F pela tarifa espec1al 
para materiaes de estradas de ferro, sendo os preços iguaes a 
cem 1:ezes aos da 3" classe da tarifa 2. e a tonelada à unidade 
de despacho. . 

Palacio do Rio de Janeiro, <!fi 1:1 de Março de 1882.
Manoel Al11es de Araujo. 
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Classificação 

A 

Classes 
Abacates............................................. E 
Abacaxis............................................ E 
Abanos de pennas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1 
Abanos de palha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . • . • 3 
Abelhas.............................................. 2 
Aboboras ......•..........•................•••..••.... E 
Absyntho................. .. .. . . .. . . .. . . . ... . . . .....• 2 
Açafates e similares .......................•......... ; . 2 
Açafates, etc., de exportação........................... 3 
Açafrôa e açafrão.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2 
Accessorios de trilhos................................. F 
Ac~as de.lenha....................................... 5 
Ac1dos m1neraes...................................... 1 
Aço em ba.rra ou varões............................... 3 
Aço velho............................................ 5 
Accordeons... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . 1 
Aduélas .............................................. 4 
Agua .................... : ...........................• 4 
Aguas mineraes ou medicinaes. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 2 
Aguas odoriferas .......... : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 
Agua-raz .. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 1 
Aguardente de exportação. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Aguardente importada ....... ;......................... 3 
Agulhas.............................................. 2 
Alabastro bruto....................................... 3 
Alabastro em obras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Alambiques e pertenças.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 3 
Alavancas de ferro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 4 
Alcool ................... ;........................... 3 
Alcool de exportação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Alcati~s .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 1 
Alcatrao, p1xe, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Aletria............................................... 2 
Alface................................................ E 
Alfafa................................................ 4 
Alfazema............................................. 2 
Algodão .. •... .. . . . . . . ... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. .. . . . . . . 3 
Alguidares.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . 3 
Alhos ................... ··· .. ·........................ 2 
Almofadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 2 
Almofarizes de pedra, cobre ou metal semelhante....... 2 
Almofarizes de ferro ou madeira........................ 4 
Alpiste............................................... 3 
Alvaiade.............................................. 2 
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Alviões................ .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 A . meaas.............................................. 2 
An1endoas da Europa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
Amendoas do paiz . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Amendoim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :~ 
Ananazes ........•...........•........................ E 
Ancoras e ancore tas vazias. . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • 3 
Angico, resina, gomma ou folhas....................... . 3 
Aniagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • • . • • . 2 
Anil ....................•..........•..• · .. ;........... 2 
Animaes empalhados ou embalsamados.................. 1 
Animaes ferozes. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1 
Animaes pequenos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Animaes de sella...................................... 1 
Anzoes......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . 2 
Aparadores ...................... ,.................... 1 
Apparelhos de ferro para cozinha........................ 4 
Apparelhos para gaz ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2 
Apparelhos de mesa, de prata, etc., 1/2 °/o ad valorem. 1 
A.pparelhos de mesa, de porcelana, louça, vidros, etc. :l 
Apparelhos telegraphicos ...............•........... , . . . 2 
Arados e instrumentos de utilidade à lavom·a........... 4 
Arame de latão, zinco ou metal semelhante.... . •. . . . . . . . . 2 
Aran1e de ferro.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Arandel~s............ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1 
Araras.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Araruta.............................................. 3 
Archotes.............................................. 3 
Arcos de ferro ou madeira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Arções para sellins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 2 
Ardosia......... .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Areia................................................... 4 
Argila. : ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . • . 4 
Arg-olas de cobre, bronze on metal semelhante. . . . . . . . . . . 2 
Argolas de ferro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Armaç~o para cl;apé?s de sol. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Armaçoes para IgreJaS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • 1 
Armações envernisadas para lojas. . . . • . • . • . . . . • . . . . . . . . . 1 

~l~~:ª~;7'::; :~:~~ 
1

:7:·:·.: :· ~ :· :::-;::.:_: •. ·.: :_:_:::.::: ! 
Armarios ordinil.rios e sem vidros ...................... · · ~ 
Arreios ...•........... ··· .. ········•·················· 3 
Arroz ....................... ······· •. ················· 4 
Arroz de exportação ............................. ······ 
Artigos de folhas de Flandres não classificados ..... · ... ·.· B 
A1·tigos de pacotilha não classificados ..•.......... · · · · · · ~ 
Artigos de luxo não chHsificados ............ · . · . · · · · · · · 

2 Artigos para desenhos ... · ............. · · . · · • · · · · · • • • · · · 2 
Artigos para escriptorio ...........•....... · .. · · •. · • · · · 
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Arvores e arbustos vivos............................... 3 
Asphalto.............................................. 4 
Assucar .•.••••..•••....•....•.•...•...•••••. , • . • • . • . . 4 
Assucareiros de pmta, etc., 1(?. "/• ad 'llalorem.... . • . • • • . 1 
Assucareiros de metal, louça ou vidro................... 1 
Assucareiros de folha de Flandres. etc. . . . . . . . . . . . • • . • . . . :3 
.Ataúdes ....................... : ..•......•...•..•••.•• 1 
Aveia................................................. 3 
Aves................................................ 2 
Aves empalhadas...................................... i 
Avellãs.............. .•. . .. . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . .. . • . • 2 
Azeite doce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . • . . 2 
Azeite ele mamona ou outros de exportação............... 4 
Azeitonas............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Azulejos.............................................. 3 

B 

Bacalhau .....................................• ·•·. • •. 
Bacamartes ................... ; ......•.... · ........ • .. 
Bacias de at•ame ou metal semelhante ......•............ 
Bacias de ferro estanhado, de Flandt·es ou barro ........•• 
Bacias de porcelana ou vidro .................•.......• 
Bacias ele prata, etc., i/2 °jo ad valo1·em ...•.•........ 
Baeta ...•.....•........ · · • · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · 
Bagagens ... , ................•.....•.... · · ... · · · · . · . · 
Bahus vazios .................•...... · ... -.··.·.··.··· 
Balaios ....................•..•....•........•...•.... 
Balaios de exportação ...........•..........•....... · . · 
Balanças de latão ou metal semelhante ...........•...... 
Balanças de ferro ou madeira . , ...................•.... 
Balas .............................................. . 
Baldes .............................................. . 
Baleeiras ......................................... ···. 
Balões ......................................... · · ·. ·. 

2 
" 0 

1 
1 
2 
i 
2 
2 
3 
2 
3 
1 .. 
.::> 

5 
1 
1 
4 

Bambinellas ............................•...... · .. · · . ·. 
Bnmbú ............•................................... 
l1ananas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I~ 
Bancos envernizados ...........•......•............. · . 
Bancos de madeira ou ferro. ordinarios .......•...... , .... 
Bandeiras ...•........... : .....................•....... 
Banc~ejas de prata, etc., 1,'2 °/ 0 ad 'llalorem ............ . 
Bandc,jas diversas .................................... . 
Bangu és •.................................... :.· .. ··. 
Banha para cabello .........................•........... 
Banha de porco .....•................................. 
Banhcir·os ............................•.••.•... · • . · .. · 
Barbante .....................••.....•.••....•........ 

\'OUEII EX&CUl'IVO 188~ 22 

i 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
=~ 
•J .. 
2 
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Barbatanas de baleia. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . 2 
Barraca desarmada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Barricas e barris vazios............................... 3 
Barrilha.............................................. 3 
Barro................................................ ·1 
Barrotes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :3 
Bastidores de theatro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Batatas alimenticias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Batatas de exportação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 
Baunilha............................................. 1 
Bayonetas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Be?.i?as e~pit·ituosas não classificadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Be!JllS. o o •• o •• o •••••• o •••••••• o ••• o •• o o. o o. o ••• o. o o. o. 4 
Bengalas finas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ben:?~L.ts ordinarias................................... 2 
BenJOim...................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Berços............................................... 1 
Bestas, bun·os ........ ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Betume.............................................. 4 
Bezerros............................................. 2 
Bigo1~11as. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Bilhares ou bagatelas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 
Bilros. .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l 
Biscoutos.............................. . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Hisrnutho... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1 
Bois.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . 2 
Boiões vazios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Bolacha o1·dinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l 
Rolachinhas finas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Bolas de bilha!" ou bagatela............................ 1 
Bolsas de viagem vaúas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Bolos de qualquer qualidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Bombas hydraulicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~ 
Bonecas.............................................. ·1 
Bonets.......... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Bor1•a de azeite, gaz, vinho ou vinagre................... 4 
Borracha bruta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :3 
Borracha ern obras não classificadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Botijas vazias... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Botinas ou botas........................................ 2 
Botões de ouro, prata, etc., 1/2 °,10 ad valorem. . . . . . . . . 1 
Botões diversos....................................... 2 
Breu................................................ 4 
Bl'idas pJ.ra animaes ............... ·"·.................. 2 
Brimruedos........................................... i 
Brochas par<L pintat~ ou caiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Bronze em objectos d 'm·te ............. ; . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Br-onze velho ou IJt•uto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Rrunidot·es de café.,.................................. 4 
Bules de prata, etc., 1;2 °/0 ad valm·ern................. 1 
Bules de louça ou metal fino........................... 1 
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Bules de folha de Flandres............................. 3 
Burras de ferro ou madeira •.•..• , . . . . • . . • . • • . • • • • . . • . . 2 
Bustos............................................... 1 

c 

Cabeçadas •.............. ······························ 
Cabeções para animaes ......•........................• 
Cabello .........................................••...• 
Cabello em obra ...................................... . 
Cabides eu vernizados ................................. . 

2 
2 
2 
1 
1 
2 Cabides de ferro ou madeii·a ordiuarios ...............•.. 

Cabos de arame, canhamo, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cabos de ferramentas. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . :3 
Cabras e cabritos ............... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Cabriolets ......................................... , . . 1 
Caça....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . :3 
Cacau ................................................ ·4 
Cachimbos............................................ 1 
Cachimbos de barro ordin:uio, do pa.iz ..... , . . . . . . . . • . . . . :3 
Cachorros, cães .................•.................... ,. 3 
Cadeados de latão ou metal semelhante.................. 2 
Cadeados de ferro .......................•...•.....•.. ; . 3 
Cadeiras ou tamboretes envernisados, etc . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cadeiras ou tamboretes de ferro ou madeira ordinarios. 2 
Cadernaes ...........................•..........•.•... 
Cadinhos ..................... ···· .. ·· ... · .. ··•······· 
Café de exportação .................................. . 
Café de importação ...........•..............•........ 
Café moído ..............................•............. 
Cafeteira de prata, etc., 1/2 "f,, ad valorem .........•... 
Cafeteiras de louça ou metal fino ....................... . 
Cafeteira-; de folha de Flandres, etc ..............•....•.• 
Caibros ................................•....••••.... ,. 
Caibros curtos até •rua.tro metros de comprimento, menos 

de 1.00D kilogrammas .............................. . 
Caixas de rapé de ouro, prata. etc .• 1!2 o;o ad ralorem. 
Caixas de rapé de tartaruga c outras de luxo .•........... 
Caixas de rapé ordinarias ....................••.•...•. 
Caixas de guerra ...•....................•..•••••••.... 
Caixas vazias de madeira, folha ou papelão ......... . 
Caixões funebres forrados, etc .........•..•..•...•.. · .•.. 
Caixões funebres ordinarios ........................ , . , • 
Caixões vazios ......................•...•......••..••. 
Caixilhos com vidros ...............•............•...... 
Caixilhos sem vidros ................•....•.....•••...• 
Cajús ...•.........•...... ·. · ·• · .. • · · · · · · · ·· • · · · • · • •• 
Cal de Lisboa ......••••.•••••••••........•••.......... 

2 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
3 
5 
. , 
,) 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
:~ 
3 
1 
3 
E 



ACTOS DO PODER EXJ:;ÇUTIVO 

Classes 

Cal do paiz .•... , ..•................•.•.. , ... , . . . • . . . . 4 
Calçado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . • • . . . • . . 2 
Caldeiras de cobre ou metal semelhante. . . . . . . . . . . . . . . 3 
Caldeiras de ferro........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Calde~raria (artigos niio classificados). . . . . • • • . • • . . . . . . . . . 2 
.Camas envernizaàas, etc............................... i 
Camas do [erro ou madeira ordinarias................... 2 
Camas de lona: . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Camarões ..........•......... : ........•...... , . . . . . . . . • E 
Cambotas., .....•......... ,........................... 1 
Camphora . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • . . • 2 
Campainhas de luxo. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . • i 
Campainhas ordinarias. . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . • . . 2 
Campainhas electricas................................. 1 
Ganhamo bruto ...•• ,................................. 3 
Canna da India ....• , • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·i 
Canna de assucar ..•••...... , . . . • . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . • 4 
Cantaria .....•....•......... , . . . . . . . . . . • • . . • • . • . . . . . . 3 
Candieiros de vidro, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Candieiros ordinarios de folha de Fiandt•es e sem vidro... 3 
Canivetes............................................. 2 
Canella........................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Canetas de ouro, prata, etc., 1/2 ofo ad vedarem.......... i 
Canetas de madreperola, marfim, etc.. . . . . . . . . . • . . . . . . • . . i 
Canetas ordinarias.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cai1gall1as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Canoas................................................ 5 
Canos (}c cobre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Canos de barro ou ferro.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Canos de chumbo ou zinco............................. 3 
Capachos............................................. 2 
Capim ...............•....•.•..••.... ,................ 4 
Capoeiras vazias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Capotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Caranguejos o semelhantes............................ E 
Carnaúba. . . . . . . ... . . . . .. . . . • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Carnaúba de ell:portação............................... 4 
Carne sal.!:!'ada, secca ou fresca ..................... · . · · 3 

~ 3 
Carneiros .....•...........•.... - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 Caroços de algodão .............•............... · · · · · · · 
Canoças ...............•..•.......................... · · 6 
Carros funebres .................•••...... · · · · · · · · · · · · · ~ 
Carros de mão .....•............... -·················· 5 
Carros de pa~seio ..................•... · . · · · · · · · · · · · · · 
Cartas pat•a Jogar ................................ • · · · 1 
Carteiras ............................•............. · · · 1 
Carvão animal c mineral. ...........•.•...... · · · · · · · · 4 
Carvão vegetal ...•.........•......... · • · · • · · · · · · · · · ' · · ~ 
Cascas de arvores para atanar couros ...... · · · · · · · · · · · · · ·" 
Cascas de coco ..............•.......... , ...... · · · · · · · 4 
Casca-lho ..•.•. , ......•.•..................•......• ···· 4 
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Cassarolas de cobre ou ferro esmaltadas •...•. , ... ,....... 2 
Cassarolas de ferro ordinarias . :. . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 3 
Cassuâs. vazios ...... ;.................................. 3 
Castanhas da Europa. .................•.........•.. , • , . 2 
Castanhas de e:~:portação ......... ; ................. , .. : 3 
Castiçaes de prata, etc, 1/2 °/0 ad valorem ....... ,...... 1 
Castiçaes de metal, vidro, Qtc.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 
Cavallos . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cavernas para embarcações............................ 5 
Cebolas e cebolinhas...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 3 
Cebolas de exportação.................................. E 
Centeio............................................... 3 
Cêra bruta .................................. ~......... 3 
Cêra de carnaúba ..•....................... , . . . . . . . . . . . 4 
Cêra em obras não classificadas...................... . . 2 
Cereaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :~ 
Cereaes não classificados. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Cerveja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cestas vazias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cestas de junc?•...................................... 3 
Cevada, cevad1nha .................................... 3 
Cha ..............••..............•...........•....... 2 
Chales de cachemira, sêda ou renda..................... 1 
Chales diversos ... •................................... 2 
Chaleiras de metal esmalladas......................... 2 
Chaleiras de ferro ordinarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Champagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1 
Chapas de ferro para cobrir casas, etc. . . . . . . . . . . . . • . . . • . 4 
Chapas de fogão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Chap~s de ferro fundido. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . 4 
Chapeos.............................................. 1 
Chapcios de carnaúba, com·o e outros do paiz........... 3 
Chapeos de sol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Chapelaria (artigos não clasificados). . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 
Charrúas ........................... : . . . . . . . • . . . . . . . . . 4 
Charutos.............................................. 2 
Chícaras de louça, etc ......................•.....••.. ·. 1 
Chícaras de metal ou madeira. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 3 
Chifres brutos ................................... • . • . • . 4 
Chifres em obras aão classificadas .. · ....••... ·.......... 2 
Chlorureto de calcio ........... · ................... • . . . . 2 
Chocolate . ' ........................................ •.. 2 
Chouriças· ......................... · .. · · · · • · · · · • • · · • • • 2 
Chumbo velho ou bruto ................. ~ ......... •·.. 4 
Chumbo de munição .................•......... • . • ' . . . • 1 
Chumbo em obras não classificadas. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 3 
Cigarros ...............•................... •· •. ·. · • ·.. 2 
Cilhas ..............................• ·.' •. · ·. · • • • • • •.. 2 
Cilhões ...........•....................••••• •·......... 2 
Cimento .................... • ... ; . . . . • • • . . . • . • • • . • . . . . . . 4 
Cinzas . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • • . • . • • . • . • . . . . 4 
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Classes 

Cobertores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . 2 
Cobre velho ou b1·uto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 4 
Cobre em folha ou barra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . :i 
Cobre em obras não classificadas........................ 2 
Cochonilha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Côcos se ecos. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Côcos verdes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 
Côcos para tiear agua ........................ :........ :3 
Coelhos .................. , .......... .'................ 2 
Cofres de ferro........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . • • . 2 
Cognac ................................................ 2 
Coke....................... •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 4 
Colchas de S<)da. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Colchas diversas •...•. :. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . 2 
Colchetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . 2 
Colchões c pertences de c[•ma não classificados. . . . . . . . . . . 2 
Coldres ................ .'. . . . . .. .. .. . .. . . . .. . . . . . . . .. . . 2 
Colheres de ouro, pal'ta, etc., 1/2 °,'0 ad valorem. . . . . . . . . . 1 
Colhere:> de metal e outras. . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • 2 
Colheres de madeira do paiz............................ 4 
Colla ......•...........•.............•......... , . . . . . . 2 
Colmêa............................................... 3 
Cólza.................... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . 3 
Combusti vel não classificado.. . . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . • . . . . 4 
Comes ti v eis não classificados ....................... , . . :3 
Caminhos .......• .- ......... ,:.'........................ 2 
Confeitaria ( artigos não classificados ) ............... , . . 1 
Conservas em latas, não classificadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Conservas ern vidros, não classificadas. . . . . . . • . . .. • . . . . . . 1 
Consolos.............................................. 2 
Copos de ouro, prata, etc., 1/2 °/o a·l valorern......... 1 
Copos de vidro, etc ............................ , . . . . . . 1 
Copos de metal, madeira ou ban·o......... ... . .. .. . . . .. .. 3 
Coqueiros para plantar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :3 
Coral .......................................... , . . . . . . 1 
Cordas de embira, piassava, e outras de exportação.,.... 3 
Cordas de instrumentos.................. . . . . . . . . . . . . . . . ·I 
Cordas diversas........................................ 2 
Correame para tropa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 2 
Correntes de latão ou metal semelhante.................. 2 
Correntes de ferro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
C01·ti~'<1 bruta.......................................... 3 
Cortiça em obra~ não classificadas...................... 2 
Cortinas e cortinados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Couçoeiras............................................ 5 
Couros seccos, fr•escos ou salg,tdos ..................... · · 3 
Couros trabalhados (envernizados, etc.) ................. • 2 
Couves............................................... E 
Coxins........... ... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ct•avo ·da India....................................... 2 
Cré .......................... , . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . :~ 
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Creosoto............................... .. . . . • . . . . . . . . . 4 
Crina vegetal ou animal................................ 3 
Crinolina............................................. 2 
Cri v o de fert•o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Crueira........... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Crystaes .....•.......................... ·.............. 1 
C•·ystal de rocha bruto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cubas para distilações, engenhos, etc... . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Cubos, pinas e raios para rodas......................... 4 
cuias .....................................•......... ;. 3 
cutelaria (artigos não c.lassificados).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cylindros de ferro.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . 4 

D 

Dados ......................•......................... D 
Deda.es de ouro, prata, etc. .. 1f2 °/0 ad valore;n......... 1 
Dedaes de nu.drepe,·ola, marfim, etc....... . . . . . . . . . . . . . . 1 
Dedaes de latão ou ferro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Dentes llrtificiaes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Diamantes e mais pedras precios:J.s, 1/2 °/o ad valorem... f 
Dinheiro, 1/2 °/0 ad val01·em.................... . . . . . . . . 1. 
Dobradiças de latão ou metal semelhante............. 2 
Dobradiças de ferro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 3 
lloccs estrangeiros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Doce_s ~e expot•tação. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Donunos............................................. 1 
Dormentes de madeil'a ou fert·o......................... E 
Dr.agonas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Drogas............................................... 2 

E 

Eixos................................................ 4 
Elasticos............................................. 2 
Embira.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. 4 
Encerados para tapetes .............. ·. . . . . . . . . • . . . . . . . . 2 
Encerados ordiuarios.................................. 3 
Enchaclas............................................. 4 
Enc.harnés............................................ 5 
Encommendas ......................... ' . . . . . . . . . . . . . . . 1 
l~nx.e;.·gões .. ....................................... :.. . . 2 
Enxofre.............................................. 2 
Equipamento militar não classificado. . ... -~·.... • . 2 
E~v~lhas em )atas ....... ·•···.··· · ':~\:.\G·I·HfQ~ .-. -·~ 
Et vllhas seccas ................... ~\. ............ : .()~ /l~>'· 
Ervilhas frescas............... . .................... '-'J)Ii'A'~· '-,., 

* --~ \\ 
?)! 
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Classes 
Escadas de mãQ. • . . . . . . . • . . • . . . . . . • . • • . • • . . • . • . • . . . . . . 3 
Escadas para casas, desmontadas. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 
Escaleres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fi 
Escarradeiras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Escarradeiras de folha de Flandres ....... , . . . . . . . . . . . . . 3 
Escovas.............................................. 2 
Esmeril.............................................. 2 
Espadas............................................... 1 
Espanadores. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Espartilhos.. . . . . . . . . . . . . .. ; ........ , . • . . . . . . . . . . . . . . 1 
Especiarias não classificadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 2 
Espelho............................................... 1 
Espermacete......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Espetos de ferro para cozinha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Espingardas.......................................... 1 
Espiritos não classificados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Espoletas.............................. . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Esponjas............................................. 2 
Esporas do prata, etc., 1}2 °/o ad 'vatorem.............. 1 
Esporas de metal, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
l~spun1adeiras. ~ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :~ 
Esqueletos anatomieos................................. 1 
Esquifes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Essencias não classificadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Estacas para cercas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Estampas............................................. 1 
Estanho velho ou bruto................................ 4 
Estanho em obras não chtssificadas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . :~ 
Estantes ............................................ ·.. 1 
Estatuas ............................. , ......... :. . . . . . 1 
Esteiras da India..... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 
Este~ras de periperi e outras do paiz .................. : ·. 3 
Esteiras para cang~lhas................................ :~ 
Estojos de instrumentos ciruz·gicos, mathematicos, ele..... 1 
Estopa bruta............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Estopa en1 obras. não cLtssificadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~1 
Estopim.............................................. 1 
Estribos 'de pz·ata, etc., 1j2 •{o ad VO,lorem............. 1 
Estribos de n1atal, etc.................. . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Estivas .......................... , •.. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Extractos odoriferos não classificados ..... , , , ... , . . . . . . . . 1 
Extrnme ......................... ,.,.,,,,,.,.,,,,,... 4 

F 

Facas ............... ,, ...•...•....• ,,,,., .. , ... ,..... 2 
Fachina (varas de).,,., .. , .......... ,,.,,,,,.,.,...... 4 
Facões •.•... , ........... • ........... , .. ,, ••..•. ,...... 3 
Farélo, , ...... , ........ , . , ... , ...... , . , . , . , , .... , . , . . . 3 
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Classes 
Farinha de araruta, mandioca, milho, trigo e outras nutri-

tivas............................................... 3 
Farinha de linhaça, ou de mostarda...................... 2 
Farinha de mandioca de exportação.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Fatechas .......................... ~ ...... •............. 4 
Favas sêccas................... . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • . 4 
Favas verdes......................................... E 
Fazendas de seda...................................... 1 
Fazendas di versas não classificadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Fecula.......... ... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . 2 
Fechadut•as de latão ou metal semelhante... . • . . . . . . . . . 2 
Fechaduras de ferro ordinarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Fe~jão secco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Feijão verde com vagem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . E • 
Filtro................................................ 2 
Feno................................................. 4 
Fet·ragens ordinarias não classificadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ferraduras para anintaes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ferramentas de carpinteiros, fe1•reit·os, marcineiros, tornei-

ros. etc., não classificadas............................ 3 
Ferrolhos............................................. ;~ 
Forro de engomroa1·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ferro em arco, chapa, barra ou verga................... 4 
Ferro em guza ou velho............................... 5 
Fibra vegetal para cordoarb........................... 3 
Figos seccos.......................................... 2 
Figos fl•escos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . E 
Fios de algodão, lã, etc................................ 2 
Fios telegruphicos ......................... ··.. . . . . . . . . F 
Fito.~;> de seda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 
Fitas diversas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

· Flores artificiaes ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Flores medicinaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Flôi"es natu!'aes. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Flô;· de canna e outras para enchimento............. 4 
Fogareiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Fogos artificiaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . 1 
Fogões de ferro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Folhas medicinaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Folhas de fe!'!'O ou de Flandres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Folhas de chumbo, estanho, cobre ou zinco.... . . . . . . . . . 3 
Fol~es ....... ·.·....................................... 3 
ForJas por taters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :3 
Fôrmas para assucar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Fôrmas diversas........................ . . . . . . . . . . . . . . 3 
Fornalhas e foi"nos de ferro ........................ ; . . . . 3 
Fornalhas para engenho............................... 4 
Fouces............................................... 4 
Ft·angos... ... .. . . . . . . . .. . . . . . . . . •........ ... . •..•..... 2 
Frascos............................................... 1 
Freios............................................... 2 
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Classes 

Fressuras frescas ou salgadas........................... 3 
Frigideiras de cobre ou fer"o esmaltadas ........... ,. . . 2 
Frigideiras de barro ou feri·o ordinat•io .. ......... :. . . . . . . :3 
Frut':ls confeitadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Frutas.seccas .............•...................... ,.... 4 
Frutas frescas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 
Fubâ......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Fumo de exportação................................... 4 
Fumo importado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :3 

G 

Gaiolas............................................... 2 
Gaiolas com passarinhos ................... , .. , . . . . . . . . . 1 
Galheteiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Gallinhas .................... ~ . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Gamellas .... ·.........................•............... 3 
Gansos .......................................... ,.... 2 
Garfos de prata, etc., 1;2 °/0 ad valorem............. 1 
Garfos de metal e outros .... ,.......................... 2 
Garrafas de crystal, vidro fino ........... , . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Garrafas ordinarias. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Garrafões vazios. . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Gatos ....... ·.................•........................ 2 
Gatos de ferro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Gelatinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Geléas .......................... , .................. ,..] 1 
Gêlo .... , ................................•.......... •J. 2 
Genebra ............. : ................................ 2 
Generos de importação não classificados...... . . . . . . . • . 2 
Generos de exportação não .classificados.. . . . . . . . . . . . . . . 3 
Genei·os alimentícios de f a. necessidade não classificados.. 4 
Generos perigosos ou de cuidado não classificados...... 1 
Gengibre............................................. 2 
Gerimuns............................................. E 
Gêsso.. .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 3 
G~gos e cascos vazios ....................•... : . . . . . . . . . 3 
G1Z ••••..••.••••..••.•••..•.•••..•••.••. , . • • • . . . . • • . • ::; 
Globos de vidro ou louça............................... 1 
Globos geographicos................................... 2 
Goiabas............................................... 4 
Gomrna arabica e outras não classificadas ............... · 2 
Gomma de mandioca e outras do paiz .... , . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Grades de feno ou madeira............................. 3 
Grade para la.voura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Granadas ........................... •.················ ~ 
Granadeiras ..................................... · · · · · • 
Garajaus vazios...... . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . 3 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 34.7 

Classes 

Graxa animal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3 
Graxa pat·a calçado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2 
Grelhas de fen·o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Guano............ .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Guaraná ............................................. , 2 
Guarda-roupa, musicas, papeis, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Gltaritas.............................................. 2 
Guindastes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 5 
Guitarra.............................................. 1 

Harpas ................................. ,............. 1 
Her·va-doce . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Herva-mate........................................... 2 
Hervas medicinaes e outras não classificadas .......... ·... 2 
Hortaliças em consei·vas............................... 2 
Hortaliças em frascos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1 
Hortaliças ft·escas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • E 

I 

Iman . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 1 
Imagens ..................... ·......................... l 
Impressos............................................. 2 
Incenso . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . 1 
Inhames e outras raizes semelhantes.................... E 
Instrumentos de cirurgia, musica, engenharia, medicina e 

outros scientificos.......... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Instrumentos uteis á lavoura........................... 4 
Ipecacuanha............................................ 2 
Isoladores de telegrapho.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Jacás ..... ,........................................... -! 
Jangadas............................................. 5 
Jardineiras............................................ 1 
Jarros de prata, etc., i/2 °/ 0 ad valorem . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
.Jarros de louça, vidro, etc.............................. i 
Jarros e jarras de barro do paiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1 
Jogos de damas, dominós, gamão, xadrez e outros. . . . . . . . . 1 
Joias, 1/2 o/o ad valorem.............................. 1 
Jumentos............................................. 1 
Junco da lndia.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
.Junco do paiz ............................. ,_,......... 4 
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Kagados.............. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . • . 2 
Kaleidoscopios.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 1 
Kaolin ...................•......•..............••..•.. 3 
Kerosene.......................... .• • • . . . . . . . . • . . • • • . 1 
Kirsch .. • . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . 2 

L 

Lã bt•uta ...................................... , ••...•• 
Lã em obras não classificadas •.•.•.......•..•........... 
Lacre ..................................••............ 
Ladrilho de azulejo, marmore, louça, etc .................. . 
Ladrilho de barro •..................•...............•.. 
Lages brutas .........................•....•......•.•.. 
Lages preparadas., ..•••.......•...................... 

., ,, 
2 
1 
:3 
4 
4 

Lambazes . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . :3 
Lambrequins de madeira ou metal. . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . 2 
Lamparinas ........ :. . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . 1 
Lampeões............................ .. . . • . . . . . . . . . . . . 1 
Lanternas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1 
Lapis....................... ... . . . . ..• .. . . . .. . . . . . • . . . 2 
Laranjas ...................•...................... ·... E 
Latão em obra não classificada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 2 
Latão velho ou bruto................................... 4 
Lavatorios envernizados ................................ , 1 
Lavatorios de ferro ou madeira, ordinarios ..•............ 

1 
2 

Legumes em conservas .......•....................... : 2 
Legumes em ft•ascos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Legumes frescos ........................... ~ . . . . • . . . . . E 
Leite em conserva.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 2 
Le~t~ fresco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . E 
Leltoes.... .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 
Lenha................................................ 5 
Lentilhas seccas. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Lentilhas frescas ..... , ............................... . 
Leques ..................•. ,. ......................... . 
Licores não classificados ..................•. , . . . • . . . .. 

E 
1 
2 

Limalha de ferro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Limas de aço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . 3 
L~m~s (frutas). . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . • E 
L1moes............. .. .•. . . • . . . ... . .• . . . . . . . . . . . . . . • .. E 
Linguas frescas, salgadas ou seccas.................... :3 
Linguiças ..............•....... ·. . . . . . . . . . . . . • . • . . . • • . 3 
Linha para costura.................................... 2 
Linhas de madeiras. . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . • • 6 
Linhaça.............................................. 2 
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Linho bruto.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . • . . • . • . . • • • • • . 3 
Liteiras............. ... . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . • . • .. . ... . . 2 
Livros................................................ 2 
Lixa................................................. 3 
Locomotivas.......................................... F 
Lombos de porco salgados............................... 3 
Lona................................................. 2 
Lóros .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 2 
Louça................................................ i 
Louça de barro do paiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Louza . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Louza para escrever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Lupulo... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Lustres............................................... 1 
Luvas .•.•..........•............. ,................... 1 

M 

Macacos.............................................. 2 
Macacos de fet·ro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Macarrão e outras massas alimentícias . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Machados.............................................. 4 
Machinas de copiar cartas.......................... . . . . 1 
l\1achinas de costura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1\Iachinas photographicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Machinas agrícolas. .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . . . 4 
Machinas de fazet• farinha e seus pertences. . . . . . . . . . . . . • 4 
Machinas de descaroçar algodão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Machinas pequenas não classificadas .... ·................ 3 
Machinas grandes não classificadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Madeira bruta, falqucjada ou em pranchões.......... 6 
Madeit·a curta, até quatro mett-os de comprimento, em 

expedições de menos de 1.000 kilogrammas......... 3 
Madeira para tinturaria. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
l\Iadreperola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 
1\!alas de viagem Yazias. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Malhos para ferreiro.................................. 4 
l\Iamon~ ......................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
1\lanometros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
?\.iangas (frutas) . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . I~ 
l\Iangas de vidro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1\Iangueira para bombas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
l\I andioca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
:Maniva e maniçoba ..................... ;.............. 4 
Manteiga ............................ , . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Manteigueiras de prata, etc., 1/2 °/0 ad valorem...... 1 
Manteigueit•as de metal ou louça, ;-idro, etc. . . . . . . . . . . . 1 
1\lappas e rnanuscriptos . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Mal'fim........ .. . . . • . . . .•. . . . . . . • . • . ••. . . . • . . . . . . . . . • 1 
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Mariscos . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . • . . . . . • • • • . . • . • • • • . • . . • • E 
Marmore bl'uto........................................ 3 
1\Ia:·more trabalhado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . 2 
Marquezas ...... ,..................................... 1 
1\Ianoquim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . • . . 2 
Martelos e marretas.................................... 4 
l\Iascaras . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . 1 
Massas alimentícias não classificadas. . . . . . . . . . . • . . . . . . . 2 
Materias explosivas ou inflammaveis.................... 1 
1\Iateriaes brutos de construcção, não classificados....... 4 
Medicamentos não classificados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Medidas diversas...................................... 2 
l\Iel de ,,belha............................... . . . . . . . . . • 2 
Mel de furo, melaço.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
l\1el de fumo............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Melanci~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I~ 
Melõ~s............................................... I~ 
Mesas enverniza'las ................•................... 
Mesas de ferro ou madeira, ordinarias................... 2 
Mesena.......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Metaes brutos não classificados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4 

·:1\-Iilho secco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . 4 
Milho verde en1 espigas. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . I~ 
Mica ...................................•. : ....... ····· .:> 
Minerios não classificados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 4 
Niinio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . 2 
l\Iissangas ..................•.................... ·. . . . . 1 
l\Iobilia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Mobilia ordinaria, usada e em mau estado.. . . . . . . . . . . . . . 3 
Mochos envernizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1\iochos ordinal'ios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 2 
Modelos .............................•.......•....•. : . 2 
Moendas para engenhos e pertences...... . • . . . . . . . . . . . 4 
Moinhos para café, pimenta, etc....................... :1 
l\Ioinho para lavoura................................... 4 
Moitões e cadernaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Molas para carro~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . :3 
Moldes............................................... 1 
:'tlolduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
M~ringues de barro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 3 
Mos .................................................. 4 
l\1 usicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2 

N 

Naphta............................................... 1 
Navalhas............................................. 2 
Nikel bruto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 2 
Nikel em obras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . • 1 
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Nitratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . • • . . . . . . . . . 3 
Nitro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Novellos................. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Nozes................................................ 2 
Noz-moscada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2 

o 

übjectos preciosos de arte ............................ . 
Objectos de luxo, do fe~ro, cobre, bronze ou qualqtrer outra 

qualidade........................................... 1 
Objectos de grande responsabilidade ou perigo............ 1 
Objectos manufactur,tdos não classificados. . . . . . . . . . . . . . 2 
Objectos de marcenat·ia e carpintaria, desarmados....... ;) 
Obras de cabelleiria não classificadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Obreias............................................... 1 
Ocre.......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 2 
Oleados.............................................. 2 
Oleo de amendoas doces................................ 2 
Oleo.de linhaça.......................... . . . . . . . . . . . . 2 
Oleo de qualquer qualidade não classificado.............. 2 
Oratorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Orgãos................. ... . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 1 
Ornamentos para igreja.................. . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ossos .... ,........................................... 4 
Ostras em conservll.................................... 2 
Ostras frescas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Ouro bruto, etc., 1/2 °/0 ad valorem.................... 1 
Ovelhas.............................................. 3 
Ovos................................................. 4 

p 

Padiolas............................................... 2 
Paina de seda........................................ 2 
Painç.o ..•........ ,........... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Paios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Palas para bonets, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Palhas de coqueiro ou palmeira......................... 4. 
Palilas do Chile e outras de valo~· semelhante para chapéos. 2 
Palhas de trigo, do canna e outras...................... 4 
Paliteiros de prata, etc., 1/2 °/0 ad valorem.... . . . . . 1 
Paliteiros di versos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
!'ali tos para dentes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1 
Panacuns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Pandeiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Panellas de cobre ou ferro esmaltadas.................. 2 
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Panellas de ferro ••......•.•..••.•....•. o. • • • • • • • • • • • • • 3 
Panellas de barro. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • 4 
Panno de qualquer qualidade.......................... 2 
Pão ....•..•.......................................... 3 
Papagaio............................................. 2 
Papel de qualquer qualidade........................... 2 
Papelão.............................................. 2 
Parafusos de latão ou metal semelhante.................. 2 
Parafusos de ferro. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . 4 
Paramentos ecclesiasticos. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 
Parallelipipedos para calçan1entos....................... 3 
Paróes de ferro ..........•...... :. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 4 
Pás.................................................. 4 
Passaros empalhados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . 1 
Passaros vivos .....•. o ••••••••••••••••••••••••••••• o.. 2 
Passas ...•................•.•..•..••..• o............. 2 
Pastas de papel ou papelão. . . . . . • • • • . . . . . . . • . . . • . • . . . . . 2 
Patos ......•.............•...•.•....•.. o.............. 2 
Patronas .........•............•.....••..... o......... 2 

2 Pavios ..•..........•............•.•.•....• · ... · o····· 
2 Pavões ...................... ········.···· ·o··········· 1 Peanhas ................................. o o........... .. 

Peças pequenas para machinismo ..•.... · ......... ·: · • · · 2 
Peças de artilharia ........•........................... 
Pedra pomo .......................................... · ~ 
Pedra hume ......•...............................•.... 
Pedras de afbr ou de amolar. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2 
Pedras de alvenari" bruta para edificação c calçamento... 4 
Pedras de filtrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Pedeas lithographicas de al'dosia, etc., para escrever. . . . 1 
Peixes frescos, sal1xados ou seccos ..................... · 3 
Pelles brutas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l 

~~:~~â:~~~~er~:~;:\~~:n.· ·~:~~~g:i~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .':: : : 7 
Peneiras de arame. tela metallica ............. ;......... 2 
Peneiras de cabellÓ ou seda............................ 2 
Peneiras de palha do paiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . :l 

~:~~~~ ~~r~t~:~~r~:~~~jo' ~;/ .v.dl~~·~;~~: :: : :::: : :::::::: :::: I 
J>cnnas de ou1a .. ou pctvão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Pennas pal'a enchimento c ont!'as. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Pentes ordinarios...................................... 2 
Pentes de taJ•taruga, Hl<tdrepcrola, marfim, etc. . . . . . . . . . . 1 
Pcrf11maria ......................... o ••••••••••••••••• • ~ 
Perolas, 1/2 "/o ad valorem ................ · · · · · · · · • · · · · 

2 I' crús ..........................................•..... 
Pesos para balanç:as de latão ......................... ·. ~ 
Pesos de fe1·ro ........................... · · · · · · · · · · · · · · :! 
Pet!'echos bellicos ........................ · · · · · · · · · • · · · 

1 Petrechos de caça ..................•. o. o •• , o ••• o •••••• 

Pctroloo .............................. o. o .. o •• o....... 1 
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f->cz .... ..•...• , ..•••.••••.•••.••••••••.•••••••.....•• 
Phosphoros .......................... · • .....•. • .. • • · • • 
Photographias .....................•... • • •.. • · • · . • · · · • 
Pianos ............................ · ••.. •.•······••··• 
Piassava ........•.................. • ... · ··· · · · · · · · · · · • 
Pilhas olec tricas ......................... • ... • ... • · · · · 
Pimenta do reino ...................... ·•· ....... • · • • · 
P~rnef!ta do paiz .......................... · ....• · · ·. · · 
Ptncels ................ · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · • · · · · · · • · · 
Pinhão ................ ······························· 
Pipas va.sias ................•...............•..•.. • · · · 
Pires de louça, etc ...................•..•.....•...... · 
Pires de estanho, madeira ou folha ....•.....•..... · ... • 
Pistolas .......................•............•.....••• · 
Pi::s:o ......................................•.......... 
Pla.ntas mcdicil1aes .........................••.• · ...• • 
Platina bruta ou em obra, 1/2 °/0 ad valo rem ........ ·.··· 
Plombagina .............•......................... • . · · 
Plumas ......................................•.• ····· 
Polpa de tamarindos e similares .....................•. • 
Poltronas ................................•.....•..•.•. 
Polvora e artigos infb.mmaveis •.............••.••••.•• , 
Poh·orinhos ................•..........•..... ' ... · · · · · · 
Pomadas para toilettc ............•............... · . · · · 
Pombos ...........•.............................• ·.··· 
Pontes de fet•J•o ...................................... . 
Pol·celana ........................................ · · . · 
Porcos., .......................... ·······:··········· 
Porcos da lndi~~ ...................•................... 
Portas, portões, portadas e janellas de madeira ou ferro .. 
Po1·teiras de madeÍl'<t ou ferro ........•.....•........... 
Pós de sapatos ..............................•..•... ·; .. . 
Postes tclegraphicos .................................. . 
Potassa .......................... , ..............•..... 
Potes de barro do paiz ..............................•.. 
Potes diversos, de louça, etc ...................••...... 
P1·anchões ....................................... · · · · · 
Prata em bl'uto ou em obra, 1/2 o/o ad valm·em ..•...... 
Prata ingleza em obras .........................•••.... 
Prateleiras envernizadas ........................•...... 
Prateleiras de ferro ou madeira ordinarias ..........•..... 
Pratos de prata. etc., 1/2 °( 0 ad valorem . ........... . 
Pratos de louça ou vidl'o ............................... . 
Pratos de madeira, folha, estanho, ·etc ......•......••.... 
Pregos de cobre ou metal semelhante ......•......••.... 
Pregos de ferro .......................•.• , ....... : •.... 

4 
1 
1 
1 
4 
2 
2 

2 
3 ., 
i) 

1 ., 
i) 

1 
4 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
F 
1 
3 
2 
3 
4 
2 
F 
3 
~ 
2 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
i ... 
;) 

2 
4 

PI"elos . ..................... ~ .......................... I> • • • ~ 
I 'rensas para algodão e Outras ........•..•.....•...•.... 
Presuntos ..............................•........ - •... 

4 

Pl'odnctos chimicos o p1;epara<;ões pha1'rnaccu tic~is ..... - ... 
Pu';~i~ ............ , ...... ,., .. , ......... , ..........•.. 3 

Pt!li!:n .E.X.tt..UliVU {.;_;'] 2:-r 
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Classes 

Punhaes. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 1 
Puxadores para gavetas, portas, etc........ . . . . . . . . . . . . 2 
Puzolana............................................. 3 

Q 

·Quadros.............................................. i 
Qua;~inhas para agua.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Que;Jos ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
QueiJOS do pa1z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Qu~l~as (jogo de). . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Qmn1no.............................................. 2 
Qu~n9.uilharia......................................... i 
Qu1r1s...... .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . . . 3 

Rabecas e rabecões.................................... 1 
Rabichos............................................. 2 
Ra!os, pi~as e ~u?os para rodas. .. .. . . . .. • .. .. . .. . • . .. .. . 3 
Ra1zes ahmentic1as. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . E 
Raizes medicinaes. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Rapaduras. • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Rapé.................................................. 2 
Raspas de pontas de veados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2 
Ratoeiras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . 3 
Realejos .......•...................................... ·. 1 
Rebites de ferro ........................•............. ·. 4 
Rebites de cobre e similares ........................... ·. . 2 
Rebollo (pedra de)...................................... 4 
Redes de fio de algodão, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Redomas de vidro...................................... 1 
Reguas............................. ... ... . ... . . ... . . . . 2 
.Reladores para mandioca. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . 4 
Relogios................................. .. . . . . . • . . . . • 1 
Relogios de ouro ou prata, 1/2 •/o ad vatorem.......... 1 
Remos ................................................ 2 
Rendas................................................ 1 
Rendas do paiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Repolhos............................................. E 
Reposteiros............................................ 1 
Reservatorios de ferro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . 4 
Resinas não classificadas. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . • . . . 2 
Retortas de vidro ou louça............................. 1 
Retortas de cobre. . . . . • . . • . . . . • . . . . . • . • . • • . . • . . • . . . . . • 3 
Retortas para gaz. . . . • • • • . . . . . . • . . • . • • . . • . . . . . . . . • . . . . 3 
Retratos............................................... i 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Classos 
Retretes.............................................. 1 
Retroz.................................... .. . ..• • . . . . . 1 
Ripas curtas, até 4 metros de comprimento, menos de 

1.000 kilogrammas........ .. . . . . . • . . . . .•. . . . . . . . • . • • . 4 
Rodas para carros ou carroças. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 3 
Rodas e rodetes para machinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 4 
Rolhas................................................ 2 
Roupa ...... ; . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2 

s 

Sabão ordinario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . . . . . 3 
Sabonetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . 1 
Saca.-rolhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
S:~.ecos de algodão e outros do paiz. . . . . • . . . • . . . • . • . . . . . 3 
Sagú..... .. . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . 3 
Sal ordinario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Sal refinado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 2 
Salames.............. .. . . . . . . . . . . . . . ... . . ... . . . . . . . . . . 2 
Salitre............................................... 1 
Sanguesugas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
.Sangue de boi"... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Sapatos estrangeiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Sapatos nacionaes ...................................... 3 
Sapé................................................. 4 
Sarrafos............................................... 5 
Sebo.................................................. 3 
Sedas................................................. 1 
Sellins e pertences... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Sementes............................................. 4 
Serpentinas de vidro, crystal, bronze, etc................ 1 
Serpentinas para alambiques............................ 3 
Serras e serrotes............................ . . . . . . . . . . 3 
Serraduras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Sinos................................................. 2 
Sipos.. ..• ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . • . ... . . . • . 4 
Soda................................................. 3 
Sofás envernizados. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • 1 
Sofás de ferro ou madeira. ordinarios................... 2 
Sola .........•........... ·............•........... •. . . . • 3 
Sola de exportação. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • 4 
Sovélas e instrumentos de sapateiro. . . . • . . • . . . . . • • . • . . . • 2 
Sulphureto de carbono.................................. 3 
Suspenso rios. . . . . • . . . . . . . • . . • . • • . . . . . . . . • . . • . . . • • . . . . • . 2 
Stearina.. .. . . . . . . . . . • . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 3 
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Classes 
Taboas de menos de quatro meLt·os, quantidade inferior ., 
- a 1.000 kilogrammas ••.....•.•....•....•......... · · · · .:> 

Taboas e taboados..................................... 5 
Tabocas .....•........... :............................ 4 
Taboleiros envernizados ou envidraçados............... i 
Taboleiros ordinarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . • . 2 
Tabuleiros de engenho. • . . . . . . . • • . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . 4 
Taboletas .........•............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Tabulas de gamão ..............•... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Tachas de cobre, zinco, etc., pat'<> engenho. . . . . . . .. . . . . . 3 
Tachas de ferro para engenho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Tachos de cobre ou metal semelhante................... 2 
Tachos de ferro ...........•............................ · 3 
Tacos para bilhar ou bagatella ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Talabartes ..................................•.•........ • 2 
Talhas de barro para agua.............................. 3 
Tamancos.............................................. 3 
Tamarindos ..............•..•............ · ... · · · · · · · • · :{ 
Tambores de musica. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 
Tambores de ferro para engenho........................ 4 
Tamboretes envernizados ............................. • . i 
Tamboretes de ferro ou madcü·a, ordin<"rios. . . . . . . . . . . . . 2 
Tanques de cobre ou zinco para engenho ............ · 3 
Tanques de ferro ou madeira, etc., para engenhos ..... •.·· ~ 

f~~~~~:::::'::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::: 1 
Tat•rafas . ............................................. · ~ 
Tartaruga............................................ 2 
Tartaruga em obras não classificadas ..•..•........... . ': . 1 
Tecidos diversos ..................................... '.. 2 
Tela metallica.............................. . . . . . . . . . . . 2 

~:~~~:~=~i~~~~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: t 
F Tenders •...•.................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · 
1 

i:~~~~a~~~~ !~~.0.s.' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .· ." .' .· .'. ·. ·• ·. ·• ·.:: : : : : : 2 
Tiaras .•..........•........ ·-·.························ f 
Tigelas de louça, etc ......•.... · . · · · · · · : · · · · · · · · · · · - · · 

3 
f~~~:~ed~:~;~a~~s~i~~a~~~~~~~:::::::::::::::::::::: ~ 
Tijolos de mar more, ardosia, louça, etc ........... · · · · · · · · " 
T~jolos de limpar facas ................ · .. · . · · · · · · · · · · • ~ 
T1nas ....•........................ ·. • ... · ··· · · · · · · · · · · 2 
T~nta. de qualque1· <JUalidade •... · ·. · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · 1 
T~nte~ros de vidro, louça, etc ...... · .. · ·.: · · · · · · · · · · · · · 

2 TmLeu·os de osso chifre. ou metal ordinarw ...... · · · · · · · 
Tipoias ........ .' ...... :................ . . . . . . . . . 1 
Titara ............................................... · 4 
Totl..lhas ... , .. , . ~. , . , ... , ,.. ... : .. _,· .. < ••••• • •• • • • • • • • • • ':2 
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Classe~ 

Toalhas de renda e labyrinto........................... 1 
Tomates em conserva.................................. 2 
Tomates frescos...................................... E 
Torcidas.............................................. 2 
Torneiras de cobre ou metal semelhante .... • ... ;.... 2 
Torneiras de ferro ou madeira ...................... ; . ; 3 
Torradores para. café .. .., . : . . . . • . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . • . . . . 3 
Toucadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1 
Toucados para senhora .....................• · . . . . . . . . . . 1 
Toucinho ................... , ........................ : 3 
Transparentes para janellas........................... 1 
Trapos ........ :...................................... 4 
Traves e tr,lvet:J.S......................... ... .. . .. . .. .. . 6 
Travesseiros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 2 
Trens de cozinha. de cobre ou ferro esmaltado.......... 2 
Trens de cozinha, ·de ferro ou barro ordinarios... .. . . . . . . . 3 
Trens de cozinha usados e em m:io estado. . . . . . . . . . . . . . . 4 
Trilhos de ferro ou aço e accessorios.................... F 
Trigo ....................................... : .. :~ .... · 3 
Trincos............................................... 2 
Tubos de barro para encanamentos ................. ,.... 4 
Tumulos................................ •. . ... . . . . . . . . 1 
Typos ...... · ........................•. : ..• ;; ..• ' •.....• 2 

u 

UnguenLos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • • • • . • . . . • • • 2 
Unhas de animaes..................................... 4 
Urucú....... ... . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . ... . . .. . . . ... .• 4 
Urnas................................................ 1 
Urupemas ................................ : . . . . . . . . • . • . 3 
Utensilios de casa, de pouco valor e em mau estado....... 4 
Uvas frescas ............................ : ...... ~.-..... E 
Uvas seccas............................. . . . . . . . • • . • • • . 2 

v 

Vaccas........................................... ... . • 2 
Varas ... · .. ··················.·······.···· ..•. ·...•.. 5 
Varandas de ferro..................................... 3 
Vassouras de cabello ou crina,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Vassouras de palha, piassava e outras do paiz... . . . . . . . . . 3 
Veados ................. ·.............................. 3 
Velas ............ ···.·.··· .... :...................... 2 
Velas de carnaúba nacionaes........................... 3 
Velludos.............................................. 1 
Velocípedes........................................... 2 
Venezianas ..........................•..•.•... , .. , . . . . 2 
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Classes 
Verniz............................................... 2 
Verdete.............................................. 1 
Verduras ...........................................•. E 
Vermelhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Vidros................................................ 1 
Vigas................................................ 6 
Vimes .....................•.......................... 4 
Vinagre.............................................. 3 
Vinho................................................ 2 
Vitellos..................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Vitriolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vagons e pertenças ...................... .'............ F 

X 

Xaropes ............................................. . 
Xarque ............................................. . 
Xergas para animaes •................................. 

z 

2 . , .-, 
3 

Zabumbas. •. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .• . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1 
Zarcão .....•.........................•............... 2 
Zinco velho ou bruto.................................. 4 
Zinco em obras....................................... 3 

PROLONGAMENTO DA E. DE F. DE PERN~UCO 

Tari:fa I- Passageiros -1a c~asse 
Passagem simples 

I I "' .s " .â " ~ ~ 

·~ 
:g 

I 
.='i ·3 ~ = 

ESTAÇÕES 
.. "?. 

l '"" 
~ "" ,.., 

f g ;:; o 
§ :;. :: >=I ·= "' -= = ;;; 
~ "' ~ &, ~ g' ~ 
'-' ~ ::::. o>:: ui 6 < o "' '-' 

Una ........... / t/)30012,)200121)7001~~100 '•bOOO 4,5700 5/!300 6,$100 6,1i900 78800 
Catende....... .... .. .}900 t,)500 2,!200 28900 38800 48400 51)300 6B200 7/ltOO 
Jaqueira......... •. .... . .. . 8600 J8300 ~ 2~900 3,$700 41)600 58600 61$600 
Maray ai. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . • .. . • .)800 tt$400 2,S400 38200 48200 58200 682tHI 
Barra.................................. à600 t,BOOO 28"00 38700 4-,~700 5iJ80fl 
S. llenedieto ............................... 1,)000 i,)'SOO 3$100 48200 58300 
Quipapa.. .... .... ... ... ... ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8800 28100 3,;500 48600 
Agua Branca ..................... ; ....................... !6300 28700 48000 
Canhotinho .................................................... t8400 28900 
Saquinho ............................................................ 18500 

Nota.- Os menores de 8 aonos pagam meia passagem. As erian~as de 
eollo têm passagem gratis. 
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Tarifa I- Passageiros- 2• classe 

Passagem simples 

3 ~ o .., 
~ ~ "' :: :; o = 

C> 

" ""' ~ ..: = ESTAÇÕES ""' " c. = g ·s .... .. = .. .. o = c: 
" " ~ .!::' ..: :: .. t = = C" -;:; .,.. .. .. = .., .. .. " .. rJl o .... ::;; lXI o o< o r:n ~ 

Una ........... I !)7CO,f/lf00
1 

l/l4001f,\800 28000 !8400 28700 3Nf00138500 ~900 
Catondo. ..... .. .. • ... 8500 8800 !8f00 !8500 f8900 !}JiOO 28700 38100 38600 
J aqneira .............. • ..... 1 8300 /)700 i/)000 f,S.'lOO 1,&900 !8300 2SSOO 38300 
.l\laraval... •• . .. • •• .... .. •• • .. .. • .;400 1{100 !8200 f8600 2/)fOO 28600 31Jf00 
Barrà • .. • • .. • . .. • • • • .. .. . • .. . • .. • • . • .. .~oo ~ f"300 f,r.JOO 28'00 !SJOO 
S. Benedicto .... o........................... 1$500 iJ900 18600 2Jjf00 !!8700 
Qui papá ............ o o ...... o o ...... o.............. 8400 f/1!00 1,5800 28300 
Agua Branca ..... o .. o .. o ...... o .. ,...................... lfiOO 18400 28000 
Canbotinbo •••• o o .. o ... o .. o. o •• o o .. o ..... o ..... o .. o o o.......... 1{100 fS500 
Saquinho............................................................ 8800 

Nota.- Os meninos ''c 8 annos pagam meia passagem. As uianras do 
collo têm passagem gratis. 

Tarifa I- Passageiros- :1> cl.asse 

Passagem de ida e volta 

ESTAÇÕES' 

" .. 
~ 

., o = ..: o ., ~ "" ""' ~ .:: 
"" " 2 Q, 1':: ~ ~ = ·s ,.., 

~ õ .. .. ·:; 

I 3 = ~ lXI c. .,.. 
" ;; ·; = ;; C" 

"' " <li 
. .., 

"' <.:> ... ::;; lXI o < o r:n 

Una ......... 12,5000,38300~4~100 5,~00 6,5000 7/JfOO 88000 9,8200 f0n400 He700 
Catende ............ f,)~OO 28300 38300 48400 58700 6,)600 8,;000 98300 !08700 
Jaqueira.......... ... .. .. 8900 28000 3,\.000 48400 5,)600 6h9110 88400 9,}900 
1\larayal ....................... !8100 !}JfOO 38600 4,)800 68300 78800 98300 
Barra................................ 8900 21)400 38800 5,}600 78100 8$100 
S. Benedicto .............................. 18500128700 48700 6'ªºº 88000 
Quip!Lpá ............ o ........................... !,)200 3~ 5~ 6b900 
Agua Branca .............................. o ........... 26000 4;;t00 6õ(X)O 
Canbotinbo. .... .. .. .. .. .. . .................. •• .. • ........... 28100 48400 
Saquinho ..... o..................................................... 28300 

Nota. -Os menores de 8 annos pagam moia passagem. As crianças de 
•oito têm passa~:em gratis. 
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TarifQ. I -:l•assageiros- 2• elas<; o 

Passagem de ida e volt:t 

o ;; 
I -~ " 

o ~ 

-~ -;:; ~ " <;e 
ESTAÇÕES 

.., .., -~ 2: l ::: ;.-. 

t § [ ~ 
I ~ ~ = ~ <=: " ~ " " 

·:; ~Q c3 ;; 
" ;:::; ':li <:.:: ~ <=: Cl C/') 

Una •..•.••.... ltaooo/tb700 2,)ooo/25700
1

3.\000 3:)GOO 1,)000 4,woo/:;~:woi;;,~()(t 
Catende.............. ,~iUO ·1.~20014,\700, 2,)200 2,)UOO 3,)~00 4S00014,)i00j ;,,5400 
.Jaqueira ................... i ,S:iOO I,SOOOit#;iOO 2,)200 ;!!)SUO :l!J.iOO I$200[Si:)OOO 
lfarayal......................... .)GOJ i i,';lOO J.S~OO 2.)400 ~,)200 3b900it, .. ;;ou 
Barra ••...•.•...•..•.•............•... ' ,$500 11$200 1.,\900 2~00 3,~600, 4,)~00 
S. Benedicto................................ ,.)800 i 15WO ít~400 3S200r4,<000 
Quipapá........................................... ,,600 t,5GOO 2,5700!31>riOO 
Agua Branca ...•.•.•...•..••.•......•.....••..••..••..•. l,sOOO 2~1.00: 3,)00!1 
Cauhotinho .................................................... ll)l0012,5200 
Saquinho .........................•...............•....•...•.......•. I tB200 

Nota.- 0,.; menores 1ic S :tono~ !•J~:llll 111P-b pa~~agem •. \::; ''ri:m~a;;; Ji,, 
.~ollo tt!rn p;t~Sa~cm gr·alis. 

Tarifa II- Mercadoria" -1:. ela"'"<> .... 
Por !O J;ilogrammas 

~ " ~ ~ 
ESTAÇÕES "' ~ -;:; -g -~ ~ _g 

"" '[ "· = -~ 
<=: 

~ = 
" ~ "' .., !' :: -;; ~ 

<=: to = ;:; " rP. .s " ~ u .... .-. <=: -<: u 
- .. _ 

li~·~~ ••...•...• l,)l081 ,~IS61-l(234 1)100 ,q36 ,)392 ,)HO ,ç;O!l ,~~G~ 
Catendc. ••• • . ••. • • . • • 6(1i8 8:126 • ,~192 .;2~6 .)320 8368 ~~~O ,.).Jfa 
Jaqueira................. •. ,)!l60 ,5U4 iit68 ~52 ,5316 $388 ,)468 
Marayal....... .. . . . . • . . . . • • . • . • . . ~66 ,51.20 ,)204 i!276 ,g356 ,)432 
Barra.................................. ,)060 ,5138 ,5210 JH2 8392 
S •. Bon.edieto... •• • . • . • . • • . . • . . • . . . • . • . • . . . . . ,:;084 ,5156 8264 ,s:l~6 
Qu1pa~a........................................... {)072 SiSO $JOO 
Agua ranea.......... . • . . . • • . . • • • • • . . • . • • • . • .• • . . . . . . • . • ,5108 ;)228 
~anh~tinho •.••••..•••....•••••••..•.••..•.•.•...••••..•. ; • • • . . ,s120 

aqu1nho .•••..••...•.•.•.•..•...•••.•........•.•......•....... · · • · • · · 

I 

I 
I 
I 

•r. 

r: 
" 

-·--· 



ACTOS DO PODER ÉXECL'TIYO :J61 

'r'artfa II- Mercadorias- 2,, elas o:.-

Por 10 ki logram mas 

o 
~ c c "' :.; 
~ .c o " " 6~ -;:; " ., c .c = EST.IGÚ"S ;: ""' ~ 

c. 0:: '§ ·= ê 
ê) :: " ~ .~ " :: " -;:; =- ~ ;; ;., ê =- ;;; 

" u5 ~~ " "' u ...., ... CQ < '-' rn C!> 

Una........... .s076j ,suo/ ,si6~~ ,s21.0ll .4235 .s~i4 ,)30sl ,S:I-'í6 ,;198 ,s4~;; 
CaLeu~lo............. ,~J55 ,)OSi -~iH ,~172 ,<1224 ,)~'íS ,)308 {!360 S'Oi 
.la<JIICII'a.. .• •• ... • . . .. .. • • . JH2J ,)OSOI ,5118 ,)17ü .)221 ,)272 ~32H ,S3iD 
~lao·ayal... •• • • • . . .. . . • . . • . . • . .. . ,)046 ,)081- ,~143 .. )19:: ,~249 ,)302 ,)363 
Barra.. • • . • . . • .. • . . . . . . • • .. . . • • . . . .. . . ,50~2 ,)IJ!l7 ;sH7 ,)218 ,S~í 4 ,)336 
S. Bonoditlo.. .• . . . . . ••• . ... . . . . ......... . . • 8159 $109 Slg;j íl~l9 .')3H 
Unipap:L.. ... . . . . . .. .... .. ..... .. . . .. .. .. . .. .. . . . . -S~J:iO ,)126 $210 $272 
Agna Branca ............................. -·· ........... ,;·17ü M60 ~38 
r.anhotinho... .• . • . . • .. .. ... .. .. . .. .. . .. .. • .. . ... • . .. • .. . .. • .. . ,)08~ ,5176 
Saquiuho ........................ _ ................................. ;5092 

Tarifa II- Mcrcadoriao;:- 3, cla<;çc 

Por iO kilogrammas 

"STAÇÚF.S 

;:""· ..... -.. -~~ ,soa21 bO:iGI·5li0/
1 

811!!0 n101 .~usl .~n2 M:i3 ,sm ,.;;191 
Calcnilc....... .... .. . 1J02:1 ,<;038 ,)0:;8 ii0í4 1)096/ ,~Wl M32 ~15:; ~171, 
.Jaquoir:t ... • .. .... .... • .. • ,)018 •?034 ,SO:iO ,li076 ;;'195 ,5H6 ,~140 ,SI63 
M:u·aya1......................... ,)020 ,<036 IJ)6tl IJOS3 ,)!Oi ,~130 8155 
Barra .................... • ...... •. • .. • ,5018 ,50H I ,506'1 hOJI, ,sUS §141-
S. Benedicto................................ ,StJ2;; [;047 .s079 8107 ,lii33 
Quipar,L................... .. . .. . . .. .. • . • . .. . . .. .. ,>022 b054 ,S090 ,5H6 
Agua Branca............................................ ,5032 ,>068 Sf02 
Canhotinho ....... "........ •. . .. .. .. . . .. . .. .. ... . ... . . .. ... •. . .)036 ,~~I0G Sa']uinho ............................................................ , .,.,. 



362 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Tarifa II -Mercadorias- 4a cl.asse 

Po!' to kilogrammas 

~ g _g ., 
~ f _g ;; 

ESTAÇÕES "' i: ... o ... ·= '::! " ª' ~ " .c: "õ ,., 
"' "' õ ·;; "' õ e. " ... iJ< .9- "' .c: "' Oi ;; ; "' @ "" ~ ;; ::;: u3 "' oo "' c.;J ..., ~ o < c.;J 00 c 

Una •.•••..•..• 11)2221 iJJ371 ,)0~7 ,)060 /)067
1 

{J(l781 ;)088 ~1.02 IJH4 Rl27 
l:ateu~e. .• . . . . .• • • • . $H6 ,)025 ;'1038 ,5049 #0~4 ~Oi: {!088 ~t03 ;5Hü 
.TaqneJra..... •• ••••. •• . •• .• ~lH2 ~023 ;'1034 lJioO\ ,)06o lJ078 ,$09~ ,)108 
M"rayal... . . • . • . . . . . . . • . . • . . . . .. t$013 ;5024 8()41 ;'10-:íS ;'1071 ~ ;5104. 
~ar r a ... : • .. .. • . .. . .. . .. • • . .. .. . . . . .. . ,~012 1)028, IJOI2 ;5062 {i078 ,~6 
S. _Ilen~dteto ................................. 1 1)017\ ~031 #Q53 íf.Jit #089 
Qmpapa ........................................... : ,)014 ,.1()3ô !)060 #078 
Agaa Ilranca.... .. • . . .. • . • .. .. .. .. . .. . .. .. • . .. .. .. .. .. .. . ,5022 !)046 806S 

~~~~?~~no~~:·.:::·.:::::::::·.'.'.'.'.'.".'.'.'.".'.'.'.'.'.'.'.':.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':::.·~:: fo~~ 

Tarifa II- Mercadorias- S• cl.asse 

Despachos por toneladas 

-~ ~ _g ., 
-g ; = _g = 

ESTAÇÕES "' r: 
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·OS ~ ~ -= "õ g ;;- õ .: 
~ 

,_, 
~ ~ r ~ ,:Q ·= "' ~ 

"' ª- ;; 
uj 6 

;., ; g- ~ 
c.;J "" 

.., c.;J "' c 

Uua ........... /t,)080,f,~6012lJ~40~3,)000 3,)'36<1 38920 4&100 5,\090 5&690 6$150 
Catende • . . . • • . . • . . . • ~780 fa260 1,)920 2;5460 38200 3,5680 4§400 5,jt50 5,1J8HI 
Jaquoira................... ,5600 1.,)140 :18680 2,5520 3,)t60 35880 41J680 :;/)420 
Marayal. ... . .. .. .. ... . . . .. .. .. . • . ~660 l8200 2B010 25760 38-}60 41J320 5i)lSO 
Bar·ra .................................. 1 f.1600 :18380 2,~:100 3,St20 3,5920 48800 
S. Benedicto .. .. . . . • . .. .. .. . . • . .. .. . . .. . .. . . ,)840 l$560 2E640 3~560 4$440 
Qui papá........................................... .'}720 i,;SOO 38000 3.;!l80 
Agua Branca ............................................. t,)OSO 26~ 38400 

~~~~f!~~~~::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::.~~ if~~ 



ACTOS DO POI>EII EXECl"TIVO 363 

Tarifa II- Mercadorias- G:t classe 

Por tonelada 

I 
i 

,. 
<:> :: "' " = o .,. 

"';< ã ""' "' ~ ~ ESTAÇÕES o .. c:. ~ = "" ·s .... ,. § .,. :: ·;; ;; " = "' :0. "' = o ... ~ a: "'" ";$ O" 

" ·= ., 
"' "' 

;; 
"' '-' ~ '"" a: rn o < '-' 00 <!O 

Un:> •...••..•.• 1/)7601 I~QO~i§61.0 ~:100 ~ 2,~740 3/l()80 30560 31-JSO 484~0 
C:> tende • . • . • • • • . • . • . i)5a0 8880 1,)340 {8120 ~40 28580 38080 3,5600 46010 
Jaqueira........ .... . .. • . . . 84:10 ií800 18180 !8760 2~10 207:10 3,)280 M790 
Marayal.. ... .. .. • • .. • .. .. . . . • .. . ,)460 1)840 {8430 t,)l):lO 2,$490 3,.)ll20 3$630 
Barra • . • . • • .. . • • • .. .. • . . .. . . • . . • .. . • • . 8420 /j970 {8470 2&180 26740 3&160 
S. Benedicto................................ ,;590 tn090 1,5850 28490 3Btt0 
Qui papá........................................... 8000 !8260 21!1.00 28720 
Agua Bra!l ca............. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. {J760 18600 ~80 
CanhotinhO ................................................ ;. • . • 8840 1.,)760 
Saquinho............................................................ IJ'lZO 

Nota.- No ealeulo dos fretes para a< pequenas distancias se consideram 
como 20 kilomctros as fracr.ões deste numero. 

Tarifa XII - Ani:rn.acs- 1" classe 

Animaes de montaria por cabeça 

~ ~ o 
- ..:: tn 

ESTAÇÕES .§ g ~ ] ~ ~ 'à ~ ~ 
' .9 -~ ~ ~ t! .S. ~ ~ :: ~ 
JJ ~ ~ ~ ~ 5 ~ 8 ! 1 ~ 

=U=na=.=:.=.=.:= •• =.= .. l!.R~.00~2&3001381~ 4h'OOO 4,)300 4{!700,581~:;~ ~~~;c~ 
Ca tend~ .............. I 1,000 18700 28600 3b3()0 4/)200 4,s500 ~8100 58600 68(100 
Jaqueira...... .... .... .. .. • ~800 1.<)500 ll8200 3~40014,5i00 4,)700 f>B300 5E800 
Maraya!........... ... .. .. .. . .. . • • .;900 lb600 2b700 3$i00 4N40t1 58000 5.5600 
Barra ...................... · .. . .. .. .. . . 8800 18800 ~1)800 4,5100 4,)700 56~00 
S. Benodictu ................................ iBIOO ~100 38500 48400 f>$1.00 
Qui papá ........................................... 1,~000 2$400 48000 4õ700 
Agua ~rane:> ............................................ 1,)400 38000 4.~300 
Canhot10ho .................................................... f$600 38400 
Saquinho ............................................................. I,S800 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Tarifa III- Anbnac"- 2" classo 

Pot· cabeça 

~ 
~ 

" "' ~ 

"' -~ '"' r: Ê ~ == 
I"SHÇiiES "' 

-;; ~ 
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l::l ] ~ = ;.-. t õ .§ : 

ª 
l::l ~ "' =- =-"' "' " = õõ ~ " ~ 

"" ,_, ;:Q :Ji C! "'! u 'll '-' 

Gua ........... ,)900/I!B50Jif$.)0012MOO 2,)600 2~800:~.).'000 3,$31013.\600 3,)8.>0 
Catou de... • .. . .. • .. .. ,5600 i,5000 f~):iO 2B000 2,)iillU 2.1700 :l,SOOO 

1
3,)400 3,)600 

Jaqncira ................... ,%00 ~900 f,qso 2,5000 2,5-')(JO 2,5800, 3,520n 3,>50it 
~larayal. •• • .. .. .. .. ... ... . .. .. .. íi500 i,>OOO 18600 2~200 2,\650,3,)000 a5'.00 
Ba1'J'a.................................. 5100 iBIOO 1.)700 2$451Ji 2,5800 :1,)200 
S. Bcne•licto . • . • .. . • . • .. .. .. . ... . • . .. . .. .. . ,<700 t§'::!50,26100\ 2~G50 a.;o:;o 
Quipa lá........................................... ,s600 t,,450!2B400 2,5800 
Agua-~ranca........ ..... ........ ... . .. .. ... .. .. .. ... . .. ~900/ i,SROO 2.)600 

~~~~:r~~~d~~:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. ~~~ nrJg 

Tarifa III- Anilnao" - 3:> classe 

Pot· cabe~a 

o g o ;:; ;; -= •n 
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ESTAÇÕES 
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~ .. o ·:; 
"' = "' :.. ;; 

8 g' ~ "' ·:; ~D "' .. 
o; 

u5 ~ " "' ,_, 
"' o ., u r:f) '-' 

~~a~~-~--~: I ii280.,. ~·;ool ,)620 íiROO $860 ,)9W :1.,1:020 tBI20 fíi200 15280 
Catcndo ....... ·..... .:;200 íil40 ,5520 ,)660 llq40 8900 i/1020 Mi20 :1.,<;200 
.Jaqucira................... ,Si60 ,5300 íiHO ,)680 8S20 ,)940 i8060 i$160 
Marayat ........................ ~ 8i80 ij321l S540 ,>740 8880 tSOOO :t.,;t20 
Bar.· a.. .. • .. • .. • .. • .. .. • .. .. • • .. .. • .. .. ~~60 ,)360 8>60 $!20 IJ940 iii080 
S .. Bon~dieto................................. 8220 ,5420 8700 ,;;880 i$020 

1~'Ja")i,:;,;~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ~~? ~~~ ~~ ~~ 
~:~~r~t·~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. ·.::: :::::: .. ~~~ = 



PROLONGAMENTO DA ESTRADA DE FERRO DE PERNAMBUCO 

ni.stancias outro us estações eu1. l<elloJno1'ros 

l':.;~ .... 117 o il ~.3'> I 
3t .dto,onl 39.083,8~ 

C;JonJo .. !.3.307 ,7:i 21.381,50 

Ja~uwr:i •. I 8.07:1~ 7J 

11al'a)·:,l ... 

I,!),!JS:i,2~ 58.\182,59 

32. :!82,9 41. :!80,2'i 

1R.97:J,f:i 27 .!li2,:i0 

!0.901 .'• 19.8~8,75 

72.613,301, 

5~ .~u.o:a 

"1.633,30'·[ 

3:1.5~>!l.~5'• 

84.923,394 

67 .221,W~ 

53.013,30'• 

4:\.839 '5:il 

llal'l'a ..... l R.997,:1:i! ~2.6:i8,15~ 31.!138,154 

S. llcnedirlol !3.660,80'• :!5.n1,0,80'• 

IJuipat•.ú.... 12.280,000 

Agna Branca. 

PaLci·J Je llio do Janoit·o em I~ de illarço tio 1882 -· M,,,o)e/ AI•··'-' ;le :l1'<t!ljo. 

102.907' 39'• 

85.20:i,O:i'o 

71.807 ,30~ 

63·.823 ,:i:i4 

52.922,1ii4 

4~.924,804 

3().264 '000 

{7. 981,000 

canholinho. 

122.~2:>,mH l~t.925,09!~ 

l.OI .822, 75'. 127.222,751· 

9l.51'í,OO'• -113.915,00'• 

S3.V.1 ,2:i4 10:J.8H,25't 

72 .539,8:H 94.039,8:il, 

. ô3.:i'o2,aO'< 8:J.042,50'o 

49.881,7 72.281,7 

37.601,7 60.00!., 7 

l.9.G17 ,7 42.017,7 

Sa<Jninho. 22.400,000 

Gamnhuus. 
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:!66 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO N. 8457 - DE 18 DE MARÇO DE 1882 

Concedo permissão à C!!mpanhía Tolcphoníea do Brazil para assentar linhas 
telophoníeas nas cidades.do S. Salvado•· da Bahia, Maceió, Porto Aleg-•·e, 
Pelotas, Rio Grande c Pctropolis. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia Telephonica 
do Braz i!, Hei por bem Conceder-lhe permissão para assenta r 
linhas telephonicas nas cidades de S. Salvador da Htthia, 
Maceió, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande e Petropolis, de 
conformidade com as bases approvadas pelo Decreto n. 8453 A, 
de 11 de Março de 1882. 

:Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
n Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Março de 1882, 61 • da 
Ind.ependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8458 - DE :18 DE MARÇO DE 1882 

· Concedo permissao a Arthur Toixeira de Macedo para assentar linhas 
tolephouieas nas cidades do Campos, S. Paulo, Campinas e Desterro. 

Attendendo ao que Me requereu Arthur Teixeira de Ma
cedo, Hei por bem Conceder-lhe permissão para. assentar 
linhas telephonicas nas cidades de Campos, S. P<~ulo, Cam
pinas e Desterro, de conformidade com as bases apJilrovadas 
pelo Decreto n. 8453 A, de 11 de Março de 1882. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos N cgocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Março de 1882, 61 o da In
dependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

M anoet Alves de Araujo. 



ACTOS DO PODl::R EXECUTIVO 

DECRETO N. 8~9 - DE 18 DE MARÇO DE 1882 

Concede permissão a José Lepold Bourgard pat·a assentar linhas lclophonieas 
na capital e demais povoavSes da Província do Pernambuco. 

Attendendo ao que Me requereu José Lepold Bourgard, 
Hei por bem Conceder·lhe permissão para assentar linhas te
lephonicas na capital e demais povoações da Província de 
Pernambuco, de conformidade com as bases approvadas pelo 
Decreto n. 8~53 A, de H de Mar'io de 1882. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da. Agricultura, Commercio 
c Obras. Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Ui o de Janeiro em t.8 de Março de 1882, 6t o d;• 
Indcpendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jfanoel Alves de Araujo. 

DEGRETu .N. 8160 -DE t8 DE MARço DE 188::! 

Goneodc a Morris N. Kohn pel'lnissão pat·a assentar linhas telephonieas nas 
cidades de Santos, Ouro Preto, Coritiba e Fortale~a. 

Attendendo ao que me requereu Morrís N. Kohn, Hei por 
hem Conceder-lhe permissão para assentar linhas telepho
nicas nas cidades de Santos, Ouro Preto, Coritiba e Fortaleza, 
de conformidade com as base~ · approvadas pelo Decreto 
n. 8~53 A, de H de Março de 1882. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro c 
Secretario de Estado dos 'Negocios da Agricultura. Commer
cio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça execu
tar. Palacio do. Rio de Janeiro em :18 de Março de 1882, 
61 o da fndependencia e do Im per i o. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Arat~fo. 



;!tiS ACTO~ DO I'ODEH EX.ECGTIYO 

DECRETO N. 8(1,6! - DE 18 DE illARIJO DE i882 

AuLoriza o D1·. De Wilt ClinLon Van Tuyl a cede;· parto das datas mineracs 
r1uo lhe foram concedidas pelo Decreto n. 7264 do 3 do Maio dç !879. 

Attendendo ao que Me requereu o Dr. De Witt Glinton 
Van 'fuyl, Hei por bem Autorizai-o a ceder a companhi:Js ou 
emprezas de mineração parte das datas mineraes que lhe 
foram concedidas por Decreto n. 7264 de 3 de l\faio de 187U 
no Jogar denominado -Catas Altas da Noruega, na Provinda 
de Minas Geraes, sob a condição de que taes cessões serão 
préviamente submettidas ao conhecimento do .Ministerio d;~ 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, c não terão vigor 
em quanto não forem por elle ratificadas. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro c Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obr':JS Publicas, assim o tenha entendido e faç:1 executar. 
Pala cio do Rio de Janeiro em !8 de Março de 188:2, 6! u lia 
Jndependcncia c do !mperio. 

Com a rubrica de Sua ?tinges ta de o Imperador. 

Jlarwel .1lce:; da Arauj<J 

DECRETO N. 8~62 -DE !8 DE ~L\Uço m; 188:! 

Concede pr.rmissão a Antonio Canditlo t!e Si1Jucira para O\plorar tJui;• 
na Provincia do Rio Grande do Sul. 

Attendendo ao que Me requereu Antonio Candido de Si
queira, Hei por bem f:onccder-lhe permissão para explorar 
turfa em terrenos devolutos stiuados nos municípios de 
Santa Victoria do Palmar, Rio Grande c S. José do Norte, na 
Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, mediante "~ 
clausulas qne com este baixam, assignadas por Manoel Alves 
de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Est~do 
dos Negocios da Agri1~ultura, Commercio c Obras Public:~~, 
que assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio do Hiu 
de Janeiro em iR d11 Marr;o de 1882, 61° da Indcpendem·ia c 
do Jmpnrio; 

c.-.m a rubrirn de Snn Magestade o Imperador. 

Jlnuuel Aloc:; de .im:r:ju. 



.\CTPS 11'1 J>OI)Eil EXf;Ct;TI\t1 :16Y 

t..:luu,.ulu,; a •tuc se ref·ea·e o llleca•cto n. f!l.-f.6~ 

dest,n data 

E' coucetlidu u l.il'azo de dous anuo~, coulados desta t.lala, a 
\.utonio Caudido de Siqueirn para, sem prejuízo tJos direitos 
de terceiro, explorar turfa em teneuos devolutas situado:,: 
nos municípios de Santa Victoria du Palmar, Hio Grande e 
S. José do Norte. da Província do Hio Grande do Sul. 

li 

As C\.plorà(:ue~ pode riu) ser feita~ por «fUalq uer dos modos 
recom mondados pela sciencia. 

As que se tiverem de fazér em tencnos possuídos, por- meio 
de sondag-em, cava:;, poços, galerias subterraneas ou a céo 
:1berto, não poderão ser executadas sem autorização escripht 
dos propriotarios. 

Si esta, vorém .• lhe fôr negada. podení ser supprida peh• 
Presideuda da pt·oviucia Jlledi;mte tiant;~• prestada pelo con· 
·~essionariu, que rcpre$entnrá pühl indemnização de todos o~ 
prejuízos, 1ícrdas e damnos causados :1os proprietarios. 

. Para concessão de semelhante supprimento o Presidente d:~ 
lirovincia mandará por editaes intimar os proprietarios para, 
dentro de prno r:JZoavel que marcar, apresentarem os moti
vos de srla oppositiío c rcquercrclll o que julgo rem a hem de 
~eu direito. 

l1l 

U l're~ideule tlu proviuci:t CoJWl'llerú uu negarú o supvri
mentu requerido, ú vista da.' rnzõeg expe11did:is (JI~Ios pro· 
prietarios ou á reYclia destes, t.lecl~rando os fundamentos de 
:ma decisiío, da qualJJOLier:io os interessado~ reconer parn ,, 
Ministerio da Agricultura, Cummercio e Olm.ts Publicas. 
Este recurso, pon;m, sómentc seni recebido n'l ell'eito devo· 
lntivo. 
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Proferido o laudo, o concessionario será obrigado a effectuar, 
no prazo de oito dias, o deposito da fiança, ou pagamento da 
importancia em que fõr arbitrada a ind.'mnização, sem o que 
não lhe será concedido o supprimento da licen~a. 

v 
A indemnizaçiio de que trata a clausula prPcedente será 

devida, ainda quando as explnrnções forem feitas rm tArrenos 
de propried;,de do conr:e~siona~·io ou do E~tado, uma vP-z que 
dellas po,;sa provir damno ou prejuiw aos proprietarios con
frontantes. 

VI 

Será igualmente obrigado a restabelocer, á sua cnstn, o 
curso natural das aguas que tiver de desviar de seu leito pela 
necessidade dos trabalhos da exploração. 

Si o desvio dessas aguas prejudkar a terceiro, niio lhe st>ril 
permittido effectual·o sem licença deste, que roderá ser sup
prida, mediante indemnização, na fórma estabelecida na 
clausula 4.a · 

VII 

Si dos trabalhos da exploração resultar a formação de pan
tanos ou estagm;ção de aguas, que possam prejudicar a saude 
dos moradores da circumvizinhança, o concession3rio será 
obrigado a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os a seu 
antigo estado. 

VIII 

As pesquizas de minas por meio de cavas, poços ou ~alerias 
nos terrenos desta concessão não terão Jogar: · 

i. • Sob os edificios e a f5 metros de sua circl\m{íJrencia ,. 
salvo na ultima hypothese, sómente com consentimento 
expresso, e por escripto, do respectivo proprietario. Este 
consentimento não poderá ser supprido pela Presldr:mcia da 
rll·ovincia ; 

2. • Nos caminhos e estradas publicas c a ~O metros .de cada 
lado delles ; 

3 . o Nas povoações . 

IX 

O concessionario fará levantar plantas geologica e lopog'l'a
phica dos terrenos explorados, com perfis que demonstrem, 
tanto quanto permittirem os trabalhos que tiver feito, a su
perposição das camadas mineraes, e remetterá as ditas P!antas, 
fJor intermedio da Presidencia da província, á menciOnada 
secretaria acompanhadas: . . . 

1. • De amostras dos mesmos mineraes e das vanedades i:las 
camadas de terras ; 
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~.o De uma dr,scripção minuciosa tia pussan~;a tias minas,. 
dos terrenos de domínio publico e particular necessarios á mi
neração, com designação dos propriAtario~, das P-dificações 
nelles existentes e do uso ou emprego a que são destinadas. 
Outrosim, indicará qual o meio mais aprorriado para o 
tran~porte dos productos de mineração e qual a distancia 
entre cada uma dus minas e os povoados muis proximos. 

X 

Satisfeit:1s as clausulas deste decreto, sel'-lhe-ha concedida 
01utorização parn lavrar as minas que de~cobrir nos Jogares 
por elle indicados, si provar ter a faculdade precisa parti, por 
si ou por meio Lle companhia que organizar, manter os traba
lhos da mineração no estado exigidn pela possança das minas. 
~a hypothese de não ser-lhe concedida a lavra das minas, 

como descobridor destas terú direito ;: um premio fixado 
pelo Governo segundo a importancia das minas, e que lhe será 
pag-o por aquelle a quem forem ellas concedidas. 

No acto da concessão da lavra serão estabelecidas cundicões 
<IV e o Governo entender conveniente no interesse, quer· da 
mineração em geral, quer do Estado c dos particulares. 

Palacio do Rio de Janeiro em :1.8 de :Março de !882 .- J}la
noel Alves de Arttujo. 

DECRETO N. 8!!63- DE :1.8 DE ~IARÇO DE :1.882 

C<mtell~ privilegio a Eumuudo TrilluuilleL para o processó de llcslufecLar 
aguardente. 

Attendcndo <lO que l\lc requereu Edmundo Tribouillet, e 
de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador 
tl<l Corôa, Sobernnia e Fazenda Nacionnl, Hei por bem Con
ceder-lhe privileg-io. por lO :nmos, para o processo que diz 
ter inventado, destinado a desinfectar agunrdente, cuja des
eripção depositou no Arcltivo Publico, com a clausula de que 
sem o exame prévio do referido processo não será effectivo 
o privilegio, cessando a patente no~ ~..:asos previstos no art. :1.0 
da Lei de 2H de Agosto de i830. 

l\lailocl Alves de Araujo, do .Meu Conselho, Ministro c ::ic
•·retario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça execut~r. 
Palacio do Rio de Janeiro mn 18 de i\larço de :1882, 61° da In
dependencia c do Jmperio. 

Cnm '' nthrka de Sua l\lagestade o !mverndnr. 

Jfanoet .,~ltm di! An::;!ljo. 

o-..,p.,'<\:P~ 
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DECRETO N. 8~6~- DE 18 DE 31ARij0 DE 18~~ 

Concedo autorização ao Tonontc-Coroncl Henri<fllC Ioidoro Xavier ue Brito 
para lavrar ~.~r.o c outros mineraes na Prorincia de :S. Paulo. 

Attendendo ao que l\Ie requereu o Tenente-Coronel Hen
rique Isidoro Xavier de Brito, Hei por bem Conceder-lhe 
autorização para lavrar ouro e outros miner:Jes no Jogar 
denominado Sapatú, da comarca de Xiririca, Província de 
S. Paulo, mediante as clausulas que com este baixam assi
gnadas por Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e 
faça executar. Pal:1cio do Rio de Janeiro em 18 de l\Iarr.o 
de t882, 6:1.• dr. Independencia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua M~gestade o Imperad•JI', 

Jfwwel A lvt!s de Araujo. 

t_:tausralns ;t tfue se r·et'er•e o Decreto u. s.~6~ 
desta data 

Ficam concedidas ao Tenente-Coronel H•~uriql'e Isidoro 
Xavier de Brito 50 datas minera~s de 1H.750 braças qua
dradas (886.070 metros tJUadrados) no Jogar denominado 
Sapatü, comarca de Xiririca, da Província de S. Paula, cnj<~ 
exploracão lhe foi concedida por Decreto n. 78:39 de 6 de Ou
tubro de i880, para, sem prejuízo dos direitos de terceiro, 
lavrar jnzidns de ferro, ouro e outros mineraes c pelo pram 
tle cincoentn annos. 

11 

Dentro tlo prazo tle cinco annos, contados desta data, o 
conccssionario fará medir e demarcar as referidas datas t'. 

~•presentará a respectiva planta ao Presidente da pruvinciu. 
tJUe mandarú verificar a exactidão por Engenheiro de s~a 
cunfiançn, eorreudo a~ despezns da mediljiio e da veriticaç:w 
por conta do conccssionario. 

IIJ 

A medirüo e demarcac5o dos terrenos coneedidos, aind1•. 
depois de "verificada não .. dará direito :Jo conccssionario para 
lavrar a mina emquanto não provar perante o Governo t~r 
~)mpregado ell'ectivarnentc o cnpital de dez r.ontos de re•s 
'!0:01)1),$001)\ por datt• miHI'n•l. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

IV 

Findo o prazo de cinco annos, contados desta duta, si o 
çoncessionario não tiver empregado a somma correspondente 
a dez conto5 de réis (10:000,.,000) por data mineral, perderá o 
direito a tantas datas quantas as parcellas que faltarem para 
prefazel-a. 

v 

.X a fórma do D11creLo n. :1236 de 21 d~ l\larco de 186~ serú 
considerada effectivamente empregada e portunto incluída 
nu quantia proporcional, de que trata a clausula 3", a impor
tancia das despezas das seguintes verbas: 

L"' Das explorações e tr<~balhos preliminarPs para o desen
volvimento ou reconhecimento da mina; 

2. • Do custo dos trabalhos da medição ·~ demarcação dos 
terrenos, levantamPnto rl11 respectiva planta r, sua verificação 
pelo Governo ; 

3.• Da compra dos terrenos em que demorarem us datas 
mineraes ; 

!J..a Da acquisição, transporte e collocação de instrumentos 
e machinas destinados aos trabalhos da mineração ; 

~-a Do transporte de Engenheiros, empregados e traba
lhadores. Fica entendido que nesta verba não se compreben
derão as despezas provenientes das viagens diarias, regulares 
e constantes da mina para qualquer povoação ou vice-versa 
que esses indivíduos fizerem, logo que estejam concluídos os 
edificios para a sua residencia no Jogar da mineração ; 

6. • Das obras feitns em vista dos trabalhos da mineração 
tendentes a facultar o transporte de productos, c bem assim 
das casas de morada, armazens, officinas c outros edificios 
indíspensaveis ú empreza ; 

7. a Da acquiSi'fão de animae.s, barcos, carroças e quaesquer 
outros vebiculo~ empregados nos trabalhos da mina e no 
transporte de seus productos ; 

8." Do custo dos trabalhos executados para a lavra ou de 
qualquer despeza feita bona fide para realizar definitivamente 
a mineração, ficando entendidO que o custo dus plantaçõel': 
fl'ittls yelo con•~e~~ionririo não serú levado :'t conta do capital. 

A.~ provas dus hypotlteses da clausula anterior serão admit~ 
tidas bona. fidl', mas o artificio empregado para illudir o Go
verno e seus mandatarios, logo que fôr descoberto, far:í 
caducar a presente concessão, perdendo o conéessionario, ou 
t(Uf'm o repreRentar, qualf(ner dir~it() :'1 inrlemni?.ação. 
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VII 

·o cOllcessionario fica obrigado : 
1. o A apresentar á approvação do Governo a planta das 

obras para a lavra que tiver de fazer. 
Esta planta deverá ser levantada por Engenheiro de minas 

ou por pessoa reconhecidamente habilitada neste genero de 
trabalhos. 

Fica entendido que o concessionario não poderá fazer 
cavas, poços ou galerias para a lavra do mineral de súa con
cessão sob os edificios particulares e a H:i metros da circum
ferencia delles, nem sob os caminhos e estradas publicas e a 
JO metroa de suas margens. 

2. o A collocar e conservar nn direccão dos trabalho» da 
mineração Engenheiro habilitado ou perito, cujn nomeação 
será confirmada pelo Ministerio da Agricultura, Commercio 
~~ Obras Publicas. 

;J.o A pagar annualmente cinco réis por braça quadrmla 
( ~m 2 ,84:) do terreno mineral, na fórma do que dispõe o n. 1. 
~ 1 o do art. 23 da Lei n. i507 de 26 de Setembro de 1867, e 
a entrar todos os annos para o 'J'hesouro Nacional com a 
quantia correspondente a dons por cento do producto liquido 
da mineracào. 

4:. 0 A sÜjeit:;r-se ás instrucções e regulamentos que forem 
expedidos para a policia das minas. 

5. • A indemnizar os prejuízos causados pelos trabalhos 
da mineração que provierem de culpa ou inobservancia dos 
preceitos da sciencia e da pratic:~. 

Estn indemnização consistirá na quantia que fôr arbitrada 
pelos peritos do Governo ou em trabalhos que forem indica· 
dos para remover ou remediar o mal causado, e na obriga
ção de prover á subsistencia dos indivíduos que se inutilisa
rem para o trabalho e das famílias dos que fallecerem em 
qualquer dos cosos acima referidos. 

6.• A dar conveniente direcção ás aguas caqalisadas para 
os trabalhos da lavra ou que brotarem !las minas e galerias, 
de modo qur. não fiquem estagnadas nem prejudi~uem a 
terceiro. 

Si o desvio destas aguas prejudicar a terceiro, o conces
sionario pedirá préviamente o seu consentimento. Si este 
lhe fôr negado, requererá ao Presidente da província o ne· 
cessario supprimento mediante fiança prestada pelo con· 
cessionari?, que ~esponderá pelos prejuízos, perdas e damnos 
causados a propnedade alheia . 

.Para _co~cessão de .. semelhante supprimento o Pre_side~te 
da provmc1a mandaru, por editaes, intimar os proprtetanos 
par~, dentro de prazo razoavel que mucar, apresentarem o~ 
mottV?S de sua opposição e requererem o que julgaren~ nr;
cessarw a bem de seu direito. O Presidente da provmcw 
<:OD:_?ederá ou. negará o supprimento requerido :í vis~a das 
razoes expendtdus pelos proprietarios ou á sun reveha, de· 
clarando os fundamentos d!l sua u!lcisã.:., da qunl poderão o:; 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 375 

interessados recorrer para o Ministerio da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas. Este recurso, porém, sómente será 
recebido no effeito devolutivo. Deliberada a concessão do 
supprimento da licença, proceder-se-ha immediatamente á 
avaliação, de que trata a clausula 7•, ou da indemnização dos 
prejuízos allegados pelos proprietarios, por meio de arbitros 
que serão nomeados, dous pelo concessionario e dous pelos 
proprietarios. Si houver empate será decidido por um quinto 
arbitro, nomeado pelo Presidente da província. Si os terre
nos pertencerem ao Estado, o quinto arbitro será nomeado 
pelo Juiz de Direito. 

Proferido o laudo o concessionario será obrigado a effectuar 
no prazo de oito dias o deposito da fiança ou pagamento da 
importancia em que fôr arbitrada a indemnização, sem o que 
não lhe será concedido o supprimento· da licença. 

7. o A remetter semestralmente ao Governo Imperial, por 
intermedio do Engenheiro fiscal e do Presidente da província, 
um relatorio circumstanciado dos trabalhos em execução ou já 
conclui dos e dos resultados obtidos na mineração. Além destes 
relatorios, será obrigado a prestar quaesquer esclarecimentos 
que forem exigidos pelo Governo ou por seus delegados. 

A inobservancia do que fica exposto nos §~ f. o e 2° da 
presente clausula será punida com as penas de diminuição 
do prazo da . concessão por um, dous ou tres annos a arbítrio 
do Governo e pagamento do dobro dà quantia devida, e com 
a caducidade da mesma concessão, dada a réincidencia, o que 
tambem será applicavel á inobservancia do que se estatue 
nos§§ 3° e !i.. 0 

Nos outros casos o Governo poderá impôr multas de ~00~ a 
2:000.,000. 

8. o A remetter ao Governo amostras de qualquer mineral 
de cadã'~amada que descobrir e das diversas qualidades que 
possam ser encontradas na mesma camada, e quaesquer fosseis 
que encontrar nos trabalhos da lavra. 

VIII 

O Governo mandará, sempre que julgar conveniente, exa
minar os trabalhos da mineração de que se trata e ins
peceionar o modo por que são cumpridas as clausulas desta 
conéessão. · 

O coneesslonario será obrigado a prestar aos commissarios 
nomeados para aquelle fim os esclaredmentos no desem
penho de sua commissão, e bem assim a franquear-lhes o in
gresso em todás as officinas e Jogares de trabalho. 

IX 

Sem permissão do Governo não poderá o concessionario 
dividir as datas mineraes que lhe forem concedidas e por sua 
morte seus representantes serão obrigados a executar rigorosa
mente esta clausula, sob pena de perda da concessão. 
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Tambem não poderá Javra1· qu:~Jquer outro mineral sem 
autorização expre~sa do Governo Imperial. 

X 
Caduca esta concessão: 
i. o Deixando de encetar os trabalhos preparalorios e de 

mineração especificados nas presentes clausulas~ dentro de 
cinco annos, contados desta data ; 

2." Por abandono da mina ; 
3.o Deixando de lavrar :t mina por mais de trinta dias, sem 

cawa de força maior, deYidamcnte provada ; 
~esta ultima h ypothes!~ a suspensão dos u·abal h os 1üin 

excederá o prazo que fôr marcado pelo Governo para a re
moção das cnusas que a tiverem determinado. 

~.o No caso de reincidcncia de infracr:,ão a qur esteja im
posta pena pecuniarin. 

XI 

A int'racção do qualquer destas clausnlas. para :• qual niio 
se tenha estabelecido pena especial, ~rrft punida com a mnltn 
de 200!J a 2:000~000. 

XII 

O concessionario poderá transferir esta concessão só por 
:;uccessão legitima, por testamento ou adjudicação para p:~ga
mento de credores, pret!edendo, porém, permissão do Governo. 
que a negará si os novos concessionarios não possuírem ,y, 
meios precisos para a lavra da mina. 

XIII 

Si, porém, o concessionario organizar uma companhia fúra 
do lrnperio, a qut~l fica ipso {l!cto subrogada em todos os direi
tos que lhe competem,lesta ser<i obrigada a constituir no Brazil 
pessoa habilitada para representai-a aetiva e passivamente cnt 
Juizo ou fóra delle, ficando estabelecido que, qu:mtas questões 
se suscitarem entre ella e o Governo serã.o resolvidas no Brazil 
por arbitros, c as que se suscitarem entre ella e os particu
lares serão discutidas e definiiivamente resolvidas nos Tribn
naes do Imperio, de conformidade com a respectiva legi.c:lação. 

XIV 

A decisão arbitral será dada por um Juiz, si as partes accol·
darem no mesmo individuo; no caso contrario, porém, cada 
uma nomeará seu arbitro, sendo o terceiro, cujo voto serli 
decisivo, nomeado por accôrdo de ambas as purtes. Não 
havendo accôrdo, o Governo ·apresentará um e o conces
sionario outro nome de pessoa reconhacidamente qualificada. 
1l a sorte decidirá ent.re elles. · 

Palacio do Rio de .Janeiro em 18 de Mar~o de 1882.-Mmwr.l 
Alves de Ara1~io. ·· 

· ·'<-''IA.P .A,/>d'\:P 
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DECRETO N. 8~65 - DE i8 DF. MARÇO DE i882 

c~oneodo pri\'ilogio a "Picrre Labuurdenno ~- Juliã:L para. o apparolhn tlú ~na 
invenção:c denomim>do l~ed·~ prcvont.iva. 

Attendendo ao que Me requereu Pierre Labourdenne 
S. Juliáa, e de conformidade com o parecer do Conselheiro 
Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei po1· 
bem Conceder· lhe privilegio, por iO annos, para o appa
relho de sua invenção denominado- Rêde preventiva - des
tinado a evitar desastres nos carros dás linhas urbana~, se
gundo a descripção e desenho que apresentou e ficam archi
vados. 

1\hnoel Alves d.e Araujo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Ncgocios da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e fnl}a 
1\Xecutar. Palacio do IUO de Jàneiro em 18 de Marl\o I! f• 
lRR2. 6!" da Independencia e do Imperio. -

Com :~ rubrica de Sua Magestade o lmllerador. 

llfanoel A lve.~ . flp .I mujo. 

OECRETO N. 8466 - DE :1.8 DE liARÇO DE 1882 

t:.r.nr.edo pdvikdo :i :rM,·· .loaquith lia Nobróg-a pam o sys'tem:t do·tart·o; oltl 

"' '~n:t. ·rnvênr.ão rleriómioados :.-. Agricn rSores o ·r.arro~n'i rnr:l.o~. · 

:\ttende1tdo ao que l\le requereu .José .Joaquim tia Nobrega, 
•: Qe !)Oiiformidade com o parecer do Conselheiro Procuradol' 
da Corôa, Soberania e Fazenda Naciortal, Hei por bem Conce
der-lhe pl'ivilegio, por :1.0 annos, para o systema de c:Jrro~ 
de sua invenção denominados- Agricursores e corroças 
turaes - se~undo a descripção e des!!nho qué' depositou no 
Archivo Publico, éom a clausulà de ijue sem o exàn'le prévio 
do referido systema não será effectivo o privilegio; cessando t1 
patente nos casos previstos no art. :1.0 da Lei de 28 de 
Agosto de 1830. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro t' 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
o Obtas. Publicàs, assim· o tenha entendido· ·o faça ·executar. 
Pala cio do Rio de Janeiro em J.8 de Março de 1882, 61 • dn 
tndependencia e do Iniperio. . · . . 

. t~om :1 rubrica de Suá Magestade o Jmperaflol'. 
. Manoel Alv11.~ dP Arm~jn. 

,,r.d'l'o"':f'<f'I:J"<-""-~ 
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DECRETO N. 8~67 -DE 24 DE MARÇO DE 1882 

Concede a. Appolinario Jos•i dos Santos privilegjo para construevão de digne• 
-~-,Et~n~s inolinados na ProvinCÍl\ do Rio Grando do Sul. ' · · 

Atte~dendo 110 que Me requereu Appolinario José dos Santos, 
Heí por bein Conceder-lhe privilegio exclusivo por 30 annos, 
afim de construi-r diques tluctuantes e planos inclinados na 
Província do ll.io Grande do Sul, mediante as clausulas que 
com este baixam assignadas ·por Manoel Alves de Araujo, do 
Meu Conselho, Ministro e Secr!ltario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
entendido e faca executar. Palacio do Rio de .Janeiro em 24, 
de Março de iS82, lHo da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

lllanoel Alves de A.raujo. 

Clausulà.s a que se rerere o Decreto 
n. 8467' desta data 

I 

O Governo Imperial concede a Appolinario José dos Santos 
privilegio exclusivo por 30 annos, contados desta data, para 
construir nos portos da Província do Rio Grande do Sul e nos 
Jogares que mais vantagens offerecerem, diques tluctuantes, 
diques seccos e planos inclinados, para reparação dos.navios 
de guerra e mercantes, nacionaes c estrangeiros, que deman
darem aquelles portos. 

11 

Os estabelecimentos a que se refere esta concessão serão 
considerados de. utilidade publica. 

III 

Cinco mezes, pelo menos, antes de começarem os trabalhos 
de qualquer obra, será o concessionario obrigado a submetter 
:í approvação do Governo Imperial os planos das construcções 
que tiver de executar, organizados com a minuciosidade pre• 
cisa, sob pena de multa de 5:0008000 pelo não cumprimento 
desta clausula e de suspensão dos trabalhos até que seja 
cumprida. 
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Si nenhuma modificação fôr indicada pelo Governo dentro 
do prazo de tres mezes, contados do dia em que receber O!; 
planos, serão estes considerados approvados e o concessionario 
poderá procP.der á execução das obras, ronforme os mP-smo!; 
planos. 

IV 

O concessionario é obrigado a dar começo ús obras de con
strucção no prazo de dous annos, contados da data da presente 
concessão, e a concluir para poder funccionar regularmente 
qualquer das obras dentro do prazo de cinco annos, contados 
da mesma data, sob pena de caducidade, salvo caso de força 
maior justificada perante o Governo. 

Todas as obras deverão ficar impreterivelmente terminadas 
dentro de um anno depois que se achar funccion:mdo a pri
meira que fôr construída nos termo~> desta clansulà. sob a~ 
penas ,já indicadns. 

v 

As obras dos diques não poderão estender-se aos terrenos r 
marinhas actualmente ao serviço d3 Capitania do Porto do Rio 
Grande, e qliaesquer outros estahelecimentos publico,.. g:Jlvo 
;wci'lrdo com o Governo. 

VI 

O concessionario ter:\ o direito de perceber : 
De joia e de estada dos navios que fizerem obras nos 

diques fluctuantes, diques seccos e planos inclinados nunca 
mais do que a~ taxas actualmente percebidas no Imperial 
Dique da Ilha das Cobras, em virtude da tabella qae baixou 
com o Aviso do Ministerio da Marinha de 27 de Novembro 
de i857. · 

Os navios nacionaes terão o passo sobre os mercantes, e 
pagarão ~O 0/o men!)S do que os preços da tabella citada. 

VII 

O Governo fará liscalisar, como julgar conveniente, a 
tlxecução das obras e o serviro que prestarPm depois de 
roncluidas. 

VIII 

Si o Governo entender conveniente effectuar o resgate dà 
concessão, poderá fazel-o em qualquer tempo rlepois dos 

· doze primeiros snnos d:t data deste decreto. 
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O preço do resgate será fixado por dous arbitrôs, um 
nomeado pelo concessionario e o outro pelo Governo, o~ 
quaes tomarão em consideracão não só a importancia das 
obras no estado em que estiverem, sen1 attenção ao seu 
custo primitivo, mas lambem a renda liquida dos estabe
lecimentos nos cinco annos anteriores. 

Si estes dous arbitros não chegarem a um accôrdo, f'erá a 
questão decidida pela Secção doi: Negorio~ do lmperin do 
Conselho de Estado. 

IX 

As obras serão feitas com materiaes de boa qualidade e 
conforme as prescripcões da arte, dr. sorte que a construcr,ãr_. 
seja perfeitamente solida. 

Depois de concluídas, serít o concessionario obrigado " 
eonserval-as sempre em bom r.stado, de modo que nãCo 
haja o menor perigo para os navios que dellas se utilisarem. 

Si as obras não forem executadas nas condiçi'Jes exigidas. 
ou, si depois de acabadas, não forem sempre conservadas 
em bom estado, poderá o Governo mandar fazer por contfl 
tlo concessionario os trabalhos que julgar necessario~ pant 
:1que1Ies effeitos, impondo tambem multas de um a dez 
contos de réis, conforme a gravidade do caso. 

Si denlt'O do tempo do privilegio, mas depois de expirado u 
vrazo para conclusão das obras, apresentar-se alguma pro· 
posta para construcoão de diques fluctuantes, diques secco~ 
ou planos inclinados em algum porto da Província do Rio 
Grande do Sul, no qual não tenha o actual concessionario 
estabelecimento dessa natureza, e si o Governo Imperial en
tender que haverá conveniencia para a navegação que haja 
taes estabelecimentos naquelle porto, será o eoncessionario 
r,onvidado a construil-os alli, mat·eando·se-IIle o prazo de dons 
annos para começo das obras e de cinco para -::onclusão. 

Findo qualquer desses prazo3, ou, antes de lindos, decla
l''lndo o concessionario qur. não quer fazer as obras, poderão 
m: novos proponentes, ou quaesquer outros que se apresen

. tem, sr.r autorizados a construir diques fluctuantes, diques 
seccos c planos inclinados para reparação de navios no porto, 
que fica deste modo considerado fór:1 rta presente concessfto. 

XI 

Os diques fluctuantes, diques seccos e vtano:; inclinados 
construidos em qualquer porto terão eapaddade sufficiente 
para receberem os navios 1le maior lotação rrue dflmandnrem 
o mesmo porto . 



XII 

1.1 eoneessiouario apreseutnrü, para set• :..p[)rovado pelo l;o
Ycrno, o regulamento para o servira dos diques lluctmmtes, 
diques seccos e plano inclinado que elle construir. 

XIII 

·As queslões que susciLarem-se entre o Governo e o·conces
sionario, sobre seus direitos e . obrigaÇões, serilo resolvidas 
por dous arbitras, um nomeado pelo Governo e o outro pelo 
concessionario. 

Si estes não chegareni a um accôrdo, será a questão deci
dida em ultima instancia pela Sec~ão dos Netwc1os do Impe-
rio do Conselho de Estado. · 

Palacio do ltio de Janeiro cu1 ~'i. ue l\lar!~o de i88:t.- Mn
noel .llves de Al'aujo . . 

IJ~~CRETO N. ~Mi8- DE :.!!J, DE MAIH]O m; :1.88:.! 

:\uiunz<t <t r.oulratai· tom a Contpanhia do naYegaçãu a vapor o son:iro da~ 

liuhas entre o nio de Janeiro c llncuos-Arres. c cnt1·e os portos do J)es
l.i•tTO c Laguna. 

Usando da autoriza!)iio conferida pelo paragrapho unico do 
;\J·t. 7" da Lei n. 3017 de 5 de No.-embro de i880, Hei por bem 
.\.utorizar a celebr:Jçãà de contrato com a Companhia Nacional 
de navegação a vapor para o serviço dns linhas de paquetes 
entre os portos do Rio de JaniHro e Bue)lOs-Ayres, e entre os 
do Desterro e Lagunn, nn Província de Santa Catharina, se
gundo as clausulas que com este baixam, assignadas por 
)lanoel .\lves de Araujll, do Meu Conselho, .Miniotro e Se
cretario de Est:J<lo dos Negocias da Agricultura, Çommercio 
·~ Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça exe
•;utar. Pala cio do Rio de Janeiro em 24: de Março de !882, 
tW dn Jndependeneia ~ do Imperio. 

1 :om a rnhric:J de Sua M~tgestade o 1mperado1·. 

J/a.llf'"!. Alves tl~ ArG'->tju. 
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Clausulas a que se ref"ere o Decre~o n. 
8468 des"ta data 

A Companhia Nacional de navegação a vapor obrigar-se-ha: 
Art. 1. 0 A manter uma linha de paquetes por vapor .-ntre 

o porto do Rio de Janeiro e os de Montevidéo e Buenos-Ayres; 
fazendo nesta linha tres. viagens redondos por mez, sendo 
uma gratuita, e devendo ·em duas destas viagens levar seus 
paquetes até o porto de Buenos-Ayres. 

Paragrapho unico. O pumero de~ta~ viagens será elevado 
até a quatro, si o Governo o determinar, sendo nesta hypo
these tres subvencionadas e um;~ gratuitfl. . 

Art. 2. • A f<1zf.r o abatimento de :lO: 0006 na subvenç;lo 
annual de 90:0001), que actualmente recebe pelo serviço da 
linha intermediaria a seu cargo, em virtude do contrato ap
provado pelo Decreto n. 56:27 de 9 de i\laio de 187 r.,. 

Art. 3." A fazer em todas as viagens deste contrato, quer 
na ida, quer na volta, escala nos portos de Santos, Paranaguá, 
Antonina, S. Francisco, Santa Catharina, Rio Grande, Porto 
Alegre e Montevidéo, devendo na quarta viagem fazer, além 
daquella, as escalas de lguape e Canauéa. 

O transporte das malas do correio e dos passageiros e suas 
bagagens entre os ptlrtos do Rio Grande e Porto Alegre será 
feito por vapores especiaes á custa da companhia, e o de S. 
Francisco pela linha fluvial. · 

Art. lí:. o A estabelecer e manter, sem sulJvenção dos cofres 
publicos, uma linha de paquetes a vapor, entre o porto do Des
terro e o da Laguna, na Província de Santa Catharina, fa
zendo nella tres viagens por mez. 

Art. 5.• A transportar gratuitamente nestas duas linhas 
6'1,0 immigrantes com suas bagagen;;, e a dar transporte gra
tuito, com comedorias, ao fiscal da navegação subvencionada, 
quando viajar em serviço de seu cargo, c aos empreg-ados do 
Correio que forem em com missão de exame das administrações 
postaes nas províncias e ao que fõr incumbido de acompanhar 
as mah1s da correspondencia. 

Art. 6." A conceder 192 passagens, gr;~tuitas, de primeir<~ 
classe, que serão distribuídas por todas as linhas actualmente 
a seu cargo, cabendo, porém, quatro a cada uri1a das tres 
viagens da linha q~;te ora lhe é adjudicada. · · 

Art. 7." A transportar gratuitamente, em c;~da uma destas 
viagens, ;~s sementes, mudas de planta3 c os objectos de his
toria natural, destinados aos jardins publicos e museus do 
Tmperio; c bem assim na linha de .1\fato Grosso, o primeiro ma
t~hinismo completo destinado ao primeiro engenho central 
<(Ue se estabelecCI· do mesmo nome. c, durante o prazo do 
presente contrato, o.té 20 toneladas de productos agrícolas, 
que forem enviados dr. C')rumbé. 20 Rio de Janeiro. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 383 

Art. 8. 0 A transportar. tambem gratuitamente, os-di
nheiros pertencentes aos Thesouros N~cional e Pro'Vinciaes, 
correndo, porém, p'lr cónta dos ·respectivos Governos os riscos 
de embarque e desembarque. 

Os commandanles dos vapores não ~erão obrigados a r,ontar 
u dinheiro, e cessará sua re~ponsabilidade logo que entre
garem os respectivos volumes com os sellos ou envoltorios 
intactos. 

Art. 9. 0 A fazer o abatimento de 25% nos preços das pas
sagens e frPtes que tiverem de ser pagos pelo' Governos 
Geral e Provinciaes e nos da~ passagens de immigrantes. 

Art. 10. A entrar para o Thesouro Nacion<JI com a quota de 
f/2% da subvenção que ihe é concedida, p~ra remunerar o 
serviço da fiscalisnção das linhas subvencionadas. 

Art. J.l, A ceder os vapores empregados nestas linhas, por 
fretamento ou venda, quando forem exigidos pelo Governo 
Imperial, pelo preço que fôr convencionado. devendo este, no 
caso de desaccôrdo, ser fixado (JOr arbitros. Na hypothesc 
de fret~mento para o serviço de guerra~ correrá por conta 
do Governo o premio do seguro pelo risco de guerra, conti
nuando a companhia a correr o risco marítimo. 

Em qualquer destas hypotheses, os vapores exigidos pelo 
Governo serão substituídos por outros nas condições estipu
ladas no artigo seguinte e dentro do prazo de 12 mezes. 

Art. 12. A adquirir dous vapores novos para: o serviço 
desta linha, os quaes deverão ser apresentados dentro do 
prazo. de doze mezes, no qual poderá fazer o serviço com 
vapores fretados. 

Estes vapores serão construidos com os melhores materiaes 
empregàdos geralmente segundo os melhores modelos ; terão 
accommodações arejadas para cincoenta passageiros pelo 
menos, de ré, espaço sufficieilte, debaixo de coberta, para 
duzentos passageiros de convez, com capacidade para rece
berem ~00 toneladas inglezas de ·Carga, e calado não exce
dente a nove pés com o carregamento completo e marcha 
nunca inferior a doze milhas por hora. 

Estas condições ~erão préviamente verificadas por uma 
.commissão de profissionaes, nomeada pelo Ministro da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, e presidida pelo fiscal 

· da navegação subvencionada. 
Art. 13. A ter a bordo destes navios, assim como em 

todos qua~os forem empregados nas linhas de que tratam 
estas clausulas, os sobresalentes, aprestos, material, objectos 
de serviço dos passageiros, numero de officiaes, de machi
nistas, foguistas e praças de equipagem, que forem ou 
tiverem sido marcadas no acto do recebimento dos navios 
pelo Governo, ficando a cargo do fiscal da navega(ião a 
fiscalisação da fiel observancia desta clausula. 

Terão tambem tantas cintas de salvação quantas foren1 
as pessoas de sua lotação, e bem assim o numero de embar
cações menores correspondente á mesma lotação. 
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Nestes uavio.~ haver~ sempre ambulancias com os medi
camento$ c instrumentos mais necessarios, e Jogar reservado 
par<\ os doentes. 

Art. H. A transportar gratuitamente as mal<~s do Correio. 
Os eommandantes dos paquetes serão obrigados a recebei-a~ 
1-l entregai -as nas estações competentes. passando recibo c 
exigi~do-o das mesmas estações, ou das pes~oas por ellas 
<mtorJzadas. 

1!. Repartição do Correio deyer<Í ter sempre promptas a~ 
Inalas de correspondencia. de modo que não seja retardad~ 
a sabida dos vapores; e fJtwndo por sua falta h<l.ia demon1, 
solfrer~ a multa cornminnda na clausula 

Art. Hi . .\. Ler sempre um navio de ~olJresalente, não ~ú 
(wra fazer'' viagem gr~tuila, a fJUe se obriga, mas tamlJem 
JH!rn mbstituir qualquer df.JS outros empregados nesta linlw. 

Art. J 6. A urgauizar a estatística do movimento dos pas
sageiros o cargas transportado> nos paquetes, tle accôrdu 
•:orn o modelo que pelo Ministerio da J.gricultura, Commer
cio e Obrlls Publicas fôr adoptado, e JJem assim a remetter. 
pe)Q menos semestralmente, a demunslraruo approximada da 
receita o despeza de eada uma das escalas. 

11 

A companhia lic•1 ~ujeita ús seguiute3 multa~: 
I. • De quantia igual il sulJvenção si não ell'ectw•r alguuw 

das v-iagens estipuladas. 
2." De 1:000~000 a 4:000í)OUO, além da perd:~ da subveu

r;iio respectiva, si a viagem começada fõr interrompida, salvo 
~i a interrupção for causada por força maior, caso em que 
a companhias{, terú direito ú quota d11 suhvençiío corres
pondente ao numero de milhas que o vnpor tiver percorrido. 

::. • De 500,5000 de eada prazo de 12 horas que exceder ao 
•JUC ror mar·cadci quer para a partida, quer para a chegalhl 
dos paquetes, do ou no porto do Rio de Janeiro, salvo caso 
de forea rn~ior. · 

4." ·ne 100,)000 a M06000 pela demora na entrega e rece· 
bimento das malas do Correio e pelo extravio ou rnáo acon
dicionamento das ditas malas a bordo. 

5.' Dr, 250SOOO de cadn hora gue antecipar ou retardar a 
partida de seus paquetes, nos portos de escala, salvo no caso de 
ser necessario aproveitar a maré, precedendo, porém, :~uto
rização escripta do Presidente d:~ província ou da autol'idade 
mais graduada do porto em que. se ::~char o paquete. 

6 ... De 10015000 a 500;)000 pela inobservancia de qu<~lqner 
tlas clnusulas do contrato que celebrar de accürdo com n> 
cleste decreto, e. para as quaes não haja pena especial. 

O prazo de .:12 horas serú ~ontado ~úmcnte nu11udo a r.lernor:1 
fl:1· m~i·!r d·~ tre<; li01'~>. · 
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tl 

Para og fh• ronvP.ni··ntr~. fica •·stnlielecida Pm t.238 mi
lra' ·' di>ta:J··in en·re o p"rt!' do Hio de JanPiro e o ~ 
Buen•s-.\yle,, c o prcro tle caLI<~ lllill!a em :t,,:4:7-. 

A inlrrrn;·ç~o do ~er\"ir~o c·ontrlltado. ··nor mais <fe. nm 
mrz, t•m !l·dn 011 ••:n )J';J"I's r!cs•:~s iillha<, sem ~P.r por 
nffrito rlo fo•·.-a mai"r, s·:j•·•iarú :1 c·nmpanhia :í in•l•·mni
z:wii·• de todas ''' <lf'."fJPVI~ '(HC o Governo fizr~ Pf•l'a a 
continnnç:io do rpf,~ril1n ~p,n·i ·o dnr:H~Ie o IPmpo da in
tPrrnr•çiio. ~las no c:•~o 11•~ :thanrl':~no d::> s!1r·vic·o, o ron
tr:IIO qne a r·ornp:mhia IÍH'l' C!ll"hr do cadn<"M":Í, fir:mdo 
a!érn di-<~o a me>•nn companhia ohri!.r::r~a :1 p:li! r :•o G•J
verno ml'l.a•lo d.1 ~utJnmçii • ;onnrral rpw rc~··~her. Ent··udc-,:c 
por ah:mdono a int .. r:-npç:io th ~e:-Y!:~o pOI' m::is de trC9 
mczes. não h:wcndu for:; a maior. 

v 
Os yapor;•s que a rompanhi:r a:Jq·ririr· serão n:H•ion:~li

~adns IJr:~zilt~i·os" i~entos rle qualquer im;J(lsto t!e tr:•n•mi~;:ão 
de pr .. prh•f!nde e d1! m:.trknl:t; I.!'I•Z:tr:"•o tle todo-< og pri
vif,•gi·•~ e Í"··rH_;i•e~ c],~ p:.:rtwte:>. e a respeit•l de sna~ tri
polar.:ões pra:icar-se-!w o me<mo tJUe se pr:.llica com as 
dos uavios •:e gu•~r-ra naci .. n:lf's, o que ntio O:S isentar.i 
dos regulamentos puliciaes e da Alf:mde;;a. 

VI 

No caso de inn:rveg-abilid·,rlc de alg-um tlus vapm·ps da 
~ompanhi:r, ser-lhe-ta Jlf>rrnit!itlo, 1'010 licPnra prévin do 
}!inistro da AgTieuiLura, Cornarercio e Uhrus Puhlka~, fr<'tar 
outro vapor nm; ~~~~ndkõcs exigidas na cl:msu!a ; e t!Uarrdo 
de tntlu n:io pude1· obter \'npor que as :·,.mna, nas qllt:: mais 
se lhes :rpproximarcm. 

V f! 

E' pr:Jhibido :i eomp:mhi.1, s•,lJ pena Jc cadurlll' o con
trato IJ ue cekbrar·, cemmere1ar pm· sua cont:1 nos mer-· 
c:rdos comprehendidos uas linhns do navegação de que se 
incumhrr ; niio se entende esta prohibição aos respectivos 
accioni't~l,. 

VIII 

Será permit""-o <tos pa,sageiros d:~ 3• classe kv:.r sua :nata
lotagcm, raz-·udo-se a.·ste ca~o redtiCf}âO nos pn·, os das pas
sagens, um:1 vez qne n •o fa~:am cozinha . bJrt.!o, e tomem 
suas ref,·it;õe . .; á hora ksignada para os dem11is p:.ssageiros e 
no Ioga p;1ra isso des~llwdo. 

POD~R CXECUTIVO !.882 25. 
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JX 

Os paquetes empregados Mstas linhas serão vistoriados de 
quatro em quatro mezes, sem prejuízo das vistorias exigidas 
pela legislação vigente. 

Este exame far-~-e-ha no navio completamente descarre
gado, no porto do Rio de Janeiro na presença do Fiscal d:t 
navegação subvencionada, e no do Desterro na do funcciona
rio que para este fim fõr designado pelo Presidente da pro-
v:i.ncia. · 

X 

A partida dos vapores dos portos iniciaes das linhas de que 
tratam estas <;lausulas só po.derá ser dPrnorada ou transfe
rida por ordem por esrr.ipto do Governo Imperial, PresidentPs 
qe províncias ou das Ltga~õeslmperiaes nas Republicas Ori
ental e Argentil)a, por motivo de alta convenienci:~ da admi
nistração publica. 

X1 

Os dias de sahrda dos paquete.o, a demonc nos portos e o 
prazo para a conclusão da viagem redonda serão lixados em 
tàbella organizada de. acrõrdo com a companhia pela Directo
ria Geral dos Correios. nà qual se attenderá principalmente 
á conveniencia de fazer-se coincidir estas viagens com a 
chegada dos paquetes tran.satlanticos. · 

Os prazos de demora nos portos contar-se-hão do momento 
em que os vapores fundearem, quer seja em dia util, quer em 
dia feriado, entendendo-se que o maximo tempo de demora 
não é obriga!orio; podendo as autoridades locaes despachar 
ós vapores antes da termi,nação do prazo, sempre qnP a~ 
conveniencias da navegação autorizarem este alist:miento. 

XE 
O Governo Imperial obrigar-s~·ha a pagar mensdmente á 

Companhia Nacional de naveg-ação por vapor a suhvem;ão de 
6~666;$666 pelo serviço de cada uma das duas viagens rernu
neradas de que falln o art. i• da clausula i•, effectuando· se o 
pagamento no ThPsouro Nacional, á vista de [,t!pstado do 
Fiscal da nave~:u.;ão rubricado pelo Director Geral dos Cor
reios e á requisição do Ministerio da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas. · · 

xm 
O contrato vigorará pelo prazo de cinco annc.;, contudo 

do dia t de Julho do corrente anno, no qual começará tam
~em o serviço, e valerá por igual prazo si noventa dias :m· 
fes de sua termina~ão qualq.uer das partes contratanh'~ niio 
manift'~l.nr :i outra sti:l rf'5riluç1i0 de dal-0 ror findQ·. 
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Em todo caso, quando o Governo resolver contratar de 
novo o serviço desta linha, a companhia terá preferencia em 
igualdade de cirrumstancias. 

O prazo dos contratos celebrados com a companhia para o. 
serviço das differentes linhas de navegação por vapor, a seu 
cargo, fica prorogado até a terminação do que a companhia. 
celebrnr em virtude deste decreto. · · 

XIV 

No caso de desaccõrdo entre o Governo e a companhia· 
sobre os preços de fretamento ou compra dos vapores, nos 
termos da clausula ou sobre a intelligencia do contrato, a 
questão sera rc~olvida por arbilros. · 

Si as partes contratantes não accordarem no mesmo arbi
tro, cnda uma nomeará o seu; estes come~arão os trabalhos. 
por designar o terceiro, cujo voto será definitivo. Não haven
do accôrdo sobre este terceiro arbitro, cada uma indicará um· 
Conselheiro de Estado, e entre estes decidirá a sorte. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2~ de Março de 1882.- Ma-
noel Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8&.69 -DE 24, DE liAnço DE 1882 

Coneodo permissão a Carl03 Monczos do Souza ·p~ra assontar linhas tolephoni· 
eas na Província de S. Luiz do ~laranhão. 

Attendendo ao que Me requereu Carlos ]I outeiro de Souza,_ 
Hei por bem Conceder-lhe permissão para assentar linhas 
lelephonicas na capital e demais povoações da Província de 
S. Luiz do Maranhão, de conformidade com as b»ses r1ppro
vadas pelo Decreto n. 8(1.53 A, de H de Março de t882. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Minbtro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricnltura. Commercio e 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Jan~iro em 2(1. de Mar~o de i81:S~, filo da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
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DECRETO N. 8~70- DE 21, ug mnr;o DE 1882 

. Coneedo :i E;_!_llprew. uoTe!cgx;cphn O•:ic~lal ~"tori"";~o par :c ligar-se;;, linha.< 
toleg a.phica~ do ImpCi:iÕii~t ·ci~:.utc de .Jaguar;to, Prodneia. do Hio Gr:1nJe 
do Sul~ um novo tio que s1~ ohriga a e . .-lallclccct· entre attu(•Jle cidade t! a d.: 
.\Iontcddéo~ C3.1)itrtl da nc~lublica Ül) Cnt~ll:ty. 

Attendendo no que Me reqnerc:t a Empreza d0 Telc~i·:q;lio 
Orier.t;ll, repre,ent"uo m~··t;J C•)rt<l por Anuro Bonafox Hill. 
He< por hem ConePder-lhc autoriz:,ç•ão pnrn nnir ils linhns 
telegrnphicns do lmpr.rio IJ novo !lo que sf) olJriga a IHll
belecer entre a e.<tnt~f,o centr"l <In ~lont•·virléo e a cidadr, de 
Jaguar:'io, unde enlro::c:m1 nas ref,.,ridas linh~>, sob :1s con
dições tJUC 1:om este hnixam :1s;;;i~n:1dn~ po1' l\lnno"l Alves de 
Ar311jo, do M,.n Conselho, :.VIini:<tl'tt ~~ ::lecri•!;,rio fie l~;;t"do do;; 
Nt'gocios ·d:~ Agricultura, Cnmmcrcio c Obra.; Pnblkn~, que 
;~ssim o tenhn entendido c fn;·:, cxr1:utar. Palar.io do Rio de 
Janc,ro em::!~ de ll<l!'r;<> de 1882, 61" da Ind~pendcilci:t c do 
fmperio. 

Com a rullrie~ Lle Sn~ ~!;lgcsl;;dc o Imperador. 

JJmwl'l .llces de Araujo, 

Condi~~ões n que 8e rete1·e o Decreto 
n. S4:rlfl dero;tt~ dat.a. 

:\ Emprcza Telegrnphica Oricnt:d obriga-se a e>tabeleecr ;, 
:;ua custa um novo fio lelPgraphico. (jtle pnrtindo d~ cst~çiio 
centt·al de ·~lontevidéo Yenlift entroncnr-!'c nas linhas telcgra
phicas do Imperio do Brnil, qne terminam na cidade de Jn
guarão, o qual servirá exelusiv:tmentc pnru a translllis,iio de 
telegrammas internacionat~,;: d,_~YCIJ(lo d<Jr principio ú collo
eação do novo no no praz0 de um anuo contado da 1!ata da 
assignatura do presente co:Jtr<~to. 

11 

As linhas tele.!~Taphicas do impcrio csta!Jeleci•lns nctnnl
mente e as que no futuro se cstaiJ,!!Iecercm, u~o poder:io en
troncar ou lignr·se :1 nenhuma outra linha, que :~traves'c o 
territorio do Estado Oriental. 
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IH 

· Nenhuma das duas administrações telegraphicas poderú 
dev11r as tarif:•s nctualmPntc fixnrins pnrn os tclegrammas in
ternnt:iunaes, que furem transmittidos peh1s nspeetivas linhas. 

IV 

A administração d;t Emprezn do Tt'legT<lpho Oriental se 
obrigt1 a transmittir graruitan~t·nte por suns linhas todos os 
t.eleg-rauunas olliciaPs que o GO\'erno Imperial dirigir a seus 
representante$ 011 ng,·ntes publico:; no l~$lallo Oriental, ou os 
que forem por e$Les dn·igidu~ no Governo. 

:\.estação telrgnl[1hica lJrnileira C'Sl:•bclccida na cidade de 
.Jugnari:io deV•·:rá t••lllar nota do prea111b 110 de todos os tele
gramma-< intern:•cionnes recebidos, transmittido~ por ella, 
euten.tendu-~c pnr prenmbuto: a) o numero do teleg-ramm<l; 
L) o numero das palnvr;~s; e) a esta•;ão de onde partirMn; d) 
" cstaç~o a quu Stl dirigem; e) o nome do remettente; f) o 
nome do destiJwtnriu; e qualquer r,utra annotação especial 
como- resposta paga- taxa dupla, etc. crc. 

VI 

A pre"!mte eonccssiio dnrar{t vinte nnnos, não podendo 
dentro desse prno ser mudifi•:nda ou alterad:~ ~eniio mf'diante 
accurdo entre aml.ws as part s contrnt:~nte,;, salvo no caso de 
t':Jlta de cumprimento dns cundi('ões estipuladas, em que 
ficará sem effeito ::1 mesma conce5são. 

VII 

Todas as questões que ~e sust•it;Jrem entre o Governo e <~ 
empreza sobre a int•~rpretaç:·•n rlc-<tus clausulas, serilo resol
vidas por dons arbitras, nome~ndo cnda uma das partes o 
seu. 

Si estes não chegarem a acc•'ll·do dnrfl cnda um o seu pare
cer em separado, e será :f deci-ão proferida por um Conse
lheiro de Estado da Sec,ão dos Negocias do Tmperio, de
signado peta sorte. 

Toda:> 11s rrue-tõe~ qrP nã'' forem sujeitas a al,'bitrament(l 
serão resolvidas pelos Trihunaes do lmperio. 

P<Jincio do Rio de Jnnei ro em 2~ de Março de i882.- Ma
noel Alves de Araujo. 
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DECRETO N. 8471 -DE 24 DE MARÇO DE 1882 

Approva os estatutos da S~!!~d.ad~- Fratcrnid 1dc Açorianna. 

Attendendo ao que requereu a directoria da Sociedade- Fra.
ternidade Açoriana, e Conformando-me com o parecer da 
Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exa
rado' em Consulta de 31 de Dezembro do anno findo : Hei pol' 
bem Approvar os estatutos da mesma sociedade. 

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

Rodolpho Epiphanio de Souza Dantas, do Meu Conselho, Mi~ 
nistro e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, a~sim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 24 de Março de 1882, 61° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador 

Rodolplto Epiphanio de Souza Dantas. 

Estatutos da Sociedade-Fraternidade Acoriana 

CAPITULO I 

DA ORGANIZAÇÃO E FINS DA SOCIEDADE 

Art. f. o A Sociedade-Fraternidade Açoriana, estabelecida na 
cidade do Rio de Janeiro, compõe-se de naturaes do Archi
pelago Açoriano, salvo as excepções dos §§ 6o, 7o e 8o do 
art. 4. o 

§ 1. 0 Os socios deverão ter residencia no Imperio do Brazil, 
e o seu numero será illimitado; sem distincção de sexo e id:.~de, 
nem de occupação, comtant,o que seja honesta. 

§ 2. 0 As mulheres poderão fazer parte da sociedade; mas os 
seus direitos limitam-se ao soccorro e protecção devid0s aos 
socios em geral e conforme o merecimento de sua classificação. 

§ 3.o A sociedade durará o prazo de 40 annos, que poderá 
ser prorogado si a assembléa geral, com approvação do Governo, 
assim o determinar. No caso, porém, de resolver-se a dis
solução, será esta realizada conforme as disposições dos arts. 
76 e 77. 

Art. 2. 0 A sociedade tem por fins : 
§ 1. • Acoroçoar a moralidade e a instrucção, e praticar a 

beneficencia e a philantropia. 
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§ 2. •. Proporcionar t!aba.Iho i~s ~ci.riB que o não tivetem e 
delle careçam como meto de subl!l&telíela. 

§ 3. 0 Prestar aos socios nli~ssitados; quándo enfer:ltu,>a; 
presos ou invalidas, os soccorroi que lhes sio garantidoà ileáttle 
éata.tutos. 

§ 4.° Fundar um gabinete cfé leitura. para sua instrUI!§® 
e~~- . . • 

§ 5. o Prestar a<> socio o apoio moral da sua infiúenci~ eoJ: 
lectiva, em tudo quanto· possa. dignamente Contribuir párà ó 
seu adiantamento e bem estar pes8tiâl. · 

§ 6.• Praticar a caridade cdül:l5àtivel_ com os recursos diíiàs
sociação; creando meios especiaeà ifan o seu- regular exerciéiô. 

CAP~TULO li 

. D08· BOCIOS 

Art. 3.0 Para ser admittido socio é mister: 
§ 1.0 Que tenha occupação honesta de onde tire os meioiJ de 

subsistencia. • 
§ 2. P Gozar o conceito de homem tràbalhador, não ter o vicio 

da embriaguez e habitos desordeiros; nem ha,·er soft"rido jfena 
de eondemnação por crime contra a vida, a honra 011 à pro-
priedade. · 

Art. 4. 0 A' ad1pissão deve preceder proposta feita por iJoeio 
de qualquer classe, a qual oou~rá o nome, idade, estad&· civii, 
occupação e residencia do propDstci, bem assim a formal' dlr 
claração de estar elle isento das maculas indicadas no para.
grapho preceden~e. 

§ t.• A proposta devera ser remeLtida ao conselho acftninis
trativo, a quem compete exclusivamente a admissão ou re
jeição do proposto. 

Art. 5.o Dividem-se os sociO. em fllndadores, activos.- auxi..; 
liares, remidos, benemeritos; bém:feitores, honorarios é pre-
sidentes honoràrios. · 

§ · i.0 São fundadores, todóií os que tiverem assignaào oliVr~ 
ie comparecimento á. sessão da a:&semblea geral, que fór ex.:. 
~ressamente convocada para. a. discuss·ão e votação dos p'resên
:es estatutos. 

§ 2. 0 São activos, os que, âfém da joia de entrada, ficarem 
Jbrigadoa ao pagamento de mensalidades. . . 

§ 3.o São auxiliares, os que, Slljeitos á. mesma. obrigaç!O ti 
;ocios activos, residirem fóra dd_municipio neutro. . 

§ 4. o São remidos, os que p'llgárem· por· uma só vez a quan~ 
!e 100$000. 

§ 5.• São benemeritos, os qU:éi tiverem· prestado á. sociedade os 
·alevantes serviços de q·ue t'raU o art. 67. ' 
. § 6. o São bem feitores, ~s h~dividuo~ de qualquer ná'e~~~a
Idadé, que fizerem á SDC1edad'e donativos superiores, a ;}'11~ 
!o conselho. 
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§ 7.o São honorarios. os indivíduos de qualqu~r naciona
lidade, que tiveren1 prestulo á sociedad3 serviços pessoaes 
e gratuitos, ajaizodo conselho. 

§ 8.0 São p~esidenLes hoaorai'ioa, os indivíduos de qualquer 
ti.acionalidJ.dO que tivel'em· pt•cst«do relevantes serriços a Por
t egal, c cspeciaLuen te ás i!has J.>s Açores. 

Art. 6.8 Os s:Jcios acti•·os e auxili<t~es dos dous sc:s:os con
tl'ib~írão no acto da entrada com a joia. de 10,,:; e a mensa-
l:dade de 1$. paga a.diantada. ' ' 

Art. 7." Os ~ocios Lndadoros p tga.~ito a j'li>t dé! 15:; e a men-
6:>lidade estabelecida no paragrapho pi"o:!cden .e, e:s::cepto no 
f• anuo, que serA de 2$, paga. p r trimestres. 

Art. tl.0 ,~os socios :1ctivos co•npete C':eeccrem os cargos 
.para quél fo!'ec.~ eleitos ou nomeados, s~.lvo reeleição ou im
possibilidade justific:J.da. 

·Art. ~.o Os socios a.uútiares tênJ: por obrig:;.ção :-tccita.~ o 
el!c3.rgo de agentes d t ~;ocied 1rie nos districtos de srta resi· 
~:meia, qnando ptra essa miss1b forem legalmente lmb!litados. 

Art. 10. O socio o1et o ou rede;to pJ.ra o cargo de membro 
€éfcctivo do conselho, p'l.gará a joi ~de 5$, em beneficio d,1 cofre 
<1~ carid ulo. . 

Art. 11. Todo sacio, de qualquer classe que seja, quando 
ruudat• de residenúa ou de r.ome. darã. disr;o participaçúo por 
oocripto ao fo sec:·etMio. 

Al't, 12 .• Todo SCJcio tem o dever de cumpri1· e diligenciar 
.qa.e se cumpra.u. na sua integra, os p~esentes estatutos. 

Art. 13. São direitos elos socios: ' 
· § L• Ser soccort·ido cvontualmP-nte ou com uma pensão pelo 

·tnódo est8.belecido nestes esta til tos, 
§ 2. 0 Ser auxili .'do material e moralmente conforme os re

Clll'SOS d' socioda·le, 
§ 3.0 Ser defendido, quando accusado em Juizo por delictos 

c! e pequen:~ gravid 1de. 
·§ 4.o Ter medico nos cas'ls de enfermidade e a prestação 

te;::,.poraria ~e que trata o § 2• do art. 48. 
·§ :5 ... Enterro modesto e suffragio religioso. si morrer em 

condit;ões de misei"ia. 
§ 6. 0 Remir a> suas mensalidades quándo lhes aprouver, 

~e conformidade cem o disposto ito art. 71. 
·§ 7.0 Dirig-ir ao conselho os seus requerimentos, e quand0 

11ão fôr &ttendido rocorl'<'r á assombléa gei"al. 
A~t. 14. Perde o· direito de socio: 
§ f.o O que deixa" de pagar a cotisação mensal excedente " 

ll!!ll. semsstre vencido. 
§ ?.8 O que s~ tornar vicioso, t-:.~rbulento ou refracta~io ao 

trab<Llho do qual tire os meios de aubsistencia. depois de Ler sido 
e.dmoest:ub poi" mais do uma Yez e não se corrigir. . 
~ 3.• fique por informações ine•actas fôr admittido na soe! e

. dade f6ra das condições e"igidas n1 a!"t. to, §§ 1• e 2• d l art. 3.0 

§ 4.0 U que fôr sentenciado por crime cont!"a ,~ vida, a honra 
00. a.~ .. •priodade. O rigor, porém, desta medida não se es
tende ás pessoas de sua familia. 
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Art. 15. O socio desligado da sociedade por qualquer d~,_;:; 
causas mencionadas no artigo antecedente, não terá direito a 
reclamação ou indemnização alguma. 

Art. :16. Os sociosauxiliarcs têm os mesmos direit:>s dos so
cios activos, com a di:ferença, pot•óm, de que nlio pocler;io sp~· 
eleitos par:;;. nenhum ca.-go eflcctiw da administt•aç:lo central. 
pelo facto sóruentc de residirem fót•:t do mu!licipio, onde " 
sociedade tem :c stm representação official. 

CAPITULO In 

DO C,\P!T.\L, RECF.ITA }; DESPEZA 

Arl. 17. O ·capital da· sociedade é indeterminado c ser:< 
constit.nido :· • 

§ i . 0 Das joias dos socios. 
§ 2.' Das remiss5os. 
;:j. 3. 0 Dos legados feitos ú sociedade em qualquer cspccic <' 

sem applicação decemlinada. 
§ 4. 0 Dos bcnefi~ios promovidos pela sociedade. 
§ 5. 0 Do excedent~ da receita c qespcza. 
§(_).o De tudo quanto ,Jp 1ssa ser accumulado sem prtlJ'll?.O 

dos soccorros de compromisso, nem da ·porcentagem de~·id: .. 
ao cof1·e do caridade. . . · · . · 

Art. 18. As qu::mtias destinadas a formai.' o capital da so
ciedade se1·ão e:tclusivamenw empregadas em apolfr'esda diYida 
publiGa p.acional do juro de (j 0/ 0 ao (lnno. · 

Art. 19 .. Emquanto 'o capitat não :útingir a quantia de 
50:000S, que scrã convertida em apolices, não p:>deÍ·ão sct· 
concedidas pe:nsões ; entretanto a sociedade prestar:i os soc
cm•ros oventuaes garantidos no art. 48. 

Art. 20. A receita consiste : 
~ 1.0 Na renda do capital. 
§ 2.0 Nas mensalidades dos socios. 
!'I 3." Nos dona ti vos vohntarios. 
§_ 4. 0 Na metade do }t"oducto liquido dos beneficios quo a 

,;oc1edadc promover. 
§ 5. 0 Nas quantias provenientes do diploma que cada soci(l 

recebe pagando 1$000. 
Art. 21. A dest~eza consiste: 

. § "1. 0 Nas pensões conce .lidas a socios n.eces~itaqos o:t:: suas 
famílias. . 

§ 2.o Nos soccoi"l'Os eventuaes prestados conforme o direito 
estabelecido ou as circumstancias e'traordinarias. 

§ 3.o Na acquisição de obr 1s de incontestavel merito litte-. 
rario para o gabinete de leitura. 

§ 4.o No aluguel do edificio em que a sociedade funccionar e 
no pagamento ao pessoal retribuído e mais despezas e•entuaes. 
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CAPITULO IV 

OBRIGAÇÃO E PH!LANTROPIA 

Art. 22. A sociedade tem dous cofres distinctos para fins 
especiaes e que se denominam : -coFRE DE COMPROMisso E 
COFRE DE CARIDADE. 

§ 1. o O primeiro cofre é expressamente destinado a soe
correr os socios ou suas famílias : recolhe o producto de todos 
os ramos de receita especificados no art. 20, custeia a des
peza geral da sociedade, paga as pensões concedidas e obriga-se 
pot· todos os soccorros eventuaes relativos ã obrigação. 

§ 2 ° O seg11ndo cofre tem por fim beneficiar o maior numero 
possível de infelizes, sem distincção de nacionaliitade, nos 
casos manifestamente reconhecidos de miêeria por desamparo 
humano ou invalidez para o trabalho. 

§ 3.0 O cofre de caridade é isento de qualquer despeza, e 
sua renda provém : 

f.o Da contribuição correspondente a 10 °/0 , tirada da re
ceita bruta, semestralmente rea)izada .. 

2.• Das joias relativas ao cargo de membro effectivo do 
conselho. 

3.0 ·Dos donàtivos feitos pelos socios com expressa declaração. 
4. 0 Dos effeitos da generosidade particular, quando não de

termine a sua applicação. 
§ 4.0 O cofre de caridade não poderá accumular saldos, a 

quando aconteça sobrar qualquer quantia no fim do anno social, 
sera ellil: dividida em quinhões iguaes e estes distribuídos por 
certo numero de familias ou viuvas pobres, devendo ser p~e
ferida.s as que du~ante o anno decorridO' não tiverem recebido 
soccorro algum pecuniario da sociedadé~ 

CAPITULO V 

DA ADMINIST!lAÇ_ÃO 

Art. 23. A administração da sociedade reside em um conselhel 
.de 21 membros eleitos annualmente pela assembléa geral, na 
fórma do art. 52. . 

Nesta conformidade cumpre-lhe: 
§ 1. 0 Reunir-se na 1 a. dominga que se seguir á sua eleição, 

e sob a presideneia do mais votado dos antigos membros, 
eleger, de entre· os seus componentes~ o presidente, vice
presidente, 1° e 2o secretarias, thesoureiro e mordomo de be
nelicencia ; bem assim as commissões designadas nestes es
tatutos e no regimento interno. 
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§ 2. ° Fiscalisar a renda e despeza da sociedade e a.pplicar os 
seus fundos conforme determina o art. 18. 

§ 3. 0 Organizar o regimento interno e velar n~ observancia 
delle e dos estatutos. 

§ 4. 0 Examinar e julgar os balancete!! da thesouraria no 
fim de cada trimestre ou quando julgar preciso. 

§ 5.0 Resolver a respeito dos requerimentos e das repre
sentações ou queix:as que lhe forem dirigidas. 

§ 6.0 Approvar ou rejeitar as propostas vara socios hono-
rarios e bemfeitores. · · 

§ 7. 0 Julgar dos· serviços relevantes prestados a sociedade 
e conferir os títulos de benemerencia. 

§ 8.• Considerar como aux:ilia.res os socios activos que mu
darem de residencia par11- fóra da capital do Imperio. 

§ 9. 0 Dispensar da cotização mensal por tempo determinado 
ao socio que o requerer e justificar circumstancia attendivel. 

§ 10. Suspender a pensão quando entender que a sua con
tinuação é indevida em face da lei social. 

§ 11. Suspender os direitos do socio que se achar em at.razo 
de mensalidade, na fórma do§ ·to do art. 14, ou eliminai-o, 
bem como ao que estiver incurso nos §§ 2•, 3• e-4° do re-
ferido artigo. , 

§ 12 .. Votar o encerramento da discussão, quando, sob pro
posta de um dos seus membros effectivos, julgar a materia. 
sufficien temente discutida .• 

§ 13. Contratar medico para visitar os socios enfermos, bem 
como advogado para patrocinar os detentos e autorizar os ho
norarios que convencionalmente forem estipulados. 

§ 14. Nomear commissões de um ou mais membros, do seu 
seio ou fóra delle, para funccionarem na Córte ou em outro 
qualquer logar do lmperio para fins uteis :i. sociedade. 

§ 15. Nomear empreg.~dos, marcar-lhes obrigaçõe~>, estipular
lhes vencimf!ntos e. demittil-qs, quando julgar conveniente. 

§ 16. Representar ou fazer representar a sociedade em 
todos os actos officiaes em que deva comparecer, e advogar 
os interesses della. quer em Juizo; quer fóra.delle. 

§ 17. Finalmente, cómpete ao conselho a direcção e exe
cução de todos os negocios da 'sociedade, que não forem ex
pressamente incumbidos á assembléa geral; providenciar em 
todos os casos não previstos nestes estatutos e promover por 
todos os meios ao seu alcance a prosperidade da sociedade. 

Art. 24. Os membros do conselho, qualquer que seja o cargo 
que occuparem, perdem-o : 

§ 1. • Por ausencia., recusa, despedida ou fallecimento. 
§ 2. o Por falta de comparecimento a tres sessões seguidas, 

salvo caso da força maior, devidamente justificado em tempo. 
Art. 25. O conselho administrativo não poderá julgar-se 

legalmente constituído sem que estejam presentes, pelo menos, 
onze de seus membros. Celebrara as suas sessões quinze
nalmente, na secretaria da sociedade, e as suas decisões 
serão tomadas por maioria absoluta de votos dos membroa 
presentes. 
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Art. 26. Vago o cargo de membro effcctivo do conselho por 
'1 ualquer das circumst·mcias declarad3.s no art. 24, será pre
enchido pelo s'tpplente mais votado, o qual entrara em 
oxercic~p logo que tent1a cumprido o disposto no art. 10. 

Arb,rB7. A> pl'csidontc compete: 
~ Lo Convoc.cr ns assembléas geracs c presidi1· as se;sõc~ 

•lo toonselho. 
§ 2. 0 Assi~·na.- as actas d::.'> sessões do toonselho. os diplomas 

ele suei os e a COI'respondencia com as aulo:·idades. 
§ 3. 0 Rubtic-<tr os livr,)s d:1 sociedade, os cheques para le

yantament.) de r1uantias depositadas em Dauco ou em outro 
qualq·Icr cst.~.belccimcnto de credito, bem como todos os do
e•uuent :s relativos a rlespczas extrao1·dinarias. 

i§ 4:> Assigna: com o scc:-ctario todas as ordons do des
peza, pensões c socco:ros, srJarn estes d 1 obrigação OLt de phi
lnnt.·opia. 

::; 5. 0 Exercer ~utlorila•iamente a faeuldaelo fjUC lhe é pcr
HÜttida pda. disposi<;iio elo art. 4\J. 

::! Ü.'' !\Lmter n o ·eleat nas discussões, dirigir os Lralxt!ho:-:. 
explica.· a rnatel'ia, concerler a palavra aos que a pedirem n 
chamar :.i ordem os <jUC dolla se aparb•rem. 

§ 7. 0 Dar por suspensos os trabalhos ele qualquet• sessão, 
depois que tenha esgo~:vlo imttilmentc todos os meios suasorios 
para manter a ordem na discussão. 

§ 8. 0 \pre3entar á assembléa geral, na primeira sessão or
dinaria de cada anno, um relatorio do estado da sociodad~. de 
todos os so ts actos dur.tnte o anuo findJ e um orça ue'tto dn 
receita e despcza pctra o auno seguinLo; fazer menção especial 
dos individu;)g qne por seus serviços e donativos bem tiv·erem 
merecido da s<>cie:lade c o louvor devido aos socios bene ner·itos e 
1Jemfeitores, que se tiverem assignal tdo par actos de eledicaçiío 
e ca:idaJe; apontar qual!juer inconveniente regulamrmtar 
encontrado ll>t pratic:1. administrativa, bem como as medida~ 
que j ulgu nece>sarias ao progresso d<1 soc:edad<.>, afim do ser 
tudo remettido co.u o balanço geral :.i respectiva. commissão 
de contas, pnra d w pa.recer. 

!:; 9 ° O relatorio do que tral:l o paragrapho precedente 
devel'<i ser pr~viamente apresentado ao conselho, par>t o ap
provar o assign:1r. 

A~t. 28. O pt·eside 1te é· subf::tituido pelo vice-presidente, e 
em sua falta pelo conselheiro de idade mais provecta. 

Art. 2 l. !\o vice-preside'l.te competem todas as attrilmições 
rio president ·em setts impedimentos, sejam estes momeutaneos 
on prolong-ados. 

Art. 30. Ao fo secretario compete: 
§ Lo A redacção e leitura das actas e expediente das sessões 

do conselho. ' 
§ 2.o Assignar co:n o presidente todas as ordens de des

pezas, _pensões e soccorros, as actas das sessões, os diplomas 
de soctos e as communicações com as autoridades. 
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,:; :].'' Assign~:· os convites t!cstinados ctos :>oe:os, o. corJ·espun
dcneia, c tO I' a sou ca1'2;o a secretaria o seu archivo. 

;:; 4. o Faze!' o regisLI'O ger.tl das socios com a de~ig-nação de 
dasse, no•ue, idade, naturalidade, estado eivil,'' ecc:1 açlío, 
:·esidencia e todas as obSCi'\·açõcs uteis para r<~conhcciuJr•nto drJ 

'·'•la idcntid>J<!e. 
~ 5. 0 At·chinn• todos os papeis conccmenlcs :.i s·>c-iedade e 

ol;tr prompta r!ii·ecç<io a t'"l:t tt cot·:·cspolH!cncia. 
Art. :~J. :\.o~·' scc;·ct:v·io e~>mpe:.c snbs~ituil' o 1•>, c1u:~ndo i~n

pcdido, e coad nva.l-o no; at•:'aH.;os d:t s:Jeret:trin. 
J .. ~·t. 82. _\.o: hcsou:eiJ·o c0tu1ele: 

§ 1. o },ssignar c~Hn o 1wcsidcutc e c;cct·ctario os diplomas do 
.~ocio. 

§ 2: 0 Intci:·"· t·o~pons:cl)ilirbde dos rlialwit·o~. litulos c objl)Ctos 
du yalor pc.·Lcncoutcs :l sacie latll~ 'luc o~ti,-e~Ciu sob ~r;a. ~n~rd l. 

§ :3.° Coui'<tl'. no p,·ineipio <k e "Lt mcz. '' eontJ·ib.tiç:lo 
u1ensn.l dos So<'ins. 

§ 4.() l:ccci.H~I· ::. ÍlnporL tr~cia das jui~u:;. ren1~:";s~:..~.~. <li 11lo.n \S .. 
juros ths apolir.:cs o o~tt:as 'Ftanti::~ 'fiO p:n· •r:al:jUO.' tituh 
perLCl!\.a111 ,i l')(h:ictl ·,de. 1 

§ ?">. 0 P:!g:u~ o 11'10 C~j-· anloriza.d:.> por floc:un0nto assi:~·nadu 
;.elo prcsidn~lte e secrütar-io, o:1 s•i,nr:ate po· aqnclle. '1"'mdo :. 
dospcza. se houret· de cHl;ctnar nos caso,3 H!'g"Cutcs o C":~~üp
cion:tes de <fliC L·a:<~ o :Ll't. '1\). 

§ Ü.'' fazer ;•ld)l' ea~· pelo presidente os rloc;mnctltos 'k f!'cW 

L .. ·ata oS:{'' d:> fl,!'t. 27. 
§ 7. 0 Empi'Cg ,. o.u apoliecs da divir.la puhlic ~ ''"' f]ll:1nlias 

<lGslin~.:las par.~ fL!nrLv:ão r lo c.J.pltal, p.·cccdendo au;oriza .;<lo do 
''onsclbo .:.lulini,;trJ.ti•:o. · 

§ 8 ° Roc:>lhe:· em u1u cstabolccimento banc:1.'io, 'q nc pelo 
':onselho l'.">: desig-nado, flual:ltwr 'luanti::t que te11h:>. em sc1: 
pode:·, supcriot• :~ 50:) >OJO. 

§ 0." Da;· pot· os::t·ipto ou Yet·b:dmentc todos os <>.scl:t ·cci
mentos, <[Ué lhe foro 11 cxig·idos a :·espcito d:l tht)s·mr L'Ía. 

§ 10. A 11'Cscntar ao conselho, no fim de c:J.da tri•ne~tl'C. o b;l

lan"cte rl:t · ;·ecr~ita c despe:r.:l haYida nesse pc ·io,Jo, e n 1 tlm r!o 
:1nno soci,tl 11111 bab.n~o g:cr·-.1.1. cou1 us clocunu~ntos eo.nprobato
rios dos dispcudios feitos 1lOlos d "!S cofres. 

~ 1 L Ter. em Ol'(lem os rll;cunlen L:;s pass:J.dos :,elos soccor·!·idos. 
e a ()s~.riptur tç;1o da. lhes mrari:t fcit:t cc:H :1 ch:·r::m precis~. 

,\xL. :1 ) .. lo 1J1ordon1o f~O 1J;::nc11conci:t con1pc~c : 

8 Lo lnfo:tn:w-se c dar :ro conselho conlv'cimcnto tias l'll'
<>nmstancitts tbs individ•ws <Jt!C roco:'l'Ot'em á phil:lntt'.Jpi:J. da 
socicdarle ; hom assim 'hs llCúcssidaJes <los socios que tin:H'Cm 
reque~·ido pensão ou socc<~rro constantes do comp:·omisso social. 

;::; 2.v Coadjuv:tr o thesom·oiro na extracç:·•o dos recibos men-
5:1 o~. coordenação fbS contns, documonto.~ c tudo quanto 
pertcn<;I)I' ao archivo da thcsoi;raria. 

A:·t. :H. O 2'' soci'Otal'Ío, thesourciro e moi·domo do benc
fkcncia. em scns impcdilllentos, sito sabstit•úlos pr>los seus 
sapplcntcs. 
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CAPITULO VI 

COMMJSSÕES AUX!LIADORAS 

Art. 35. _O conselho poder:i nomear commissões do um até 
cinco membros, residentes fóra da Córte, para o fim especial de: 

§ 1.• Agenciar o maior numero de socios que lhe seja. pos
sível, de accórdo com o diaposto no art. 1• e §§ 1• e 2• do 
art. 3.• 

§ 2.° Cobrar dos mesmos as respectivas joias e mensalida
des estabelecidas no art. 60, e receber os donativos pecunia
rios ou de qualquer especie obtidos da philantropia particu
lar ou da generosidade dos socios. 

Art. 36. O socio ou socios commissionados para o encargo 
de que trata o artigo precedente têm por dever: 

§ 1. o Indicar ao conselho os socios residentes nos seus distri
ctos que carecerem de soccorros, para set•em attendidos com a 
possivel urgencia, devendo essa resolução ser precedida da 
mais rigorosa syndicancia, afim de obstar, quanto possível, 
que a beueficencia seja desvirtuada na sua applicação. 

§ 2.• Informar ao conselho si os donativos de que trata o 
§ 2• do artigo precedente foram feitos no interesse da com
munhão social, ou exclusivamente dos soccorridos pela hu
manidade da associação. 

§ 3.• P;·estar contas no fim de cada trimestre do anno 
civil e entrar para o cofre social com as quantias que tiver 
receb:do, reme!Lendo a relação dos socios admittidos até à 
ultima data, afim de que sejam inscriptos e classificados 
no registro de incorporação e se dê conve·niente brevidade 
na expedição dos respectivos diplomas. 

Art. 37. Aos membros das commissões auxiliadoras que no 
desempenho do seu prestimoso encargo se distinguirem por 
serviços considerados importantes, a juizo do conselho, 
a era concedido o direito de perceberem um quarto mais da 
pensão marcada aos socios de sua classe, podendo, entretanto, 
optarem pela rcrnissão de suas mensalidades. 

CAPITULO VII 

PENSÕES E SOCCORRO.~ 

Art. 38. Logo que o capital da sociedade altinja à im
portancia marcada no art. 19, poderão ser concedidas até 20 
pensões a socios necessitados, tendo preferencia legal os que 
forem sob:·ecarregados de familia ; mas esta excepção sómente 
prevalecerá. quando o numero dos requerentes em geral e 
no pleno gozo de seus direitos tiver excedido o limite das pen
sões concedidas pelas forças do capital. 
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Si, porém, os socios coruprehendidos no direito da prefe
l'encia tambem excederem em numero do limite marcado, 
entrarão em sorteio, que será realizado, em presença dos 
interessados, pelo conselho administrativo ; e neste caso o 
que a sorte decidir terá força de lei. ''"' 
. Art. 39. O numero de pensões poderá augmentar si as 
necessidades do compromisso social asJim o exigirem ; mas 
sempre na proporção correspondentE:~ ao augmento progressivo 
do capital demonstrado por balanço no fim de cada anno social. 

Art. 40. Os socios que, por circumstancias precarias forem 
obrigados a inscrever-se no numero dos pensionistas da 
sociedade, perceberão uma mensalidade que regulará de 10$ 
a 20$000. 

Sendo : 
1. 0 De 20$ para os socios benemeritos ; 
2. 0 De 15$ para os socios bemfeitores, fundadores e todos 

os que tiverem exercido por um ou mais annos o cat•go de 
conselheiro. 

3. 0 De 10$ para os soei os remidos e das rmJ.is classes con
tribuintes. 

Art. 41. Por fallecimento do socio são considerados het·
deiros da pensão : 

1. o A vi uva·, sendo pobre e comportando-se honestamente. 
2. 0 As filhas e filhos legítimos, quando della careçam e em 

quanto não attingirem á maioridade civil. 
Art. 42. A pensão será prestada em uma só vida. 
Art. 43. Os legatarios do socio fallecido em pobreza, sendo 

tan.bem socios contribuintes ou remidos, podem accumular 
duas pensões : uma que lhes é devida por direito de herança 
c a outra por direito pessoalmente adquirido. 

Si, porém, acontecer o caso previsto na 23 parte do art. 38 
terão direito livre á pensão herdada, ficando a outra depen-
dente do que a sorte decidir. · 

Art. 44. A pensão será dividida em partes iguaes pelos 
herdeiros que o socio deixar, sen,do filhos ou filhas, cujas quo
tas irão caducando á propor~ão que os pensionistas deixarem 
de as perceber. 

Art. 45. Para que os herdeiros do socio fallecido tenham 
direito à pensão que lhes compete na conformidade do art. 41, 
é necessario que o mesmo socio tenha pertencido á sociedade 
durante um anno, pelo menos, e que se prove authenticamente 
que não era maior de 50 annos na época de .. sua admissão. 

Art. 46. Fallecendo ·qualquer socia, á qual são igualmente 
applicaveis as condições· do artigo precedente, só têm di
rei to á pensão os filhos ou filhas. 

Art. 47. Os socios que ferem pensionistas da wciedade per
dem o direito a soccorros de outra qualquer ordem, excepto os 
concedidos no § 5° dos arts. 2° e 13. . . 

Art. 48. Os socios têm direito garantido de protecção e 
soccorro nas condições e circumstancias ~eclara . nos §§ 
2°, 3o, '4o e 5o do art. 13. 6\o-~ -• ... ·-- .._ .... ' \ . H .- ~ --.; ..... , ' À\.. I I -:•4 '·.·. <''v t_v · ·-o' O;;?,> 

~.:<·~r~. 
"',-:7/ 

-;r 
-_Y' 
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São esses direitos: 
~ 1.° Consulta medica grat·üta ao socio que dcl!a necessitar. 
§ 2.o Visita g1•atuita do facultativo d:t sociedade quando o 

socio a exigit· e :t g;•avidade <ht molestia o impedir de sahir de 
<'asa ; neste c.tso perceberá a bencficencia de 158. si a reque
rer, a qual lhe será dada. em nrna prcstaçiio adiantada. •l 

el'ssar.ê logo que se r.,s~abelecer. 
~ :'3. 0 Entet·;·o tnodesto p:tgo pela sociedade. 
>i 4." Stdf.'agio t•eligi.oso ern beneficio <ia alnm. 
§ 5. 0 DcfD~a t.detjU<tda nos c:1s1s de pri.-,:1o por e~imes afian

<::wois, corntanto ttto a pris'ío não seja motivada pelo uso 
do armJs pt·ohibidas, pm· emhriagll!lh, rixa on colitench em 
'l uc o pt·oso fú:· aggressor. 

>i 6.0 Proeara1· trabalho para os ~ocios que o pedirem o dcllc 
C3rCCCi'Om. 

~\rt. l!J. Nos e:tsos iio socio f<tllccet· em indigencia ou sof
frer prisão <JUe possa ser rcle..-ada, o presidente provideuc.i:w:i 
eomo f1it' raz xwel c indeymtlentc·mc:ato, podendo m:1nrb:· 
despe:1de:· no 1° caso até à 'iuantia de Gü.-; e no 2'' aLe 20:-;, 
levando o facto ao conhecimento do conselho na primeira 
sessão, p.tt':t ser bn·.1do na respectiva actn .. 

Art. 50. O socio que estiver quite com n socieuado tew 
direito DO soccorro eventual ou :i pens:Jo seis mez<'S depois 
que tivet• pago a joia de entrada, observad:1.~ as r·.on<li<:li0s 
tluc l~cgul:un a nl(1tl)ria. 

G~\.PITCLO VIII 

PROCESSO ELEITOR.\L 

· c\rt. 51. Constituid,, a assemblé:l. get·al orc!in:tl'ia, o presi
dente contplctarti a mesa nomeand:) dous esc:·utaclorcs par" 
coadjn 1·arcrn os sect·et trios na aptu·,,,ção dos votos. 

Art. :í2. Cach so~io, que se·:~ chamado pela ordem de 
assign:1tur,t no li ao de [ll'osença. apresent~.rá umn ecdub 
<~om trcs nomes 'l uando se trat.at· d:t eleiç:Io da com:uissi'(o de 
contas, c eom 21 nu ando se L· •t:1r d:t do e:msclho. 

A1·t. 5:!. Feita ~ apuração rbs Cl)clulas t·eccbirbs. os ma.is 
votados serão os eleitos e supplentes rs immediatos em votos. 

Art. 54. A apuração se verificar:t confeontando-se o nu
mero de cedulas recolhidas na uma com o dos votantes. 

Art. 55. :'-lão se admittiri mais nenhuma lista logo que 
principiar a apuração; e d:ts recebidas, qualquer que esteja.
viciada ou eon'enha nome illegivel, ser:i inutilisada. 

Art. 56. No caso de empate na pro~edeneia dos eleitos, 
decidira a sorte. 

Art. 57. São prohibidos os votos pot· procuração. 
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Art. 58. Todos os socios podem votar e ser votados, com 
excepção dos honorarios e dos bemfeitores, que não forem 
contribuintes. 

Art. 59. Os membros elfectivos do conselho não podem ser 
eleitos para a commissão de contas, nem para nenhum 
cargo da assembléa geral. 

CAPITULO IX 

COMMISSÕES PERMANENTES . 

Art . 60 . A eommissão de contas tem a seu cargo examinar 
os doeum.entos da receita e despeza, verificar a regularidade 
da escripttiração de contabilidade, e dar parecer a respeito 
dos actos da conselho administrativo, do balanço geral e 
das contas por este apresentadas ã assembléa geral. 

Paragrapho unico. Esta commissão é eleita na fórma do 
art. 52; tem mais o dever de examinar detidamente os balan
cetes trimestraes apresentados pelo thesoureiro, e o direito 
de ser consultada e ouvida. nas questões mais graves de 
finanças. 

Art. 61. A commissão de beneficencia. se comporá de sete 
membros, entrando. neste numero o mordomo de beneficen
cia, que será o seu relator. Será eleita pelo cons!llho, na 1a. 
sessão posterior à em que este tomar posse, e se dividirá em 
duas turmas de tres membros, que funccionarão alternada
mente; substituindo-se de 60 em 60 dias. 

Paragrapho unico. A' commissão compete averiguar mi
huciosa.mente das ciroumstanciâs, e condições dos socios que 
pedirem aoccorros e protecção á sociedade, e desempenhar 
eom a maior solicitude todas as mais attribuições que lhe 
competem, dando de tudo um parecer por escripto.ao conselho 
para. este deliberar como fôr mais justo. · 

CAPITULO X 

ABSEMSLÉA GERAD 

. Árt. 62. A à.ssembléa geral da Sociedade- FJra.teriiidade 
Açoriana - é, com excepção dos socios honorarios e dos bem
feitores que não forem contribuintes, a reunião d'e todos os 
demais socios que estiverem quites até ao ultimo dí-a do mez 
em que ella se realizar. Instãllada a assembléa geral pelo pre
sidente da associação, será acclamado para presidil-a; qualquer 
socio, que convidar:i. outros dous para servirem de secreta.rios. 

PODER BXICUfl'\"0 :1882 26 
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A escolha para presidente e secretaries da assembléa geral 
não póde recahir em socios que sejam membros da adminis
tração ou empregados da sociedade. 

Art .. 63. As reuniões da assembléa geral ordinaria de
verão ser çonvocadas: 

A primeira .na ultima dominga do mez de Janeiro de 
cada anno, para apresentação do relatorio, balanço do anno 
social e eleição da commissão de contas. 

A segunda na ultima dominga do mez de Fevereiro, para 
ser discutido e votado o parecer da commissão de contas, e 
e!ll seguida proceder-se á eleição do conselho administrativo. 

A convocação será feita por annuncios nos jornaes de 
maior circulação, com antecipação de oito dias, pelo menos. 

Art. 64. A assembléa geral ficará legalmente constituída: 
§ L• Achando-se no local das s(lssões, nos dia e hora 

annunciados, um terço dos socios residentes na Côrte. 
Si uma hora depois da marcada não reunir-se. esse terço, 

ficará constituída estando presentes 50 socios. 
§ 2.• Si na primeira convocação não se reunirem 50 socios. 

far-se-ha &egunda com intervallo nunca menor de oito dias. 
Si meia ·hora depois da designada nos annuJ.I.cios não 

estiverem presentes 50 socios, abrir-se-ha a sessão com o 
numero que houver comparecido, nunca inferior a 30. 

Art. 65. Nas reuniões da assembléa geral e:xtraordinaria 
não será permittido tratar de assumptos alheios aos da con
v-ocação, a qual poderá ser feita pelo presidente ou conselho 
quando. os interesses da sociedade o e'rijam; e tambem quando 

- requerida por 25 socios, numero este que deverá comprehen
der cinco ou mais membros eifectivos do conselho, si fór 
para a concessão do titulo de presidente honorario. 

Quando a convocação requerida fór recusada poderá ser 
feita p.elos signatarios do requerimento, declarando o motivo. 

CAPITULO XI 

FIJNDADORE::> .hl HENEMERITOó 

Art. 66. Os socios fundadores são considerados remidos 
si, findo o prazo de oito annos, tiverem satisfeito a contri
buição mensal, e nunca houverem recebido soccorro pecuniario. 

Art. 67. O titulo de soei o benemerito serã concedido em 
retribuição de serviços relevantes prestados á sociedade, sendo 
como taes considerados : 

§ 1.• A acquisição de 100 socios contribuintes ou 25 remidos 
P.ara. o gremio social, depois qtie os propostos tiverem sa
tisfeito as condições da sua e.ntrada. 

§ 2.• O donativo de quantia superior a 500$ inclusive. 
§ 3.o Serviços pessoaell gratuitos e de excepcional alcance 

para os interesses da sociêdade. · 
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§ 4.o O exercício, por· cinco oo'waia aruws, con-secutivos 
ou alternados, de membro efketivo do conselho, si não tiver 
faltado a um terço das sessões ordinarias. 

Art. 68. Os socios benemeritos ficarão isentos d$ pagar 
meusa.l.idades, desde a data em que essa distin~ão lhes fór 
confel"ida. 

Art. 69. Os soeios fundadores e benemeritos são membros 
hollQrarios do conselho, quando não sejam ei'eetivos; nessa 
qualidade têm competencia para discutir, mas não têm. direito 
para votar. 

CAPITULO XII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 70. Ossocios qu~ necessitarem de SOCC(}rro da. soci~daàe 
o communicario par escripto ao 1° secretario ex:pondo com 
verdade e singeleza o estado de suas circumstancias. O secre
tario dara conhecimento do facto ao presidente, que providen
ciará nos limites de suas faculdades si o caso fór urgente, ou 
mandara ouvir a commissão de beneficencia que, por seu turno, 
informara o conselho para este resolver como fôr de justiça. 

Art. 71. Os socios que quizocem remir-se da contribui
ção mensal, poderão fazel-o em qualquer tempo pela quan
tia determinada no § 4° do art. 5° ; neste caso terão direito 
ao desconto correspondente a um terço das mensalidades que 
tiverem pago. 

Art. 72. O soeio que ausentar-se do lmperio sem o comnm
nicar por eseripto ao· conselho, continuara sujeito ao paga
mento de sua contribuição mensal, e na falta desse cumpri
mento a eliminação da sociedade. 

Art. 73. Os socios de qualquer c)asse não poderão votar 
nem ser votados em quanto forem pensionistas ou soccorridos 
pela sociedade. Estão nas mesmas condições os que e:s:~rce
rem emprego retribuído pelo cofre social, e bem assim os 
socios de menor idade. 

Art. 74. O anno social principiara a contar-se do dia G 
de Janeiro de 1882. 

Art. 75. A sociedade não poder:i fazer juncção com 
qualquer outra, nem fazer ou contrahir emprestimos, sejam 
quaes forem as vantagens offerecidas. 

Art. 76. Si o conselho entender que deva haver alguma 
manifestação de regozijo para memorar a fundação da socie
dade, a poderà fazer no dia 15 de Agosto por set• esta a data em 
que foi descoberta a primeira ilha do Archipelago Açoriano. 
denominada« Santa Maria.» 

Art. 77. Findo o prazo marcado no § 3° do art. fo, a 
dissolução da sociedade poderà ser proposta pela maioria do 
conselho administrativo e decretada pela assemblàa geral 
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convocada expressamente para esse fim, onde, depois de dis
cutida a mataria, serà ella votada em outra sessão na qual 
se achem representados dous terços, pelo menos, dos socios 
resid(;}ntes na Côrte. 

Art. 78. Resolvida que seja a dissolução pela assemblea 
geral, esta nomeará uma commissão de cinco membros que re
duzirá a dinheiro todos os valores da sociedade (excepto os 
livros) para serem repartidos com igualdade e precisamente 
applicados a fins de caridade pelas ilhas do Archipelago Aço
riano e pelos hospitaes da Santa Casa da Misericordia e da 
Beneficencia Portugueza estabelecidos no Rio de Janeiro. 

Paragrapho unico. Os livros pertencentes ao gabinete de 
leitura, serão escrupulosamente repartidos e ofl'erecidos -
metade a uma sociedade litteraria brazileira e a outra me-. 
tade ao Lyceu Litterario Portuguez. 

Art. 79. Os presentes estatutos poderão ser alterados ou 
reformados por proposta do conselho, a.pprovada pela assem
bléa. geral em sessão expressamente convocada para esse fim., 
mas sómente depois que tiverem decorrido tres annos, con
tados da data de sua approvação pelo Governo Imperial. 

Approvados em sessão da assembléa geral de 22 de Agosto 
de 1881. (Seguem-se as assignaturas.) . 

DECRETO N. 81i72 - DE 8 DE ABRIL DE i882 

Conccúe privilegio a João Lconi de Lacaille para Ós apparelhos ile sna im·ençãu 
do~nid'ós:_f !ixação dos oleos esscnciaos do . .".~é e suas applieações. 

Attendendo ao que Me requereu João Leoni de Lacaille, e 
de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da 
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conce
der-lhe privilegio por dez annos, par:t os apparelhos de sua 
invenção destinados a um novo processo de fixação dos oleos 
essenciaes do cnfé e suas applicações, segundo a descripção 

'que depositou no Archivo Publico, com a clausula de que sem 
·o exame prévio dos referidos apparelhos não será effectivo o 
privilegio, cessando a patente nos casos previstos no art. iO 
da Lei de 28 de Agosto de i830. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio c 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Pala cio do Rio de Janeiro em 8 de Abril de i882, 61 o da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jfanoel ,ilves de Araujo. 
·~-:..:A:AP~.:AJ> 
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DECRETO N. 8~73-DE 8 DE ABRir. DE :1882 

Concetle a Gustavo Josó Alberto privilegio para o baneo de sua invencão 
destinado ás escolas, - -

Attendendo ao que Me requereu Gustavo José Alberto, 
e de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador 
da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conce
der-lhe privilegio por oito annos para o banco de sua inven
ção, destinado ao uso das escolas, a que denominou- mixto-
segundo o desenho que apresentou e fica archivado. · 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 8 de Abril de !882, 6i• da 
íniiPpe.nrlencia e do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8474 - DE 8 DE ABRIL DE t88i 

1:oncetin permissão a Francisco Couto da Silva o ao Dr. Antonio Caetano da 
Siln Lara, para lavrarem crystaes na Provinda d11 Goyaz. 

Attendendo ao que Me requereram Francisco Couto da 
Silva e o Dr. Antonio Caetano da Silva Lara, Hei por bem 
Conceder-lhes permissão para lavrarem crystaes em terras 
devolutas situadas na serra dos Crystaes, na comarca de 
Santa Luzia, na Província de Goyaz, mediante as clausulas 
que com este baixam, assignadas por Manoel Alves de Araujo, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 8 de Abril de !882, 6:1• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o ImperadQr. 

1Jtlanoel Alves de Araujo. 
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Clausulas a que se ref"ere o Decret.o n. 84')'4 
dest.a data 

Ficam concedidas a Francisco Couto da Silva e a•J Dr. 
Antonio Caetano da Silva Lara, pelo prazo de 10 annos, 
113.560.000 m2 ou 9.000.000 de bracas quadradas de terrenos 
devolutos na serra dos Crystaes, comarca de Santa Luzia, iln 
Província de Goyaz, para nelles lavrarem crystaes. 

11 

Dentro do prazo .de dons annos, contados desta data, o~ 
concessionarios farão medir e demarcar o referido territorio 
e apresentarão a respectiva planta ao Presidente da província. 
que mandará verificar a exactidão por Engenheiro de sua 
confiança, correndo as despezas da medição e as de verifica
ção por conta dos concessionario~. 

III. 

Os concessionarios ficam obrigados : 
L• A apresentar em á approvação do Governo a planta da,

obras que tiverem de fazer para a extracção dos crystaes. F.sta 
planta deverá ser levantada por Engenheiro de minas ou por 
pessoa reconhecidamente habilitada neste genero de trabalho. 
na escala de i :!00.000. 

Fica entendido que os concessionarios não poderão fazer 
cavas, poço.s ou galerias para a lavra sob os edificios e a ii.i 
metros de circumferencia delles, nem sob os eaminhos t> 
estradas publicas e a !O metros de sua margem. 

~. • No caso de ser necessario fazer poços e galerias, a collo
earem e conservarem na direcção dos trabalhos da lavrá Enge
nheiro habilitado ou perito, cuja nomeação será confirmad:1 
pelo Ministerio da Agricultura, Commermo e Obras Publicas-

3.• A pagarem annualmente cinco réis por braça quadrada 
( (1.,8~ metros quadrados ) do territorio concedido na fórma do 
que dispõe o § i • do art. 23 da Lei n. !507 de 26 de Setembro 
de :1867, e a entrarem todos os annos para o Thesouro Nacional 
com a quantia correspondente a 2 % do producto liquido da 
lavra. 

o\.• A sujeitarem-se ás instrucções e regulamentos que 
forem expedidos para a policia das mmas. 

5.• A indemnizarem os prejuízos causados pelos trabalhos da 
lavra, que provierem de culpa ou inobservancia dos preceitos 
da sciencia e da pratiea. 

Esta indemniz~o consistirá na quantia qne fôr arbitrada 
pelos peritos do Governo ou em trabalhos que forem indicados 
para remover ou remediar o mal causado, e na obrigação de 
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proverem á subsistencia dos indivíduos que se inutilizarem 
para o trabalho, ou das familias dos que falleeerem em qual
quer dos casos acima referidos, 

6. o A darem conveniente direcção ás aguas eanalisadas para 
os trabalhos da lavra ou que brotarem das excavações e ga
lerias, de modo que não fiquem estagnadas, nem prejudiquem 
a terceiro. 

Si para o desvio destas aguas fôr preciso passar por pro
priedade alheia, os concessionarios pedirão préviamente o 
consentimento do proprietario. 

Si este lhes fôr negado, requererão ao Presidente da pro
víncia o necessario supprimento, mediante fiança prestada 
pelos concessionarios, que responderão pelos prejuízos, perdas 
t\ damnos causados á proprieda"de alheia. 

Para concessão de semelhante supprimento o Presidente. da 
província mandará, por editaes, intimar os proprietarios para, 
Jentro do prazo razoavel que marcar, apresentarem os motivos 
de sua opposição e requererem o que julgarem neeessario 
a bem de seu ditcito. 

O Presidente da província concederá ou negará o suppri
mento requerido á vista das razões expedidas pelos proprie
tarios ou á sua revelia, da qual poderão os interessados re
correr para o Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas. 

Ésse recurso, porém, sómente será recebido no effeito 
devolutivo. 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, pro
ceder-se-ba immedlatamentc á avaliação dos prejuízos pro
vados pelos proprietarios. 

Esta avaliação será feita por arbitros nomeados, dous pelos 
concessionarios e dons pelos proerietarios. Si houver empate 
será decidido por um quinto arbitro nomeado pelo Presidente 
«la província. 

Proferido o laudo, os concessionarios serão obrigados n 
effectuar no prazo de oito dias o deposito da fiança ou paga
mento da importancia, em que ror arbitrada a indemniza~:ão, 
sem o que não lhes será concedido a supprimento da licença. 

7. • A remettetem semestralmente 110 Governo Imperial, por 
intermedio do Engenheiro fiscal e do Presidente da província, 
um relatorio circumst:,nciado dos trabalhos em execucão ou 
já concluídos e dos resultados obtidos na lavra. • 

Além destes relatorios, serão obrigados a prestar quaesquer 
esclarecimentos que lhes forem exigidos pelo Governo ou por 
seus delegados. 

A inobservancia do que fica dito nos §§to e i• Ja presente 
clausula será pu.nida com as penas de diminuição do prazo da 
concessão por um, dous ou tres annos, a arbítrio do Governo, 
e com o da caducidade da mesma concessão, dada a reinci
dencia, o que tamiJem será applicavel á inobservancia do que 
se est~ tu e nos §§ 3• e g,. o 

Nos outros casos o Governo poderá impor multa de !00~ 
a ãOO~OO. 
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8.0 A remetterem ao governo amostras de crystaes ou de 
outro mineral que descobrirem e quaesquer fosse1s que forem 
encontrados nas exeavações. 

IV 
O Governo mandará, sempre que julgar conveniente, exa

minar os trabalhos desta lavra e inspeccionar o modo como 
são cumpridas as clausulas desta concessão. Os concessionarios 
serão obrigados a prestar aos inspectores os esclarecimentos . 
de que carecerem ·para desempenho de sua commissão. . 

v 
Sem permissão do Governo não poderão os concessionarios 

dividir o territorio que lhes fôr concedido e por sua morte 
seus representantes serão obrigados a executar rigorosamente 
esta clausula, sob pena de perda da concessão. 

Tambem não poderão lavrar qualquer outro mineral sem 
autorização expressa do Governo Imperial. 

VI 
Caduca esta concessão : 
i. o Não sendo inaugurados os trabalhos dentro do prazo 

de dons annos, contados desta data ; 
2. o Por abandono ; 
3. 0 Deixando de lavrar a jazida por mais de 30 dias, sem 

causa de força maior, devidamente provada; 
Nesta ultima hypothese a suspensão dos trabalhos não 

excederá o prazo que fôr marcado pelo Governo para a re
moção das causas que a tiverem determinado. 

li. o No caso de -reincidencia de infracção a que esteja 
imposta pena pecuniaria. 

VII 
A infracção de qualquer destas clausulas, para a qual não 

se tenha estabelecido pena especial, será punida com a multa 
de f.OOI a5oonooo. 

VIII 

Os concessionarios só poderão transferir esta concessãó por 
successão legitima, por testamento ou adjudieaçãa para 
pagamento de credores, precedendo, porém; permissão do 
G~ve~no, que não a concederá si os concessionarios propostos 
nao tiverem as faculdades precisas. 

IX 

Si a C!>mpanhia fôr estrangeira, será obrigada a constituir 
11:0 Braz1l pessoa habilitada para representai-a activa e pas
Sivamente em Juizo ou fóra delle, ficando estabelecido desde 
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já que as questões suscitadas entre ella e os particulares serão 
discutidas e definitivamente resolvidas nos Tribunaes do 
lmperio, de conformidade com a respectiva legislação, e as 
que se levantarem entre ella e o Governo Imperial, por 
nrbitros. 

X 

A decisão arhitr3l será dada por um só arbitro, si as partes 
accordarem no mesmo individuo; no caso contrario, :porém, 
c3da umn nomeará seu arbitro, sendo o terceiro, CUJO voto 
será decisivo, nomeado por accôrdo de ambas as partes. Não 
se chegando a este accôrdo, o Governo apresentará um e os 
eoncessionarios outro nome de pessoa reconhecidamentr. 
qualificada, e a sorte decidirá entre ellas. 

Palacio do Rio dr .TanP.iro em R de Abril dP. 1882.- Manoel 
A lw~.~ dl'! A rn.u:fo. 

DECRETO N. 8475 - DE 15 DE ABRIL DE 188i 

Approva os estatutos da Sociedade-União Paraonse~ 

Attendendo ao que requereu a directoria. da Sociedade -
União Pa.raense,-e Conformando-me com o parecer da Secção 
dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado em 
Consulta de 24 de Agosto de 1881, Hei por bem Approvar os 
estatutos da mesma sociedade. 

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

Rodolpho Epiphanio de Souza Dantas, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha. entendido ç faça executà.r. Palacio do Rio de Janeiro 
em i5 de Abril de 1882, 61° da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador, 

Rodolpho Epiphanio de Souza Dantas. 
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Estatutos da Sociedade-Uniã.o Para.ensc 

~ECÇ.\0 

D \ SOCIRDADI; 

CAPITULO I 

DA OitGA~IZAÇÃO E FINS DA SOCIEDADE 

ArJ;. L• A sociedade denominada União Paraense, com séde 
na capital do Imperio, compor-se-ha de todas as pessoas que 
a ella forem admittidas na conformidade dos presentes estatutos. 

Art. 2." A sociedade tem por fim pugnar pelos interesses 
da Província do Pará, concor.rendo para o seu melhoramento e 
prosperidade, e promover o bem estar dos seus socios. 

CAPITULO H 

DOS SOCIO>< 

Art. 3.• Os socios são etfectivos, correspondentes, hono
rarios e benemeritos. 

Art. 4. 0 São socios effectivos os que, residindo na séde da 
sociedade, tomarem parte activa nos seus trabalhos. 

Par!lgrapho unico. Sérão considerados socios íundadares 
os que se inscreverem nos registros da sociedade até subirem 

·á approvação do Governo Imperial os presentes estatutos. 
Art. 5.• São socios correspondentes os que, residindo fóra 

da sede da sociedade, se encarregàrem dos negocios da mesma 
nos logares da sua residencia. 

Art. 6.• São socios honorarios os qu~. não podendo tomar 
parte directa nos trabalhos da sociedade. lhe prestarem ser-
viços de qualquer natureza. · 

Art. 7. • Os serviços a que allude o artigo anterior, quandQ 
relevantes, darão direito ao titulo de benemerito. 

Art. 8.• Serão sócios effectivos· sõinente 6s filhos da Pro
v~ncia do Pará e os , estranhos que nella tenham interesses 
vmculados. 
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CAPITULO lii 

DA :I.DMISSÃO DOS SOCIO~ 

Art. 9. • As condições para admissão dos socios, uma vez 
respeitados os requisitos do capitulo 2°, são da exclusiva apre
ciação do conselho administrativo, com e1:cepção da classe dos 
benemeritos, sobre que só poderá pronunciar-se a assembléa 
~eral mediante proposta daquelle. 

Art. 10. Nenhum· socio será admittido senão precedendo 
proposta. ao conselho administrativo, assignada. por tres mem
bros da sociedade. 

§ 1. 0 Apresentada qualquer proposta nas condições acima. 
será, depois de aberta e lida em sessão daquelle conselho, 
affecta ao conhecimento da commissão de syndieancia. 

§ 2. o Informada â proposta pela commissão de syndicancia, 
se~â submettida á apreciação e votação do mesmo conselho. 
sendo rejeitada a que não reunir dous terços dos votos 
presentes. 

§ 3. o As propostas relatiyas a ::;ocios benemeritos serão 
igualmente sujeitas á aprec1ação do conselho administrativo, 
que as fará suas para submettel-as á decisão da assembléa 
geral, si assim resolver a maioria dos membros presentes. 

CAPITULO I\" 

DOS DIREITOS F. nF.V~!RF:S DOS SOC!OS 

Al'L. 11. São_· direitos dos socio;; : 
§ 1.• Tomar parte nos trabalhos da sociedade, \'Otar f' sm· 

votado para os differentes cargos da mesma. 
§ 2.0 Gozar dos beneficios que a sociedade dispensar de 

accôrdo com os fins da sua instituição. 
§ 3.0 Propor á assembléa geral as reformas convenientes 

a.os estatuto3 aa. sàciedade. 
Art. 12. São deveres dos socios: 
§ 1. o Zelar os interesses da soeiedade e a religiosa obser

vanci:l. dos seus estatutos. 
§ 2. 0 Contribuir para o fundo social com as quohs marcadas 

ne11tes estatutos. 
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CAPITULO V 

DOS FT.!NDOS DA SOCIEDADE 

Art. 13. Os fundos da sociedade compor-se-hão : 
§ f.o Das contribuições a que são obrigados os &ocios na 

fórma dos arts. 14 e 15. 
§ 2. li Dos dona ti vos que sob qualguer titulo receber a sociedade. 
Art. 14. Nenhum sacio serà mscripto nos registros d;t so

ciedade nem receberá o competente diploma sem o pagamento 
prévio da joia de 12$000. . 

Paragrapho unico. Exceptuam-se da presente disposição os 
sacias benemeritos e honorarios, que são isentos de contribuição 
obrigatoria. 

Art. 15. Os socios etfectivos e correspondentes entrarão par:-~ 
os fundos da sociedade com a mensalidade de 2..~000. 

Art. 16. Nenhuma contribuição extraordinariâ podera re
cahir sobre os socios, salvo motivo gràve sujeito á deliberação 
da assembléa geral, precedendo proposta do conselho admi
nistrativo. 

Art. 17. Os fundos da sociedade, deduzida a sua despeza 
annual, serão convertidos em apolices da divida publica. ou 
titulas que igual garantia otferecerem, a juizo do conselho 
administrativo. 

SECÇÃO ll 

DA AD~!INJSTP.AÇÃO DA SOCIEDADE 

CAPITULO I 

DA ASSEMBLÉA GERAL, 

Art. 18. A assembléa geral, na qual tomarão parte todos os so
cios etfectivos e correspondentes, reunir-se-ha ordinariamente 
no 1° de Junho de cada anno, e e:s:traordinadamente quando 
assim o exigirem os interesses da sociedade. · 

Art. 19. Nas reuniões ordinarias da assembléa geral podem 
ser aventados, além dos que lhes competem pelos presentes 
estatutos, quaesquer assumptos que digam r'espeito ao bem da 
sociedade; nas extraordinarias, porém, limitar-se-hão os traba
lhos aos fins da sua convocação. 

Art. 20. A assernbléa geral, cujas resoluções serão soberanas 
nos limites das suas attribuições, funccionará, quando con
vocada pela. primeira. vez, com o numero de socios nunca 
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menor de 25 ; não comparecendo nessa convocação o numero 
fixado, far-se-ha segunda, declarando-se nos annuncios que a 
assembléa geral se constituirá com qualquer numero. 

Paragrapho unico. Não será. tomada resolução alguma sobre 
a conveniencia de qualquer alteração nos estatutos da so
ciedade senão pela maioria dos membros inscriptos nos re
gistros desta ; no caso, porém, de não haver essa maioria na 
primeira e segunda convocações, far-se-ha a terceira, declarando
se nos annuncios que a assembléa geral deliberará com os ao
cios que comparecerem. 

·Art. 21. Installada a assembléa geral sob a presidencia de 
um membro eleito por acclamação, o qual nomeará. os auxi
liares que julgar necessarios, passar-se-ha. em seguida a pro
ceder a eleição do presidente e secretarias q.ue devem dirigir 
os respectivos trabalhos. 

Não podem fazer parte da mesa da assembléa os membros do 
conselho administrativo, nem os empregados retribuídos da 
sociedade. 

CAPITULO li 

DO CONSELHO ADMINISTRATIVa 

Art. 22. O conselho administrativo da sociedade compor·se
ha do presidente, secretario, thesoureiro e mais nove membros, 
todos eleitos em uma sessão ordinaria da assembléa geral. 

Art. 23~ Ao conselho administrativo, que funccionará men
salmente, além das attribuições já assignaladas nestes esta
tutos, compete : 

§ f. o A direcção economica da sociedade, provendo ás ne
cessidades que occorrerem, para o seu regular andamento. 

§ 2. 0 A policia da sociedade e a. fiscalisação da eonducta de 
seus membros. 

§. ~·· Dar conveniente applicação aos fundos da sociedade9 

decidll" sobre a conveniencia das respectivas despezas e fixar o 
seu quantum. 

§ 4. 0 Applica.1· as penas consignadas nestes estatutos, pre
<.:edendo defesa do accusado, ao qual ficará salvo o direito de 
appellar para a a,ssembléa geral de qualquer decisão neese 
isentido. 

Art. 24. O pt•esidente9 secretario e thesoureiró, quando 
impedidos, serão substituídos por um dos membros do conselho, 
nomeado por maioria de votos ; e os demais membros substi
tuidos, por nomeação do conselho d'entre os membros inãcriptos 
nos registros da sociedade até a reunião da assembléa geral. 
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CAPITULO Ill 

DO PRESII>ENTJI:, SECRETARIO E THESOUREIRO 

Art. 25. Ao presidente do conselho compete : 
§ 1. 0 Representar a sociedade em todos os seus actos e 

perante as autoridades do paiz., não tomando., porém, a iniciativa 
de a.cto algum, além dos de mero expediente, sem prévia au
diencia e resolução do conselho administra.tivo. 

§ 2. 0 Ordenar a convocação das sessões da assembléa geral 
e do conselho administrativo, de accôrdo com os estatutos, 
e fazer executar as respectivas resoluções. 

§ 3.• Ordenar a eonvocação da assembléa geral quando 
requerida por tres ou mais socios. 

§ 4. 0 Assignar os diplomas dos socios e mais papeis da so
ciedade. 

§ 5.• Organizar e apresentar á assembléa geral um relatocio 
de todas as occurrencia.s relativas á marcha da sociedad~ du~ 
rante a sua administração. 

Art.· 26. Ao secretario do conselho compete: 
§ L o Todo o expediente ou correspondencia da sociedade. 
§ 2.• A redacção das actas das sessões do conselho, a sua 

publicação e transcripção no livro competente. 
§ 3.0 A confecção e expedição dos diplomas dos socios, que 

serão tambem por elle assignados. 
§ 4.0 A organização de um relatario, que apresentará annual

mente ao presidente do conselho, sobre os negocios a seu cargo. 
§ 5. 0 A conservação do archivo da sociedade. 
Art. 27. Ao thesoureiro, que em seus impedimentos será 

substituído pelo membro· do conselho administrativo que por 
este íõ.r design:ado, compete : 

§ 1.• A cobrança e guarda de todo o dinheiro pertencente a 
,;ociedade emquanto esta lhe não der o conveniente destino. 

§ 2.° Fazer as despezas autorizadas na fórma dos estatutos. 
§ 3. 0 Ter em boa ordem a escripturação da receita e des

peza da sociedade. 
§ 4.0 Ol"ganizar e apresentar ao conselho administrativo a~ 

conw correntes relativas a cada trimestre. 
§ 5.• Organizar o balanço annual quedeverà ser submettido á 

<~pprovação da assembléa geral em todas as sessões ordinarias. 

CAPITULO IV 

D.\S CO;IlMISSÕES 

Art. 28. Haverá as seguintes commissões eleitas em todas 
as sessões ordina.rias da. a.ssembléa geral : 

~ ... :Oe syndicancia, á qual compete informar sobre a. itlo
ueida.de dos cai1didatos á admissão na sociedade e sobre q.uaes
quer factos relativos à policia e ftscalisação da mesma. 
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2.a De contas, à qual incumbe examinar as contas e ba
lanços apresentados pelo thesoureiro e consultar sobre quaes-
quer medidas relativas á economia da sociedade. . 

3.a De legislação, á. qual pertence a redacção de todas as 
resolúções adoptada.s pela assembléa. geral ou pelo conselho 
administrativo. 

4.• De reforma de estatutos, á. qll11l devem ser atfectas quaes
quer propostas relativas á reformados presentes estatutos, antes 
de serem submettidas ao conhecimento da assembléa geral . 

.Art. 29. Além das commissões mencionadas no artigo an
terior poderão ser nomeadas outras, de caracter transitorio, 
para quaesquer fins. 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 30. A sociedade terá loga.r apropriado pllora. celebração 
de suas sessões e conservaçã6 do seu a.rchivo. 

Art. 3i. Todos os cargos da sociedade sio re-elegiveis, mas 
não aceumulativos. 

Art. 32. N·enhum socio poderá votar ou ser votado para os 
cargos da. sociedade sem estar quite das suas mensalidades 
ou de posse do competente diploma.. 

Art. 33. O conselho administrativo, ex officio ou mediante 
denuncia de qualquer socio, applicara as penas de adver
tencia, multa de 10$ até 50$ e eliminação dos registros da 
sociedade, segundo a gravidade do delicto, aos socios e func
cionarios que se mostrarem remissos no cumprimento de seus 
deveres ou pei-derem·as indispensaveis condições de mora
lidade, salvo sempre .o recurso do § 4° do art. 23. 

Art. 34. A sociedade prestará soccorros, quando os seus 
recursos o permittirem, aos socios que, por indigencia, delles 
carecerem. 

Art. 35. A sociedade terá os livros necessarios pat•a a sua 
escripturação com os termos de abertura e encerramento feitos 
pelo presidente. 

Art. 36. A sociedade celebrará, no dia :1:5 de Agosto de cad<J 
anno, uma sessão solemne exclusivamente destinada a com
memorar o anniversario da sua installação e da adhesão da Pro
vincia do Para á causa da independencia do Brazil. 

Art.37. As eleições a que se tiver de proceder,na fórma deste:; 
estatutos, serão feitas por escrutinio secreto, sendo as res
pectivas eedulas recebidas pelo presidente da assembléa geral 
e apuradas por dous escrutadores por elle nomeados. · 

Art. 38. A dissolução da sociedade, salvas·as disposições das 
leis em vigor, só poderá ser. decretada pela assembléa geral, 
quando ~stejam prese_ntes dous terç?S fl._oo membros iascriptos 
nos registros da SOciedade, salvo si, fe1tas duas convocações, 
não tiver comparecido esse numero, porque então poderá deli
berar na terceira com qualquer numero. 

Rio de Jan.eiro, 24 de Março de 1881. (Seguem-se as as~ 
:~ignaturas.) 
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DECRETO N. 8476 - DE 15 DE ABRIL DE f882 

Approva. os novos estatutos da Imperial Sociedade Musical de Soeeorros 
, ',: .,, . Mutuos Recreio de Botafogo. -

Attendendo ao que requereu a. directoria. da. Imperial Socie· 
d:tde Musical de Soccorros Mutilos - Recreio de Botafogo, e 
Conformando-me com o parecer da. Secção dos Negocios do Im
perio do Conselho de Estado, e:s:ara.do em Consulta de 25 de 
Janeiro do corrente a.nno: Hei por bem Approva.r os novos esta
tutos da. mesma sociedade. 

Quaesquer alterações que se fizerem nós ditos estatutos não 
poderão ser postas em vigor sem prévia approvação do Go
verno Imperial. ' 

Rodolpho Epiphanio de Souza Dantas, do Meu Co:i.selho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o 
tenha. entendido e faça e:s:eeutar. Pa.lacio do Rio de Janeiro em 
15 de Abril de 1882, 61° da. lndependencia. e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Ma.gestade o Imperador. 

Rodolpko Epiplw.nio de Souza Dantas. 

Estatutos da Imperial Sociedade Musicál de 
Soccorros Mutuos-Recreio de Botafogo 

CAPITULO I 

DA SOCIEDADE E FINS A QUE SE PROPÕE 

Art. 1. 0 A Imperial Sociedade Musical Je Soccorros Mutuos 
'- Recreio de Botafogo - é uma associação artística e philan
tropica, a mesma que em 8 de Setembro de 1867 foi instituída. 
na freguezia de S. João Baptista da La.gôa, com a denominação 
de·- Sociedade Particular de Musica Recreio de Botafogo
e a quem, por Portaria de 22 de Julho de 1874, foi concedido u 
titulo de - Imperial. 

Art. 2.0 Tem a sociedade por fim : . 
§ 1.o Sustentar uma banda musical d'entre seus associadoti 

que l;'o ella se queiram applicar, a qual tocará as vezes que forem 
prec1sas por deliberação do conselho. 

§ 2.o. Soccorrer a todos os seus associados quites, que forem 
necessitados e se acharem enfermos ou impossibilitados de tra
balhar, e contribuir para seus funeraes quando fallecerem e 
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fôr requerido no prazo de nove dias, a contar do falleci
mento, por pessoa da família ou amigo do fallecido ; esses soe
carros serão concedido,; aos que pertencerem á sociedade ha 
seis mezes, a contar da data do pagamento da joia. 

Art. 3. 0 A sociedade compor-se-ha de illimitado numero de 
socios de quaesqucr nacionalidades, os quaes dividir-se-hão nas 
seguintes classes: fundadores, remidos, contribuintes, alumnos, 
aprendizes, presidentes de honra, benemeritos, bemfeitores e 
honorarios. · 

§f. o São fundadores os que faziam pat·te da sociedade em 27 
de Outubro de 1880, os quaes terão o direito de se remir em 
(jUnlquer occasião com tt quantia de 20$000. 

§ 2. o São remidos os que por uma só vez entrarem para 
os cofres sociaes com a quantia de 80$, bem assim os que pro
puzerem 30 candidatos para a sociedade, tendo estes realizado 
suas respectivas entradas. 

§ 3. o São contribuintes os que tiverem de 12 a 30 annos 
de idade e pagarem a joia d.e 5$; no acto de sua entrada, e os 
que tiverem mais de 30 a 55 annos e pagarem 10$ de joia ; uns 
e outros pagarão 1$ de mensalidade em trimestres adiantados. 

§ 4. o São alumnos os que forem propostos nessa categoria, 
e como taes. habilitados a tocar em instrumento musical a 
parte que lhes fõr distribuída. 

§ 5. 0 São aprendizes o~ socios que, tend'.l preenchido ~.s 
formalidades exigidas no ~ 3° deste artigo, queiram aprondor 
musica. 

§ 6. 0 São presidentes do honra os socios que tiverem servido 
quatro annos como presidente do conselho, tendo preenchido 
as exigencias constan~es da ultima pa~te do parag1·apho se
guinte, ou tiverem, por iniciativa sua, feito entrar para os 
cofres sociaes' quantia superiGr a 1:000$000. . 

§ i. 0 São benemeritos os socios que propuzerem 50 candi
datos que realizem suas joias de entrada, bem como os que 
servirem na administração durante tres annos. 

§ 8.0 São bemfeitores os quo tiverem feito donativos ou 
prestado serviços à sociedade, avaliados em 500$000. 

§ 9.0 Serão honor;~rios os individnos estranhos á sociedade 
que tiverem prestado serviços avaliados em 500$, ou tiverem 
feito um donativo pelo menos de 100$000. 

CAPITULO li 

DA ADM!SS:\0 DE SO~I03 

Art. 4.o Para ser admittido socio desta so~ieda.-'le torna-se 
preciso : 

§ f. o Estar de perfeita sàude, quando fô~ proposto. 
§ 2.o Não estar envolvido em processo crime ne:n s;r dado a 

m1.us costumes. 
§ 3.o Ter um meio de vida honesto. 
J'ODEl! E:XECUTI\'0 JS82 27 
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§ 4.0 Residir nesta Côrte ou cidade de Nictheroy, dentro d:-, 
<Írea serdda por carros das companhias de carris urbanos. 

Art. 5." A proposta para sacio deverá conter o nome. idade. 
estado, profissão, nacionalidade, a rua e o numero da residencia 
elo proposto, com a declaração da classe a que queira pm·tencei'. 
o devera ser assignada por um socio. 

Arl. 6. 0 Logo qua a proposta chegar ao conhecimento c!o 
presidente do conselho ou de quem suas vezes fizer, este. 
depois ele a rubricar c numerai·, remetterá {t commissão de syrr
'licancia, que devor:1 dar pm·cccr sobre ella na primeira sessão 
•JUO se effectuar. 

Art. 7. 0 O candidato pt·oposto para alumno da banda, c que 
tenha as habilitaç·:es mencionadas !la ultima parte do § 4° cl,o 
'"rl. 3", não pagará joia nem mensalidades. 

A:·L. 8. 0 O socio remido ou Colltribuinte, que r1uizer gozai' elas 
roguli:os mencion[lclas na 1" par:c do art. 2° destes esta~uto~. 
<.:.poder.:.. fazer officianclo nesse sentido ao conselho : p01·em s<, 
,JiJpois de set• reconhecido habilitado,peht forma designad.1 no 
~ 4·> do art. 4°, tomar:i o titElo do alumno, e ficare•, si fôr cot~
t:·iGuinte, isento de mensalidade. 

,~,·~. 0.o São do,-ercs <los socics aimnnos : 
::::; '1 :) GJn1pa.1·c~oi~, mnniclo d:) inst:·tur!ento qu8 tocar, D-OS Cl~-

,·~.ins o ús scthidas 'lu e o conselho dolil.Jerar. 
~ 2.·) Campl·i~~ tod~ts ~s o1·:iens t!o l~cgcntc rla r:.ula de n:.usic:. 

r; Jv professor-. <iuando cxt~ec!id:-ts de confo:·nlid:J.,dn cena :: ·: 
r!}spos!,:.Jes do p~~ag.:.>apb•) :1i1~ccedbntc, e assig-n::u.~ seu l:·'lll·.' 

1:c liYto ?.c p~cson~.as que~ p~i!';1. es:~e firn. deve1·~ h~v:cr 1:['~ f-:~1..::. 
<;O~ 0JlS~'.l0S • 

.§ .'j_'J Elc~Gr 1.1n1 Jo e 2o :·e:..;·ci!.~C~ '~0. ~nl~ (lc r .. '..-~""<.sie~\ e :_'_'.:'. 

~ ·: ~l~i~~:~~~~1~~:i:.~~;;:;:~~t~:::~~ \~~(;~::~;~;::~~:o~:{;~\~~::>~;~~~ ~~l ~)l'~;:-
li': ri:\i' O~l inutiliz::;.r. 

20 ;~ :: ·,'~:~;~~-~{~i;:~~-i!'·~~~,~· ~~~:J{'),,::o :'~~~;~~~~;~o 'rm:1dn :''):' ::: -
~ (i. J l~.ceita:· as pa.rlcs de :~1~u~·~.:a (:uc o J)l'ofessol' lhe cnLl'C

:-2·;·:-. c csforr.:ar-S;) l)Gr [·~e fL-:,~-. ~-:. c::e::~~~.C!:o êain:J::-tt:vcl eor,1 ~~-~ 
õ-;t,;~~- _ h::~.1Jiiit~'..5Õ0S. _ ~ 

~ , . ') Officiaj_· :.-t:) conscll:n ~r:(_::s ;:s vezes ;_:.uc nuo ··:os::', C.'>::~

ll~<'C( ·r;:· :tos C!~Srtios O'.l :is s~"~-~~(~ .. _..~ <.~,:. ix~ndti.. 
:~ ;")_ 0 E' cxp~cssanlelltc n~·jhi!~·i(~0 :t.o [~1:.!1111~0 üÜ~:-ll .. :: '~~>::~ 

cns:-.:os s2guidos, bcn1 ::tss:.~::. ::r:~~.;.:n~ ~10 colnD~l·ccoi' po:· cLl~':-) 
vczc~ ~:)nsecu~i~ ... ,.s nUC!,lHl.. ~-- ;~::.-::;..(~Z'- ~c~ll1a A de s::t:!i:· :.!:.co:·-
pol'i\d-1. .1 
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CAPITULO IV 

DEVERES DOS SOCIOS E~I GEUAL 

Art. 10. São deveres dos socios em geral: 
§ 1. 0 Observar os presentes estatutos. 

U9 

§ ~. 0 Aceitar e e:s:ercer com zelo qualquer cargo para que 
forem eleitos ou nomeados, sah•o si apresentarem motivos 
attendiveis, como sejam molestia, reeleição ou falta de habili
tações. 

§ 3.° Contribuir com a quantia de 1~ pelo diploma quando 
entrarem para a sociedade. . , 

§ 4." Comparecer ás assembleas geraes, quando legalmente 
convocadas, uma vez quo se achem quites até ao ultimo tl'i
mestre vencido e não estejam sendo soccol'ridos. Sendo alumno, 
a quitação sel':i provada de accordo com o art. 59. 

§ 5,.0 Proced0r com dignidade e respeito nas reuniões d:l 
aula e nas sahidas r1ue a banda fizer, bem assim nas sessões 
do conselho e das assembléas geraos. 

s 6. 0 Indemnizar a !sociedade da importancia que dell:::. 
tenham recebido como beneficencia, quando no fim de seis annos 
roq neiram romü·-se, pagando 48!) por umt~ só yez; não o po
denâo onLrotanto fazct· sem quo tcnh.tül proposto c sido ad
mittido pelo menos u:n socio par:< o gremio social. 

CAPITL'LO V 

D.\S PENAS I::ii GEUA": • 

.. A.rt. li. ?crdein cs Uircitos de socios : 
§ 1. 0 Os quo dcr;o?Cnl u1ais ele seis 1nezc:~ de mensalidudcs. 
§ ·2. 0 Os ala:1~nos l1ue não fii~cre::l dous toi·ços dos e:1s<Úo . .; 

c sa:1idas rr.lo ·se ci!.'cc ~na:-Gm no n:.esrno pra:~e> do ter~1po do pa
:·agrapho a:Hccc<lcn te~ s:..:.h·o si ;:;n~2sen~ar01n .i!lotivos ô1ttcn(1i
vcis :.1uc o conselh0 cons:(loru -accita·~·cis ; 11odendo os q :lt.: 
cstivcreln eornprc_hondidos nc~.5t3 paragi'apl;.~ ~Gl" dcsc:.Ilp;;.;lo:-' 
e os con1!!rchenchdo.-:; noS Í'> p;.:.gat· o dcLiLo. 

§ 3. 0 Os quo cnt:":J.l'Jrn pn~~~. a soeicJa:lc po~· f~t1sas iafo~In;;,
ções, smn os rcqaisiLos do art . .:1° c sons parageai)h~s. 

§ -1. 0 Os que so auscnt:--..rci:l se::1 participação p:.:..ra f0:"r-., d:J.: 
loga:·es rnarcadcs no § 4° do :irt. 4. o 

§ :S. o Os c! uo fo:·em conc!omnados e:n ulLim::: inst::\rrci:t po:· 
crirnc ~ontr.1. a hoJ.E"J.. ou contra ;1. p:·opl·ied.::.dc c o:; qr:.<J ex.tra
viarl)Jn dil!hciro ou qtl:<.lcpm· oi~jccto portcncentas ú socieil:::.de, 
ficantlo a ella o direito de os ::.averc:::l jaài · -. 

A'·t. 12. E' vwhdo a todo o socio injur: o c~n1fihP.:-ar)1'1:->-
nistrati~m ou :t :1t:"lr1t:e: funccion~rio r' ~~à'lfe', íl40At~4 ~ ''·· 

. "'' v/f/1;, ··, 
<·~·\. 

-:?\ 

D~p· ·-'-.~c:. '1._) 
'.~1.:_:_~,:;.. 
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isso praticar, provado que seja o seu procedimento e julgado 
pela assembléa geral, sera eliminado, fazendo-se "' competente 
nota na matricula, para que não possa em tempo algum ser 
readmittido. Fica entendido que não se podem considerar 
injuriosas as expressões empregadas com propriedade para 
demonstrar erros, violencias e abusos de autoridade do con
selho ou de qualquer funccionario da sociedade. 

Art. 13. O sacio que fór desligado da sociedade não tera 
direito a reclamar quantia alguma com que tenha entrado 
para ella. 

Art. 14. Perde o direito ao titulo de alumno o socio desta 
classe que se tenha feito propor para ·a sociedade, reconhe
cendo-se não ter as precisas habilitações. 

CAPITULO VI 

DOS DIREITOS DOS SOCI03 EM GZRAL 

Art. 15. São· direitos dos soei os em geral: 
§ 1. 0 E::~:ercerem todos os cargos da administração, si 

soubérem ler e escrever, e estiverem quite a com a sociedade, 
~er como socios contribuintes, quer como socios alumnos. 

§ 2. 0 Votat·em e serem votados de accô:·do com o § 4o do 
art. 10, para os cargos administrativos. 

§ 3. 0 Requererem ao presidente do conselho, quando neces
sitarez, certidão de qualquer documento existente na secre
taria, pelo que pagarão 2:)000. 

§ 4.0 Requererem a convocação da assem!:>léa geral extraor
dinaria por meio de um requerimento assignado por dez socios 
quites, quando entenderem que se lhes falta á justiça; devendo 
o requerimento ser entregue ao presidente do conselho, o (1ual 
convocara a assembléa geral dentro de quinze dias; e quando 
o presidente não o faça no prazo legal, poderão vs signatarios 
annuncial-a, declarando a causa. 

§ 5. 0 Protestarem contra a validade da eleição e deliberações 
da assembléa geral, quando conheçam que ultrapassaram os 
presentes estatutos. 

§ 6.0 Remirem-se tendo seis annos de sacio, pela fórma de
signada no § 6° do art. 10, e legarem, quando fallecerem, o 
direito as suas viuvas, filhos e filhas de receberem o que lhes 
tocar na fórma. do art. 21 e seu paragrapho • 
. § 7. 0 Receberem, em caso de doença, velhice ou provada 
1mpo~sibilidade de trabalhar, os soccorros estabelecidos nestes 
estatutos. 

§ 8.• Requisitarem da sociedade, durante os ensaios, sendo 
alumno ou aprendiz, um professor que lhes ensine musica. 

§ 9.• Continuarem, sendo alumnos, a gozar de todas as 
regalias permittidas nestes estatutos, pagando as mensalidades 
do§ 3~, art. 3°, quando resignarem a classe de S'JCiO alumno, 
n:>s termos do art. 9•, § 5.o 
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CAPITULO VII 

DEVERE$ DA SOCIEDADE E BENEFICENCIAS AOS SOCIOS 

Art. 16. São deveres da sociedade : 
§ f. o Estabelecer uma aula de musica, que funccionarã tres 

vezes por semana em horas designadas pelo conselho , na 
qual havorá uma commissão de tres alumnos afim de examinar 
os novos candidatos que forem propostos para alilmnos e 
aprendizes, e que, tendo as habilitações, na fórma do § 4o do 
at·t. 3° • devam receber o titulo de socio alumno. 

§ 2.o 'orçar na segunda assembléa geral ordinaria de cada 
anno a despeza que poderã ser feita no anno seguinte com a 
aula de musica, e marcar a beneficencia, a qual será calculada 
pelo saldo verificado no anno findo, de fôrma que nunca seja 
meno1· de 5$, nem maiot• de 33$000. 

Art. 17. A beneficencia de que trata o paragrapho ante
cedente seri calculada de accôrdo com a seguinte tabella : 

SALDOS VERiFICADOS NO FBI 
DE CADA ANNO 

DE:'\EFICEXCU.· AOS S6CIOS 

SlliPLES FOi"m~\DOCES EBEXEME• 

ClT OS 

Mais de 1 :000:) até 
» » 2:000$ )) 
)) )) :3:000$ )) 
)) )) 4:0008 )) 
)) )) 5:000$ )) 
)) )) 6:000:) )) 

2:000$ 
3:000:-; 
4:000$ 
5:000:'; 
6:000$ ...... . 
7:00081· ..••.• 

5A;OOO 
10$000 
15$000 
20!30001 ••• : •.• 
25$000 .••••.• 
30$000 ••••••• 

8~000 
13:';000 
18$000 
23.$000 
28:l;OOO 
33$000 

Art. 18. A beneficencia referida poderà ser diminuida 
assim como ser augmentada na mesma proporção, sendo o 
calculo feito entre a receita ordinaria e a despeza com os soe
corras. 

Art. 19. Para maior clareza da tabella especificada, fica 
subentendido que os S')Ccorros não poderão ser augmentados ou 
diminuídos de um anno para outro em quantia menor ou maior 
de 5:';, e, quando se verifique não haver saldo relativo que 
proporcione occasião de augmentar os soccorros, set•ão estes 
distribuidos como tiverem sido.no anno anterior. 

Art. 20. A sociedade creari uma caixa especial para a 
compra de um edificio, onde se estabeleça o archivo social, 
e nella será depositada qualquer quantia que se possa haver 
para esse fim. 
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Art. 21. A sociedade organizara em· cada anno social um 
beneficio, sendo o seu producto liquido dividido, com igualdade, 
no dia da posse da administração, pelas viavas e orphãos dos 
socios fallecidos. 

Paragrapho unico. A família do socio fallecido em estad'o de 
pobreza terá direito a uma pensão mensal de 10$000. 

Art. 22. A viuva de socio, para gozar da pensão e ser 
incluída no quadro respectivo, provará ter sido casada com 
socio quite que nada tenha recebido em vida, tel-o acompa
nhado até :i morte, ou ter estado delle separada por injasto 
abandono ou por outro qualquer justificado motivo ; sendo a 
pensão pa;;-a a cor.ttar da data do requerimento, e cessando com 
o casamento ou fallecimento. Na falta da viuva serão contem
plados os filhos legítimos ou legitimados, repartindo-se entre 
elles com igualdade a pensão, a quai cessará para os filhos 
quando tiverem 12 annos e para as filhas quando tiverem 17. 

Art. 23. As pensões estabelecidas nestes estatutos só poderão 
ser concedidas quando a sociedade tiver um capital de 10:000:(; 
em apolices. Ess.1s pensões serão pagas pela tabella do art. 
17 com o augmento de 5$000. 

Art. 24. Os socios que receberem o titulo de presidente 
de honra, quando estiverem enfermos recebe:·ão mais 3<!.;000 
que os socios fundadores e benemeritos. 

CAPITULO VIII 

DOS FUNDOS DA SOCIEDADE 

Art. 25. O fundo social será formado dos saldos verificados 
no fim do anno entre a receita e a despeza; considerando-se 
eomo receita ordinaria as mensalidades cobradas e os juros de 
apolices vencidos ; e extraordinaria outra qualquer receita 
que se arrecade. 

Art. 26. O fundo social ser:i convertido em apolices da 
divida publica do juro dé ô 0 /o ao anno, ou em acções de Bancos 
de bem firmado credito, o a em letras hypothecarias de socie
dades de credito real que tenham a garantia do Governo, não 
poden~o este, nem o predio q_~e para o ~uturo possa. possuir, 
ser alienados, senão em occaswes excepcwnaes, med1ante au
torização de dous terços de socios quites reunidos em assem
bléa geral. 

CAPITULO IX 

DO CO:\'SELHO 

Art. 27. A sociedade ser:i dirigida por um conselho com
posto de um presidente, um vice-presidente, f o e 2° secretarias, 
um thesoureiro, um procura.Qor e 12 conselheiros, os quaes 
elegerão d'entre si as commissões de que trata o art. 36. 
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Art. 28. O conselho, que forma o corpo executivo da so
ciedade, será eleito annualmente pela segunda assembléa geral 
ordinaria, e reunir-se-ha ordinariamente du~s vezes por mez em 
dias por elle designados, e extraordinariamente todas as vezes 
<1ue julgar preciso; as suas deliberações serão tomadas por 
maioria de votos, não podendo nunca funccionar com menos 
de dez membros. 

Art. 29. E' competencia do conselho: 
§ 1. 0 Tomar conhecimento de todas as faltas commettidas 

pelos socios alumnos e suspendel-os quando infrinjam estes 
estatutos, e conhecer da capacidade dos aprendizes afim de 
conferir-lhe;; o titulo de ahunno. . 

§ 2. 0 Nomear d'entre os socios os empregados precisos, 
quando o andamento social assim o exigir, e marcar-lhes os 
;·espectivos ordenados. 

§ 3.0 lnspecciona.r e fiscalisar os trabalhos e opera~ões, e re
gular o bom exito social. 

§ 4.0 Suspender e demittir os mesmos empregados quândo 
mal cumprirem seus deveres. 

§ 5.0 Suspender os socíos que incorrerem nas penas do 
2.rt. 12, e envidar todo o esforço afim de fazer effectivo o que 
11receituam os arts. 9 ~ 0 e 1 O e seus paragraphos · 

§ 6. 0 Preencher com os supplentes as vagas que se derem 
no conselho. 

§ 7.0 Nomear em sua primeira sessão annual, pela fórma 
designada no art. 16, uma commissão de tres membros dos 
mais habilitados em musica, da qual fará parte o ;·especHvo 
professor, afim de; por meio de pareceres, informar ao con;elho 
sobre as habilitações do novo candidato alumno Olj. aprendiz, 
na fórma do § 4° do art. 3.o 

§ 8.o Qbservar e fazer observar os presentes estatutos e:n 
toda a sua plenitude; 

§ 9. o Escolher o logar mais povoado d:1 fregueiia de S .. João 
Bap~ista da Lagôa, onde deva funccionar a secretaria, e 
<)ollocar uma caixa em logar conveniente onde os socios pos
sam depositar os officios dirigidos á sociedade. A caixa dever:i. 
ser aberta todos os dias. 

§ 10. Tomar conhecimento dos balancetes apresentados pelo 
ihesoureiro. 

§ 11. Tom!l.r contas ao thesoureiro de tres em tres mezes, 
approval-as ou rejeital-as e suspendel-o em caso de malver
sação, convocando a assembléa geral afim de providenciar a 
1·espeito. 

§ 12. Ordenar a convocação da assembléa geral extraordi
:Jaria, com excepção da autorizada no§ 4° do árt. 15. 

§ 13. Organizar um regill\ento interno, que não poderá. ter 
execução senão depois de approvado pela assembléa geral, e 
cumprir escrupulosamente, de conformidade com o § 2° do 
art. 16, a deliberação sobre o orçamento, tomada pela segunda 
assembléa geral ordinaria. 
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Art. 30. Ao presidente compete : 
§ 1. 0 Executar e fazer executar os presentes estatutos, e 

como o primeiro respo-nsavel, fiscalisar toda a marcha social, 
zelando por todos os meios a seu alcance a prosperidade da so
ciedade e nomear extraordinariamente as commissões iwces
sarias. 

§ 2. ° Confeccionar o rehttorio e apresentai-o impresso com 
o balanço do thesoureiro, depois de approvado pelo conselho, à 
primeira assembléa geral ordinaria ; convocar e presidir as 
sessões do conselho ; dirigir as discussões ; mn.nter· a ordem 
nos trabalhos, e suspender as sessões quando a ordem fôr 
alterada. 

§ 3. 0 Executar e fazer executar as ordens emanadas da 
assembléa geral e do conselho, c dar providencias acerca d::t 
enfermidade ou morte de qualr1uer socio. (§ 2• do a;·t. 2.o) 

§ 4. 0 Ordenar todas as despezas autorizadas pela assembléa 
geral e conselho. 

§ 5. 0 Assignar os diplomas e rubricar as contas de despeza: 
e todos os livros, recibos, etc. e as actas das sessões do con
selho. 

§ 0. 0 Despachar todos os requerimentos, representar ciYil e 
judicialmente, ou autorizar, po;· meio de procumção, de accordo 
com o conselho, pessoa habilitada para tratar dos negocias da 
sociedade. 

Art. 31. Ao vice-presidente compete: 
§ 1. 0 Substituir o presidente em todos os seus impedimentos, 

assumindo as suas attribui<;ões. 
Art. 32. Ao fo secretario compete: 
§ f. o Escripturar os li Vl'os pertencentes à secretaria, assigna;· 

os diplomas e registrar todas as actas c correspondencia, po
<lendo para esse fim requisitar um empregado que seja soci0 
e tenha habilitações. 

§ 2. 0 Annunciat· por ordem do p;·esidente o dia, Jogar e hora 
das sessões. 

§ 3.o Formar a matricula dos socios com a declaração do 
nome, idade, estado, nacionalidade, profissão, morad·a, classe 
social e da data dn sua approvação. · 

§ 4. o Presidir as sessões do conselho na falta do presidente 
c do vice-presidente. 

§ 5.o Officiar aos candidatos communicando-lhes a sua appro
vação e marcando-lhes 30 dias para pagamento da joia. 

§ 6. 0 Officiar igualmente aos novos eleitos, marcando-lhes 
o dia e a hora da posse ; bem assim aos novos regentes da aula, 
depois de ter conhecimento da eleição. 

Art. 33. Ao 2o secretario compete: 
§ 1. o. Substituir e coadjuvar o 1 o secretario nos trabalhos 

que lhe competem, menos em presidir. as sessões,. t?mar 
apontamentos e redigir as actas das sessões e proceder á lettur::t 
destas na sessão seguinte. 

Art. 34. Ao thesoureiro compete: 
§ Lo Inteira responsabilidade pelos bens da sociedade. 
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§ 2. 0 Arrec::~dar, por intermedio de agentes, toda a receita 
da sociedade, não podendo conservar em seu poder quantia 
superior a 500$, depositando o excedente em um Banco de con
fiança do conselho, em nome da sociedade, até attingir á 
y_uantia precisa para comprar apolices. 

§ 3.• Nomeat• d'entre os socios, e sob sua responsabilidade, 
cobradores de sua confiança, aos quaes arbitrará a porcentagem 
de 10 °/o· 

A porcentagem ou gratificação pela cobt•ança dos donativos 
e beneficios ficará ao arbitrio do conselho estipular. 

§ 4.• Apresentar ao conselho, trimensalmente, o respectivo 
balanço da receita e despeza do trimestt·e, e à assembléa geral 
o balanço do anno administrativo ; facilitar às respectivas 
commissões todos os documentos e explicações que lhe forem 
exigidos para os precisos exames. 

§ 5.° Cumprir as ordens do pt•esidente, de accórdo com os 
estatutos, e assignat• os diplomas. 

Art. 35. Ao procurador compete : 
§ f. o Coadjuvar e cumprir as ordens do presidente e do con

selho. 
§ 2.° Cumpri!· com zelo c fidelidade as missões que lhe forem 

confiadas, dando a tudo prompto andamento. 

CAPITULO X 

DAS CO:It:\I!SSÕES 

Art. 36. Haverá duas commissões· mensaes denominadas : 
hospitaleira e de syndicancia; e uma terceira com o nome 
de commissão de contas, que será tl'i:ncnsal. 

Arl. 37. A' hospitaleira compete : 
§ f. o Visitar os socios enfermos, logo que receba da secre

taria a competente guia, e abonar-lhe» a beneficencia a que 
tiverem direito, do que cobrará recibo. 

§ 2.o Ter todo o zelo no desempenho de sua missão, procu
rando informar-se do estado dos socios e dar-lhes a benofi
cencia, si os julgar no caso de serem soccorridos. 

§ 3.° Continuar a visi(;al-os de oito em oito dias, em<luanto 
estiverem doentes, inforniando ao conselho do seu estado, por 
meio de pareceres. 

§ 4. 0 Dar alta, quando julgar que <iualrruer associado já se 
acha em estado de não precisar da beneficencia, ficando salvo 
a este o recurso para o conselho e asseml>léa geral. 

Art. 38. Compete :i de syndicancia: 
§ 1. o Syndicar dos novos propostos, dando dentro de quinze 

dias :).S informações precisas por meio de pareceres, tendo todo 
o zelo na disposição do art. 4° e seus paragraphos afim de 
serem com justiça admittidos ou não no gremio social os pro
postos. 
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Art. 39. A' commissão de contas compete : 
§ 1. o Tomar as contas ao thesourciro, examinando todos os 

documentos, talões e escriptnração, do que apresentara parecer· 
na segunda assembléa get·al ordinaria. 

§ 2.0 Orçar a despeza que se tenha de fazer na nova admi
nistração com a aula de musica, e apresentar o respectivo orça
mento com o parecer de que trata o§ 1°, em conclusão especial, 
tomando por base a despeza feita no anno findo. 

CAPITULO XI 

DOS )IE)IHROS D.\ BAND.\ DE ~fUSICA 

Art. 40. São membros da banda : os dous regentes, o porta
estandarte e o professor. 

Art. 41. Ao fo regente compete : 
§ 1.° Como chefe da <tula, responsabilisar-se por todo anda

mento musical a seu cargo, tanto na secretaria como fóra 
della, logo que a banda se ache reunida. 

§ 2. 0 Receber os socios que tenham sido propostos para 
alumnos ou aprendizes de musica, quando enviados pelo con
selho e apresentai-os ao professor. 

§ 3.0 Informar por escripto ao conselho, na primeira sessilo 
de cada mez, sobre todas as occurrencias e faltas de com
parecimento aos ensaios e sahidas da banda, commettidas pelos 
alumnos. · 

§ 4.° Fazer os socios alumnos e aprendizes, nos dias de aula 
e sahidas, assignarem seus nomes no livro de presença. 

Art. 42. Ao 2° regente compete: 
Paragrapho unico. Substituir e coadjuvar o 1° regente nos 

trabalhos que lhe são inherentes. 
Art. 43. E' competencia do porta-estandarte: 
§ 1. ° Conduzir o estandarte em dias de sahida e consen·al-o 

sempre sob sua guarda. 
Art. 44. Ao professor compete: 
§ f. o Observar o regimento interno da aula, archivar e tet· 

sob sua guarda as peças de musica, e dal-as por minuta em 
uma relação ao regente da aula. 

CAPITULO XII 

DA ASSEMBLJÜ. GERAL 

Art. 45. A assemblea geral e o poder supremo da sociedade, 
onde terão assento os socios comprehendidos no § 4o do art. 10, 
e serã pr.esidida por.uma mesa composta de um presidente e dous 
secretar1os eleitos na occasião para esse fim, não podendo fazer 
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parte da mesma mes;~. nenhum membro do conselho, nem em
pregado estipendiado da sociedade. 

Compete-lhe : 
§ f.o Reunir-se ordinariamente no segundo domingo do 

mez de Outubro de cada anno, afim de ouvir a leitura do re
latorio e balanço geral e eleger a commis~ão de tt·es membros, 
de que trata o art. 39. 

§ 2.o Reunit·-se 15 dias depois da primeira sessão para dis~ 
cutir e votar o parecer da com missão de contas e eleger o novo 
conselho. 

§ 3.0 Reunir-se 15 dias depois da segunda sessão afim de 
empossar v, nova. administração. 

Ãrt. 46. A"assemblcia geral poderá reunil'-se extraordina
riamente qualldo;o conselho julgar conveniente, ou quando fór 
requerida de accôrdo com o art. 15, § 4°, não podendo func
cionar sem que estejam presentes, pelo menos, 40 socios quites. 

At·t. 47. Além do que fica prescripto, compete mais á as
sembléa geral: 

§ f.o Julgar a respeito não só das representações que lhe 
forem dirigidas em recursos das decisões do conselho, m:ts 
tambem de todo e qualquer assumpt@ que fOr submettido à su:t 
consideração, logo que não seja contrario aos estatutos. 

§ 2. 0 Alterar ou reformar os presentes estatutos, quando a 
experiencia mostrar essa necessidade, não podendo ter execu
ção essas alterações, antes de serem approvadas pelo Governo 
Imperial. 

§ 3.0 Decretar a eliminação dos socios que tiverem incorrido 
nesta pena, nos termos destes estatutos. 

§ 4. 0 Conceder os títulos de presidente de honra e socios be· 
nemeritos, bemfeitores e honorarios, precedendo proposta do 
conselho ou de 20 socios quites. 

Art. 48. Quando na primeira convocação da assembléa geral 
não houver numero para funccionar, o presidente do conselho 
mandará, dentro de oito dias, convocai-a de novo com tres dias 
de :mtecedencia pelos jornaes de maior circulação, e, si uma 
hora depois da.marcada não houver ainda numero, neste caso 
funccionarà com o que estiver presente. 

Art. 49. Tanto nas assembléas geraes extraordinarias como 
nas de posse, não se podet•ão tratar de assumptos estranhos aos 
da convocação, salvo si fór requerida e votada urgencia. 

CAPITULO XIII 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 50. Concluída a primeira parte dos trabalhos da segunda 
assembléa get·al, o presidente desta declarar:i que se vai pro
ceder á eleição do conselho, de que trata o art. 27, a qual po<ierá 
ser feita em uma so cedula, devendo antes suspender a sessão 
por 10 minutos. 
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Art. 51. Esgotados os 10 minutos, o presidente reunirá de 
novo a assembléa geral e nomeara quatro escrutadores, que 
tomarão assento na mesa, procedendo-se em seguida a chamada 
dos socios com direito a votar, e a recepção das cedulas qJie' 
serão, depois de concluído esse trabalho, conferidas com o nu-
mero de votantes. · 

Art. 52. Confirmada a exactidão, proceder-se-ha a apuração, 
lavrando-se no fim o competente termo com a designação dos 
nomes, cargos e quantidade de votos, cujo termo será assignado 
por toda a mesa eleitoral. 

CAPITULO XIV 

DA ELEIÇ:Í.O DOS REGENTES DA AULA DE MUiliCA. E DO PORTA-ES
.TA.NDA.RTE 

Art. 53. Pela fórma designada no§ 3o do art. 9o, tres dias 
depois da posse da nova administração, os socios alumnos, sob a 
presidencia do presidente do conselho, servindo os respectivos 
secretarias, reunir-se-hão em numero nunca menor da metade 
e mais um, dos alumnos em actividade, cuja identidade sera 
verificada pelo livro rle presença, e reconhecida pelo f o se
cretario, que apresentará uma relação dos que estiverem no 
caso de vobr e ser votados, c procederão á eleição dos regentes 
e do ]JOrta-estandarte. 

Art. 54. Feita a chamada pelo 1 o socreLario e reconhecida a 
legitimidade dos alumnos presentes, pl'Oceder-se-ha por meio 
de uma cedula contendo tres nomes, á eleição de um f o e 2o 
t·egentes, que deverão ser escolhidos d'entre os alurnnos, c de 
um porta-estandat·te, que seja socio, mas não instrumentista, os 
quaes serão em acto continuo empossados, fazendo disto o 2° 
secretario o competente termo eleitoral, que enviará ao con
selho administrativo afim de ser lançado em acta de sua pri
meira sessão. 

CAPITULO XV 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 55. Todo o socio alumno que, na fórma do § 4° do art. 
3o, tiver preenchido as formalidades exigidas no§ f o do art. 9°, 
será, no fim de seis annos, dispensado dos encargos dos referidos 
artigos e ficará considerado socio remido da sociedade. 

Art. 56. Todo o socio que se ausentat• dos logares desi
gnados no § 4o do art. 4o, e quizer ficar isento do pagamento 
de mensalidades, deverá officiar ao conselho administrativo, 
ficando com a obrigação de officiat• igualmente quando regresse 
dentro de 30 dias, não tendo direito aos soccorros estabelecidos 
senão tres mezes depois. 
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Art. 57. O socio que participar ausencia e não se ausentar, 
ou o que regressar e não fizer a participação no prazo marcado 
no artigo antecedente, fica considerado como atrazado no paga
mento de suas mensalidades. 

Art. 58. O socio que por moles tia precisar retirar-se para 
fóra do llio de Janeiro, e tiver para isso falta de meios, justi
ficando a molestia e a necessidade de ausentar-se, com attestado 
de medico, confirmado pelo de confiança da sociedade, receberá. 
pela thesouraria. dous mezes de beneficencia, na fórma desi
gnada na tabella do art. 17. 

Art. 5:}. Quando a socie:lade possuir o capital de 10:000$000 
em apolices, fornecera a quantia de 38$000 para enterro do 
socio, caso seja requerido por parentes ou pessoa autorizada, 
juntando ao requerimento documento de obito e recibo do tri
mestre findo. Si o socio fór alumno serão a sua identidade e 
quitação provadas com um certificado do 1° secretario,' tirado 
pelo livro de presenças, cujo certificado será considerado favo
ravel, uma vez que o socio não esteja incurso no§ 2° do art. 2." 

Art. 60. A sociedade c~eari uma insígnia representando a 
corôa imperial e o titulo da sociedade em lettras entrehçadas, 
que será distribuida pelos socios que fizerem um donativo de 2$, 
sendo ,permittido usar della em suas festividades achaudo-se 
a sociedade incorporada. 

Art. 61. Ao membro do conselho, que faltar a tres sessões 
seguidas, se officiará para comparecer, c si, na que se seguir, 
não comparecer, nem responder ao officio, julgar-se-ha ter re
signado o Jogar, chamando-se o supplente para o substituir. 

Art. 62. Si o supplente não a.nnuir ao convite, ou não com
parecer a duas sessões seguidas, se tomara apontamentos, em 
acta, dessa occurrencia, afim de que não pos3a servir no 
conselho nessa administrJ.ção. 

Art. 63. A aula de musica não poderá ser supprimida em
quanto a sociedade existir, po:lendo, porém, ser suspensos 
os ensaios por esp:1ço de seis mezes até um anno, ficando a sua 
suspensão dependente de prévia approvação da assembléa geral, 
a qual caberá. fixar o prazo da suspensão. 

Art. 64. Os socios fundadores e benemeritos terão assentJ no 
conselho, podendo unicamente discutir, devendo, porém, reti
ras-se no acto de qualquer votação. 

Art. 65. A sJciedade só poderá ser dissolvida nos casos 
previstos nos arts. 35 e 36 do Decreto n. 2711 de 19 de De
zembro de 1860, ou quando ella assim o resolver por deliberação 
de mais da meLaie dos socios quites c dous terços dos funda
·dores que existam, reunidos em assembléa geral para esse fim 
convocada; sendo semvre a votação por escrutínio secreto. 

Art. 66. Sendo deliberada a definitiva dissolução da sociedade, 
os fun<los que existirem e os pro:iuctos dos valores que possuir, 
depois de paga> todas as despezas e dividas, cas:> hajam, serão 
divididos igualmente e distribuié!os polas viuvas pobres de 
socios da sociedade. 

Este processo será confiado a uma commis.3ão eleita na mesma 
assembléa ger.1l que votar a dissolução definitiva, competindo-
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lhe mais fazer- publicar pelos jornaes de maior circulação o 
logar onde as viuvas devem enviar os seus requerimentos no 
prazo de 30 dias ; findos os quaes darà pela imprensa conta de 
sua missão. 

Art. 67. Os presentes estatutos, depois de approvados pelo 
Governo Imper-ial,. constituil'ão a lei organica da sociedade, não 
podendo ser reformados senão seis annos depois de sua ap
provação, menos o art. fo por S()r irrevogavel. 

Approvados em sessão da assemb!Ca geral de 22 de i\1aio 
de 1881. (Seguem-se as assignaLuras.) 

DECI1ETO N. 847í- D:l Hi DE AllUIL DE 1882 

2\í::l.nüa que sejam. executados cum aignma; sll!1iH'cs.;Ucs os novas csL.ll~lt::::; 

~~~ Soricd:ul~- ~'rcdílm~ei~. • 

Atten;lcndo ao que representou n Socicuado - Previdencin, 
1 Coni"o:·!:t<mdo· me co;n o parecer "da Secçi10 dos :\eg-or:ios do 
Imperio do Conselho de Estado, ~xart1do em Consulta de :H 
de Ontnbro de 1881: Eoi por bem qt:c os novos e,;tata:os da 
mc:<t:Ja sc,·icdade, apprrr;·ados pdo Dcerdo n. 81!;.1) de :t;i do 
.Iunho 1:o dito anno, sejam C\ecutados com ;:s supprc>sõcs: 
do qEuiiíic:.1tivo- Jirn1::Jdi!S- no ~ 2° do nrt. ~1-~, e de todo o 
.Jarag:·t!pho !.Inieo L:o :-~r~. !~·.j. 

Qnacsquc:· ontrus niLc!·::~:~cs I.JUC ~c Dzercn1 nos di!os C.:'ta
tutos i':Uo pvdcr~~o ~cr IJOSGns enJ vigo~· SPln prévi:-t t.J::pn~'"v'":l(:5o 
~:0 Go-~·er·no ~ill:>ei'i:d. 

L-:;~oit;;;:; -~~~;ii;:"l~:~:;~ Gn ~·.ruza !)Ü:1:::s, ~c: !.:r~·,: Cn::~o!;~o, 
~jlin.:s~l'.i :· St·~~rew~·io t·~d S.-.;t:\c:u ;_~c:-:. ::~6GCi·os (:o i,,;:: e~·i1), 
::ssi;~~ n t~l.n;~:! e:~h!~~t.:~:~i n !'::;·a f~XCG~~·;·::·. ~~J.!::c::> (~11 :~::·) Ue 
:an~_,Irv c:1~ 2~ l~e ~'·.!~rii Ce ··~~!;~:::::o ~~:o J~; It:U~;_;)cJ·!J-.:::cl:: c 
;:o In~pcrio. 
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DECRETO N. 8~78 - DE :W DE A !IR IL DE :1.882 

r.onsidora justitic:ulo o excesso do pra.zo mn.rcado para a eoudusiio da \'i agem 
redonda feita pelo .J•a•Jnelc - Rio Grande! 

Hei por bem, de conformidade com a clausula 22• das que 
baixaram com o Decreto n. 56::!7 de 9 de 1\I:do de :1874, consi
derar justificado o excesso do prvzo marcado püra a eonclusão 
da viagem redonda começada a H de Fevereiw ultimo pelo 
paquete -Rio G1·ande da companhia nar.ional de nave· 
gação a vapor. 

Manoel .A.lves de Araujo, do l\Ieu Conselho, Ministro c Se
cretario de Estado dos Negocios da Agric:dtun1, Commercio 
e Obras Publicas. assim o tênha en\cndido e faea exccutnr. 
Palacio do Rio de Janeiro em 1:5 de Abril de· 1882, 6fo da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua ?!Iap:estade o Imperador. 

Manoel Alves de l.raujo .. 

DECRETO:\. ti&í9- DZ 20 ilE AJl~IL DE 18~2 

Cor:.c~Cl~ü pernü:;s~o {t T,ú; J[o:·s~' (i,,;·! C,; t;.·:i(l'' ~1!t!,·i:::! [;!\''Ur"~!nc::- Cma.p ·:.•j. ·n .. zi:_·: 
l:~ti.'a f·,:J~C~·i.J!IJ.:L' -lD J::!pCrio. 

, At~ei:U~ndo ~.o qnc/?,ico. r: .. ql:c:',í_:;!. :1 The --~~t!'ttse and C'Jl:;niul 
ü}!~l'HW ..(.J.~SHJ'a:tCt: t.joínj)~llttJ~ ;,J:nt!f'd~ f3V:danl8D!n !'''i)i"C
S,'~~:~H~a_, e de coti:·ui·:·nir1:::iu : __ · lll~ :: ~:l:ni~~t I~t1~n:·d!f\t~·~ ~~l'SC-

~\~~~~{~;~~;~~:;-t~~~(~;~l~:::?r~:;:;:fo~;,.~?;i~\' ~~::?~Jll~l~(~~~i.i!~1~~.~~~~ 
<)'e~ ,1,,:-;:" •• 0 lH.!. (., • u .. ~.c~v~ ....... o ~[Jl I··-·· .(1, L::--L1o ..... ec.:.n~.o ~ . ....,t nc ... ..... 
~1cs:ü eiC.~fl3 e r:n~ ~~G ~=~nt•):' ... Uo Cr~:lt1e do ~t:!. ~3ai1ia l: 

:\:!~D.~In:>L~~o, V1e~i;::1:e :;..: e>i:t~u!D~ ~:~10 Lu:~1 c~::; h;liXtt:::. 
::s3lgf!.;.!dns i'o:· 1.~:::1oc~ .:·.;\~cs ,:e .:\r0u.io~ <!o Z\Ien Conselho_, 
1Ih1í~~i''2< e SGcr;·tnr!o de :~~~~i:iu ~~n~ :\egcc:os d3 . .:'~~ric:J.Hnr<::, 
Co:1~11;c;:-ci8 cl, ~Jbr;l~ PnLHr~:,.-:.. nue ns:-'!::1 o ter1ha cnte~Hiido ~~ 
fnc:} o~::.:;~:-:.::!~'. ~)~:J.:1c:o d:; l~iu ;L~ .:ri11eiro crn 1ü d~ .A!):.·H d~~ 
'!8.8:?, Gl o lia l~ldcp,~nden;~ia ~ à·'J I·~pc:-io. 
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Clausulas a que se ret"e1•e o Decreto n. 84.,.9' 
desta data 

I 

A companhia não efTectnará seguros de vida. 

11 

As operar,ões de sc~nros effectuadas por suas agencias 
ficam sujeitas á legislaç-~o do lmperio, sendo julgadas pelos 
Tribunaes brazileiros todns as questões suscitadas entre a 
companhia e os particulares. 

III 

A companhia depositará, em qualquer estabelecimento ban
caria das capitaes onde estabelecer suas agencias, a quantia 
de i O: 000;) p:1ra g-arantir suas operações, não podendo ser le
vantada emquanto não estiverem liquidados os seguros rea.
lizados no lmperio. 

IV 

A companhia cumprirú :JS disposições da legislação hrazi
leira, no que lhe forem :1ppl icáveis, ficando sujeita á respec
tiva penalidade no caso de inobservancia ou transgressão. 

v 
As alterações feitas em seus estatutos serão communicadns 

ao Governo Jmper!al, sob pena da multa de 200~ e de ser-lhe 
cassada essa concessão. 

Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Abril de i88:L- Manoel 
Alves dJ Araujo. 

DECRETO N. 8~80- DE 15 DE ADRIL DE 1882 

Conecdc permissão a Franeiseo Rodrigues ArJas para explorar ~incraes na 
Prorineia do Rio do Janeiro. 

Attendendo ao que Me 1equereu Francisco Rodrig"ues 
Arêas, Hei por bem Conceder-lhe permissão para explorar 
ourot cobre e outros mineraes nos municípios de Campos e 
S. Joao da Barra, da Província do Rio de Janeiro, mediante as 
clausulas que com este baixam, assignadas por Manoel Alves 
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de Araujo;do l\Icu Conselho, Ministro c Secretario de Es>adu 
das Negocios d3 Agri~ultura, Commercio e Obras Publicas, 
r1ue assim o tenha entendido c fa~a executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em Ui de Abril de 1882, oi o da Indep,enden~ia e 
do Im per i o. · 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Impcrauor . 

.!lfanoel .4/v:>s clJ Araujo. 

c:ausulas a que se ~·ef"ere o Dec;roeto n. 84§q} 
desta dat:a 

E' concedido o prazo dç dous annos, contado~ desta data, u 
Francisco Hodrigues Art~::Js pa1tt, sem prej:lizo dos direitos de 
terceiro, explorar jazidr.s u~. o_gyo, CQIJ..fl< c outros mineraes 
nos municipios de· Cnmpos e S. Joiio da narra, da Província 
do Rio de Janeiro. 

H 

As exploraç:.õe~ poder;-io ser feitas por qun!qua dos modc~ 
recommendados pela sciencia. As que se tiverem de fazer em 
terrenos possuidos, por meio de sondagens, cavas, poços, ga
lerias ou a céo aberto, não poderão 8er executadas sem auto
rização escripta dos proprietarios. Si esta, porém, lhe fõr 
negada, poderú ser supprida pela Presidencia da província, 
medi<mte fiança prestada pelo eoncessionario, qne respondera 
pela indemniza~;ão de todo~ os prejuizos, perdas e damnos 
causados aos proprietarios. . , . 

P;1ra concessão de semelhante snpprimento o Presidente da 
provincia mandará poi' editaes intimar os proprietarios para, 
dentro de prazo razoal-ei rp1e marcar, apresentarem os mo
ti\-os de sua opposi~~iJo e requererem o que julgarem ne
eessario a seu direito. 

lii 

O Presidente da prüvincia conc~derá ou negará o suppri
rn~nto. requet:icto á vi~ta das razões ex pendidas pelos pro
prtetnnos ou a revelia de~tes, ded;1rando os fundamentos de 
~ua decisão, da qual poder;lo os interessados recorrer para o 
Jiinisterio da Agricnitl!ra. Commercio e Ohr~s Publicas. 

Este recurso, porém, sómente será ~·ecebido n::> e!feito de
volutivo. 

IY 

Deliberada !l concessão do supprimento da licença, proce
der-se- ha immediatamente á av<lliaçào da fiança, de que trata 
a clausula 2•, un da indemnização dos prejuízos allegados 
pelos proprietarios, por meio de arbitras que serão nomea· 
dos, dous pelo concessionario e dous pelos proprietari::>s. Si 

P0[•E" ExtC!:TI\•O 1882 28 
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houver empate, será decidid·) por um quinto arbitro, nomeado 
pelo Presidente da provinci~. Si.Os terrenos pertencerem ao 
Estado, o quinto arbitro serà nomeado pelo Juiz de Direito. 

J>roferido o laudo, o concessionario será obrigado a effectuar 
no prazo de oilo dias o deposito da fiança ou pagamento da 
importancia em que for arbitrada a indemnização, sem o que 
n.~o I h e :;erá concedido o supprimento da licença. 

v 
A inuemnü.óo~ão d.e que trata a clausula antecedente ser;í 

devida ainrtn qu:mdo as explornções forem feitas em terrenos 
de propriedade do concessioilario ou do Estado, uma vez que 
della pOfGa prcwir dnmno ou prejuizo aos proprietarios con
rront~nt~>s. 

VI 

:.~orú igualr.nerde obrigado a restabelecer á sm1 custa c. curso 
natural das aguas que tiver de desviar de setl leito, pela 
necessidade dos tr.,balhos da exploração. Si o desvio dessas 
:1guas prejudic~r a terceiro, nãn poderá fazer sem licença 
úeste; que poderú ser supprida mediante indt-mniza~·ão. ru' 
ft\rma c.st~!Jelecida na clausula 'i,." 

VH 

Si dos trabaihO$ da exploraçiiv resultar a formaçãü d·· pan
tanos ou estagnação de aguas que possam prejudic;~r a saude 
dos moradores da circumvizinhança, o concessionnrio ser:í 
obrigado a des~ecar os t'lrrP.nos alagados, restituindo-os a seu 
antigo estado. 

vm 
As pesquizns de minas pormeio de cavas, po~·c.~ t- g<üerias 

no territorio desta concessão não terão logar : 
L o Sob os edificios e a !5 metros de sua c!rcumf,,rencía, 

salvo, na ultimn hypothese, sómente com consentimento ex
presso e por escripto do respectivo proprietario. Este consenti
mento não poderá set· supprido pela Presidenci<J d<J província; 

~-o Nos caminhos e '3Stradas publicas e n li) metros de 
cada lado delles ; 

:J." Nas povoarues. 
IX 

O conces~ionario far<~ k-nmtar phlntas geologk~' ~ tupogra
pllica dos terrenos explorados com perfis que demonstrem, 
tanto qu2nto permittirem os trabalhüs que tive~ feito, a 
&uperposição das camadas mineraes, e remettera .~s ditas 
plantas por intermedio da Presidencia da província a Secre
taria de Estado dos ~egoc.ios da Agricultura, {ommercio c 
Obras Publicns. acomoanhadas : 

L o De amostrns dos ~~~·<:mos mineraes e dft~ nríedades 
das ramada~ de terra ; 
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2. o De uma descripção minuciosa da possança das minas, 
dos terrenos de dominio publico e particular necessarios á 
minera<:ão, com designação dos proprietarios, das edificações 
nelles existentes e do uso ou emprego a que são destinados. 

Outrosim indicará qual o meio mais apropriado para o 
transporte dos productos da mineração e _qual a. distancia 
entre cada uma das minas e os povoados mais prox1mos. 

X 

Satisfeitas as clausulas deste decreto, ser-lhe·ha concedida 
autorização para lavrar as minas . que descobrir nos Jogares 
por elle indicados, si provar ter a faculdade precis11 para, por 
si ou por meio de companhia que organizílr, manter os traba
lhos da mineraçiio no estado exigido pela possança das minas. 

Na hypotbese de não ser-lhe concedida a lavra das minas, 
como descobridor destas terá direito a nm premip lixado pelo 
Governo, segundo a importancia das minas, e que lhe será 
pago por aquelle a quem forem ellns concedidas. 
~o acto da concessão da lavra serão estabelecidas condi

~-ões que Governo entender convenientes no interesse, quer 
da minera'çiio em geral, quer do Estado e dos particulares. 

Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Abril de 1882.- Ma
noel Alves de At·m,jo. 

DECRETO N. 8481 -DE 15 DE ,\BR!I, DE 1882 

Con,cuo priYilogio a Jllartcl Viccutc Porto Successores para o proeosso de 
sua invenção, destinado á fabricação do o,h·acto de hcn·a ~!!l• 

Attendendo ao que Me requereu Martel Vicente Porto Suc
cessores, e de conformidade com o r•arecc~r do Conselheiro 
Procurador da Corôa, Sob3rania e Fazenda Nacional, Hei por 
bem Conceder-lhe privilegio por 10 annos para o processo de 
sua invençiio, destinado á fabrica0ão do e:s:tracto liquido de 
herva mate, segundo a descripção que depositou no Archivo 
Publico, com a cla,usula de que sem o exame préYio do referido 
processo não será 'effJcti1·o o privilegio. cessando a patente no~ 
casos previstos no·art. 10 da Lei dcJ 28 de Ago;to de 1830. 

l\Ianoel Alves de Araujo, do :Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Ne;ocios da Agricultura, Commet·cio e 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça e:s:2cutar. Palacio 
do Rio de Janeiro em 15 de Abril de 1882, 61o da Indepen
dencia e.do Imperio. 

(lJm a rubrica de Sua ?IIagestade o Impet·ador . 

. ilf anoel Alves de .4.1·aujo. 

oPd' d'lfl ;A,~ ,J"' ~ 
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DECRETO ?\. 8'1.82 -DE 15 DE .\Bfi!L DE 18R2 

Approva provisoriamente o regulamento pal'..t o scrri<;o do trafego c cor~
.:j.>L ·· strneção ua ost.rada de fen·o elo Paulo AO'cr.so. 

Hei por lJem Approvar provisoriamente o regulamento pan 
o serviço do trafego c cons:rucr;~o da cstr~da de forro de 
Paulo Affonso, que com e;;tn baixa, a~sig;wdo por Manoel .-\.1\·es 
de Arnujo, do Meu Conselho, l\Iinisr.ro e Secretario de E:-t3rlo 
<los Negocias da Agricultura, Commercio c Obra,; Public~s, 
que as:;im o trnh" entnndido e f;H~<l execut~r. Palncio do Bio 
de Janeiro em 15 de Ahril rle 188:'!, 61" da Indcnenclencia c do 
Imperio. · 

Com a ruiJric:~ dt) Slln Magest[tde u Impé'f<1dor. 

Jfanoel Ah·es de :traujo. 

R-Jgulamcnto para o ser·1iço do tra!'cgo c cons!J·uccTio da 0si!·arh de 
ferro 1lc Pauio ,'tft'onso a que se refc1·e o decreto desia da!a 

C.-\.PHTL'J i 

DIRECÇ.:i:O E .\DlUXISTllAG.~O. D.\ ESTR.\D.-1. 

Art. i." A direcr,ão geral de tcdo o serviço da estrada e 
a administração do trafego seriio e?~:ercidlls por um dírector, 
de llvre nomeação do Governo, mas esco!Lido de preferencia 
entre os Engenheiros nacionaes mais hab~ !itados. · . 

Art. 2. 0 O serviço da estrada abrange as tres seguintes 
divisões: 

I. Administração central e trafego. 
II. Via permnnente e Edificios. 
III. Locomoç1io e officiuas. 

I. Administraçcio central e tra(e_qo 

Art. 3. 0 O director tem especialmf\nte n seu cargo a 1" 
divisão, e superintende as outras dtlas, cujos chef,~s lhe são 
immediatamente subordinado~. 

Art. ~-" A administração céntrr.l c trafego comprehendem : 
O expediente geral ; . 
A caixa; 
A contabilidade gerJl ; 
A est~tti~iica geral; 
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O estudo e interpretação das tarifas e as providencias rela
tivas ao desenvolvimento do trafego ; 

A decisão dns reclamaeões : 
Os ajustes ou contratos entre a estrada de ferro e os par-

ticulnres ; 
O nrchiV·J central; 
O almox;nifndo ; 
O serviço teleg-raphico ; 
O movimento dos trens; 
O serviço d<lS estaçue~. 
Art. :J." O director terá sob as suas ordens: 
§ i." Um secretario, ao qual incumbe especialmente are

cepcão e expedição dn correspondencia o!lici<1l e ordens de 
servi{iO; o lançamento dos eontratos ou ajustes; o assenta
mento dos empregados e o archivo central. 

§ 2." Um guarda-livros, que terá a seu cargo a contabili
dade geral e a escripturação da receita e despeza, a organiza
qão dos .balanços, a verifica<~ão arithmetica das folhas de paga
mentos, contas de fornecimentos e outros documentos de 
despeza, antes de serem submettidos ao- pague-se- do 
director. 

§ 3.0 t;m thesoureiro, ao qual incumbe recolher e escri
pturar diariamente a receita ordinaria, extraordinaria e even
tual da estrada ; receber na Thesouraria de Fazenda a im
portancia das prest:1ções necessarias ao serviqo da mesma 
e3trada; entregar na Thesouraria de Fazenda a renda da es
tr~Jda ; effectuar por si ou por seus auxiliares, devidamente 
autorizados. o pagamento dos empregados e dos jornaleiros, 
u<JS conta·s de fornecimento e empreitadns, das indemnizações 
e quaesquer despezas da estrada em trafego; examinar, ru
bricar e escripturar os documentos comprobativos àas des
pezas. 

§ 4." Um almoxarife, que terá a seu cargo a arrecadação, 
guarda e fornecimento dos objectos de consumo necessarios ao 
servi co da estrada. 

§ 5·.0 Lm inspector do trafego, que terá a seu cargo 
a inspecçiio constante do serviço dos trens e estações ; 
velar peln prompta transmissão dos telegrammas ; dirigir a 
construcção e inspeccionar a conservação das linhas telegra
phicas e manter em condições regulares os respectivos ap · 
parelhos. 

§ 6.0 Um contador, que terá a seu cargo a verificação dos 
documentos de receita, inclusive bilhetes de passageiros; velar 
na fiel interpretação das tarifas ; organizar o serviço estatístico 
do movimento de passageiros, bagagens e mercadorias; deter
minar os coefficientes de ulilisaçao dos trens e carros ; exa
minar amiudadas vezes a escripturaçiio das estações e arma
zens; velar pela fiel arrecadação da receita do trafego, e 
escriptural-a nos livros competentes; devendo observar no 
que l'ôr applicavel a esta estrada o Regulamento provisorio 
approvado por Portaria de U de Outubro do anno passado 
em vigor na Estrada de Ferro D. Pedro li. 
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Art. 6.• Além dos empregados de que trata o artigo ante
cedente, a f.• dh·isão terá mais o pessoal constante da tabella I, 
annexa ao presente regulamento. 

Art. 7.• Ao d1rector compete especialmente: 
§ :l. • Organizar e propôr ao Governo as tarifas e instrucções 

re~ulamentares de transporte. 
~ 2.• Interpret~l-as nos c~sos de duvidas sobre a applicação 

de suas disposit;ões ou classificação de generos. 
§ 3.• Adoptar quaesquer providencias que promovam o 

desenvolvimento do trafego. 
§ 4.• Celebr:~r quaesquer contratos, incluindo os ajustes com 

as companhias de estradas de ferro, para o estabeleci· 
mento de trafego reciproco, permutas e uso commum das 
estações. 

§ 5. • Resolver as reclamações. 
§ 6. • Examinar ~emestralmente, por si ou por pessoa de sua 

confiança, a escripturação do almoxnrifado e dos depositos da 
via per<~,anente e da locomoção, dando balanço ao material 
existente e providenciando acerca do destino do que fôr con
siderado imprest:•vel. 

§ 7 .• Organizar o hora rio dos trens e determinar a for
mação, aomposição, marcha e emprego util destes. 

§ 8.• Expedir os regulamentos de signaes e de policia dos 
trens e estações e cs que definirem as altribuições e ns rela
ções dos empregados da fa divisão. 

§ 9.• Cla>sifiear as estações segundo a importancia, mo
vimento e renda de cada uma, e lixar o pessoal e material 
das mesm8s. 

§ 10. Estabelecer o modo da serviço e a escripturação de 
cada uma das est:•ções e respectivos armazens. 

§ H. Regular o modo pratico pelo qual tenha de ser 
desempenhado cada um dos serviços da :l• divisão, desi
gnando os livros, modelos e processos de escriptur:'l(."ão que 
devem ser adoptados, e distribuindo o pessoal pertencente á 
mesma divisão. 

Art. 8.• A escripturação da receita e despeza far-se-ha por 
exercícios fin:mceiros, sendo organiz;•da de accôrdo com as 
instrucções e modelos fornecidos pela Thesouraria de Fazenda, 
onde se procederá á tomada de contas :•os responsaveis pelas 
sommas arrecadadas e despendidas, de conformidade com o 
Decreto n. 2õí8 de fO de Março de !860. 

Art. 9." O thesoureiro será auxili~do por um fiel, que será 
nomeado pelo director, sobre proposta do mesmo tbcsoureiro, 
e terá a seu cargo, além do trabalho que lhe fôr distribuído 
no escriptorio, os pagamentos na linha, estações e t,fficinas, 
sendo responsavel pelas quantias que receber para os mesmos 
pa,.amentos. 
~aragrapbo unico. O fiel substituir<i o thesoureiro, que 

será em todo o caso responsavel pelas operações da c~;ixa. 
Art. iO. O pagamento do pessoal será feito nos Jogares do 

trabalh~, ou na~ proximidades, em dias certos e préviamente 
annunc1ados. 
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Art. H. Os fornecimentos ·e a,s contas serão pai>os na 
administração central, ou, excepcionalmente por ordem do 
dircetor, em qua !quer outro ponto da estrad-1 •. 

Comprehendem-se neste ultimo ·caso as inderiniizaçoes pci:r 
damnos causados, perdas de mercadqrias e outras dessa natu
reza, as quaes serão satisfeitas na estação remettente, ou m; 
destinataria, á vontade do interessado. 

Art. 12. ~enhum pagamento será etTectuudo sem o
pague-se- ou ordem escripta do director, que devera té~ 
conhecimento immediato de quaesquer irregularidades ou 
faltas encolitradas nos documentos. 

Art. 13. Dentro rl.a competente verba da Lei do orçamen:o, 
as despezas da estrada em trafego serão deduzidas da receita 
hruta, com excepção das que estit'erern incluídas em credito:~ 
especiaes, ou provierem de obras novas e augmento de material 
lho e rodante. 

As despezas mencionadas na se,!!'unda parte do prescme 
artigo só poderão ser ordenadas pelo :Ministro. 

Art. t~. O dircctor enviará á Secretaria de Estado e~~ 
Thesouraria de Fazend11, até o dia 20 Je cada mez, à synopse 
da receita e fiespeza realizadas no rnez anterior. 

Art. 15. Em ca~o al,!!'Um.o systema da contabilidade centn11 
dos pagamentos e liquida~:ões apartar-se-ha do que prescreve 
a legislação de FaztJnda. 

As contas ou folhas de pt~gamentos, que não forem satis
feitas :~tê o encerramento de cadn exercício, não o serão po~ 
conta do seguinte, devendo sor enviadas á Thesouraria üe 
Fazenda para o competente processo e liquidação. 

Art. 16. O director verificará uma vez por mez, pelo menos, 
c em dias indeterminados, acaixa geral e respectiva escri
pturação. 

Art. 17. O almoxarife será auxiliado por um fiel, que o 
substituirá nas suas faltas e impedimentos, e será incumbido 
da acquisição dos objectos, quo em pequena quantidade ferem 
necessario3 á estrada, recebenLio par:1 este lim mensalmente 
do Thesoureiro até á quantia de 1:0005000, da qnal prestarf, 
contas no~ prime1ros dez dias do mez seguinte. 

Art. 18. Os fornecimentos de qualquer natureza ás diversr.~ 
divisões só poderão ser Jeitos pelo almoxarifado em virtude 
de ordem do director e á vista de requisições escriptas ass.t
gnadas ou rubricadas pelos chefes de serviço e mediante 
recibo destes ou de seus respectivos prepostos. 

Art. 19. O fornecimento ou compra dt~s objectos necessarios 
ao almoxariFado sómente se effectuará por ordem escripta do 
director, e pela hasta publica, ou concurrencia .. Só mente 
quando fór esta impossível ou quando se tratar de objcctc:; 
de valor diminuto proceder-se-ha por fórma diversa. 

Art. 20. O almoxarife enviará mensalmente ao direl:tor 
uma relação da quantidade e valor dos objectos remettidos a 
cada divisão do serviço da estrada : e, em cada trimestre, urna 
nota do material em ser. 
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E' responsa't"el pela quantidade e qualidade dos objecto5 
existentes no deposito, até que tenham sabida. 

Art. 21. Todas as requisições que o almoxarife receber 
serão colleccionadas e encadernadas, e cscripturados nos 
livros competentes tanto os pedidos comcl' as entradas e sa
hidas r,lq~,objectos . 

• A.rt. 22. Ao valor dos objectos fornecidos pe!o almoxa
rifado, e para o calculo do custeio de cada secrão da estrada, su 
atldicionarü uma porcentagem, fixada pelo director, para cada 
especic de serYiço, c dest.inada :í indemnização das despeza~ 
geraes do mesmo almoxanfndo. 

Art. 23. O contador remetterá diariamente ao th,soureiro 
uma nota, p~.ra servir de contra- p:·o\·a da rcndn da estrada 
<Jrrecadad::< no dia ou dias nnteriorcs nas estações, mencio
nando as diil'erenças encontrauas nas rcspectivns folhns. 

Art. 24. O mesmo contador apresentar:í ao director uté o 
dia Ui de c2dn mez uma demonstrn<!ão de tod~t a renda e mo
vimento do trnfeqo no mez nntcriõr, discriminad~l por es
tações e Yerbas de receita, acompanhntla de um balnncete 
demonstrando a receita arrec~dada, ns import:mcias que fica
ram por cobrar e os saldos a debito rbs estações. 

Art. 25. O guardn-livros orgaaizará até o diã 3 de cada 
mez a synopse da receita arrec~dada e despcza effectuad~ no 
mez antecedente, e o director, depois de examinar e con
ferir, a remetterá ao Governo e á Thesouraria .de Fazenda, 

Art. 26. Até o dia 25 ele cada mez o mesmo guarda-XiHos 
organizará a demonstraçiio da receita e despeza da e•.:-ada 
pertencentes ao mez antecedente, sendo a receita discri
minada por ''erbas de rendimento c a despeza por divisões 
e ser~iços, separando-se a importancia do pessoal da do 
materl9l. · 

Art. 27. A verificação dos documentos de receita, in
clusive bilhetes de passageiros e dados estatísticos, far
se-ha diariamente no escriptorio do trafego, de modo que, 
em caso algum; os documentos de uma semana deixem de 
estar verificados, emmassados e archivados na seguinte. 

Art 28. As estações dá estrada de feno serflo de tres 
classes·. . . . 

A r.Iassificação será feita ou a.lterada pelo director, que dará 
conhecimento ao Ministro dos motivos que a justifiquem. 
· Art. j!9. O pessoal das estações e paradas constará do que 
para cada uma das classes é indicado na tabella I. 

Art. 30. O serviço das estações comprehende: 
Movimento de trens e vehiculos ; 
Policia de transporte de passageiros; 
Recebimento, guarda e expedição de bagagens e merca-

dorü:s; 
Policia da estação e suas dependencias ; 
Emprego e conservação dos apparelhos telegraphicos ; 
Inspecção, asseio e conservação dos edificios e do material 

empregado no serviço da estaçiío. 
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Paragrapho unico. Todos estes serviços serão definidos em 
instrucções especiaes. 

Art. 31. Nenhum serviço. qualquer que seja a secçuo a: 
que pertença, será executado nas estações sem conhecimento 
prévio dos agentes. 

Os agentes são obrigados a prestar a todos os chefes de ser
viço os auxílios que por _estes for~~ exigidos, uma vez que 
d'ahi não provenha mamfesto preJurzo ao trafego da estrada. 

Art. 32. O numero dos conductores de :rem, de confe
rentes e tele~raphistas será fix<Jdo pelo director e appro
Yado pelo Ministro. 

Art. 33. O director poderá admittir nas estações e escri
ptorios, quando.a :.~ffiuencia de trabalho o exigir e prece
dendo autoriz:.~ção do Ministro, auxiliares que vencerão dia
rias até 3~000. 

Estes auxiliares serão despedidos logo que cess3r o mo
iivo da admissão. 

Terão prefereneia para a readmissão quando hajam proce
dido bem no serviço. 

li. Via permanente c edi{tcius 

Art. 3i. A Yia permanente comprehende todos os trabalhos 
de construcção, rcconstrucção, .\·eparo e conservaçüo da 
linha em trafego e de seus edificios. 

Será immediatamente dirigida por um Engenheiro resi
dente, a quem incumbe : 

§ 1.~ Manter a linha nas melhores condições, de modo que 
a circulação dos trens se effectue com a maior regularidade, 
segurança e economia. 

Para este fim o mesmo Engenheiro terú exelusivamente a 
seu cargo a conservação, reparo e reconstrucção dns obras de 
terra e d'artc, e bem assim os cdificios, encanamentos e 
quaesquer obras accessorias de consolidação e sagur:mça. 

§ 2. o Organizar o serviço de policia da linhn, fazendo 
manter os regulamentos em vigor. 

§ 3. 0 Auxiliar com o pessoal sob su:Js ordens a conservacão 
das linhas telegr<~phicas. -

§ !h o Preparar os projectos das obras da estrada e fazer 
escrrpturar ns despezas por nntureza de obrn, discriminando 
o que fôr propriamente conservação o custeio do que con
stituir construcçõcs novas. 

§ 5. o Inventariar todo o material e utensilios da via per
manente. 

§ 6. o Dirigir o escriptorio technico o o serviço da linha, fa
zendo conservar em boa ordem os desenhos dos trabalhos 
executados e os instrumentos de engenharia ahi existentes, 
dos quaes enviará pelo menos annualmente uma relacão ao 
director. · 
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Art. 35. O Engenheiro residente será auxiliado nos traba
lhos de escriptorio por um escripturario e um desenhista, e 
nos trabalhos l!la linha por um mestre de linha para cada sec
ção de 25 kilometros. 

Terá as turmas de conservação e reparação da via perma
nente, obras d'arte e editlcios, que forem indispensaveis 
pnra m~nter em boa~ condições toda a estrada e suas depen
dencias . 

.Art. 36. As attribuições do pessoal da via permanente serão 
reguladas por instrucções organizadas pelo Engenheiro re
sidente e approvadas pelo director, tendo-se em consideração 
não só a responsabilidade e natureza do serviço de cada um 
nos casos ordinarios e extraordin&rios, mas lambem a guarda, 
fornecimento, conservaçüo c restituição de todo o material e 
utensílios que lhe forem confiados, e bem assim a vigilancia 
c policia da Jinlw. 

Art. 37. Haverá para o serviço da linha, nos Jogares onde 
convier, um ou mais depositas com o indispensavel para os 
supprimentos occurrentes em cadn trimestre. Estes depo
sitas ficarão sob a guarda dos empregados que o Engenheiro 
residente designai". 

_\rt. 38. As obras de conservação e reparos ordinarios 
serão feitos por adrninist.rtlção. As construcções ou reparos 
de valor consideravel serão feitos, a juizo do director, po1· 
administr<lçào ou por empreitada, c, no caso que llies fór 
nppliclvel, pela mesma fórma prescripta para as obrns da 
estrada em construeçiio. Em todo o c:1so, os tralwlhos, 
quando contrat:1dos, serão execu1ados por series de pre~·os, 
e dirigidos exclusivamente pelo pessoal technico da via per
manente. 

Art. 39. O Eng-enheiro residente organizará, pnra o serviço 
dos reparos e obn1s novas da estrada em trafego, uma tabella 
de serie de preços, que serú revista annualmente e approvadn 
pelo Ministro. 

Art. 40. O Engenheiro residente apresentará ao di
rector, até o dia 15 de cada mez, rclatorio succinto das 
principaes occurrencias havidas na via permanf:lnte durante 
o mez anterior, fazendo expressa menção do estado da 
linha, edilicios e suas dependencias, do custo e quantidade 
do material consumido e discriminação dos pontos em que 
fôr empregado e da despeza kilometrica de conservação. 

Até o dia 31 de Janeiro apresentará ao mesmo director re
latorio dos trabalhos do anno antecedente, e orçamento com 
discriminação das verbas, para os annos civil e financeiro 
seguintes. 

Ill. Locomo:..ão e olficinas 

Art. U. A repartição da locomoção e officinas abrange 
tudo quanto concerne ao estudo, construccão, uso, con-
servaçao e reparos do material rodante. · 
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Art. 4,2. Será dirigida por um chefe a quem incumbe: 
~ i.• Manler em bom estado as locomotivas, tenders, 

carros, wagões, tanques alimentadores e quaesquer acces
sorios do serviço confiados á sua guarda. 

~ 2.• Administrar as officinns de construcção e reparo da 
estrada, os depositos de combustivel e os de sobresalentes 
do material. 

~ 3. • Organizar e distribuir o pessoal da locomoção. 
§ (!,,• Estudar e promover os melhoramentos que convenha 

adaptar na construcçào e reparos do trem rodante. 
§ 5.• Preparar os planos geraes e de execução para as 

encommendas do trem rod;mte e accessorios, quer sejam exe
cutados nas officinas da estrada, quer em outras, e bem 
assim as especillcações c condições geraes que devam acom· 
pnnhar os mesmos pl11nos. · 

§ 6. 0 Assistir, por si ou por seus auxiliares, á recepç5o do 
material encommendado, ordenando todas as experiencias 
nece~sarias, e acompanhnr pessoalmente quando lhe for or· 
denado, ou fazer acompanhar por pessoa de sua confiança, 
a construcção do mesmo material. 

§ 7. o Org:mizar toda a contabilidade e estatística da lo
comoção, offieinas e depositos. 

Art. ~3. As olficinas da estrada de feno comprehenderão: 
§ i. o As oependencias do serviço de tracção, abnstecimento 

d'agua, depositas de maehinas, carros e wagões. 
§ 2. o As 01licinas de reparos de machinas. 
§ 3.• As officinas de reparos e· construcção de carros e 

wagões. 
§ 4. 0 Os armazens e depositas de supprimentos e so· 

bresalentes. 
Art. 44,. Os deí)ositos de supprimento deverão conter 

o indispensavel para tres mezes. Esta restricção não com
prehende os !Oobresalentes. 

Art. 45. A contabilidade da locomoção abrange a do ma
terial ·rodante o seus accessorios, a das offici nas e depositos 
de supprimentos. 

Será organizada por fórma que se conheça: para as ma
chinas, carros e wagões- os reparos que tiverem expe
rimentado, seu consumo, despeza kilometrica e o percurso 
feito, uesde sua acquisição até que se . considerem inuti
lizados: para as officinas- o trabalho util d8s machinas e 
apparelhos, e os rep;~ros. 

Art. 46. Toda a escripturaçào e contabilidade <la loco
moção serão feitas de conformidade coin os livros e modelos 
propostos pelo chefe e a pprovados pelo director, e deverão 
ser c.lassilkados por series e natureza dos serviços a que 
se destinem. 

Art. 1}7. Tanto quanto fôr possível, o trabalho estatístico 
da locomoção subdividir-se-ha até o emprego dos menos 
importantes objectos de consumo. 

Art. 4,8. Conservar-se-ha, com o maior cuidado, um in
ventario descriptivo de todo material rodante, fixo e das 
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officinas. Este inventario será revisto e conferido trimen
salmente pelo chefe da locomoção ou por pessoa que este 
desi~nar. 

Art. !i9. Todos os servir:os e attribuicões ue cada umD d3s 
classes de empreg!ldos da· locomot;ão devem ser regulados 
por instrucções organizadas pelo chefe da locomoção t' appro
vadas pelo director. Nestas instrucçües ter-~e-hu muito em 
vista, no que lhes forem concernentes. não s0 a,; rela
rões dos empregados entre si e a natureza do ;:orvi<:o. 
mas tnml.Jem e cspeci;Jlmente os c;:sos de act:identes, cnjils 
causas conheeidas ueverüo ser enumeradas, tanto q aunto 
f,)r pos~iveL com iadieação elos meios de prevenil-os. 

Art. tiO. O chef1l r!a locomoção remetterú ao directo!', 
até o dia W de cntln mez, relatorio sucdnto do estado 
do material c omcinas e d:1s principacs occurrencias havidas 
110 serviço n seu cargo durautc o mcz nnlerior. 

O relntorio serü :wompanhndo dos quadros estatístico~ 
do perturStl, consumo e nntureza dos rcpnros do trem ro
dante, especiGcaclos por numero e clas~e de cada vehiculo. 

Relatorios e quadros synoplicos serão apresentados ~lO 
director :tte o dia 31 de Janeiro, <~omprehendcndo as occnr· 
renci:1s do anno nnterior, nn fórma aeima indicnd~, e u 
orçamento, com a discriminação das verbas, para os annos 
Jlnanceiro e civil seguintes. 

Art. tiL As officinus poderiio; sem prejuízo do servir;o 
dn estrada, executar quaesquer trabalhos particulares me
diante ajuste prévio entre o interessado e o director. Toes 
trabalhos ~eriío pagcs, ;tttendendo-se ;\ porcentagem cor
respondente il importancia das despezas geraes das officinns. 

O producto destes trabalhos será levado á conta dn receita 
eventual da estrada. 

Art. 52. O director exarninar;í, ao menos uma vez por 
semestre, as officinas e material que :1hi se achar; e, por 
si ou por empregado de sua conl1ança, dnrá La!an~o a tudo 
o que pertencer ao serviço da locomoção. 

CAPITULO II 

Art. 53. As obras de construcção da estrada ficarão a cargo 
do director, que, para as ex~lorações e estudos, admi · 
nistração e respectiva exMuçào será auxiliado pelo seguinte 
pessoal technico para cada subdivisão de 4,0 a 60 kilo
metros de obras em construcção ou 80 a iOO kilometros 
em estudos: 

i chefe de secção. 
2 Engenheiros de i• classe. 
4 Engenheiros de 2• classe. 



Xos ca::os em que as construcções ou ?-sludos não attinjam 
arrcwlla ex.tcnsão ou seu multip!o, o dírcctor proporá ao 
~Iini>tro a reducçiio ou nugmento do pessoal, conforme 
fúr necessario. 

Poderá igwtlmente o director augmentar o m.esmo qua
dro com auxiliares extranumerario;;, em cnsos de grande 
amucncin de trabalhos ou di/Hculdadcs das obra~, pre
cPdendo au~nrir.aciio do Ministro. 

Art. M. Ao director, coaw Engenheiro em chefe, iu
<.: :::nbe: 

~ ~." Org-anizar ;~s cxplor!lçlies c estudos nccesmrios para 
[I constrnccão uos ramaes. dete-rminando o t;·~~:ado definitivo. 

§ 2." oí·ganizar .os 1irojt~ctos d.t~ cxecaçãÕ e orça1nen1o 
tlns obrn:-;. 

~ :3. o Dirigir e fiscalisar todos os trab<lihos e serviços rela-
t: n1s ú construe~iin. · 

Art. ;-;;:;. As e'xplornções e estudos dn qualquc:· ramal s,·, 
terão come<_:o depois 1le ordcnndos 1:elo r1lini,;tro. 

,\.rt. :m. As e\.plor:~~.ões c estuaos con~tarão : 
~ :J..o Do exame das regiões por ond<~ tiver de pass:~r n li

!Üi:.l proiectad:~; tendo por tim cspec:ial determina!· approx: · 
mn11:m1ente o~ pontos obrigados de passagem, r. ohter o,; 
f!auos e inform:1çõ~s que posst~m decidi c da c~eolln dos valles 
tJUC dcvaT SL~r estnd:1dos. 

§ 2." no traç;ado de uma linha de ensaio, tão approximalla 
quanto poss;1 ser da dircctriz delinitiva, mcdindo-~c as dis
t:mci~H com a pm;;;ivd cx:1ctiuiio, e tomando-se não sómentt~ 
os an~u:os de dt;lle:>.iio das linhas com o thcndolito, ill<!S tam-
1J,_,m ti rumo magnl'lieo de C3da uma. 

~ :.J." Do nivelal:lcnto longitudinal d:; todo,; o;; pontos tla 
linha tracada. 

~ !to Üa con~trucrão das plantas c perfll ua linha cstu
d:Hln, e da organizaç~o Jo proj1~cto, orçamento t: memoria 
Jcscriptiva. " 

~ :>." Do lev:1utamento de secções tr:msvcrsaC's em numero 
sutncicnt() para detPrminar a conligurat;üo do terreno em uma 
zona tle tlü metros, pelo menos, para ca,Ja Jauo da linha es
tudada. 

§ G. 0 Da <letermina<;ão d;~ li!titude c longitude dos pontos 
mais notnYeis ~itt.:ado,; na linlw cstudadn, ou nn~ proximi
tlades dentro de ~eis kilometros para C<lcb l<1tlo; c bem assim 
de tod•ts as conllncncins 1le ri"" e du todo,; l•s povoados. 

§ 7." 1);1 rruniiio de uadü; sobre a riqnrza e popula<~ão 
1l3s loc<:llit.larle,; que tiverem de ser atraves~ada~ ou servidas 
pelo prolongamento ou ramal. 

§ 8." De <JU:Jesquer outrns info!'mnções ou estudos espe
cialmente exigidos ou orden;1dos pelo Ministro. 

Art. 5í. Terminados os estudos c explort~çôes para n 
construcl:ão de obras, o dirct:tor remelterá ao Ministro, para 
toda a linhn estudada ou p~ra qualquer d•) sLus partes on 
secções, os seg·uintes documentos exigidns pelo a1·t. 21 §i" 
do Hegulamento de ~8 de Fevereiro de 1871<. 
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§ L• A planta geral da linha ferre:~ na escala de t :4.000, 
em que serão indicados os raios de curvatura e a configura
ção do terreno representada por meio de curvas de nivel 
equidistantes de tres metros, e bem assim, em zona de SO me
lros, P~W menos, de cada lado, os campo~, matas, terrenos 
pedrel{osos, e, sempre que fôr possível, a~ divi5Ões de pro
priedade particular, as terras devolutas e as minas. 

§ 2.• O perfil longitudinal, na escala de :1:400 para :~s 
alturas, e de :I: 4. 000 para as distancias horizont11es ; in di
cando a extensão e cotas dos decliveg. 

§ 3.• Perfis transversaes na esc:Jia de f: 200 em numero 
sutficiente para a determinação dos volumes de obras de terra. 

§ 4." Planos geraes das obrns mais importantes na escala 
de :1:200. 

§ 5.• Helação das pontes, viaductos, pontilhões e boeiros. 
com as principaes dimensões, prsiçãJ na linha, systema de 
construcção e quantidade de obras. 

§ 6." Tabefla da quantidade de excavação para executar-se 
o projecto, do transporte médio da remoção dos materiaes 
e sua clas~ificação approximada. 

§ 7.• T"abella de alinhamentos e seus desenrolvimentos, 
raios de curvas, cotas de declividade c suas extensões. 

§ 8.• Cadernetas authenticadas da5 not:~s das open.ções to· 
pographicas, geodesicas e astronomicas feitas no terreno. 

§ 9.• Orç~mento geral do custo da nova linha com indi· 
cação das quantidades de obras e dos preços de unidades, 
si estes não estiverem determinados, e brm assim das despe· 
zas de explor:~çiío e estudos preliminares. 

§ 10. Relatorio :;era! das vantagens e exilo provayeJ da 
linha projectada. 

Art. 58. Sómente depois de approvados pelo Ministro os 
documentos relativos aos· estudos e explorações, poderá ser 
autorizada a construcção das obras, que não terá comero em
quanto não fôr expressamente ordenado pelo mesmo Ministro. 

Art. 59. As obras serão executadas por empreitadas e se· 
ries de preços, salvo si o Ministro determinar que sejam 
feitas por administração. · 

Art. 60. Logo que fôr ordenada qUalquer obra, o director 
receberá propostas para a cxecurão, annunciando pela im
prensa que o fará dentro de prnzo niio inferior a 15 <lias. 

As empreitadas terão por Lase os estudos feito~, que po· 
derão ser examinados na Secretaria de Estado, onde deverão 
ficar :1rchivados. 

As empreitadas comprehender~o uma ou mais leguas;.de 
6.600 metros, conforme for annunciado, ou deliberar o 
Ministro. 

Em todo o ca~o abranger~o apenas a preparnr1ío do leito, 
incluídos ou não editlcios e obras d'arte. 

Art. 61. Recebidas as propostas, serão, depois de exumi
nad:1s c devidamente informadas pelo direciOr, remPttidas :1_0· 
Ministro, que esrolherã o proponente que lhe paret•er mais 
idoneo, ·lavrando. se o contrato na Secret:-~ria de E~t:-~do. 
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Art. 62. Os contratos das obras terão por base os desenho~ 
de execução que os acompanharem, ou a que se referirem, 
e as unidades de preços, especificações e condições geraes de 
execução que forem organizadas pelo director e approvadas 
pelo Ministro; as qu11es serão revistas, sempre fJUe se trntar 
de novos contratos, attendendc-~e aos preços correntes, faci
lidades e vantagens proporcionadas pelo Governo, distancias 
e local dns obras. 

Emquanto as novas unidade~ de preços e condições geraes, 
a que se refere este 11rtigo, não forem approvadas, nenhuma 
obra de prolongamento poderá ser contratada. O Mini>tro 
poderá esl3belecer a concurrencia sobre as unidades de preço 
approvadas. 

Art. 63. Ka primeira organização de series lle preços e 
condições geraes o director terá em vista as condições locaes. 
que estudará com cuidado, guiando-se pela experiencia das 
construcções anteriores, e attetlllerú sobretudo ao seguinte : 

§ L• O recebimento provisorio ou definitivo de qualquer 
obra será fe1to pelo director; e só este poderá passar os cer
tificados necessarios ao pagnmento devido ao empreiteiro. 

§ 2. o As medições parciaes ou linaes ~e rã o feitas em pre
sença do empreiteiro ou seu preposto, salvo si, avisado com 
a devida antecedencia, não compa•·~cer. 

§ 3. o O empreiteiro tem direito a que se proceda a segunda 
medição final, e si o requerer dentro dos cinco dias decorridos 
da data em que se lhe houver dado aviso poi' escripto da con-
dusão da primeira. · 

§ t~.o O dire~tor decidirá sem recurso todas as con· 
testaçõcs que se derem com o empreiteiro nas medi~ões 
parciaes. 

§ 5." Das duvidas que occorrerem por occasião das medições 
e ajustes finaes das obras e contas, poderá o empreiteiro re
correr p~ra o Ministro, o qual, á vista de novo exame, a 
que julque conveniente mandar proceder por Engenheiros 
ou peritos de sua escolha, decidirá sem mais recurso. 

§ 6. 0 Para serem entregues a cauçiio e o saldo final, o di· 
rector remetterá ao Ministro a conta corrente entre a estrada 
e o empreiteiro, acompanhada da cópia de todos os documentos 
justificativos. 

Art. 6~. As despezas feitas com :1 construc(.'ão, ~nlvo a dis
posição do art. 69, seriio pagas directamente pela Thesou
raria de Fazenda, á vista dos CE\rtilirmlos do serviro feito, 
passados pelo director, ou pelo tliesoureiro dn estrada, 
em casos excepcionaes, e á reqni~irão do mesmo director. 

Art. 65. Haverá um escriplorio technico, que licaní sob as 
ordens immediatas de um chefr: de secção, para a prepara0ão 
dos projectos e verific~ção de trnbalho;;, além dos que, pela 
natureza e dist3ncia das explorações, tiverem de ser organi· 
zados para os estudos preliminares. 

Art. 66. Haverú no escriptorio technico os desenhistas e 
auxili~re;: neressarios, com au1orizn<::io do Ministro : c bem 



~ISSim um pequeno depo.;ito ue instrumentos do Engenlwrin e 
accessorioq de desenho, sob a guarda de um dos auxiliares. 

E>tes objectos serão escripturados em livro especial. 
Art. 67. A escriptur:1çiio e contabilidade d~s obras serlío 

feitas segundo ns instrucções, livros e modelos organizHdos 
pJio di redor. (); orçamentos, d~spczas occurrentcs c custo 
elfcctivo das obras d~ cunstrucçiio c e~:tudo,, '''rão cscrip~u
rados com metllodo e dl!·ezn, por modo que de prompto se 
possa verillc;lr a dcspeza re3l de cad3 ~speeie de o!Jra, o custo 
kiiometrico de qualrjlwr p;1rte da est:·;,da estudada ou con
cluída, 1; asc;msn> que tcnlwm motivado excesso no orçamento 
da obr·a, qu;:ntio isto aconteç;1. 

Art. 6~. O director promoverá amigavel ou judicialmente 
a acquisi~,;5o dos terrenos nccess~rios ú construcrão do prolon
gamento dn estr~da e de seus rMnaes. 

Art. tEI. l.'arn elfeetunr o pagamento dos vencimentos dn 
pessoal da dirt'cr;5o dos trabalhos e mais despezus ocnu·rente~ 
lwverú. quando o lhcsourr.iro d~ estra:la oa seu licl n~o 
JWuere:;l dc,:cmpenlwr esse servit;o, um pngador, que serú o 
J·,!s:JOnsavcl pelas quantias que receber da Thcsour<lria de 
FP.zentb e que ;;ómeLte as empregará á v1s!n de ordem ~ss:
gnada ou ru!Jrienda pelo director. 

:J p;~gador cingir-se-lw ao que em imtrU(;(;ues cspeci;le~ r::r 
pr·eedtuado peln Thesouraria tle Fnendn. á qm1! prrstar;í 
<:ont:1s nn i'órm:~ dil precitado no Decreto n. 25!18 de :lO de ~.b;·ç·o 
de J8ü0. Prestar;\ Jianra no valor de 1.:1:000->000. e será res
r;on;avel pcl~s quantias'que lhe forem contiadns .. 

Art. íO. O escrintorio technic<J dos trnb~Ihos de censtrurei:o 
oa dos esturlos sui·:í l:st:Jbelccido no Jog:1r nHi~; proxirno o 
conYeniente aos mesmos trabalhos. 

CAPITULO I!I 

D.\S ENCO:,Htlll::>DA~ DE )!ATERJAL E DE CO)lBljSTl\'EL 

Ar:. 'il. T<Jt!o o material, fLo ou rodante, nccessario ü 
eon~trucç:1o tias obras do prolongamento, ou ás renovações c 
;1ugrneuto da parte da cstr<Jda em tcal'cgo, quando n~o for 
l!ou,;traido nas officinas da mesma estrada, será contratado ou 
encommendado pelo ~Iinistro, ú vista de requisições do 
director, conforme o fim a que se destine, feitas com a neces
saria antecedeneia. 

Art. 72. As requisições, de que tratn o artigo antecedente, 
seriio acompanhadas de desenhos cotados para cada um~ das 
especies de material ; de especificações para a construcçao de 
f<~brico das respectivas pe<:as; e dos preços corr:entes ou 
provaveis do custo de cada "encommend~, e da indicação das 
fabricas em que possa ser feita. 
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Art. 73. A :,cqGbição de combustível ~erú realizada pelo 
director. que. L'C·t<l a precisa anticipaçã•), -;)ii.:itará do llJiais· 
tro a ordem c." p~<!!:•mcnto. Fnr-se-ha, ,-.,;i:;pr;; que ~ôr pos-. 
sh·cl, mediante r•,·ncurrencia publica. 

CAPITUU> IV 

DD PESSOAL E DAS LICE:\ÇA'> 

Art. 71L C~·;•i;•r·tem aos emprcgndos da .cs::·::d1 de !'orro de 
· Pauio Affonsto o:; \·encimentos marr.ados !las <::ú>elhls annc\:as 
a e;;te re,l:'u\:Jil1t'ntr•. 

Art. 75. E:r1';u::nto o contrario não f',r resolvido pelo 
P·Jàcr Leg!:>b\:n .. tc.Llos o:; empregndos da e:;tr:Jda scrúo con
siderado,; em cvmmi.-são temporaria, e s j :erão direito :ís 
vantagens c n-nrimentos est:1belrciàos r:1 pres~ntc re;-(u
bmento. 

Art. 76. Ser;io nomeados: 
Por decreto. o director. 
Por portarin do Ministro: 
O Engenheiro residente; 
O cltere da locorr.oçiío; 
Os chefes de s~c~5o e Engenheiros de i" cl3,-sc tb con-

strucção; 
O secretario : 
O insp~etor d-• trafL·~o ; 
O guurda-!i\Tc.s : 
O thesoureiro : 
O contador : · 
O almoxaril'::. 
Por acto do dir~ctcr, prc~cdenuo prop·:•s!a t:bs chcfe3 de 

serviGO, tod•'s (,.; 1n:•is empregados da e~tr<>tla. 
Art. í7. C:,J:• um dos rhefes de serviço :l:là€:J'á admittir r.s 

feitores, enearrei':,iJo,- (]e o!Jr:o,;, oper;1riüs .,: snrventes, sujei
tando, porém. ::~ü" actos á apprO\'<IÇ~o do J.ireetor, o ((Ll~l é 
responsavel pelos abusos que não reprimir, ~ommcttidos por 
seus subalterno,: m1 [td missão ou demissão do pessoal. 

Art. 78. As horas do trabalho serlio nxndas pelos chefes 
dos respectiYos s ·rYi<;os, com ::~pproV<H)30 do director. · 

Art. 79. TI'• do o trabalho do opera rio, machinistn, guarda 
ou servente. e:.:ecntado fúra das horas (:·j servir-o ordinario 
nwrcado pelo director, será rt>tribuido 1.'-)!':1 um" accrescimo, 
que poderá attingir, conforme a durac;ão e intensidaclc do 
mesmo 'erYiçr. ;lir'· o duplo da respectiYa diDritl. 

Art. 80. Sómente serão coneedidns gratiücnr,:ões extraor
dinarias. como premios ou recompensa de provado zelo, a~.:tos 
de coragem, e pre\·isã:J nos cnsos de accid·:n:es, ou qunndo 

PODEr. EXEr:UriY(l iSS2 /:~o-~H~r~~~ // ,0- ·. \ r _ u !l .. · .· , 
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estes estiverem imminentes, procedimento irreprehensivel, 
ou melhoramentos propostos e adoptados no serviço de que 
estiver incumbido o empregado. 

Taes gratificações só poderão ser :~u!rrizadas pelo Minis
tro, sobre proposta do director. 

Art. 81. O director será substituido em suas faltas e impe-
dimentos pelos chefes de serviro na ordem seguinte : 

t. .o Engenheiro residente ; 
~.o Chefe da locomoção ; 
3.° Chefe de secção mais antigo da construcção. 
Si o impedimento -se prolong~1r além de 30 dias, o Governo 

nome11rá quem substitua o director. 
Art. 8:.1!. Os chefes de serviço serão substituídos pelos 

seus immediatos, salvo si o contrario resolver o director. 
Art. 83. Ao empregado que substituir outro em suas faltas 

ou impedimentos, se abonará a parte dos vencimentos des
contada ao substituído, ou que lhe será arbitrada, si este 
perceber todos os vencimentos. 

Ao empregado que exercer interinamente Jogar que es
tiver vago ou do qual o proprietario não perceber os venci
mentos, caberão estes integ-ralmente. 

Art. Si. O provimento dos log:~res que vagarem será por 
accesso nas respectivas classes, attendendo-se de preferencia 
á aptidão e assiduidade. 

l'oderão ser nomeados independentemente de accesso o~ 
empregados cuja nomeação compete ao Ministro. 

Art. 85. As Iicenras aos empregados da estrada de ferro por 
molestia ou impedimentos temporarios serão concedidas até 
30 dias. em cada anno, pelo director, e as de maior tempo 
pelo Ministro. 

Art. 86. Em nenhum caso será concedida licença com 
todos os vencimentos, e sim conforme as seguintes regras : 

Provada a molestia, o empregado terá direito á licença até 
seis mezes; sendo com o ordenado por inteiro, ou dous terços 
dos vencimentos, até tres mezes ; e de então em diante sú
mente com a metade do ordenado, ou um terço dos ven
cimentos. 

Art. 87. Findo o prazo maximo da licença, nenhum ven
cimento receberá o empregado, nem poderá obter renovação 
ou prorogação de licença, sem voltar ao exercício do cargo, 
e nelle permanecer por tempo pelo menos igual ao do prazo 
da ultima licença. · 

Art. 88. Ficará sem effeito :~ licença, si o empregado niio 
começar a gozai-a dentro do prazo de um mez, contado da 
data em que fôr publicada no Diario 0/ficial ou declarada ao 
interess8do. 

Art. 89. Não poderá obter licença o empregado que não 
tenha entrado no exercício de seu cargo. 

Art. 90. O empregado que faltar ao serviço soffrerá perda 
total ou desconto nos vencimentos, conforme as seguinte!' 
•(\,...•"!'!;: 
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O que faltar sem causa justificada perderá todo o ven
cimento; o que faltar por motivo justificado, sómente a gra
tificação ou um terço dos vencimentos. 

Art. 91. São motivos justificados : 
1°, molestia do empregado; ~·. nojo; 3"; gala de ca

samento. 
Serão provadas com attestado de medico as faltas· por 

molestia, quando excederem a duas em cada mez. 
Art. 92. O desconto por faltas interpoladas será corres

pondente aos dias em que ellas se derem ; no caso de faltas 
snccessivas serão descontados tambem nesse período os dias 
feriados. 

Art. 93. Compete ao director, conforme a natureza do ser
viço, o julgamento sobre a justificação das faltas. 

Não soffrerá desconto o empregado que trabalhar fóra da 
estrada ou de sua repartição, com tanto que para isso seja auto
rizado pelo director, e se occupe de serviço da mesma es
trada. 

Art. 9(1.. O empregado que, sem causa justificada, faltar 
seguidamente mais de :1.5 dias, considerar-se-ha demittido. 

Art. 95. As faltas commettidas, que não constituírem 
crime definido na legislação vigente, serão punidas, segunde> 
sua gravidade, com as seguintes penas : 

:J..a Simples advertencia; 
2. • Reprehensão ; · · 
3. • Multa correspondente até um mez de vencimentos; 
(!..• Suspensão até 30 dias; 
5. a Demissão. 
Art. 96. O director poderá impor as penas de advertencia, 

reprehensão, multa e suspensão até 30 dias e demissão 
a todos os empregados de sua nomeação; de advertencia, 
reprehensão, multa e suspensão até oito dias aos de no
meação do Ministro. 

CAPITCLO V 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 97. As ordens de serviço que additarem ou explica
rem as instrucções e regimentos internos da estrada de ferro, 
serão impressas, colleccionadas e remettidas ao Ministro. 

Das referidas instrucções e regimentos, á medida que 
forem sendo organizados e adaptados, se dará conheci
mento ao mesmo Ministro. 

Art. 98. As guias, conhecimentos e outros papeis justifi
cativos da receita da estrada, serão queimados:desde que es
tejam escripturados nos livros competentes, e encerradas 
pelos chefes da respectiva divisão as contas de cada anno. 
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Os livros, C•mtas e redbos serão conservados pelo tempo 
fixado em lei para a guarda de taes documentos .. 

P;uagrapho unico. Deixarã.o de ser attendidas as recla
mações provenientes de extravio ou damno de merc11dorias 
e bag3gens transportadas pela estrada em trafego, si não 
forem apresentadas dentro do prazo de um anno, contado 
de conformidade com o que preceitua o art. M.9, § 2• do 
Co digo do Commercio. 

Art. 99. As tarifas, regulamentos e quaesquer instrucções, 
que aproveitem ao publico, só terão execução depois de pu
blicados com antecedencin de oito dias, pelo menos, no 
recinto das estações. 

As tarifas, depois de approvadas pelo Ministro, seriio publi
cad:~s no Diario Otfi.cial e no jornal de maior circulação da 
cllpital da província. 

Art. 100. Torlos o~ a•2entes e empregados subaltei"nos da 
estrl!da ao serviço das estações, dos trens e v ia per ma
nente, usarão de uniforme e~colhido pelo director. 

Art. 101. Todos os empregados da e,;trada de ferro deverão 
commun.icar sem demora a seus chefes immedi~tos, e <iquclles 
a quem caiba providencinr d.e prompto, quaesquer accidL·ntes 
ou occurrencias extraordinarias que se derem na mesma 
estrada e suas dependencias. 

Art. !02. O direetor mand •r á puhlicar se mestra lnwnte 
no lJiario 0/ficial, e no jornal de maior circnlaçl1u da vro
vincia, estatistic<~s resumirl:1s da mesma estrada, p~ra cada 
um dos respectivos ramo; de servi~o. 

Art. 103. Os cmpreg~dos de qmtlquer ordem da estrada de 
ferro não poderão ser distrahido-; para com missões estranhas 
ao serviço da mesma estrada. 

Art. iO~. Os :Jgentes t!as est<~ções e todos os mais empre
gados que arrecadarem dinheiros, ou tiverem mercadorias 
sob sua ~uarda, prestaruo fiança, que será fixada pelo 
uirector, á vista da importancia do emprego e correspon
dente responsabilidade. 

Art. !05. A marcha dos trens de viajantes, seu numero, 
velocidade, hora de partida e chegada e pontos de par<Jda, 
serão préviamente approvaàos pelo l\lmistro. 

Art. i06. Com excepção elo dirtlctor ou de quem suas 
vezes fizer, ninguem poder:.í conceder pass~.s livres na es
trada em trafego para objecto estranho ao serviço da mesma 
estrada. 

Art. i07. O director só expedirá passes gratuitos para 
objecto estranho ao serviço da estrada em virtude de ordem 
do Ministro. 

Poderá, entretanto, conceder os referidos passes aos Enge
nheiros nacionaes ou estrangeiros, de notoria reputação, 
que pela primeira vez visitarem a estr:1da de ferro. 

Art. iOS. A todos os empregados encarregados de paga .. 
mentos, e ao thesoureiro e pagadores se abonará, para 
quebras, uma quantia que será fixada pelo 1\Iinistro. 
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Art. 109. Até o ultimo dia dv mez o director ~presentará 
no Ministro relatflrio -succinto .dos faeto,; e oee11rrenei8s ~is 
notaveis, do estado uas obras da estrada e do material fixo 
e rodante, tudo do mez anterior. . 

Este relatorio será acompnnhado de rnappas estatísticos da 
receita e despeza da estrada em trafego; discriminados, 
quanto á receita, por estações e ootureza .Ye produetos trans
portados, e quanto á despeza, para cada urna das secções do 
serviço da estradn. 

Até o dia to de Março apresentará o director ao Ministro o 
relatorio geral do anno anterior, em que exporá igualmente, 
e com desenvolvimento, o estado das obras e material da es
trada em trafego, e bem 3ssim o das obras da parte em 
construcção. · · 

O mesmo relatorio será acompanhado do balanço geral, da 
discriminação da receita e despez3 por estações e por kilo
metro; de quadros estatísticos para todos os ramos de serviço 
da estrada em trafego; do orçamento das despezas provaveis 
para os annos civil e financeiro ~eguintes ; do quadro do 
pessoal; da relação dos pedido~ pertencentes, ou ao serviço 
da estrada, do~ instrumentos de Engenharia existentes rm 
todas as secções mencionadas nos arts. 3~, § 6", é .53 e de 
quaesquer outras informa~ões que aproveitem á estrada e ao 
Governo. 

Art. il O. O director proverá provisoriamente a ·todos os 
casos de omissão do presen\e regulamento, quando a urgencia 
do serviço o exigir; representando imrnediatamente ao Mi
nistro, para que este providencie. 

Art. H l. O presenle regulamento será submettido á ap
provaçiio do Poder Legislativo, na parte que depender de 
sua approvação. 

Pnlacio do Rio de .Tnneiro em 15 de Abril de !882.-Manoel 
Alves de Araujo. 

'· 

- -
~;·~~'-· 

-;·. 
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TabeU- dos vencimentos do pe880al da estrada 
de f'erro de Paulo A..ff'ooso a que se ref'ere oRe
gulamento Rpprovado pelo Decreto n. 848~ 
desta data 

I- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E TRAFEGO 

ORDENADO IGRAT!F!CAÇÃOI TOTAL 

i Director ............................. . 
f Secretario .......................... .. 
I Thesoureiro ........................ .. 
i Fiel do thesoureiro .................. . 
i Guarda-livros ........................ . 
I Almexarife ........................... , 
I Fiel do almoxarife .................. .. 
i Inspeetor do trafego ................. . 
t Contador ............................ . 
i to escripturario ...................... . 
2 !los ditos ............................. . 
Conductor de trem de ta classe.; ........ . 
DHo de2" ............................. . 

Eslafii~ 

P classe 

Agente ................................ . 
Fiel. ................................. .. 
Conferente ............................. . 
Telegraphista ......................... .. 

2a. classe 

5:600&000 
1:60081)00 
2:Uú08(JOO 

8008000 
1:6008000 
!:2008000 2:= 2:0008000 
!:2008000 

8008000 
sooaooo 
7008000 

1:600&000 
1:2008000 

soaaooo 
sooaooo 

Agente................................. 1:!008000 
Telegraphista... . . • . . .. . . .. .. .. .. • . . .. . . 7008()00 

a• classe 

Agente ••..•.•••.....•.....••.......•.•.. 8008000 

OBSERVAÇÕES 

8008000 
600&000 
4008000 
4008(JOO 

8:4008)00 
1!:4008000 
3:()()08000 
1:2008000 
2:4008000 
1:8008000 
1:2008000 
4:0008000 
3:0008000 
1:8008000 
1:2008000 
1:2008000 
1:0008000 

2:4008000 
1:8008000 
1:200li)00 
1:2008000 

5008000 f : 6001!000 
3008000 j: 0008000 

4008()00 f :2008000 

L•- Além da quantia que o Ministerio da Agricultura fixar para as 
quebras, todos os empregados encarregados de pagamentos fóra do eseriptorio 
e entrai vencerão mais 38000 por dia em que se acharem neste servi~o. 

2.•-O jornal e numero dos apontadores, feitores, guardas, carregadores, 
haga_('!_i!os e serventes em geral serão fixados pelo director, que lhes abonará 
de frJJUU a saooo. 
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li - VIA PERMANENTE 

ORDENADO IGBATI?lCAÇhOII; ==T=~T=~=·"= 
i Engenheiro residente ............ . 
i Eseripturario .................... . 
l Desenhista ...................... .. 
Mestre de linha ................... . 

a:!ooJJOOI t:600/j(IOO 
800B()OO I .1.008000 I :!008)00 6008000 

1:!008000 0001)000 

OBSERVAÇ.:\0 

O numero e jornal de feitores, trabalhadores, opcrarios e guardas s01·ão 
fixados, sob proposta do Engenheiro, residente, pelo diroetor,quo lhos abonará 
de {dJOO a 5/1000. Si forem mestres de officios, e eomo taes empregados, ven
cerão, pelo tempe do trabalho, o que fõr ajustado. 

III - LOCOMOÇÃO 

i Chefe da loeomocão ............. . 
i Eseripturario ... .' ............... .. 
t Desenhista ...................... . 
! Armazenista ..................... . 

ORDENADO /GRATIFICAÇÃO 

3:!0080001 1:600~ 
8008000 400lJlOO 

1:200!0000 6008000 
SOO[lOOO I 4006000 

TOTAL 

OBSERVAÇÕES 

t.a- Os mestres c eontra·mostrcs do offieinas vencerão do 38000 a 101)00 
diarios, e os_ ~l:l!'rarios, foguistas, serventes e aprendizes pore e berão a dia ria. 
de 18000 a~. 

2."- Os machinistas serão de h e 2• classes; e seu numero marcado, 
conforme as necessidades do serviço, pelo director, sobre proposta do ehefe 
da. locomoção. Vencerão, quando estiverem em serviço, a seguinte diaria: 

ta classe de 5HOOO a 8,)000. 
2:1 • de 28000 a 4 !!100. 
3.•-os emprega-tos a que se referem as tabellas I, JJ e JJI, que durante 

cada trimestre não incorrerem em multas, nem em falta que prejudique 0 
scniço, a juizo do direetor, por motivo algum, terão direito a uma gratificação 
cquiTalente ao respectivo vencimento do 1.0 dias. 
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IV- CONSTRUCÇÃO 

Chcf,, de "ecr.ão ..•..........••.•... 
Engenheiro do {·1 cla.s:,e ........... . 

. .. . de ~.t c!as::,c •••......••• r 

E'Crlpt_urarJO •...............•...... ~· 
Doscnbtsta .....•........•.•.......•. 

r.:oooaooo 
3 :200 .;OOO l 
2:400.)000 

000,)000 
I: 1005000 I 

OBSERVAÇÕES 

TOT.\L 

G:OllO.;OOO 
4:soo,:ooo 
3:600~0GO 
!.:200,\000 
!.:6005000 

f. a- O director. •jyJ.ndo exercer as funcçüc::;. dJ E.::..::enheiro chcft', 
vencerá lllais a. dia.ria Jo 6:)0ltU para. dt!spozas do viagum; •J ~J.-la. mn de ::.:c~1s 
aju:hntJs ou conduct_orcs a. diaria, que polo mesmo t!ir~~-::.~·.:-:· ~\)r- fixada, t!c 

···~000 a 68000, pelo> dtos em que trabalharem no caro llO. 
i.a-OsEngcnhoiros oxtranumerarios quo tiverem do S42l" :LJmittido~, terão 

vencimentos não· exccd.entes .lOS do Engenheiros de Ja eJas3c, c direito ft diaria 
polo3 traballlos éc campo. Os desenhis'as poJeri!o se:· t!OJ.:c:.uJos ou con .. 
tratados~ conf07t=e adiaria convencionada. 

J.a-Ao pagador ou a (jl:alquel' outro emprogadü do es-!r;ptnrio se abonará 
3,5;000 maif; por úia on:. que !lzcr pagamentos no Jogar dos ~r;..:.ba:!!OS. . 

··~· l'alJcio Jc Rio Jeiarei;·o em l:ifJe Abril do i883.-3laMi':_i!vesdc A·cnjo. 

DECRETO N. 8483 -DE :15 DE .Ulll.lL :!)E f882 

Cor:red() ao Er.gen~uü;o. Aügusto Eugenio de Lemo~, cu ~ ~m~rcza que o 
n163oi0,1 Org.1niza:, rri~ii<:;giO por 3.) arlflo,:, para a tO~:!:itr:.!~~ãO, USO U ~JZO 

de uma li~ha de c~rri> de ferro entre o Pedregulho c o arraial da Ponha 

n~ frcguezia de Ir~já, do município noutro . 

. Attendendo ao que Me requereu o Engenhé;·o Augusto 
Eugenio de Lemos, Hei por bem ConcedeJ."-lhe p:-ivilegio por 
35 annos, contados da data da assignatura do contrato, -para 
pol" ai, ou pela empr~a que organizar, construir, usar e 
gozar de uma linha de carris de ferro para o transporte de 

,passageh·Gs entre o Pedregulho e o arraial da Penha na 
.:freguczia de Irajá, no município neutro, sob D.s (:husulas que 
com este baix:am assignadas por Manoel Alves de Araujo, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da. Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim 
o teuha. entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em i5 de Abril de 1882, 6fo da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Impendor. 

Jfanoet Alves de A1·aujo. 
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Clausulas a fJDC se ret'ere o Decre~o n. 8~83 
desta data 

E' concedido ao Engenheiro Augusto Eugenio de Lemos, ou 
á erripreza que o mesmo organizar, privilegio por 35 annos, 
a contar d:t data em 4ue fór assignado o contrato. para con
strucção, uso e gozo de uma linha de carris de ferro para o 
transporte de passageiros e cargas enti'e o Pedregulho e o 
arraial da Penha na freguezia de lraj<i, do município neutr.o. 

li 

A linha começará no Pedregulho, ponto terminal da de carris 
de ferro da Companhia de S. Christovão, e seguirá pela estrada 
de Bemfica e d'ahi peio Bomsuccesso ao arraial da Penha. 

Na sua construcção serão observadas as seguintes con
dicões: 

La. O systema de trilhos serã o de fenda adaptado nas 
ruas de Londres. 

2." A bitola ou largura da linha será de Om,914. 
3." A entre-via serã de um metro. 
4." A linha ser:i singela, tendo os desvios que forem ne

cessarios, e ficando de cada lado espaço safficiente para o mo
vimento de outros vehiculos de qualquer especie e dos peões, 
para cujo fim fará a empreza as desapropriações precisas. 

5.a A superficie dos trilhos deverá ficar sempre no 
mesmo nivel da calçada, de modo que não embarace a passa
gem dos vehiculos e animaes, em qualquer direcção da 
estrada. 

6.o. O calçamento entre os trilhos e Om, 30 do lado e::s:teriot· 
será feito pela empreza. 

Ili 

Dentro do prazo do ,privilegio o Governo não concede~à 
em uma zona de dons kilometros de cada lado, da dl
recção da linha, qtralquer outra tambem de tracção animada. 

IV 

Os carros que circularem na linha não poderão ter dh;nen
sõ~s superiores a 4m,3Q de comprimento e fm,~O de lar
gura. Cada carro será puxado por dous ou quatro animaes, 
segundo as exigencias do trafego. Quando convenha ao serviço 
do mesmo trafego, poderá ser empregada a tracção a vapor. 
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v 

Terão viagem gratuita nos carros da empreza o Engenheiro 
iiscal e os agentes do Correio e Polieià, quando em serviço mu
nidos do -passe- da. respectiva. autoridade e os officiaes e 
praças do corpo de bombeiros quando em serviço de incendio. 

VI 

Correrá. por conta. da empreza. a. conservação das ruas ou 
estradas onde forem assentados os seus trilh@s. 

VII 

Todas as vezes que a Illma. Camara Municipal resolver a 
construcção ou reconstruc~ão do calçamenlo das ruas e estradas 
percorridas pelos carros da empreza, nenhum embaraço por 
esta lhe será posto, nem indemnização exigida pelo facto de 
interromper o trafego em razão dos mesmos trabalhos, cor
rendo-lhe, entretan~o, a. obrigação de collocar á sua custa os 
trilhos ã. madid~~; que o calçamento proseguir. 

Para os trabalhos de calçamento nos logares atravessados 
por seus trilhos terá a empreza prefere-ncia em igualdade de 
condiç5es. 

VIII 

A empreza não poderá, sem prévia licença da Illma. Camara 
Municipal, assentar linhas, mudar o nivelamento das ruas ou 
estradas ou fazer nellas quaesquer outras alterações para re
gularidade do trafego ; participando immediatamente á mesma 
Camara em os casos de força maior. 

IX 

As despezas com a canalisação das aguas pluviaes por 
mudança de nivelamento serão feita.s por conta da empreza, 
precedendo approvação do Governo. 

X 

A empreza. obriga-se a manter um certo numero de carros 
para o serviço dos passageiros e cargas, sendo sua lota~ão, 
preço dos transportes e numero de viagens estabelecidos pelo 
governo de accõrdo com a. empreza, segundo as necessidades 
do trafego e commodidade dos passageiros. 
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XI 

O Governo, ouvindo a empreza, publicara os regulamentos 
precisos para fiel observa.ncia da presente concessão, nos qua.es 
se estabelecerão multas de 50$000 a i:000$000. · 

XII 

A em preza submetter:i annualmente . a approvação do Go
verno &IS tarifas dos pre~os de passagens e transportes das 
cargas para serem attendid1s segundo as circumstancias. 

Xlll 

· A empraza porà. a disposição do Governo todos os meios 
de transporte que possuir, mediante abatimento de 30 °/o aos 
preços das suas tarifas, quando delles houver necessidade para 
conducção de tropa e material de guerra. 

XIV 

Em qualquer época, depois de decorridos os primeiros 10 
annos de duração da empreza, terá. o Governo a faculdade 
de resgatar esta concessão. 

Para regular o preço do resgate, tomar-se-ha a relida liquida 
annual dos cinco annos anteriores e a média constituirá a 
importancia de sua annuidll.de, que será. paga á empreza du
rante cada um dos annos que faltar para expirar a concessão. 

XV 

A empreza terá. o numero preciso de cantoneiros ou 6\"uar
das, fixado pelo Engenheiro fiscal para a limpeza dos trilhos e 
para avisar os peões, cavalleiros evehiculos, da approximação 
dos trens, afim de evitarem-se sinistros. 

X\<1 

A empreza estabelecera tres estações decentes e apropriadas 
ao serviço dos passageiros e cargas, sendo· uma no Pedregulho, 
outra no arraial da Penha e a terceira em um ponto intermedia
ria da linha. 

As estações deverão estar concluídas RO dia da inauguração 
da linha, eu quando esta íór terminada. . 

XVII 

A empreza antes de começar seus trabalhos submetterá á 
approvação do Governo o traço, a íórma dos carros, suas di
mensões e collocaçli:o sobre os trilhos, e depois de concluídos 
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não poderá ampliar suas linhas ou fazer qualquer obra sem 
que préviamente tenham sido os planos apresentados ao 
Governo e por elle approvados, sob pena de !Rulta e de ser 
obrigada a demolir a obra feita. 

XVIII 

Os trabalhos de construcção da linha deverão começar dentro 
do prazo de seis mezes e serão concluídos no de dezoito mezes, 
contados ambos os prJZOli da data da assignatura do contrato. 

XIX 

Depois de construida a linha. terá a em preza direito de es
tender seus trilhos de qualquer ponto da mesma linha ató 
tis proximidades da estação de S. Francisco Xavier da Estrada 
de Ferro D. Pedro 11 e atlÍ à Praia Formosa, sem prejuízo de 
qualquer outra concessão. 

A empreza será obrigada a cumprir as disposições do Re
gulamento de 26 de Abril de 1857 e bem assim quaesquer ou
tras da mesma natureza que forem decretadas para segurança 
e policia das estradas de ferro, uma vez que as novas disposi
ções não contrariem as clausulas desta concessão. 

XXI 

A fiscalisação da linha e do serviço será. incumbida a um 
Engenheiro fiscal, nomeado pelo Governo e pago pela em preza, 
não excedendo seus vencimentos a 3:600$ annu•aes. 

XXII 

Caducará a presente concessão : 
1.0 Si decorridos dous mezes depois de expirados os prazos 

assignados na condição 17", não estiverem principiadas ou 
terminadas satisfactoriamente as obras. 

2.0 Si, depois de começadas, as obras ficarem paralysadas 
por mais de 30 dias, salvos os casos de força maior devidamente 
provados e como taes considerados pelo Governo, e será a em
preza obrigada a remover, dentro do prazo de 60 dias da data 
da intimação, todo o material permanente e a repor o calça
mento no estado primitivo, sob pena de serem a remoção e o~ 
rep:u::os da estrada feitos pelo Ministerio da Agricultlira, CoiR
merclO e Obras Publicas à custa da empreza. 
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XXIll 

A empreza far:i acquisição dos terrenos necessarios para 
abertura e alargamento de ruas ou estradas si for preciso. 
Quando os não puder obter por ajuste com os ~roprieta.rios, 
ser-lhe-ha concedido o direito de desapropriar, na forma está
belecidà na Lei n. 359 de 12 de Julho de 1845. 

XXIV 

Qualquer discordancia entre o Governo e a empreza a res
peito dos seus direitos, deveres e respectivos interesses será 
decidida por arbitros nomeados por cada uma das partes. Si os 
arbitros não chegarem a um accôrdo. -cada um darà o seu 
parecer, e um terceiro árbitro, nomeado por accôrdo de 
ambas aa partes ou designado pela sorte, decidil'à a questão. 
Si dentro de oito dias de aviso a outra parte deixar de nomear o 
seu arbitro .e de intimar essa nomeação à primeira, a questão 
será considerada como concluída e abandonada pela parte 
em falta. 

XXV 

A empreza, logo que for intimada pelo Engenheiro fiscal, 
procedera no mais curto espaço de tempo possível aos reparos 
e concertos precisos da linha e do seu material; si o não fizer, 
alem da multa correrão por sua conta as despezas feitas com as 
referidas obr;:~s. 

XXVI 

Logo que a empreza puder distribuir dividendos de 10 "fo, 
do e::s:cedente entrará para o Thesouro Nacional em beneficio 
da instrucção publica, com a quota que fôt• convencionada 
com o Governo, a qual nunca poderá fer inferior á metade do 
referido excesso. 

XXVII 

A presente concessio não póde se~ t~ansferida. 

XXVlll 

Para garantia do fiel desempenho dlS obrigaçõ~s estipuladas 
e do pagamento de multas em que possa o con~essionario ou 
a empreza que organizar incorre;·, depositará este, antes da 
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assignatura do contrato, a quantia de 5:000$ no Thesouro Na
cional, ficando entendido que senda a caução feita em dinheiro 
corrente não vencerá juros. 

XXIX 

Findo o prazo da concessão reverterá para o dominio da Muni
cipalidade, em bom estado de conservação, todo o material fixo 
e rodante pertencente á empreza, que ficará por este facto 
dissolvida, sem direito a indemnização alguma, e só então lhe 
será entregue o deposito de que trata a clausula antecedeate. 

XXX 

Si dentro do prazo de 30 dias, contados da data da publicação 
desta concessão no Diario Official, não tiver o concessionario 
assignado o respectivo contrato, considerar-se-ha caduca a 
mesma concessão. 

Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Abril de 1882.- J.li anoel 
Alves de Araujo. 

DECRETO N. 848~ - DE Hi DE ABRIL DE !882 

Approva provisoriamente as instrucçõos regulamentares o 'Br.ifas para o 
transporta. de passageiros e mcrc~dorias pela . cstrarla do ferro de 
Paulo Affonso. :'. .\ ~- .. --· -- _______ ., 

Hei por bem Approvar provisoriamente as instrucções re
gulamentares e tarifas para o transporte de passageiros e mer
cadorias pela estrada de ferro de Paulo Affonso, que com este 
baixam, assignadas por Manoel Alves de Araujo, 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 !5 
de Abril de !882, 61 • da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Ma gesta de o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 
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lnstrucções regulamentares e tarifas para 6 transporte de passageiros e 
mercadorias pela estrada de ferro de Paulo Alfonso, a que se refere 
o Decreto n. 8484 desta data 

I 

·Passageiros 

Art. Lo Os passageiros pagarão os preços da tabella n. i, 
correspondentes á classe de suas passagens. 

Art. 2. 0 A venda de bilhetes de passagem cessará 5 mi
nutos antes da partida do trem. Nas estações terminaes os 
passageiros só poderão entrar nos respectivos carros depois 
do toque da campa, que terá Jogar :lO minutos pelo menos 
antes da partida do trem. 

Art. 3. o Ninguem poderá viajar na estrada de ferro sem 
bilhete ou passe, e estes só dão direito á passagem no trem, 
dia e classe até á estae-ão nelles mencionados. 

Art. ~.o Os passageiros sem bilhete, portadores de bilhetes 
não carimbados pela administraç.ão, ou que tenham carimbo 
de outro dia ou trem, salvo os casos previstos, pagarão o preço 
de sua passngem, contada do ponto de partida do trem, si 
pelo seu conhecimento de bagagem não estiver provada a es-
tação de sua procedencia. . 

Art. 5. o Os que excederem o trajecto a que tiverem di
reito ou viajarem em classe superior á indicada no seu bilhete 
ou portador de passe de outro trem, pagarão a differença de 
sua passagem, e neste caso o chefe da estação é obrigado a dar 
um bilhete supplementar, que indique a somma percebida. 

No caso de dolo flagrante, o passageiro incurso neste ar
tigo e no precedente ficará sujeito ás penas comminadas no 

. art. iOlJ. do Regulamento geral de 26 de Abril de i857. 
Art. 6.o Os passes serão nominaes e intransferíveis; e os 

seus portadores não poderão viajar em carro de classe supe
rior á nelles designada, ainda mesmo pagando a dilferença 
correspondente. 

Art. 7. o Os bilhetes singelos são válidos unicamente no 
dia e trem para que foram com~rados, e considerar-se-hão 
nncidos, si o passageiro não effectuar a viagem no trem 
para que foram elles vendidos, ou si ficar em qualqner estação 
antes daquella nelles designada, só podendo nos dons casos 
effectuar a viagem depois de comprar novo bilhete. 

Art. 8. 0 Os bilhetes de ida e volta serão válidos em qual
quer trem ordinario de passageiros durante 60 horas, contt~
das d~ hora da partida do trem de ida á hora da partida do 
t t''~l ·~·\ ;#(!~ .... 
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Art. 9. o Para a volta, passado o prazo de 60 horas, ainda 
servirá o bilhete de que trata o artigo antecedente, restituindo, 
porém, o passag-eiro n differença de preço, isto é, conside
rando como singela e sem abatimento a viagem em cada 
sentido. 

Corno nos bilhetes singelos, si o passag-eiro não encetar a 
viagem ou ticar em qualquer estação intermedi:wia, conside
rar-se-lia vencido o direito á viagem, ou ao resto da viagem 
no ~entido em que fôr e !la começada. 

Art. iO. As cri~neas menores de 3 annos, sendo condu
zidas ao collo, terão passagem gratis. 

As de 3 até 8 annos pagariio meia passagem, e deverão ser 
accommodudas duas em cada assento, si necessario fôr. 

Estils ultimas ~ó poderão vinjar sós apresentando autoriza· 
ção escripta de seu;; pats 011 tutores. 

Art. H. E' prohibido ao passageiro: 
§ 1. 0 Pas~ar de um carro para outro, estando o trem em 

tnovimento. 
~ 2. 0 Viajm· nas varandas dos carros ou debruçar-se para 

fóra. · 
§ 3. 0 Viajar em carros de ta clas~e estando (escalços. 
~ 4.• Entrar ou snhir dos carros estando o trem em movi

mento. 
~ 5. o Entrar ou sahir para outro logar que niio seja a plata

forma da esta~ão e porta para esse fim designada. 
§ 6. 0 Entrar ou sahir sem ser pela portinhola que o guarda 

designar. 
§ 7.• Fumar nas sala.:: tle espera emquanto ahi permane-

cerem senhoras. 
Art. :1.2. A entrada dos trens é interdicta: 
~ L o A's pessoas embriagadas e indecentemente vestidas. 
~ 2. 0 Aos portadores de armas carregadas, materiaes in

flammaveis, ou objectos cujo odor possa incommodar ao.> 
pass:1geiros. 

Art 13. O passageiro deve: 
§ L o Não incommodar aos seus companheiros de viagem. 
~ 2." Niio damnificar os carros. · 
§ 3. 0 Apre,;entar ao empre!.!ndo do trem seu Lilhetc ou 

passe, se111pre que lhe filr pPdido. 
§ lJ,.o Hestituir ao empregado especialmente encarregado 

deste servit;o o seu bilhete ou passe ao concluir a sua viagem, 
ou si ficar em qualquer n>ta~ào int~rmediaria. 

~ 5. 0 Respeitar o presente regulamente c o regulamento 
approvado pelo Dee1"eto n. i930 de 26 de Abril de i857. 

Art. H. Os pass •ge'rJs têm direito : 
§ f.o A ser transportatlos pelo trem e na classe e Jogar 

a que lhes dá direito o seu bilhete. 
~ 2.• A reclamar prov:dencias ao chefe de trem sempre 

que f(n· incommodado pelos seus comranheiros de viagem. 
§ 3. 0 A esperar fJUe o comportamento de todos os empre

g~~o~ da eslr:1da para com elle ~eja regulado por promptidão, 
ciVJhd~de e maneiras attenciosas. 
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§ ~.o A pnderem levar com!'igo, nos carros em .que viaja
rem; uma mallinha ou necessario de viagem, ou outro qua~
quer embrulho com objectos de seu uso e cujo volume per
mina poder ser accommodado embllixo do seu Jogar, sem 
eausar incommodo aos outro~ pa,sngeiros. 

§ 5.0 A fazerem transportar livre de frete comr, bagagem: 
para a i• cla~se até o peso de 50 kilogrammas, não exceden
do o volume a iOO decímetros cubicos; parn a 2• dasse até o 
peso de 25 kilogrammas, não excedendo o volume a 50 decí
metros cubicos. 

Pelo excedente destes pesos a estrada cobrara os fretes da 
tabella n. 2. 

Esta condição não 3e estende aos objectos preciosos que 
pagarão J;~ % ad val~1·em. 

§ 6. 0 A pedir passngem durante a viagem, ·d~ 2*' f18rO.ll!• 
classe, p11gando a dilferenca de preço contando da estnçiio em 
que se der a pnssagem ou da precedente, si esia passagem se 
e:ffectuar entre duas estações. . 

§ 7. 0 A fumar nos carros em que não houver expressa d~
signaÇão de ser isto prohibido. 

Art. i5. Os pàssngeiros com passe terão direito ao trans
Jlorte graLis de sua bagagem como os de passagem inteira. 

Art. 16. 0~ menores que pagarem ffieia passage~ terão 
direito t~o transporte gratis de sua bagagem até metade da 
que corre::ponde a uma passagem inteira.· 

Art. t 7. Ninguem poderá tran!:portnr comsigo nos carros 
mais que um:J arma de fogo, a qunl deve ser apresentada ao 
chefe da estação parn verificar si está descarregada. Esta 
disposição não comprehende os agentes de iorçil public<;, 
conduzindo presos ou viajando em diligencia official. 

Art. 18. O preço dos bilhetes de passagens será arreca
dado, sem excepção, na esla!{ão de partida •} no a~\O da 
emissão do bilhete. • 

Art. 19. O passageiro que infringir as presentes instruc
r;ões e, depois de advertido pelos empregados da estrada de 
ferro, persistir na iufracção, será posto fór:J da estação, 
restituindo-se-lhe o valor do bilhete que houver comprado, 
si não tiver começado a viagem. Si a infracção fôr commet
tida durante a viagem. o passageiro incorrerá na multa de 
206000 a 50;)000 (art. iOí. do ·Regulamento geral de 26 de 
Abril rl.e !857); e no caso de recmar·se a pag:~l-a, ou si 
depois desta satisfeit:~ não corrigir-se, o conductor G entre
gará ao chefe da estação) mais proxima ~ra remettel-o á au
lo!'id:Jde policial. a qual procederá como fôr de direito. 

Art. 20. Os doentes que viajarem deitados c os alienados, . 
devem ser acompanhados por pessoas que os vigiem e delles. . 
cuidem. · . 

Serão, com as pessoas que os acompanharem, transpor
tados em carros separados, . cobrandO·se a taxa dupla por 
passageiro;;, nunca meno~, porém, de metad~ da lotaç~ão 
completa do carro. 

ao 
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Art. :!L E:m c:ttso algum o passageiro afrectado de mo
lestias recot:hecidamente contagiosas poderá tomar Jogar nos 
carros destm;tdos aos demais passageiros. 

Este passageiro 1icar3 sujeito ás mesmas prescripçõés, 
quanto o. carro separado e preço, que os de (JUe trata o artigo 
~mtecedente. 

Art. 22. Os caà[!yeres serão transportados em wagons de 
carga fechados. pagando-se por este transporte os preços d(t 
tabella n. !li,. 

Art. 23. Tera:o passagens gratuitas : 
§ ! .. 0 Os menor.::s de tres annos conduzidos ao collo. 
~ 2. 0 Tangedores de gado de qualquer especic, na razão 

de uma passag-em de 2• clas;;e por cada wagon. 
N~>~te ca~o os passes ~erào de ida e volta, devendo os tan

gedores de gado acompanhar os animaes no mesmo trem, e 
Jtegressar dentro do prazo de tres ou quatro dias, pagando a 
importancia de meia passagem. 

Art. 2~ .. A estrada póde conceder bilhetes de assignatura 
pal'a ida e volta diari8mente, entre pontos· determinados 
nos trens ordin<Jrios de pnssageiros, com os seguintes abati-
mentos sobre n tarifà geral. . 

Por.urn mez ...•........... : ............ 30 °/o 
Por tres mezes........................... ~O •;. 
Por seis mezes . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . 50 o;. 

Estes bilheLPs .podem comprehender os domingos e são 
i.ntransferiveis. 

Art. ~õ. Serú licito á estrada em casos especiaes, como 
;;ejam missas, festas ou regosijos publicos: 

li i" 0 Vender bilhetes de ida e volta pelo preço de bilhetes 
:oimples, e f:stes pela metade da importancia daquelles. 

~ ~- 0 Prorogar até o prazo de cinco dias a v~lidade destes 
bilhetes sem augmentar-lhes o preço. 

Art. ~6. A estratla póde igualmente conceder carros es
peci~es para passageiros nos trens ordiuarios quando pedidos 
t:.em antecedencia do 6 horas nas esta;ões terminaes, e i8 
h.)ras nas outras estações. 

O frete destes carros será calculado pela tabella n. i appli
·~ada ao numero de passageiros que os occupar, não podendo, 
porém, esse .frete ser menor da metade do eorrespondente 
:i. lotação completa do carro pedido. 

Si o C[orro ft'•r fretado por inteit·o, fa~·se-ltn um :Jbati
mento de ~ti '/o no frete, correspondent~ a lotaçuo completa. 

A familia O\l pessoas que se reunirem no carro especial 
puderão transportar cães gratuitamente. 

Art. ~7. O frr.te do carro especial deve ser pago no acto 
l!o pedido, e si até á hora da partida do trem as pessoas para 
quem foi c· wrro fretado não houverem nelle tomado log3r, 
J)erder:í o concessionario todo o direito a qualquer resti
·tuir.iío, poder,dc•, (tlém disso, a estrada diSilor do cano. 

Ig·ua;mente ~~ nenhuma restituição terü o concessionario 
direito, s' s(· ~m parte se utilisar dos Jogares tomados. 
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O concessionario, que antes da partida do trem ~visar ao 
agente da estação que di~pensa o carro fretado, terá direito 
a rehaver metade do frete pago. 

Os passttgeiros que, de mais do que o numero declarado no 
pedido, forem pelo concessionnrio admittidos no carro fre
tado, pagarão suas passagens como qualquer outro pas-
sageiro. · 

A dh;posição deste arti!w, quanto a pedidos, pagamento 
prévio do frete, restituição ou não de parte do frete, se 
applicn ao nluguel de carros para doentes e alienados. 

Art. 28. A estrada póde conceder trens especiaes de 
passageiros quando pedidos com antecedencia de t8 horas, 
na estação de Piranhas, e de .\8 horas, nas demais estações. 

O preço de um tr.:lm especial de pa~>sageiros com U!Jl carro 
de ta ou de ~· classe, ít vontade, e um wagon fechado para 
a bagagem, se~ú calculado á r:~zão de 25000 por kilometro ; 
fazendo-se um abatimento de 25 °/o quando a viagem fôr de 
ida e volta. 

O preço de um trem especial de passageiros em um carro ou 
mixto de :ta e 2" classe e bagagem, será c:llculado á rr.ziio de 
3r$000 por kilometro; fazendo-se um abatimento de 25 o /o 
quando a viagem fôr de ida e volta. 

Si estes trens forem pedidos com maior numero de carros 
ou wagons para bagagens, o preço dos carros excedentes ~erá 
calculado pela tabella n. 1, applicada á lotação corres
pondente a esses carros, e os wagons excedentes pela 
tabella n. f.4. 

O frete minimo de um trem especial é de 70/$000 para a 
viagem em um sentido e 105~000 para ü viagem de ida e 
volta. . · 

o frete é pago no neto da concessão. 
Art. 29. Os trens especiae~ que, calculada a viagem á 

razão de !5 kilometros por bor<t, ou por demora em caminho, 
quando isto não fôr motivado pela estrada, não chegarem 
á.estação do destino· antes das 6 horas da tarde. Oli que 
houverem de viajat·, totol ou pareialnientc, entre as G 
horas da tarde e ô horas da manhã, custarão m:ois 20~000 
por cada hora eomprehendida entre as 6 horas da·· tarde e 
G da manhã. , ·· 

Art. 30. Os trens especiaes de ida e volta poderão tér uma 
demora até 2 horas na estação terminal c~e ida ; além desse 
prazo ao fret,) do trem :~ugmentar-se- há 10~000 por cada 
hora de demora até mais tO horas além daquellas duas. 

Findo este segundo prazo a estrada disporá do trem, per
dendo o concessionario todo o direito ao mesnió, salvo o 
CIISÓ de :tjUste prévio parll máior demora e SOb a mesma base 
de t.OM)OO por hora, convindo á estrada. . 

Art. 31. Os pedidos para trens especiaes serão feitos por 
escripto e assignados, indicando-se o numerO. .de carros de 
cada especie, a estàção, de partida e de chegada, e• o dia e 
hora da partida. 
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As concessões destes trens serão tambem por escripto e 
assignDdas pPlo agente da estação, contendo as mesmas 
indica~ões, a hora da partida e importancia do frete pago. 

Art. 32. Conceder-se-hão gratuitamente :1.5 minutos de 
demora para a partida do trem da estação inicial, findos os 
quaes cobrar-se-hão :1.06000 por cada meia hora que 
exceder. 

Si depois de duas horas de espera não se apresentarem as 
pessoa~ para as quaes houver sido o trem fretado, conside
rar-se-ha este como rejeitado e o concessionario só terá 
direito a receber wetade do frete pago. 

Igual direito n receber metade do frete terá o concessionario, 
si até a hora marcada para a partida mandar aviso dispen
sando o trem; si, porém, o aviso fõr feito seis ou mais horas 
antes da hora fixada para a partida, a restituição será de 
dous terços do frete pago. 

Art. 3:1. Os trens especiaes não preferem a marcha do 
horario dos trens da tabella, antes ficam dependentes do 
horario destes. 

Art. 34. No frete total calculado pelas regras precedentes 
para os trens especiaes, será licito á estrada conceder abati
mento até 50 •;. para os trens de recreio quando consistirem 
de cinco ou mais carros. 

II 

Bagagens e encommendas 

Art. 35. A não ser o pequeno volume que o passageiro 
tem direito a levar no seu carro, toda a bagagem dos pas
sageiros será despachada e seguirá pelo mesmo trem que 
elle, devendo para isto ser aprtlsentada a despacho entre Mi 
e i5 minutos antes da partida do trem. . 

As bag;Jgens ficam sujeitas aos fretes da tabella n. 2. 
A estrada responde pela bagagem despachada em caso de 

perda ou avaria; não é, porém, responsavel pelos· objectos 
que o passageiro levar comsigo no seu carro. 

Art. 36. Entende-se por encommenda.; pequenos volumes 
de carga, fruta, peixe, lacticinios e outros generos seme· 
lha:ntes, e apresentados entre 4,5 e !5 minutos antes da par· 
tida. do trem. 

Esses objectos ficam sujeitos aos fretes da tabella n. 2. 
Art. 37. Não serão aceitos como bagagem ou encom

mendas: 
~ :1.. • Quaesquer substancias de conducção perigosa. 
~ 2. o Volumes de mais de um metro cubico ou pe>anc:lo 

mais de 150 kilogrammas. 
§ 3. o Volumes cujo embarque ou desembarque demande 

grande demora. 
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Art. 38. Nenhum volume de bagagem, encommenda ou 
carga poderá conter dinheiro, papeis de valor ou de im
portancia, ou objectos preciosos. 

Por conta e risco do passageiro ou remettente que in
fringir esta disposição correm todos os riscos, e descoberta a 
infrarção ficará este sujeito ao pagamento do despacho, re
gistro e frete corre~pondente ao valor encontrado e mais a 
uma multa de 5015000. 

Esses objectiJs e valores serão expedidos e registrados de 
aceôrdo com as disposições adiante estabelecidas neste re
gulamento. 

Art. 39. Quando o frete calculado da b3gagem ou encom
m~nda fôr inferior a 200 réis, cobrar-se-ba estn ultima 
quantia. · 

Admittir·se· ha, porém, asignaturas para a remessa dia ria 
de pequenos volumes de encommenda, e nesse caso o mini
mo de frete cobrad., poderá des~er :tté r..o réis. 

Art. 40. A estrada não é obrigada a attender ás reclama
ções por avaria, troca ou falt:~ de volumes de b:~g:~:-rem ou 
encommendas quando estas reclamações forem feitas depois 
de 45 minutos da chegada do trem ou depois de entregues os 
volumes. 

Art. U. As bagagens e eneommendas que não forem 
reclamadas dentro do prazo de 45 minutos contados depois 
da chegada do trem ficam sujei1as a um imposto dt~ esta
dia na razão de lOO réis por kilogramma e por dia de 
demora. 

Art. 4!. As bagagens e encommendas devem ser bem 
acondicionndns e em volumes que não se prestem facilmente 
a ser violados. 

Na falta desta condição o transporte se fará a inteiro risco 
do passageiro ou remettente, e sem a menor respon~a!lilidade 
da estradu, o que se decl<~rará no boletim de despacho. · 

III 

V'olum.es~ papeis de bn.por"tanoiá e' objeotos 
preciosos, 

Art. 43. O dinheiro, papeis de valor o1l de importaneia e 
os ohjeeLos Im'ciosos serão expedi.dos em volumes especiaes 
r~istrados e snb complela rllsponsabilidade da estrada. 

Art. U. Pelo transporte destes volumes se cobrará o 
frete Jla ta rira n. ~e mais como registro umn t;oxa de t/2 "/o 
do valor declarado. O mínimo da importancia cobrada por 
esse registro será 500 réis. 

Estes objeetos devem ser cuid11dosamente pesados e 5Ó se ão 
expedidos em trem de passageiros. r 
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Art. 45. O dinheiro amoedado, as joias, as pedras e outros 
metaes devem estar acondicionados em saccos, caixas ou 
barris. 

Os saccos devem ser de panno forte, cosidos por dentro e 
perfeitos, isto é, não dilacerados n~m remendados. 

A boca desses saccos será fechada por meio de corda ou 
cordel inteiriço, e nó coberto com sinete em lacre ou chum
bo, e as extremidades mantidas por sinete igual sobre uma 
ficha solta. · 

As caixas ou barris seriio fortes e pregados ou arqueados 
com solidi'Z, não devendo apresentar indicio algum de aber
tura eucoberta nem de fracrura. 

As caixas serão fortemente ligadas po1· meio de corda in
teiriç:~, collocada em cruz corn tantos sinetes P.m lacre ou 
chumbo, quantos forem neceSsarios para ottestar a inviola
bilidade do volume.· 

Os barris serão amarrados com a corda inteiriça collocada 
em cruz passando sobre a tampa e fundo e fixada com sinete 
em lacre ou chumbo. 

Art. <i:6. O papel moeda, as notas de Banco, as apolices e 
as acções da companhias e outros papeis-v:.lores e os p11peis 
de importancia devem st>r apresent~dos em sarcos ou caixões, 
ou formar pacotes revestidos de envoltorios intactos em p:~pel 
ou panno encerado, garantido com cordel furte, posto em 
cruz o sinete em lacre nos nós. 

Todavia esses objectos podem ser aceitos em envoltorios 
de papel fechado com cinco sinett>s em lacre, comtanto que 
ein relação á solidez e acondir.ionamento esses vol urnes nada 
deixem a desejar. 

Art. <i:7. Os endereços devem sPr directamente escriptos 
sobre os volum•·s ·e não cosidos, collocados ou pre~ra•Jos, afim 
de que não possam encobrir vestígios de abertura cu fractura, 
podem tambem ser escriptos sobre etiqueta pendente e pres:.t 
ao volume por meio de cordel. 

A declaração do valor será mencionada no endereço por 
extenso. 

As iniciaes, leg~ndas, armas, firmas sociaes ou nomes de 
estabelecifJJentos, quando impressos no!: saccos, caixas, . 
barris ou pacotes, devem ser perfeitament~ legiveis. 

Os sin<'tes feitos com moeda são formalmente prohibidos. 
Art. 48. As expedições desta especie de<em ser a~resen

tadas a despacho e registro pelo menos uma hora antes da 
marcada para a partida do trem, sem o que não seguem 
por elle. 

Art. 49. A responsabilidade da administração por esses 
objectos consiste em entregai-os sem o menor indicio de 
terem sido violados, e havendo indícios de violação inde
mnizar o que de menos se encontrar no conteúdo em relação 
ao valor declarado para o despacho e registro. 

Art. 50. A nota de expedição deve, além das indicações 
ordi~:r-ias; ·'Conter declaração do valor por extenso e sobre 
lacr:e,,s.irrete igual aos dos volumes. 
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IV 

::\lercadorias e cargas em. gera1 

Art. 5L As merc:Jdorias e cargas em geral seguirão peJo 
primeiro trem apropriado, cuja p:1rtid:1 fõr posterior oo 
des!lacho de mercadoria~, ou entrega do wagon carregarlQ. 
de ~ ou mais horas uteis (6 da manhã âs 6 horas da tarde). 
o que não tira it adminisiraçào .o direito de fazer seguir él 
mercadoria, etc., antes de e,;gotado aquelle. prazo minimo. 

Art. ã2. Ficam exceptuad,Js da precPdente disposição: 
§ :L• 0;; generos que por sua natureza, a juiz(} da adminis

tração, não puderem ser deaiorados uns l'Stiçõe5, os quaes 
sendo apresentados até uma hora ante;; da partida de cada 
trem mixto ou de cargas, oelle serão transport:•dos; 

§ 2.• A polvorn, vitri~lo, agua-•·áz, phOs!Jhoros e em Q"eral· 
as substancias intlammaveis 011 perigo,a~, para as c1uaes só 
haverli uma remessa om dia ct~rto d" sem:ma e em wagoru; 
especiaes, não poden,lo esses gen1·ros ser depo!'itlldos na 
esta~·ão. e havendo p:•ra a sua :~prt>sPntaçào e embarque um 
prazo de duas horas antes da partida do respectivo trem. 

Sempre que o remettente tiver d·• expedir essell género~ 
em quantidade que exrja mais tia met:ule da lotação de um 
wagon. deverá uvisar no agente das estações com~! horas de 
antecedencia. . 

Arl. 53. O tt·ansporte de armas poderfl ser recusado 
sempre que o Governo assim o entender conveniente 5 
segurança publica. 

Art. 5~. Nenhum voiume de carg-a, mercadoria, bltgagem 
ou encommenda poderá conter m:~teri:~s inflammavei~, e a~ 
pessoas qut>, esconderem e!'~as m:•terias ou não fizerem 
menção de sua exi~tencia nos volumes que aprl'séntarém n 
despacho ou cornsigo levarem. incorrerão na. mnlta ·de 
508, e ficarão ~mjeitas á re$poosahilidade judicial, si convier 
á administração proc~dllr cootr:~ efla,-, e sempre que houver 
desastre ou aecidentõ motivado por essas n1aterias, ficando 
em qualquer caso os volumes sujeitos :i apprehensão, e M 
matarias intlammaveis ioutilisada,-. 

Art. 55. Feita a m••nção de que trata o artigo precedente, 
devem as matarias intlammavei,; ser immedi:•t:lmetilo reti
radas dos volumt-s e da est,ação, m ~smo quando a isso forína~
mento se opponha o remeUente ou passageiro. 

Art. ã6. A pauta annex.a class!fica as mercadoriá!! e cargas 
pelas t:,bellas das tarifas a cujos fretes ficam sujeitas. 

Art. 57. A tabella n. 3 se applica aos rr • . 0!5 
principalmente á exportação, como as ~ t~ T Hrd)~ 

~ D~ I>-,,, 
. • .. i-1!,' ·'· * .. !t:?: \ () ~,,;l 

; 
... / 

PUT.~ JOS ::.-/. ---- -~ 
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fumo, couros seccos e outros semelhantes, comprehendendo 
tambem os gPneros fabricados no paiz, não classificados nas 
outras tabellas. 

Art. 58. A t·Jbella n. 4 se npplica aos generos alimentícios 
de primeira necessidade, como farinha, arroz, feijão, milho e 
legumes. 

Art. 59. A tabe!la n. 5 se applica ao cobre, chumbo, ferro 
não tral.tallwdo, trilhos para e~tradas de ferro, tubo~ de ferro 
e outros mctaes c ferrag-ens em geral destinados a eonstrucção, 
e bem assim ás muchinas e utensilios para agricultura, o sal, 
couros sa.lg:•dOs, e os gEneros da tabella n. H. em quanti· 
dade menor de' uma tonelada. 

Art. 00. A>tabdla n. 6 se applica aos generos de impor
tação· não mencion:odos em ou,ras tabella~, luuçn tanto em 
gig&S romo em caixões e os vidros ordinarios, petroleo, agua· 
raz, aguardente e outrcs e~pirilos, si furem de importação e 
não estiverem classificados nas outras t:•bellas. 
· A~L til. A .tabt:)Ja n. 7 se ~pplica aos objectos de grande 

volume e pou•·o peso, como mobilias, caixões wm chapéos e 
outros ~emdh;mtes, quer sej:~m de export:wiio ou importação, 
e os objectos fragcis •1e grande resprnsab•lidaue, como pianos, 
vidros e tod"s ss mais c/a~5ifica<.los nesta t:~bella. 

Art. 6:!. A tahella n. 8 se 11J.lJ.!Iica :i polvora e outras 
sql;istancias iQ.tlammaveis, como phosphoros, vitriolo e fugos 
artificiaes. • 

Art. 6~. As madeiras p~garão peJas tahellns 12 e 13. 
No despacho d~s mad ·iras observar-se-h:l o ~eguinte: 
§. L 0 Madei•·a ele comprimPnto ~lé 2 :!.;2 metros será despa

chada na qu:tiltidade que se apresentar, cobrando-se do frete 
de um wa;.riJu (Larifn n. U) só mente a p~rte correspondente 
áqueUe. ,,eso verificado. · 

~· 2.• Ue mais de 21;2 metros até ~m despacha-se pelo pPso 
àe 4 i/;! tonei<Jdas (wac;on) embora não se cou:plete o carre
gamento. 
· ~ 3.o De mais de 4 metros até 8m despacha-se pelo peso ~ 

9 tO;nela las t: w.,!.!'on-:) ou um wagon grande que corresponde 
a d.ous. wagons da tarifa .. 

§.4.o p!;lmais de 8 m:3tros até f2m dP~pacha-se pelo peso de 
J~, l;t IOnd.alliiS ou trtJs wagons da t:mfa. 

§ 5.'t O!l mai~ de U metros, só p:·ecedendo ajuste e ficando 
li't(I;'Q á ~rlministr;•çào direito de recusa. 

~rt. 64;. As peças metallicas de a met•·os a 3,5. de com.~ 
P.rimento ficam suj!•ítns a um augme!}to de 50 v, nos fretei!. 
das ~~especti vas tarifas. 

E:~tcf'ptualll·se O!! trilhos, colnmnas, tubos e peças 4.tl, 
trave;ament.o m~tallicos, os quaPs só excedendo de gm de 
comprido é que ficam sujeitos áiJUelle angmonto. 

Art. 65. N.ào serão transpi•rtados os volouues ou peça~, 
cujas pontas cx:cedam em vlano a caixa dos wagons destt
na,dos ao seu tl'll;Dsporte, e em aUura, a altura de nm wagon 
feeba,do. · 
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·Tambem não serão transportadas as peças ou volumes de 
mais de 4, f/~ toneladas, salvo si puderem ser descarregados 
em um wagou grande e de modo que o peso fique uniforme
mente distribuído em todo o comprimento do wagon e não 
exceda n lotação deste. · 

Art. 66. Serão gratuitamente transportados, porém sem 
responsabilidade d11 administr~ção, as sementes de c11nna de 
assucar e os saceus, eaix~s e barris usados, em _retorno, 
destinados ao tran~porte de assucar e café. 

Art. 67. Considerar-se-h a effectuada a recêpção e entrega 
de g-eneros quando depositados elles nos lo~ares para isto 
destinados, e q1té serão, conforme.os mesmos generos permit
tirem, a platafurma da esta~ão, o proprio :wagon !I e transporte 
ou outro qualquer ponto junto da estação que melhor 
commodo offereça ao embarque e desembarque da carga. · 

Art. 68. A C'orga e descarga de tl'ilhos .e seus acce8sorios; 
colurnnas, travejnmento e carros de ferro, materias inflam- · 
maveis e merear:orias taxadas pelàs tarifas n, i3 e U serão 
feibos pelo remettente ou destinatnrio: e.;se serviço poderá 
ser feito peln administração mediante uma taxa addicion:~l 
de 21$ pela carga e i;$500 pela descarga de wagons. 

Art. 69. Para qu:dquer estação onde não hoàver guindaste, 
a administr:oçào poderá recusar os volu!!les (lesando mais de 
800 kilugrammas. -

Para llS estações onde houver guinrlasto poderá recusar os 
volumes P~"~andq mais .do que a lotação do guinrl~ste. 

Em qualquBr carro os volumes de mnis de tres metros 
cubkos só serão aceitos preçt•dendo ajuste e sendo possível 
o transporte no material da estrada. · 

Art .. 70~ Para o c:~rreg-amento e descarga dos ohjectos que 
o deV<IIn ser por conta do remettente ou destin:•tario se Jltlr· 
mittirá a egte o uso dos guindastes mediante Uma tau addi
cional de 500 réis por tonelada qu fraeção de tonelada, e 
sempre sob as VIStas de empreg-ado da estrada. · . 

Para enda carro essa concessão fica dependt'nte das eonve
niencias ·do serviço da estrada, não aproveitando ao remei
tente ou destinatnrio p:~ra eximir-se da estadia ou armaze· 
nagem O r;:cto de St•r ella n~gada OU retardada. 

Os objectos de~earreg:odos com os guindastes devem logo ser 
retirados pelo destinat:orio para que não embaracem a circu
lação nem atravanquem o log~~r. Semelhantemente, os 
objt'ctos a carregar por m~io de guindastes não podem se:
acc•Imul:•dos junto destes, nem os wngons em que elles 
devam ser carregados demorados na linha, impedindo o 
movimento e manobras de trem; e wagons. 

Art. 71. O remetteote ou destinatario, quando us3r dos 
guindastes, fica respons~vel pelas avarias nestes causadas 
pela imperícia ou imprudencia d~ seu pessoal. 
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v 

A.niDJ.aes , 

Art. i2. O frete de animaes é taxado pelas tabellas 9, 
10 e H, sendo os animaes mencionados nestas duas ultimas 

· tabellas embar~ados e desembarcados pelo pessoal ou á custa 
dos remeltentes ou destinatarios. 

Seguirão em geral em trens de carga e sómente em trens 
tle pas~a~eiros ou mixtos quando nelle$ houver Jogar e si 
o seu embarque não causar demora na partid;. do trt>m. 

Art. 73. Deverão os ~nimaes ser apresentados a despacho 
nos lagares apropriados pnra o seu embarque Hi minutos 
antes da partida do trem de llas~a;reiros ou mixto, e uma 
hora antes da partid~ do trem de cargas. 

Art. n. Os animaes em quantidade passível de abatimento 
no re~pectivo frete devem ser annunl:iados com anteeedencia 
de 24: horas; não obstante, a estrada os poderá receber antes, 
sempre que isto fôr poss~vel. 

Art. 75. Com excepçiio dos porcos, carneir(Js, cabras e 
cães amord;H;atlos em num -ro não excedente a 5, e as 
~a poeiras de gallinhas, pato)S e outras aves ou pequenos ani • 
rnaes, serão o~ animaes emlwrcauos e desembarcados pelo 
pessoal do tlono ou seus agentes. 

Para esse e;nbarque, quando a. expediçiio fôr de um ou 
mais wag-ons, se dará um pr;1zo de duas horas por wagon, 
conhdo da entre!-{a do wagon, findas as qu;•es será retirado 
o wagon e não podendo novamt~nte ser fornecido senão 
pagando o remettente uma inderuuizaçào de 5{; por wagon. 
Semelnantemenre pnra o de5embarque se dará um prazo de 
meia hora por wagon, finda ·1 qual será elle descarregado 
pelo pessoal da estrada ou por jornaleiros que para esse fim 
tomar na occasião, pagando neste caso o destinatario as 
despezas feit<lS. . 

Pnra o emllarque e desembarque de animaes em pequena 
quantiuude se dará o tempo stricramente necessario, proce
dendo a administração a esse serviço por conta do dono ou 
destinatario, quando vencido esse tempo. 

Art. 76. Para o transporte de porcos, carneiros, cabras e 
outros animat>s semelhantes haverá uma vez por $emana no 
trem um wagon apropriado onde elles possam seguir soltos. 

Fóra disto ~ó fretando-se wagon ou remettendo·se estes 
animaes amarr3dos ou engaiolados. 

Art. 77. Os cães só serão recebidos amordaçados quando 
assim se tornar preciso. · 

Art. 78. Nas expedições· de animaes por wagon deverão 
estes ser embarcados dur:mte a noite, si o trem tiver de 
sahir antes das 8 horas da manhã. 
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Art. 79. Os animaes bravios só serão recebidos quando 
bem e seguramente engaiolados. 

Art. 80. A adruinbtração só responde pelos extr&vios dos 
animaes, correndo os mais riscos por conta do expeditor, 
salvo culpa provada do pessoal da estrado. . 

Art. 81. Os animae~> não classificados serão taxados se
gundo as tabellas feitas para os animae~t com os quaes 
tiverem mais analogia. 

VI 

Oarros 

Art. 82. Os carros, carroças, carrinhos de mão, wagon~ 
o locomotivas desmontadas são carregados e descarregados 
por conta do expedito r. · 

Para o e.mbarque e desembarque se dará o tempo que fôr 
razoavel. 

Art. 83. Todo o carro ou carroça, e- os wagons e loco
motivns não reclamados no pr:tzo de n horas, depois·da 
ehcgada do trem. pagnrá 500 réis de estadia por C3da din 
•Jxceden te. 

VII 

.4-rJD.azenagcm~ es1iadia 

Art. 81,. As mercadorias e cargas, transportadas pela via 
fcrrea, "podem permanecer nos armazen!' e depositos, livres 
de armazen:~gem ou estadia, por ~ horas contadas da che
gada do trem, quando diversamente não disponha este rPgu
lan.ento. Além desse prazo e até 90 dias ficam ellas sujritas 
ás seguintes taxas dr, armazenagem ou estadia applicada a 
cada 10 kilogrammas: 

lO réis por cada um dos f.O primeiros 
20 • • • • • 20 seguintes 
60 • • 69 ultimos 

Passados os 90 dias proceder-se-ha de conformidade com 
os arts. 63 e 65 do regulamento geral, qualquer que seja 
a natureza e classe do genero depositado. 

Os objeçtos de facil deterioração, não sendo de prompto 
reclamados, serão vendidos antes de se damnificarem, pro
cedendo a administração, depois de deduzir a importancia que 
lhe fôr devida, como nos artigos acima mencionados do regu
lamento geral. 
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Os prazos marcados neste artigo não se entendem para as 
materias inflammaveis, estas ficam sujeitas ás disposições 
adiante fixadas. 

Art. 85. Para carga e despacho das mercadorias, etc. cujo 
carregamento houvt:r de ser fejto pelo pessoal do remettente 
e não havendo disposição espeeial neste regulamr.nto, se 
concederá ~4. hot:1s, lindas as quaes pagará o remettente uma 
taxa, por cada wagon e por dias até ~eis dias: 

:I.OSOOO por cada um dos primeiros dois uias 
158\JOO • • seguintes • 
20t$ú00 • ultimos 

Passados os seis dias considerar·se-ha o wagon como não 
utilisado, pagando o remettente uma multa de 90/$, para o 
que fará Jr.posito des>a quanti:l na agencia da e~tu{~ão no 
acto de se lhe entregnr o wagon. 

Art. 86. Para a descarga dos mesmos objeetos de que 
trata o precedente artigo se concederá os me~mos prazos 
nas mt.Snlils condições e taxas mencionadiiS neste artrgo, 
não havendo disJ .. h•Srçào especial neste regulamento, fazendo 
porém a estrada a dt1§carga por conta do destinatario, e pelo 
que custar, quan lo pas>ado o prazo maximo de seis dias além 
das 24 floras concedidas livres. 

Art. 87. Para os generos que permanecerem fóra dos ar
mazens vor niio carecerem de abrigo, e ntio havendo dis· 
posição enr eontrario neste regulamento, nenh.uma taxa se 
cobrará de ar111azenagem atP. ao tti<IS e nenhuma responsabi· 
lid;1de por dlt>s cabflra á administr:1çào. 

Pass;odos o•. 30 dia> serão esses generos vendidos em leilão 
na porta d~ e~taç;ío e o ~eu 11roducto posto á di~ posição de quem 
de direito, devois de de~contad<ls todas as despez<'s feitas. 

Art. 88. A entrega das rnerc~Jdorias pagando frete por 
wagon, será feita dentro do wagon, e si, por affiuettcia do 
serviço, a administr:u;ão precisar du carro, poderá mandar 
fazer a desc11rga, cobrando·a do consigna·tario de accôrdo 
com os preços ne~te regulamento fixados, independentemente 
da taxa de armazenagem. · 

Art. 89. As ba~ngens e encommendas que não forem 
reclamadas até .!5 minutos depois da ellegada do Irem, ficam 
desde então sujeitas á armazenagem, cuja taxa será de !O réis 
por kilogramma e pc.r dia. 

Art. 90. Na determinação de qualquer prazo para a co
brança da armazenagem, estadia, etc., serão contados os dias 
santitil:ados e ferrados, salvo o que seguir á recepção sendo 
esta feita na vespera. 

Art. 91. As mercadorias, bagagens, eneommenrlas e cargas 
em geral que forem deix11da.> nas estações sem despacho, 
ficarão sem responsabilidade alguma da adminbtração, 
porém desde en,ao sujeitas á armazenagem e mais preseri· 
pções do art. 85. 
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Art. 92. Os wagons pedidos para cargas, etc., por wagon, 
quando. passadas a;; 24 horas e não forem utilis~•dos pelo con
ce~siOnario, poderão ser utili~ados pela administração si 
dellcs precis3r >em embargo da estadia até entioo. 

Art. ~l:l. Vencido o pr:~zo maximo de estadi:~ de quRlquer 
objecto, será elle vendido em leilão na porta da estaçiio e o 
seu producto posto :i disposição de quem de direito, depois 
de descontadas as despezas e o mais que se dever á estratla. 

VIII 

Recebimento 

Art. 9t Para o recebimento de bagagens, encommendas, 
frutas, aves e outros pequenos animaes em capoeira, e 
outros artii!OS semelhantes, os escriptorios etll todas as es
tações estarão aber1os uma hora antes da partida do primeiro 
trem, e fechar-se-hão Hí minutos antes da partida do ul-
timo trem. · 

Art. 95. Para o recebimento de mercadorias, cargas e 
animaes estarão os escriptol'ios abertos em todas as estações 
das 8 horas da manhã ás ~ horas da tarde, todos os dias 
uteis. 

Art. 95. 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. 9i. As mercadorias t3xadas . peln tabella n. 10 
quando em quantidade superior a 20, as taxadas pela tabella 
n. H quando em qúantidade superior a tO, e as taxadas pela 
tarifa U, quando em quantidade superior a 5, as remessas 
de objectos que exijam wagons grandes, as m~chinas de 
officinas e e~tabelecimehtos industriaes, devem ser annun- · 
ciadas no dia anterior ao do despacho. 

Estas mercadorias não serão recolhidas debaixo de coberta, 
mas ficam sujeitas qu:mto á armazenagem ás mesmas con
dições das outras .. 

Art. 98. As mei'cadol'ias e qunesquer objectos entregues 
á estrada ser::o conferidos na estação de partida e na che
gada, á medida que forem sendo recebidos, verificando-se as 
marcas, c1 quantidade e qualidade dos volumes, a naturez:. 
da mercadoria, o peso, o freto pago ou a pagar e as despezas 
accessorias. . 

A pesagem dos volumes submettidos a despacho deve em 
geral ser feita pelo ressoai do remettente -~~ 
t~rio sob as vistas dos empregados da est;~ \.. \0 T H E G,1 :~ 

/c.\~ . 0,4 1?1. .. ',, 
I ..,.'\) '""• '1: " '\: ·/~~ 
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Art. 99. Na estação da partida será a nota de expedição 
registrada em resumo no livro competente. 

Art. fOO. Por cada despacho (menos os de bagagem e en
comm~ndas que 5erão j:tratuitos) cobrará a estrada a taxa 
de :1.00 réis, nn qual está comprehendido o valor de duas 
nota,; de exvedição que serão entregues ao remettente par:1 
enchei-a~. 

Art. :101. Si depois de feito o dP,spacho de qualquer 
expediçlio, e antes de embarcado, o remettente quizer al
terar· a con>ignação ou retirar o objecto, a administração 
:1.nnullará o despacho feito, recolhendo-~e os documentos já 
entregues :10 remettente e restituindo-se a este o frete pago 
menos a taxa de despachtl. 

Si o objeeto já estiver embarcado só se poder~ dar a alte
ração de c_onsignaçiio,_ a menos que da descarga não resulte 
embaraço p:1r:1 o servrço da estrada. 

Sendo permittida a descarga sení esta feita a expensas do 
· renwttente, o qual além disso deverá indemnizar a estrada 
da despeZ11 feita com o carregamento. · 

Em.qualquer caso, para que o objecto siga viagem, torna
se predgo novo despacho e portanto pagamento de nova taxa 
de despae'ho. 

Quando ~e tratar de merc:1dorias despachadns por wagon, 
e que dep_ois de ser este p~sto á di.spos!ção ~o. remettente elle 
quizer retm1r a mercadona, ficara mars SUJerto a pagar uma 
indemnização de :I.OSOOO por wagon, mesmo não tendo ainda 
principiado a carregai-o, e já estando o wagon carregado. 
e entreaue á estrada, só será isso permittido sendo possível 
e devenao entiío o remettente descarregai-o em seis hofas. 

IX 

Entregu 

Art. 102. A entrega das bagagens, verduras, encommend<1s, 
frutas, aves e peqlienos animnes em capoeira, começará, no 
mais tardar, W minutos depois da chegada do trem e termi-
nará á hora do fechar-se a estação. · 

Art. 103. A entrega da,; mercadori11s e toda~ as mais 
cargas em geral começará üs 8 horas da manhã e terminarü 
ils 4 horas da tarde, todos os dias uteis. 

Art. 10'í.. O destinatario é obrigado a passar recibo das 
mercadorias, valores, etc., na nota da expedição. 

Art. tOa. 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 apresen
tar indicios de violacão ou avaria. 

Nos casos de ava'rin o destinatario só tem direito de recu
sar a merctldoria quando esta estiver de tal modo damnificada 
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que nenhum valor commercial tenha, ou quando o volume 
formar um todo tal qu~ a avaria de uma parte delle importe 
perda de valor para o todo. 

Sendo, porém, a avaria apenas parcial, deve elle retirar :1 
mercadoria Jugo depois de avaliado o damno causado. 

Art. i06. 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 expedição fraccionada constituir um. 
todo tal que a falta de uma das partes o deprecie ou inutilisc. 

Art. !07. O transporte em retorno de todo objecto recu
sado pelo destinatario é sujeito a todas as taxas de frete, des· 
pacho e .despezas accessorias. 

Art. !08. Si antes de feita a entre~a tla mercadoria au 
destinatario se verificar que o frete cobrado na estação d'e 
procedencin OLl indicad9 para ser cobrado na de chegada, é 
inferior ao realmente devido, ou se deixou de cobrar ou. indi
car para se cobrar al~uma taxa devida, a administrac;iio póde 
reter a mercadoria ate que o remettente ou destinatario satis
faça o que fôr. devido. 

Semelhantemente se restituirá ao remettente a importaneia 
dos erros que para mais se commetterem no calculo do frete 
e taxas. 

Art. 109. A mercadoria só será entregue á vista da nota 
ue expedição em poder do destinatario ; e si este allegu tel-a 
perdido, ou a não houver recebido, deverá o remel\ente soli
citar da estacão de partida cópia :mtbentica dn outra via da 
nota ou do registro, que lhe será passada e pela qual pagarli 
100 réis de taxa. Só á vista de~sa cópia se fará a entrega da 
mercadoria, contando-se em todo o cago todo o tfm'lpo de ar· 
mazenagem, descontado unicamente da demora que provier 
da estrada em passar a cópia pedida. 

Art. HO. As bagagens e encommendas serão entregues a 
seus donos ou destinatarios á vista dos boletins de dcspa-cbCt. 

Si o passageiro ou destinatario allegar perda desse boletim, 
o agente da estaljão, depois de verificar si a bagagem <?U en
commenda pertence no reclamante, fazendo este addnz1r pro
vas concludentes, poderá entregai-a, si não houver reclamação 
em contrario e mediante recibo e testemunho de pessoa 
fidedigna que conhelja o individuo como o proprio. 

X 

.-\..condicionamento e :ru.arca.;; 

Art. lU. Os volumes devem trazer marca ou endereçCt 
bem legiYel, e além disso o no li\ e. da estação de destino, e 
estar acondicionados de modo a poderem resistir aos choques 
ordinarios inherentes ao transporte por e~tradas de ferro. 
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Art. H2. Poderá ser recu~ado o recebimento de qualquer 
mercadoria por motivo de acondicio11:amento: 

§ L• Si a mercadoria estiver tão mal acondicionada dentro 
dos envollorios, que haja probabilidade de não chegar a seu 
destino sem perda ou avaria. 

§ 2.• Si,. exigindo a mercadoria um envoltorio qualquer 
pnra re~guardar de perda ou av::ria, ou para evit;Jr quedam
nifique outras mercadorias, fôr apre<entada sem envollorio. 

§ 3.• Si no acto do recebimento a mercadoria 11presentar 
indícios de já estar avariada. A falta de acondicionamento 
ou o mau acondicionamento poderá :<er reparado pelo remet· 
tente no proprio recinto da estação, dando-se-lhe para isso 
um prazo de 2q, horas, livres de armazen~gem, llndo o qual, 
permanecendo ella un e~tação, ficará sujeila :i taxa de arma
zenagem; em caso algum, porém, com responsabil:dade da 
estrada. 

A administração devidamente autorizada pelo remettente 
poderá prover aos defeitos do acondieionamento. 

Art. 1:1.3. Mesmo sem os requisitos de perfeito acondicio
namento poderá a mercadoria ser expedida com dedaração 
feita nas notas <te expedi('ão pelo empregado da e~trada, de 
que segue sem responsabilidade da administração, si com 
isso concordar o remettente ou seu preposto, e desde que não 
haja inconvenient-3 para as outras cargas que no mesmo wa
gon tinham de se-r embarcadas. 

Art. uq,. A' bagag~m e encommendas se applicam todas as 
precedentes dispo>ições relativas ao acondicionamento. 

XI 

Boletins de bagage1n0 enco•nmcndas 
e notas de expedição 

Art. H5. Da bagagem ou encommcnda despachada dar
se-ha ao apresentante um boletim, no qual se declarará a es
tação de partida e de destino, o numero e peso de volumes, 
o frete e nm numero de ordem. 

Art. H6. As mercadorias e todas as maig cargas Stlrão apre
sentadas com notas de expedição, feitas em duas 'vias, assi
gnadas pelo remettente ou seu preposto, nas quaes se mencione 
o nome do remettentc e do deotinatario, a marca e endereço 
dos volumes, sua quantidade, peso ou cubo, segundo o modo 
do.despacho, o modo de acondiciouamento, natureza do con
teudo, estação de partida e de destino. 

~stas indicações servem de base para o calculo do frete, e 
m:ns tarde para regular a indemnizacão no caso de perda, 
falta ou avaria. · · 

Art. H7. Verificada a exactidão da nota o empregado da 
estrada nella lançará os numeros das tarifas, o frete pago ou 
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a pagar, as taxas accessorias cnbrailns ou a cobrar, e feitiJ isS<l 
visará essas notas, nguardandn a i' via e entregando a 2• ao 
remettente para ser apresf'ntada pelo destinatario no acto da 
entrega da mercadoria, etc. . 

Art. H8. Es~as notas serão do tamanho exactamente se
gundo o modelo que ll e~tr;tda e~tnbelecer. Como se· dewe .. 
hende do :lft. 101, a estn.dt• terá notas de expedição trara 
fornecer ao remettente; niio oh~tanle, pQrém, se aceitarão as 
que forc1.1 :tpn.:~cul;;uas desde que sejam do.t:•manho e exacta
u:ente do modelo dt~quellas, dandô-se ao remettente outras 
em paga daquellas. . 

Art. H9. Cada nota constitue uma expediçiio e :Qiio póde. 
conter senão o nome de um remettente e de um dest'inatario 
e uma só estação de destino. · 

Art. i~O. Os valores e os objecios sP.:rnrados não podem 
ser mencionados nem na. me~ma nota nem juntamente com 
objectos niio segurados; para elles se fará nota especiaL 

Art. i2t.. As notas de expedi~ão não devem apresentnr 
rasuras, correeções ou entrelinhas. 

As Qtle estiverem nesse caso serão re';usadus:· 

XII 

.:\Iedição~ calculo do frete •.' pagua>·on'to 
das 11axas 

Art. 122. Quando as merraflorias forem <le grande volume 
em relação ao peso, medir-se-ha tambcm o volume, e si este 
eorresponder a mais de quatro decímetros I'UIJicos por ki
logramma,.tllmar-se·ha para peso do volume um numero de 
kilogrammas igual á quartt~ parte do de deeimt!tros cnbicos 
achados. 

Art. :1.23. O frete da madeira, rm toros, em pl>ças esqua
drilhadas, fnlqnejatJas, lavràdas ou ~erradas em tllboado ou em 
dormente. calcul:J·:s~ pelo seu peso real. · 

Art.. i24o. Quando já se conhecer o pe~o ola matlelra poder
se-ha para novos despacho·s dispensar as pesadas, multipli
cando aquelle peso pelo volume d·• m:~deirn rt>sultante da 
multiplicação de tre:; dimen;;(ies tomaditS •)111 decímetros. 

Art. 125. O f1:ete de caiiJros roliçll~, rsp:1s, ri pões, moirões 0 
0st~cas, para cerca, varas e lenhll, calculn-se tnmando~se p:1r3 
peso em ldlogramma o numero resultante da multiplicnelio 
das trcs dimen-ões do feixe tomadas em decímetros e ab:-,~n
gend., as partes mais s:•lientes do me~mo feixe. 

Art. 1!6. As medidas dos volumes d0s objectos despnc~ndos 
a volume, serão sempre as do parallelipipedo rJtlr os :tbr~nger 

PODBR EXECUTI..-0 !882 3J 
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completamente; d'onde resulta que, para os objectos que não
forem rectilineos e de secçã(l rectangular constante, o volume 
que se tem de tomar para o calculo do ftete é o da figura 
fimitada por faces planas P!lrpendiculares entre si, nbrangendo 
completamente o objecto.' ' 

Art: t!7. O peso de tijolos, telhas, parallelipipedos e outros 
artigos semelhantes, a granel, calcula-se na proporção do peso 
t!e tO dos de maiores dimensões da expedição. 

Art. t!S. O peso do carvão mineral, linhito, areia, barro 
e outros artigos semelhantes, a granel, calcula-se na razão de 
1.300 kilogr<•mmas por metro cubico; e o do carvão de ma
deira na razão de &:00 kilogrammas por metro cubico. 

Art _ ·t~9. As medidas lineares serão tomadas em deci
metros: toda a fracção de decímetro contar-se- ha por um 
declmetro. 

:Art. t30. O frete a cobrar pelos objeetos transportados 
pela estrada é calculado pelo peso bruto do volume, seja qual 
tõr o seu conteúdo. 

Art. t3L No calculo do frete e .das taxas accessorias as 
fracções de ~O rs. são arredondadas para 20 rs. Nenhum frete 
ou taxa cobrada será inferior :;a 200 rs.; exceptua-se o frete 
de encommendas em assignaturas, a taxa de despacho, a de re
gistro e a de seguro, para as quaes diversamente se preceitua 
neste regulament'l. 

As fracções de pesos são contadas por kilogrammas (menos 
para as bagagens e encommendas que o serão por i kilo
gramma) e as de volume por tO decímetros cubicos. 

Assim tod<l o peso (menos o das bagagens e encommendas) 
comprehendido entre O e 10 kilogrammas será contado como 
tO kilogrammas, entre iO e 20, por 20, e assim por diante: 
semelhantemente todo o volume entre O e iO decímetros 

/cubicos será contado como iO decímetros cubicos, entre lO B 
!!O como ~0, e assim seguidamente. 
· Art. l32. O frete é pago no acto de despacho ou de aluguei 
de carro ou trem, e as outras taxas na estação em que se 
verificar o st>rviço a que ellas correspondem. 

As expediçõe~. porém, de qualquer estação do interior para 
a de Piranhas podem ser feitas com fretes pagos ou a pagar 
nesta. Si, entretanto. a mercadoria fôr sujeita a prompta 
deterioração ou de nlor insignificante, deve o frete ser pago 
no acto do despacho. 

Essa faculd:~de se applica ao transporte de animnes quando 
em quantidz.de que encha um wagon. 

Art. 133. A importancia das passagens, e do frete de 
bagagens, encommendas e animaes será paga no acto da 
emissão dos bilhetes ou do despacho. 

Art. !34. As mercadorias depositadas nas estacões para 
serem expedidas, e cujos fretes não forem logo pagos, fica~n 
sujeitas a armazenagem, mas sem responsabilidade da adnu
nistrarão. 
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XIII 

Materiaes nocivos e perigosos 

Art. !35. O transporte da dynamite, da nitroglycerina, do 
algodão· polvora e dos fulminantes, de modo algum póde ter 
Jogar, salvo quando expresSilmente destinados ás obras da 
estrada. · 

Art. 136. O transporte de polvora em grande quantidade 
póde ser recusado no11 casos de segurança publica, quando o 
Governo assim o entender. 

Igual disposição se applica ás armas de fogo e mais artigos 
bellicos. · 

Art. t37. A polvora e mais materiaes explosivos, os fogos 
de artificio, o alcool, o phosphoro, o collodio, o ether, as 
essencias e outras materins analogas, não podem ficar depo-
sitados nas estações ou armazens de deposito. . 

Art. 138. As materias nocivas ou perigosas só serão admit
tidas a despacho e transporte uma vez por semana e em dia 
certo fixado pela administração da estrada. 

Todavia, as mechas chimiras (phosphoros que se acharem 
nas condições de envoltorio abaixo indicadas) e os pequenos 
pacotes, as amostras em geral, em quantidade não superior 
a 8 kilogrammas, . podem ser expedidos todos os dias. 

Art. t39. 0:; volumes encerrando substancias venenosas, 
perigosas, explosiveis ou inflammaveis devem trazer no 
exterior indic:tção do seu conteúdo e são submettidos ás 
seguintes condições de acondicionàmento: 

i.• Polvora, estopim e outras subsllmcias semelhantes. 
Em caixas ou barris, hermeticamente fechados e protegidos 
ex.teriormente por envoltorio solido; 

2.• Fogos de artificio. Em caixas de taboas unidas de um 
centímetro de espessura pelo menos; 

3.& Mechas chimicas (phosphoros) .. Em caixa de taboas 
bem unidas e de um centimetro. de espessura, pelo menos a 
arrumação no interior bem apertada ; 

4.." Espoletas, capsulas fulminantes, carbo-azotina, cartucho 
de retro-carga. Em bocetas ou saccos e tudo dentro de caixas 
de taboas bem unidas, e de um centímetro de espessura, 
pelo menos; 

5.• Phosphoro cromo, sulphureto de carbono. Em vasos 
de paredes bem fortes, estanques, cheios d'agua e empa
lhados; 

6.• Materias causticas, inflammaveis c explosivas. Em vasos 
de paredes bem fortes e estanques, empalhados e fixados em 
ce~tas ou caixões ; 

7 .• Ma terias venenosas. Em vasos fechados, empalhados. e 
encaixotados. 
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Art. 140. As substnncias nocivas ou perigosas devem 
formar expedição á parte e fazem objecto de nota especial de 
expedirão. 

Não podem além disso ser comprehendidas em uma mesm:~ 
remessa com merc:1dorias ordin::rh1s. · 

XIV 

ltt•..:polt~a.lli Lidatl(~ 

At·L. lU. A aduliuistr~ção d::t estrada declina lodu respon
sabilidade por perda, falta ou avaria nos sl'guintes casos: 

§ 1.o Quando provierem de c:1so fortuito ou força maior. 
~ :!.o Quando não tiverem sido verificados á chegnda da 

mercadoria e antes dn sua aceitação ou retirada pelo desti. 
natario. j • 

§ 3.0 Quando os euvoltorios não apresentarem exterior
mente indicio de violencia ou fraetura. 

§ ~. 0 Quando forem ulteriores á recusa do destinatario, do 
que se lavrará auto. . · . 

§ 5.0 Quarido a mercadorw fôr, por sua naturez;~ especial, 
susceptível de suffrer perda ou :1varia total ou parcial, como: 
combustão e~pontanea, effervescencia, evaporação, v<~samento, 
ferrugem, putrefacção, etc. 

§ 6.o Quando a mercadoria por m:m acondicionamento ou 
qualquer defeito observado pelos empregados do despacho 
houver sido, não obstante, despachad:1 n pedido do remet· 
tente, declar;mdo o empregado na nota de expedição: • Segue 
sem responsabilidade da administração da estrada. • 

Art. !42. A administração não responde pelos damnos 
resultantes do perigo que o transporte em caminhos de ferro 
ou demora da viagem, acarreta para os animaes vivos. 

Art. H3. No caso de extravio e provada a culpa dos 
empregados da estrada a inderqnizaç1io não poderá exceder a: 

80/J para animaes de n1ontaria ; 
iiOS • bois e vaccas, etc.; 

li1) • bezerros e vitelas ; 
~.5 • carneiros, cabras e porcos; 
2!) • cães acorrentados ; 
1{$ • aves e pequ,enos animaes engaiolados. 

AI:t. :IA1. Qaando a mercadoria fõr aco npanhada por 
pessoa enc:uregada de vigial.a, a administ:·ação niio res
pou·de pelos darimos resultantes do perigo que a vigilanci<1 
tiitba .por tini evitar. · . 

·· .~.r"t. 1~5. A ad_ministração não se respomab'lisa pelo darnno 
que da arrum~çao nos wagons e armaz3ns, cn~regarncnto e 
descarga, possa resultar para a mobilia não encaixotada. 
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A mobilia uesencapada, sónwnte encapada ou mesmo 
engrad~da, seguirá por c:mla e .risco do remeuente, re~pon· 
dendo a administraçf•o unicamente pelo extravio. 

Art. i46. A e'lrada não é responsavrl prlo e~tado da 
mobilia encaixotada, louçn, vidro::, crysL~e~ ou q:•ae,qner 
objeetos frageis encaixotado~ ou emb:to-ricados. dtlstlll que 
entregue os volume:> sem signaes de terem sido viol:-~do". ou 
de terem soffrido choque ou pres$:iO que pudesse damnificar 
o conteúdo. 

Art; :lll:7. Quando o carreg-amento e descar::::~ siio feitos 
pelo remet~ente ou pelo destin~ttario, a adrnini,tr•ç;io uão 
respcnde p•·lo~ riscos ou perdas resultantes daquella~ opera· 
ções ou de suas consequencias. 

Art. 148. Quando a mercadoria fôr, por sua naturezn, 
susceptível de soffr·~r. por influencia atmo~pherwa ou qual
quer outra causa indepenofente do serviço da estrl'da de ferro, 
quebra em peso ou medida, a administração não rPsponde · 
pela ditferença em peso ou medida. 

Art. Hl9. Quando o carregamento fôr feito pelo remettente 
11 administraçao não responde pelo numero de volumes indi
cados nas notas de expedirão. 

Art. 150. A administração niio responde f'elo~ risros pro
venientes da natureza dos objectos contidos nos vol.1m~s de 
bagagem ou encommendas. 

Art. 151. Salv:1s as pr~>scripções ·dos artigos prf'eedentes 
( i42 a 151 ), ou outras disposições expressas nHste re~ula
mento e no re!!ulamento gt'r:l1, a admini>traçiio se responsa
biliza pelos objectos <tue lhe fore:n conlladus p:m• Sllrem 
tran~portados ou ficarem depo~it:ldos Pm seus armazens. 

Essa responsabilidade começa do mom~'nto •lo p:1gámento 
do frete e recepção do genero e termina no acto d:t entrega 
do mesmo genero ao destinatario ou a seu correspondente ou 
preposto. 

XV 

Seguro " indc.rnnização 
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. Ãl't. Hi3. Em caso de perda totalse pagará ao segurado 
o valor integral declarado; -si, porém, a perda fôr parcial, só 
terá elle dirtliiO a uma quota proporcional '• perda effectiva. 
Do mesmo modo em caso de avaria a inde•unização SP.rá 
pa~ra prc.purci!JDálmente á importancill da avaria verificada. 

Em caso ahmm a indemnização póde exceder o damno 
realmente soffrido pelo segurado em consequencia da perda 
ou avaria, e será, neste· caso, reduzida a. importancia do 
damno.' 

Art. f.M.. Quanto aos objectes ou merc11dorias, não se
guros, a administração não ê responsavel pela indemnização 
senão até á· importaneia de 500 réis por kilol!ramrna de mer
cadoria e cargas em ger;ol e de f/J por · kilogramma de 
bagagem ou encommenda perdida ou avariad;l, sem que em 
caso al:mm a indemnização possa· ser superior ao valor qa 
mercadoria, bag;ogern ou encomrnenda perdida ou avari:1da. 

No caso·em que uma mercadoria etc., desencaminhada fôr 
depois achada, a administral·ào affixará aviso na est:oção, e o 
destioalario terá, durante f.5 dias, o direito de reclamar a 
entrega, devendo re~tituir l! da indemnizarão, que já lhe 
houver sido paga. A mercadoria, etc. avariada üca perten-
cendo á Pstrada. . 

Art. f.55. Quando a mercadoria formar um todo tal que 
a avaria de uma parte a deprecie ou inutilize, a indemni
zação a pagar ~erá c•olculada por arhitramento. 

Art. fã6. As CI11USU!as de inesponsabil1d;ode ou Jimita("ão 
de responsabilidade não vodem ser invoc11das pela adminis
tração. si se provar dolo por parte do seu pessoal. Nesse caso· 
as indemnizações a pagar serão reguladas pelo Codigo Com
mercial. 

XVI 

Arbi1iramen1io 

Art. f.57. O arbitramento nos casos em que, segundo este 
regulamento, deva ter Jogar, será feito por dons arbitras 
escolhilln~, um pela administraçiio e onlro pela parte, salvo 
si ambos cóneordarem na e~colba de um só arbitro. Da 
decisão dos arbitras não haverá recurso. . 

Art. M8. O arbitramento será i't>duzido a auto assignado 
pelosarbitros, pelo agente da estação em que elle se verificar 
e pela parte reclnm••nte. · · · 

Art. f.59. A quantia arbitrada para indemnização, em caso 
algum, poderá exceder oslimitf'S acima fixados neste regu
lamento para cada caso de indemniz~ç~o. 

Sempre, pois, que o arbitramento exceder esses limites a 
administração só pagará até os mesmos limites. 
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Art. 160. Dispensa-se o arbitt,amento nos casos em que 
elle houver Jogar, sempre que a administrllç:io e a.parte e~
garem a accôrdo sobre o valor da indemnizaçiiG. 
Es~e accôrdo deve ser reduzido a auto assignado pelo cti

rector da estrada e pela parte reclamante, e terá a mesma 
validade que o 11rbiLramento. . 

Art. t6L Recusando-se a parte ao arbitramento, a admic 
nistração requererá judicialmente um arbitramento que con
tinu:~rá su,ieito aos mesmos limites, e rem01;ãu da mercadoria 
para um devo~ito publico ou a sua venda em leilão. 

Art. 162. A vistoria oti arbitramento amigavel deve ser 
feito dentro das 48 ho1·as . depois da descarga; passado esse 
prazo, ~ó prevalecerá a dech:ão da administl'llçâo. 

O arbitramento judici<Jl só t!'rá Jog-ar si, provosto o ami
gavel pela a•lmillistra~ão dentro das referidas 48 horas, fôr 
elle recusado. pela parte. · 

Art. 163. Si os arbitros não chegarem a aecôrdo qaan~ 
á avalinçào do prrjuizo e á responsabilidade da administr:•ção, 
n!lmearào elles um desempatadur, que dt!cidirá por uma das 
duas opiniões oú como entender, entrr essas duas opiniõe::~. 

Art. t6~. Os arbitros · têm por tnis:;ã·o niio só vistoriar e 
avaliar o damno, mas lambem si houve culpa da adminis
tração ness.:l damrio, ou &i elle é inherente á natureza da mer~ 
cadori:~, ou si ptovém do :•condicionnmento da carga em 
dasac•·ôrdu com o cslabelecido neste regulamen,o. 

Si fôr recunbecido o mau acondicionamento ou si o da
mno provier da propril.l nntuteza da mercadoria, não tenl 
logar a in<lemniznç:io. 

Si, reconheci4as estas attenuatltes em favor da adminis
tração, ao mesmo . tempo que a culpa desta. no f:~cto qu,.e 
produziu o damno, só se pag3rá metàde dà indemnizaçio 
arbitrada. · · 

Art. 165. Aos arbitros :se dará conhecimento deste rega
lamento. 

XVII 

Deveres dos einpregadol!l 

Art. :166. No desempenho de suas funcções os empre
gados têm obrig:~çào de trata·r com urbanidade todos que 
tiverem negocio com a estrada. 

Art. 167. Deverão dar aos passageiros, remettentes e des
tinatario:> toda.; :JS inform:~ções que estes lhe pedirem e fa
cilitnrão, quanto possivel, o cumprimento das formalidade4 
a preencher. 

Devem em caso de necessidade encher as notas de expe
dição. 
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Art. 168. Nenhum vgr>nte ou empregado poderá dar ao 
--publico documento que éontenha rasura ou emenda por elle 

não resalvada. 
Art. 169. To<lo o documento forneci<lo pela estrada e que fôr 

derJOis, flOí' Qil<ti!JUPr titulo.<~preseulmlo, si se achar vici:odo; 
aerá ro•lido ; e o <ljJfeseotante Oll qUI'm do Vil'io Se ljUIZI'l' 

-utilizar s1·rá p~~sivel de uma multa de ,,0,)000 à 100JOOO, 
iogun,do a gravithtde <lo caso, a _jurzo !lo diredur d:~ estn1dn. 
N11s.s:! ca:sr1 8 entr .. ga da naert~at!oria reclamada sen~ su~tada 
até d~cisão do mesmo director. 

XVIII 

Disposições gcra<.. .. s 

Art.- i70. Us casos de emliar~o ou penhora em mrrra· 
clorias e outro• ol1j<'etos deposiwrlos ou en tr .. gues ~ estrada, 
para serem tran~pnr·tarlOS o;t já tr11HSp11I'I:HIOs, e ;ojndil OiiO 
entregues a s.·u,; de•tinat<~rios, :<eriio regul:ado< pelas dispo
llições do D.~reto n. bM de 13.de Outubro de t851, no que 
estas fnrem :tppJ;c:tVf'is. 

Art. 171. Os objectos emb~rgados ou penhorados não 
podem ser r .. tirlld·JS dns est;oções e deposito~ .da e~lr:•da ~em 
que esta seja in·lemniz,da tio tflle lhe fôr devidl) por frete, 
armaz:eu:.g,~rn e tod -s as rn:ois dPspf'zas. 

Art. u:t·. Qu.ondo u emiJargo ou penhora recahir em ge
ne-~s de facil d.-terio"ação, uocivos (lU pl'rig .. sos, não po
&rilo esses g-enero,; licnr deposita•!· s nas e~tações. 

Art. t73. Os tr:onsporles por conta do Governo Geral ou 
dos Governos Provinci:aes fieam sujeitos ás ·mesmas con-
~~s que os transpor!o•s or<.lirwrios.. . . 

Art. 174. As ,·argns, rn··rcarlorws, etc., qne ttveJ'<'lll 
transporte gratuito, lic:uu ~uj ·itns <~O pagamento das t:axas 
de despacho, St-').(Uro, rf'gisu·o, carreg-aruento e descar!!a, :1r· 
ma7 .. ~D;Jgcrn ou l~~tadia. e· a torlas as df\spezas emlim com 
exclusão unicamente do fretf' projJriamente dito. 

Art. !75. A col!ranra integral d:~s t:oxas de despacho, 
seguro, r.,gistro, :•rm;~zena;:em, est;uiia e trdas as mais des· 
pe1.l!S. merios o freie prupriam .. nte dito, terá Jogar para as 
mercador·a:< e quat·.~quer ol:jectcs que tiverem tran~porte 
0001 abatimento em virtude dt>sle rt'gul:rmento ou r!e qual
quer contrlllto ou coneessão no qual se ache estabelecida a 
clausula de ab:•tim,.n~o de frete. 

Art. 176. O envolucr(l dos objecto~, mtlrcadorias, etc. entrs 
no calculo d•l volume ·e d,o peso para p11gament:> dos fretes e 
.nais taxas e despezas. 
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Art. 177. Em casos muito e~peciaes de legitimo impedi
mento do rerneltente ou dcgtinatario, qu:mdo se prov,,r não 
poderem elles encarregar a outrem de fazer as su:1S vezes, 
poderá a estrada concedt·r ab~timento :~té de 50 °/o sobre a 
taxa de armazenagem ou e•tadia. 

Art. i78. Todo o remettente que precisar de wagons 
deverá pedil-os com 2~ hor:~s de antecedencia an chefe dn 
est ;çao. ou de devam ser embarcadas as carg-:.s ou animaes. 

A e~trnd:• não se obriga sempre a fatisfazer o pedido dentro 
do rtf•·rido prazo, m~s se esforçará em tornar menor possí
vel qualtruer demora :•lém desse prazo. 

Esses pedidos ni•o serão recebidos quando se tratar de 
wagons que a estrada não possua ou não estejam em estado 
de serviço. ~~:;;~~~ 

Art. i79. As pessoas que estragarem os carros. estações 
ou apparelhos da estrad:~, serão re~ponsaveis pelo damno 
caus "'n: .. ,.,; rô~· P~li' i'-ltP.ncional, proceder-se-lia judieial
menle contra o delinquente. 

Ar.. us .•. v,. uuJn .• us u:io desig-nados nas tarifa> e plantas 
e para •·s qu:u•s não haja disposição e~pecial ne.<te reg-ul:~
mento fit~~·m ~ujeitos á tnrifa correspondente aos previstos 
que com elles tiverem maior analogia. 

Art. i8l. Nas estarões ou paradas onde niio houver desvio 
poderá a estrada recusar o estacionamento de wagons para 
earga ou descarga. 

xrx· 

TClegrapl>.o 

Art. !82. Os tele~rammas seriio aceitos em todas as 
estações da e!'trada de ferro, tanto nos dias uteis como san-
tificados e feriados. · 

Art. i83. Os telegrammas dividPm·se nas seguintes 
clas~es, que rl'pre~ent:rm a ordem da transmissão: ''ti 

L• Telegramma urgente em sen'iço urgente da estrada. 
~-· Dito dito do Governo Geral. 
:3.~ • • • Governo Provincial. · 
!.1:." • ordin:~riu em serviço da estndu. 
5."' • urgente particular. 
6. • • ordinario do Governo Geral. 
7. a • do Governo Provincial. 
8. a • das autoridades. 
!'-a • ordinario particular. 
Art. :18~. Os telegrammas devem : 
§ f.. o Ser escriptos pelo proprio expedidor, com tinta preta 

e de modo que possam ser lidos facilmente lettra por lettra. 
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§ 2.0 Niío conter abreviaturas, rasuras, palavras emen
dadas ou inutilizadas. 

§ 3.0 Indicar o nome da estação do destino e o nome e re-
sidencia do destina ta rio. · 

Art. i85. ~· prohibida a a;:eitação de qualquer telegramma 
contrl'lrio ás leis, prejudicial á segurança pui.Jiica ou offensivo 
á moral e aos bons costumes, ou· prejudicial á segurança e 
interesses da estrada. 

Art. i86. Só ao Governo ou á administração da estrada é 
permiLtido o uso de cifras secretas. 

Art. !87. Os telegrammas de mais de cem palavras podem 
ser recusados ou retardados para se transmitlirem outros mais 
breves, embora apresentados posteriormente. 

Art. !88. Muitos telegrammas de um. mesmo expedidor, 
para o mesmo ou diversos destinatarios, só podem ser aceitos 
quando não houver outros telegrammas a transmittir. 

Art. i89. A aj.Jreseutação de telegramm·• é certificada por 
um boletim entregue ao expedidor, e q.ue devt)fá ser ex-W· 
bido em cnso de reclamação. 

Art. 190. Nos casos ordioarios a transmissão dos tele
grammas será feita na ordem de sua apresentaÇão na estação, 
respeitadas as precedencias fix:ad:~s no art. 183. 

Art. i91. A estratla aceitará despachos para se transmitti
rem cópias por outras linhas, preferindo a~ Jinhros do Estado, 
salvo si o expedidor expressamente designar outra. 

Art. t92. A adrnini,tr;~ção se reserva o direito de inter
romper as communic~ções telegraphicas para o serviço parti
cular, por temvo indeterminado, no caso em que o julgue 
convenientE~, em vista de urgencia do serviço da estrada ou 
do Governo. 

Art. 193. O telegramma, antes de começar a ser transmit
tido, pôde ser retirado, restituindo-se ao communicante a 
taxa com desconto de :1.0 %. Prindpiada a transmis~ão póde 
ella ser interrompida a p~dido do communicante e retirado o 
telegramma; nesse caso, porém, sem direito á restituição da 
taxa. 

Art. 19i. Os telegrammas serão entregues ao dPstinatario 
na estaç&o do destino ou na casa do destinntario quando esta 
não di~tar mais de um kilometro da estação de destino; e 
medi;1nte pagamento da despeza que sé fizer, a estrada se en
carregará de fazer chegar o telegramma, com a possível 
brevidade, á casa do de>tinatario quando esta ficar além de 
um kilometro da estação de de.>tino; e nunca a mais de cinco 
kilometros. 

No caso de não ser encontrada com facilidade a pessoa a 
quem são dirigidos, ficarão os telegrammas guardados na es
tação de destino, sem que haja direito de exigir-se da estrada 
restituição da taxa, ou desta e das despezas quando o desti-
natario resida· a mais de um kilometro. · · 

Para as distanc-ias além de cinco kilometros da estação de 
destino serão os telegrammas enviados pelo Correio, para o 
que pagará o communicante a taxa de 100 réis. 
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Art. i95. O segredo dos telegrammas é inviolavel. 
As unicas pessoas que podem tomar conhecimento delles 

ou requerer cô1~ia são o proprio que os assignou e aquelle a 
quem são dirigidos. . · 

A nota de reservado, portanto, collocadA no telegramma 
entende-se com o de:>tinatario. · 

Art. t.96. Na contagem de palavras observar-se-hão as 
seguintes regras. 

§ t.. • Tudo que o communicante escrever entra na conta
gem das palavras. 

§ ~-" Conta-se como uma qualquer pnlavra que niio tenha 
mais de dez lettr11s; o exced0nte é cont«do como outras tantas 
palavr;ag, quantos forem os grupos de dez leUras ou fracção 
de dez lettras. ' 

§ 3.• Toda a palavra composta, escripta de modo que forme 
umll só. como tal !\erá contada de conformidade com o dis
posto no paragrapho precedente. Si, porém, forem escriptas 
separadamente as partes de que ella se compõe, ou mesme 
reunidas por traço de união, serão contadas como outras tan· 
tas palavras. 

§ ~-· Todo o caractrr alphabetico ou numerico isolado, 
toda a palavra ou partícula :seguida de apüiõtropho, será 
contàdo como uma palavra. 

§ 5.• Os numeros em algarismos cont:am-se como tantas 
palavras quant:as fort•m as series seguidas de cinco algarismos 
que contiverem e mais uma palavra pelo ex,·cdente. 

§ 6:• Os numeros por extenso gerào contados pelo numero 
de palavras realmente empregndas no despacho para expri
mil-os. 

§ 7 .• As vírgula~, pontos e traços de divisão ou união serão 
contados como outros tantos alg:arismos. 

§ s.• Os signaes de accentuação não são contados. 
Art. i97. Entram na contagem das palavras: 
~ l.• A direcção, a agsignatura, as indicaçõrs a respeito do 

modo de rrmessa do telegramma ao d1'stinatario além de um 
kilometro. da estaç:1o, e o reconhecimento da assignatura 
quando revestida de~;; a formalidade. 

§ ~-" Os pedidos de repetição para a conferencia, essa repe· 
tição e as p1alavra~- Resposta paga ........ palavr11s. 

§ 3. • Os nomes rroprios de pes~ons, cidades, prnça~. ruas, 
etc., os títulos, sobrenomes,. partículas e qu~lificações se 
contam como tantas palavras quantas forem necessarias para 
exprimil-os. 

Art. !98. Não serão taxados quaesquer signaes ou pa· 
lavras 11crescrntados pela estação remeuente no interesse do 
serviço trJeg-ra pbico. 

Igualmente não serão taxados a data, hora da apresen
tação do telegramma e Jogar de procedencia, senão quando 
o communicante o inSl':rever nn minuta e exigir a trans
missão. 
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Art. !99. A taxa é de :18000 pnr telegramma {tlé 20 pa
lavras entre dm1s estações quaesqu•~r, seja qual fôr a dis
tancia, addicionando-se 500 réis por dezena ou frac~.:ão de 
dezena, de palavras ascendentes. 

A tax•• é pa~a na estat;iio de partida no acto de ser 3pre· 
senta do õ telegramma. 

Art. 200. Pagam taxa tlupla os telegramuws: 
§ i .• Em lingu:J estrangeira. 
§ 2. 0 Os que hajam de ser repetidos a pedido do wmmu

nic:•nw. 
§ 3,o Os telegramrnas urgentes. 
Art. 20:1.. As redac!)ões de jornaes, ca~as commerciaes e 

emrm•za,; que fizere111 despeza mensal, maior de :1006000, 
terão direito á rest1tuição de 20 °/o das tax:~s que houverem 
pago no nwz em que se der aquelle excesso, o que deve ser 
provado com os boletins. 

Art. 202. O mesmo telegramma dirigido pelo mesmo 
communic<lllte a mais de nm destinntario p:1garú, além da 
taxa da tarila parn um destinatario, mais 111etade da metade 
da mesma taxa por cada um dos outros drstinatarios. 

Art. 203. O mesmo telegramm:• dirigido a mais de um;; 
estação pagará a taxa correspondente· a cada uma dest~s. 

Art. 20í. Todns as taxa~. sem di~tincç~o, serão pagas no 
neto da apresentação do telegramma na estação de partid11. 

Art~ 205. O commanicante póde pagar de antemão a res
po~ta do telegramma que npresentar, fixundo o numero de 
palavras. 

Neste caso a minuta do telegramma deve ter ~ declaração 
- Resposta paga para.. . palavras, antes da as,;i~IHttura do 
communicante. _ 

Si a resl'osta tiver menor numero de pai:Ivras do que o 
desi:;:-nado no telegramma, não se f<trá restituição alguma. 

Si a resposta contiver maior numero de palavras. o 
excesso set;á consideraqo corno um novo telegramma, que 
deverá ser pago pela pessoa que o apresentar. 

Art. 206. A respo~ta para ser transmittida deve·ser apre
sentada dentro das 48 horas que se segmrem :í entrega do 
telegramma primitivo no destinatario. Passado esse prazo, 
ficará sujeita ao pagamento da taxa. 

Não se restituirá ao communicante o que houver pngo 
para a resp<>sta, si esta deixar de ser apresentada ou o fôr 
passado aquelle prazo. 

Art. '207. O telt-gramma póde ficar na estação de destino 
até que o destinatario o procure. · 

Para a execução das disposições indicadas neste artigo e no 
art. 195, deverá o communicante fazer as respectivas de
clarações na minuta do telegramma do modo seguinte : 

Pela e~trada- Pelo Correio- Na estação.- Na falta de 
taes declarações será o telegramma expedido pelo Correio. 
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Art. 208. Ao empregado da estrada encarreRado da con
ducçiío do telegrarnma ao domicilio do destinatnrio não é 
licito encarregar-se da resposta ou de outro telegrmnrna a 
tr:msmittie, recebendo a taxa respectiva. 

Art. 209. Xa au~encia do destin:~ttn·io o telegramma será 
•mtregue em sun casn :J pes~oa de sua família, rmpregado, 
eriado ou hospede, st~lvo si o coutttHmicante designar na 
minuta pessoa especial. 

Art. 210. O destinatario ou tfUCm por clle receber o tele
gramma deve 'tssign:•r o recibo. 

Art. 2H. Os telegrammn3 que tiverem de ser procurados 
na cstaç<io dtJ dc~tino serão entregues só ao 11roprio desti
natario ou ú pessoa por cl!e competentemente autoriwda. 

At·t. 212. O pedido para que o tele~nHnma expedido não 
~e.ia enviado ou entregue ao destinatario, só póde ser feito 
pelo vroprio •:ommunicante c pot· novo telcgramma, su
jeito ú t11xa, que será •restituída si o pedido niio chegar a 
tempo· d•3 ser sntisfeito . 

.:\rt. 21:3. O communicante tem direito á restituieiío da 
t~xa que houver P:li!O, nos seguintes casos: · 

~ l." Qu3ndo o telegramma não chegar ao seu destino por 
qualqu.:n· causa dévid<l ao serviço do telegrapho. 

§ ::t. 0 Qu:~nuo n tele~ramma enviado ao destinat:~r·io estivet· 
alterado '' ponto de não satisfazer ao fim a que ern tlestinado. 

Art. '2H. O~ telegramma5 em língua estrangeira devem 
:;er escriptos com car:~eteres romanos. 

Art. 2t:.i. O communic:mte póde petlir que a "·''<IÇiio de 
de~tino lhe d<~ aviso de ter recebido o telegramma trans
miU!do. 

Por esse aviso simples pagarú elle iO "lo de taxa de um 
telegramma simples. 

Palado tln Bio de Janeiro. 15 de Abril do i882.- Manoel 
A.tres d•! .lra>ljG. · 
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ESTRADA l>E FERRO DE PAULO AFFONSO 

TARIFAS 

f Passagens de i• e 2• classe e de ida e volta. 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Encommendas o bagagem exccidentes·á permittida gratis. 
O peixe fresco, ostras, caça, verdura e frutas, gelo, 

carne fresca, pão, leito e ovos (não sendo nenhum vo
lume rerebido por menos de 200 réis) terá um abati-
mento de 50% ...................................... . 

Generos deslinados prineipalménte á exportação, como 
eafé, assucar, algodão, fumo, couros seccos e outros 
semelhantes, eomprchendondo tambem os ;eneros fa
bricados no paiz, não classificados nas outras tabellas, 
por tonelada (1.9 ,25 réis por arroba e {'OI' le0ua) .••.•.• 

Generos alimentícios de primeira necessidade, como fa
rinha, anoz, feijão, milho, legumes e l'aizoj alimenli
cias, por tonelada (9,63 réis por arroba e por legua).; 

Cobre, chumbo, ferro não trabalhado, trilhos para es
tradas do ferro, tubos de forro e outros metaes, ferra
gens em geral dcs i nados a construcção; e bem assim 
as machinas o utonsiJios para a agricultH.I'a, sal, couros 

I salgados e os genoros da tabella n. f5 em quanlidade 
menor de uma tonelada, por tonelada (!3 ,411 réis por 

I 
arroba e por logua) ................................ , . 

l;cnoros do impo1 tação não mencionados nas outra& ta
beiJas, louça tanto em gigos como em C01ixões o os 
vidros ordioarios, petroJeo, agua~raz e outros espiritos, 
si forem de importação e não estiverem classificados 
nas outras tal•cllas, por tonelada (28,88 réis por arroba 
o por logua) .................................... · .... . 

Ohjectos do grando volume o pouco peso como mobi'ia. 
caixões com chapéos o outros semelhantes, quu sejam 
de oxportaç1lo ou importação, e os objectos fragei> de 
grande responsabilidade, como pianos, espelhos, rid•·os 
o todos os mais clas~ificados nesta tal. e la por tJnclada 
(57 ,78 réis por arroba e por lego a) ................ ; ... . 

Poh·ora e. outras snbstancias inllammaveis ou explosivas. 
como phosphoros, vilriolo e fogos artifieiaos, por tono: 
lada (77,03 réis por arroba e por legna) ............. .. 

Perús, ganços, patos, marrecos, gallinhas, pavõei, araras, 
papagaios o quaoS<J..UOr outras a,·es d•;mosticas ou sil· 
vestros, gatos, lo• toes. porcos da lnd1a, coelhos, ma
cacos, ka~ados, pacas, tatus, coatys, etc. e quaesquer 
outros animaes pequenos, por tonelada (36,59 réis por 

. arrobao por Jogua) ............. • .................... . 

o :: .. ,. 
o 
"' õ4 

200 

100 

140 

300 

800 

380 

. :fá· . Bezerros, carneiros, cabra~, 1porcos, cães amordaçados e 
10 outro• quadrupedes sem~lnantcs, por cabeça .........• 

H Bois, vólccas, touros, cavallo,, bostas e jumento>, por 
cabeça ............................................ .. 
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o ... "' .. .. 
~~ 

.. ,.. 
TARIFAS o .... .. :;!!< ;;; "'" 2: ... "' < o .. .. 

l2 Madeiras serradas, lavradas ou brutas não comprehen-
di das nas outras tabellas, por carro •.•..•.•••..•••..• 2001 

l3 Caibros e varas até gm de comprimento, por dons carros 
unidos ............................................... 300 

u. Cal, carvão vegetal ou mineral, telha!!, tijolos, tubos de 
barro, betumes, pedras de construcção e poças de ma-
deira pequenas de menos de 4m,5 de comprimento, 
como ripas, moirões e aehas de lenha, eapim, estrumes 
e outras substaneias uteis á lavoura o de valor insigni. 

150 li cante em relação ao volume, por carro ............... 

l5 Carro ou carroça de qualquer cspecie, ror cada um e 
mais 50% para os de~ rodas ......................... 130 

l6 Carros dé estrada de ferro, rebocados, cada um ...•.••.• l20 

!7 Locomotivas ou tenders, rebocados, cada um ............. 800 
I 
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ESTRADA DE FERRO DE PAULO AFFONSO 

Pauta 

~--·-~-~~~-·---- --

1 u,.,;;, ;, '"""u~p •. ~ ................ _I T>BEL~ I 
Aba110S do pennas ou ycntctralas ........................... . 
Abanas de palha ......................................... , 
AI.H!Iha ... :. •· •.•••...•• .• 1 •• ................................ 

.\bobora ................................................ .. 
Açafate;· o ;cmclhautcs .................................... . 
.-\l}afrãn..... . ............................................ . 
~\cit..los 1niuoracs ......... ••.•.........•••......••...... .-~ .. 
Aço ..................................................... . 
Ao.lno!las ................................................. .. 
.\gua par;; hobct· .......................................... . 
Agua de C~l~nia o tlór de laranja ........................... . 
Agnas tuodtcJoaos ... ..................................... , ..... . 
Agua-raz ................................................. . 
~\gua. art..lcutc •. ................................................ 
.\gulhas ................................................... . 
Alabastro em bl'Uto .•. ' .................................. .. 
Alaba<tro em obra.................................... . .. . 
Alcool.. ................................. ' ................ .. 
Alambiques o pertences ................................... . 
Alea~ira.s .... ........................................ o ••••• o ••••• 

Alcat.-ão ............. : .................................... . 
AlelriJ ............... •· ... · .... ·:, ... • •. • .. • .. .- • • ......... . 
Alfazema ................................................. . 
Al!inelos ............. • · · • ... · .... .-......... ·• · ... · • .. • .. • 
Algodão em rama ....................................... .. 
Alho ...................................................... . 
Almofarizes ............... • ............................... . 
Almofadas ................................................ . 
Alpiste .................................................. . 
Alvaiade ................................................. . 
Amendoas ................................................ . 
.\mcndoint • ...•........• o ••••••••••••••••••••• o •• o •••••••• 

_-\nanaz ou a.hacaxis .....• o •••••• o ••••••.••••• o .......... o •••• 

Ancoras c aneol'cta~ vazias. o ••••••• o .......... o ••••• o •••••••• 

Angico (reúna) .......................................... .. 

~~~i.~~~-::::;;::::::::::~: :.I:::::~~::::::::::::::::::::::: 
Animaes empalbados ou embalsamados: ................... . 
Animao~ pequenos engaiolados ........................... . 
Animaes fdrozos- Ta."a convencional. 
Animaes do sella ......................................... . 
Aniz, .................................................... .. 
Anzóe~ .. ····o. •·o •.• o o .••••••• •••·••· •••o •• •• • ·• ·•••o •• •••• 
Aparadores ............................................... . 
.o\rado ....•. o •• o .... o ..... o •o ••...•••••••• o ••••••• ·••o. •o •••• 
Arame .................................................... . 
Araruta.. o• o o•. •o •••••••• ••••o • ....... ••• 00 •• •• •o. ••·•· •••••• 
Ar~hotes ................................................. . 
Arco• de hrro ou madeira ................................. . 
!rçõe~ para. sellins ......................................... . 

rdosta, arca, argJlla .................. ....................... . 
Argolas do metal .......................................... . 
Armas do fogo ............................................ . 
Armações para ehapóos de sol. ............................ . 
..:\rmações para igreja. o ................ , •••••••• o ............. . 

2 
4 
7 
6 
7 
fo 
:; 

~ ·• 
li 
(j 

7 ., .. 
5 
(j 

5 
4 
G 
lj 

3 
~ 
G 
7 
6 
6 
6 
:1 
2 
6 
3 
3 
6 
7 
9 

u 
3 
6 
7 
5 
6 
4 
6 

(; 
7 
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A 

Armações para lojas., ................................... .. 
Armamento ................................................. . 
Armaria ................................................... . 
Armar i os ordinarios sem vidro ............................ . 
Arreios ..................................................... . 
Arroz ..................................................... . 
Artigos do folha de Flandres não classificados ............. . 
Artigos de pacotilba não classificados ........ , ........ : .... , 
Artigos do luxo não classificados .......................... .. 

1 i~r~:l!~;:::: ::::::::-:-::::::::::: ::.:_::·:::::::: ::::::::::::: 
Assueareuo de folha de Flandros .......................... . 
Assueareiro de metal ........... , .......................... . 
Aves engaioladas ......................................... . 
Azeile doce .............................................. . 
Azeite de mamona, peixe e outros ........................ . 
Azulejos •• , ............. ; .......................... , ..... .. ,, 

B 

Bacalháo ................................................. . 
Bacias de metal. ......................................... . 
Bacias de folha de Flandres, de barro do palz •..•.•..•.••••• 
Baeta ..................................................... . 

I Bagagem pelo trem de passageiros ........................ . 

I Bagagem pelo trem do cargas .......................... , ... . 
Bahús vazios ..................... ::~ ........ , ........ .. 
Balaios ................ , .................................. . 
Balanças .......................... ,., .................... .. 
Balas de chumbo ou de feno ........ :· .. : ................ ;. 
Baldes ......•.. , .......................................... . 
Babeiras .................................................. . 
Balões .................................................. .. 
Bambinellas ............................................. .. 
Bambús ................................................. .. 
Bananas ............. ..••.•.•..•.......................•... 
Bancos envernizados .... , ................................. . 
Bancos de ferro ou madeira ordinaria ••..•••. , .•.•..•..•••• 
Bandeiras de e>tofo ..... , ................................ .. 
Bandeiras de portas ........... , ........................... . 
BandeJas d~ prata-~ % ad valorem. 
Bandejas dnorsas ............................. ; .... ; .... .. 
Banha para cabello .... ; .................................. . 

igg~~?~·~?~·;·~ ;- ~;·~~~~~~ ~~~~ ~ ;~~ ~ ~~ ~: ~: ~~ ~~~ ~ ~~~~ ~~ ~~ :~ 
Barbatanas de balêa .................................... : · 
Barricas o barris vazios ................................... : 
Barro ..................................................... . 

~~~:;h.:~:~::~:::~:~-:~.:.:-~-~·:::::-~-~:_:_:_:_:_~~~~~~~~~~~~;~~~~~·~~~~~~~ . 
Be~!das ospmtuosas não classificadas ................ , .... . 

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

I 
TABELLA I 

7 
6 
7 
3 
6 

' 3 
6 
7 
7 

u 
3 
3 
5 
9 
6 
6 
6 

~ 
6 
3 
6 
2 
6 
6 
7 
6 
6 
6 
6 
7 
6 

l3 
~ 
7 
6 
6 
7 

6 
6 
4 

15 
7 
6 
6 
6 

u 
12 

4 
6 
6 
6 
4• 
7 
6 
7 
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~' 
I' 
' i B 

:i 
.\i lf!~~~iF:: ::::::::::::::::::::::::.:::: :·:·: :·:·::::::::::::::: 
. ; ll!lhares ou basatollas ..••...••••••••..•.••.•••. , ..•.•••..•. 

•~ !l\l~:::.;~;_:):···::~. :::·:<Li· .. : :_:_-:::·::: .. 
! ~~L~~~L ;~~·~.j~g~r·l;;.~·z·i;;: ::::: ~:: ::::::::::::::::::::::::::: 

·: ~!filiC\~;;:·::t:~:').~:,~,~;::••\••::•••::::•::::·. 
~~~.g~~ :i;", ~,';,~~-o.':.'~". !'.'~'~l:'.-:-: .': ê~ -~~.".'.'o~-~~':: .............. I 

~· (;~~:;rj:~·~{·t/~x:~ ~ :; r: ::;: • :~• :• • • • •: • • \, 
r.: 

TABELLA 

H 
:lO 

7 I G ' 

;; 
(i ! ~ 
6 
7 

!" ;' - ··- -----~---···-------~-----

1'1 

~~I ~~~~?~,~,~~·~·~:~ ~:~:~~~~~:.:_:_:_:_:_:_:_:, :.:. :.:.: > :_ :_:::::::::::::::::: 

!\lll~fjlfl~~·~:'·':·~!l)!)):[)):~~~uu\~ i :•: \\[[• \ 
f. Cadeiras ord1nar1a.s .....•................. , ................. . 
ti Cilos amordacados ............................... ,. ....... . 

I
' Café em grão' ............................................. . 

8:[g,~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Caixão- de defunto vazio ................................... . 
C:i~i<às do ~apé do oum eu de prat:1- ~~ % ad valorem. 
Catxas ordtnartas ......................................... . 

I 
g:uxas (rlo guerra) .... _ ............................ ; ....... . 

. C ·~x.as vazias do. madeira, folha ou papelão ................ . 
Ca!l(!lb.OS COm Vldl'OS.;;., ... ,., •. •, .. ,. .. •,., •.,. • .... , .. . 

G
1l!XIIhos sem vidros ....................................... . 
aa:tões vazios .. ... .- ........ , .............................. , 

6 
(; 

7 i! 
i., 

(j I'' 
6 iJ w ,, 
;, p 

2 lj 
3 I~ 6 
6 I! 7 
5 

I~ :lO 
3 
4 

43 
7 I 

G 

' 7 
7 
;, 
7 
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c 

Cal ...................................................... .. 
Ca"çado ................................................... . 
Cadeiras o seus pertenees ................................. . 
Camaa envernizadas •...•••. ; ............ ~ ................. .. 
Camas or·Jinal"ias~ usadas ..•.............••...•..•....•.•.. 
Camas do ferro ........................................... . 
Camas de lona ............................................ . 
Camphora ................................................. . 

g~~~~~~dl~i1~~ú~--. ·.·. :::::::::::::: :·.::: :: :~: ~: ~::::: ::.::::: 
t;a.·'na do a:Ssucar .......................................... . 

g~~i~~~t~~ .. :.· ::::: ::~: ::::::::: ~: ::::::: .. ::::: :::.~:: .·::::: ~: 
. Canclla .................................................. .. 

TABELLA 

t4 
6 
á 
6 
3 
6 
3 
6 
6 
6 
-~ 
6 
(i 

G 
i Canetas do ouro ou prat:J.- % 0.'o arl va~o,·e?.~. 

1
1 ~anct;\; do m::lllropcroJa~ m~rfim....... •.. .. . .. . . . . • .. . . . .• . . • . • g 

1 Ji\!lJ~;:,;:::,~~:i,7:~;,,.;;m.·.: ;:::;;;;::)::::• ., '" :1 
11 ., 2;,:,~,~~~~;~.:-:-;:;··~·,:;i-,:;;:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::I i~ 

,;;:r::c fre>::a ......... · · · .. • .. • · • • · .. • .. · · • · · · • · .. · · · · · .. · · ·1 ::! ou ~ j 

I: ~~t;tJ~l,ff~~Jf~:tJ~;~ff;:,t, ~: :. :.: ;::!;.;:':::I :; li 

I' ~i~tt~:~~:I:?;:,+\+·o::·:: • i::.:· i .. :·:. • •: ·:::: • · :! 
' C:1st~ça.cs do ouru ou p··:1.ta- ~~ o;0 a~~ v~!m·cm. 

Ca"Llf:acs de met.d. ll1J.!lci:·a ou rhlro ... : ................. , .•. 
Cebollas ou ce~o'ltnhus.................................... 4 

6 

Ce:Jtcio ......................................... , . . . . . . . . . . 4 
Cera em bJ"Uto................................... .. . .. . . .. 3 
Cê1·a em obra ...................................... :....... 7 

~~~~~ii:;;·~~~i~~;i: ::::::::::::::::: :::.·:: :::::::::::::::::: ~ 
Corada.................................................... 4 
Chá...................................................... 3 
Chal~s..................................................... 6 
Chaleiras .............................................. ._..-~~-~6 
Champanha........................................ ... 
Chapas de ferro, _zineo para eobrir casa............ • "{a, \ Q TH '~'l 
Chap~s para fogao................... .... • . .. . . . . . ~\-U. ,_!tJ, 
Chap•os ........................................... ~.... i, 
Chapéos de sol . . . . .. .. .. • .. . . . . .. .. . .. . . .. . .. G 
Chapelaria (artigos não classificados)........... 6 
Charutos........................................ •.•...... 6 
Chifres em bruto................................. .. .. ; .. . 3 
Chifres em obra ... ,.............................. ~.. 6 

. \S' 



500 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

c 

Chocolate ................................................. . 
Chouriços ..... , ..................................... , . , .. . 
Chumbo em bruto ................................. , ........ . 
C~umbo de munição ou obras não classificadas., •....... , •.. 
Cigarros .................................................. . 
Cigarros nacionaos ....................................... . 
Cilhas .................................................... . 
Cilhões ................................................... . 
Cimento ..................... · ............................. . 
Cober.or .............................. : ................... . 
Cobre velho, om bruto ou em folha ....................... .. 
Cqb•·e em obra não classi~eado ............................ ,. 
Cocos ..... ; .............................................. . 
Cóeos para tirar agua ..................................... . 
Cochonillo ................................................ . 
Cofres de ferro ou madoira ............................... .. 
Cognac .•...•..•.•.•..... .••.........•.••......•.....•..•.• 
Coke ..................................................... .. 
Colxas .................................................... . 
Colxetos .................................................. . 
Colxõos e pertences ....................................... . 
Coldrcs ................................................... . 
Colheres de ouro ou prata - li 0/0 ad vaiorem. 
Colheres de met.tl ......................................... . 
Colheres de madeira ...................................... . 
Colla ..................................................... . 
Cominhos. ~ ............................................... . 
Conteitos ................................................. . 
Conservas nacionaes em latas,. ............................ . 
Conserva> estrangeiras em latãs ........................... . 
Consolos .................................................. . 
Copos de vidro ................ , ........................... . 
Copos do folha ou madeira ................................. . 
Cordas de instrumento ............. , ...................... . 
Cordas de embira e outras do paiz ........................ .. 
Corrê ame para tropa ..................................... .. 
Correntes do ferro ou metal. ............................. .. 

g~~t;g:i;a:;:::::::::::::::~·:::::. ·::::::::::::::::,:::::::::: 
Couros seccos QU salgados ............ , .................... . 
Couros trabalhados ....................................... . 
Couves ...................................................... . 
Coxins ................................................... .. 
Cré ....................................................... . 
Creosoto ............................. ; ................... . 
Crina ..................................................... . 
Crinolina ................................................ .. 
Cubos, pinas e r~ios para rodas ........................... .. 
Cubos para distlilaçiio ....... , ............................ . 

gr~!a~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Cutelaria (artigos não classificados) ........................ . 
Cylindros de _ferro ou metal. ......... ; ................ , .. .. 
Cravo da Indu •... ; ....................................... .. 

D 

Dados ............................... , ................... .. 
Dedaes do ouro on prata- )j\ o(o od valorem. 
Dedacs ordinarios ........ , .......... • • .................. .. 

TABELLA 

3 
6 
5 
6 
6 
3 
6 
6 

H 
6 
5 
6 
3 
6 
6 
6 
6 

~ 14, 

6 
6 
7 
6 

6 
3 
6 
6 
6 
3 
6 
7 
6 
3 
6 
3 
6 
6 
7 

l2 
3 
6 
4 
6 
6 
6 
3 
6 
3 
5 
7 
6 
6 
5 
6 

6 

6 
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i 

D 
I 

TABELLA I 
M=============================~P=====i 

Diamantes e outras pedras preciosas- ~ % ad valorem. 

&~'b~:~tç;. :~ -~ ~- ~~~.0~~:r:: .............................. ~ 5 I 
Doces es,rangoiros......................................... 6 
Doeos do patz............... •. • • . . • • . . . . . . • . . . . • • . • . . . . . . . • 3 
Dormentes de madeira ..................................... · · H 
Dorme'!tcs do ferro........................................ 5 
Dommos................................................... 6 
Dragonas. ... . ..... .... .... .. ...... ......... .... ........... 7 
Drogas.................................................... 6 

E 

Eixos ..................................................... . 
Elasliees .................................................. . 
Embira ................................................... . 
Encerados ................................................ . 
Enchadas ................................................ .. 
Encommendas ............................................ . 
Enxergões ................................................ . 
Enxofre .................................................. . 
Equipamento militar não classificado ...................... .. 
Ervilhas em latas ......................................... . 
Ervilhas do paiz ... ; ...................................... . 
Escadas de mão ........................................... . 
Esealcros em um ou dons wagons .......................... . 
Escarradeiras .............................................. . 
Escovas .................................... ............... . 
Espada ................................................... . 
Espanadoro .............................................. . 
Esparli I h os .............................................. .. 
Especiarias não classificadas .................• ~ ............ . 
Espelhos .................................................. . 
Espermaeole ............................................. .. 
Espeto de ferro para cozinha .............................. . 
Espiuga:·das ...... .- ........................................ . 
Espiritos não cla>sificados importados ..................... .. 
Espoletas ................................................ .. 

~~%~~e:;::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::.::::::::::: 
Esporas de ouro e prata- )i % ad valo.rcm. 
Est·o as de metal. ...................... ' .................. . 
Escumadeira:; ............................................. . 
Esseneias não classificadas ............. ..................... . 
Estacas ................................................... . 
Estampas ................................................. . 
Estanho em bruto ........................................ .. 
Estonho em obras ......................................... . 
Estantes ................................................ .. 
Estatuas ................................................. .. 
Esl•iras da lndia ........................................... .. 
Esteiras do paiz ............................................. . 
Estojos e instrumentos, cirurgicos e mathematicos .......... . 
Estopa ................................................... .. 
Estribos de ouro e prata- li % ad valorem. 
Estribos de metal ......................................... . 
Estrume ................................................... . 
Extractos não classificados ................................. . 

5 
6 
3 
6 
5 
~ 
7 
6 
6 
6 
4 
5 

~~ 00 l3 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 

6 
5 
6 

l4 
6 
5 
6 
7 
7 
6 
3 
7 
6 

6 
U, 
6 
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fm,~s::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
Farinha de trigo, milho ou mandioca •...•.•.•..••.•..•.•... 
Faxinas ............................•.............•........ 
Favas •••.. , .•......•••....•.....•...••......•.•........•.. 
Fazendas diversas não classificadas •..•..•.•..•.•.....•..•.• 
Fechaduras ••••..•..••......•••..•........••..••.••..•.•... 
Ferrolhos ••...•.•.•.•.....•...•...••.••.....•.••...•.•....• 
Feijão .••.•...••.•••...••.•..••.••......•.••.•••...••.•.•.• 
Feltro .••..•••••..••..•.•.•.....•••.•.•.•••....•.••...••••. 
Ferro .•.•••...••....•..•...•.•..•.•..•.••.•.....•.......... 
Ferragens ordinarias não classificadas ...•..•••.••..•...••.. 
Ferraduras ..•....•.••.••••••......•.•.•..••.••...•••.•.••. 
Ferramenta do marceneiros •...•..•..•..•••..•.•.•.•.•.••... 
Forro bruto para fundição .•..••.....•....•.•...•••.•.••..• 
Ferro em barra batido •••..•••....••......•..•••....•.••.•• 
Forro velho •...••••.••..•.••.•....•••..••....••.•....•..•• 
~·erro do engommar ...•..•.•.•.••..•.•••...•.•••.•••.••.•.• 
Figos seecos ............................................. .. 
Figos frescos ............................................ .. 
Fios ...................................................... . 
Fitas .................................................... .. 
Flechas .................................................. . 
Flôres artificiaes .......................................... . 
Flôres naturaes ........................................... . 
Flôr de eanna e outras para enchimento .........••.••.••...• 
Fogareiro ••.•...•••...•• , ................................ . 
Fogos artificiaes .............................. , •.••...•••.. 
Fogões do forro .................................... , ...... . 
Folhas medieinaes ......................................... . 
Folhas de cobro, chumbo, estanho, etc ................... . 
Folles ..................................................... l 
Forjas portateis ........................................... i 
Fôrmas para assocar ...... ~ ............................. : ... 
Fôrmas diversas .......................................... . 
Fornalhas e fomos do ferro .•. , .............................. . 
Fornalhas de engenho ..................................... . 
Fooeos .................................................. , .. 

~~~i;g:: ·.: ;::: :::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~f~f,j~·i~;~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Frutas enfeitadas .......................................... . 
Frutas socéas~ . .•......... ,. ................................. . 
Fumo do paiz ............................................. . 
Fumo estrangeiro .. .....•...•.••. ~ ...•.....•..........•..... 

G 

Gaiolas vazias ........................... ' ................. . 
Gaiolas com passarinhos ................................... . 

~~~f.<LLL'·Li~L:L~\~i:;E:~~:~~ 
Garfos de metal ........................................... . 
Garrafas de eryatal ou vidros finos ......... · ............... .. 

arrafas ordinarias .•.•. ..•........•..............•...•..•. 
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G TABELLA 

Garrafões vazios........................................... 7 
Gatos ongaiolados (animal) .•..•.•.....•••. ,.......... . • . . .. • 9 
Gatos de ferro................................................ 5 
Gelatina................................................... 6 
Geléas..................................................... 6 
Gelo....................................................... 2 
Genebra.................................................... 6 
Generos o\o importação não classificados.................... 6 
Gonoros de exportação não daasificados .................. ,. 3 
Gonoros alimentícios de primeira necessidade................ 4 
Gesso...................................................... 6 
Gengibre.................................................... G 
Gigo cascos vazios)........................................ 7 
Giz........................................................ 6 
Globos de vidro ou louça..................................... 7 
Globos geographicos.............. ... . • . . . . . . . . • . • • . • • • . . . • . 6 
Goiabada................................................... 3 
Gomma arabica e outras Rão classificadas. . • • . . • • • . .. • . . . . • . 6 
Gomma de mandioca e outras do paiz.,..................... 3 
Grades para a lavoura...................................... 5 
Granadas.................................................. 6 
Granadeira., .................. , ......••. , . . • . . ... . . • . . . .. . . 6 
Graxa para calçado........................................ 6 
Graxa par;l animal ...................... ,.................. 5 
Go·elhas do ferro ............................... ,........... 6 
Guano..................................................... U 
Guarda-ronpa .. . . . . . . . • . • . • . .• . .. .. . • • . ..... •. • .••• .•. • . • . 7 
Guindastes.................................................. 5 
Guaraná................................................... 6 
Guitarras.................................................. 7 

H 

~~~e!~il~"e;;.·.:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Herva-mate ............................................... · 
H ervas medicinaes e outras não classificadas ............... . 
HQrtaliç~s em e~nserva ................................... .. 
Hortaliças frescas ......................................... . 

I 

Imagens .................................................. . 
I1npressos ................... ........•••..........•........•• 
Incenso .................................................... . 
lnhame e ontras raizes semclhant~s ....................... .. 
Instrumentos de cirurgia o engenharia, optica, musica e 

oulros semelhantes ...................................... . 
lnst: umontos nteis ãlavoura ............................... . 

7 

' 3 
11 
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~ou ' 
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6 
6 
4 

7 
5 
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J 

~~~~y~~~iõ;:::::: .l; ::: ::::~·:::::::::: ::::::::::::::::::::: 
Jardweuas ••••.••.•••.•••••••.•.••••••.• , ••••••.•••••••••• 
Jarras e jarros de porcrlrana ou louça fina •••.•.••••••••...• 
Jarras e Jarros ordinarios ••.••••••...••••.• ; •••••.• ; ••• ; ••. 
Jo;os do dama, dominó, xadrez o outros •..••••••.•.••••••..• 
J01as- ~ o/~ ad. valorem. 
Junco da Indta ............................................ , 
Junco do paiz para esteiras ......................... ~ ...... . 

K 

Kãgado .................................................. . 
Kaleidoscopio ............................................ . 
Kerosone ......................................... · ........ . 
Kirscb .................................................... . 

L 

Lã em bruto .............................................. . 
Lã em obra alio classificada....... .. .. .. • .. . .. .. .. .. . .. . • • 
Lacre ...•... ~ ........................... ··~··•············ 

t!~=Ja~r-~.~~~;~·~;::':':':':':':':':':':':':':':'::·:·:·:·:·:-::::: :::::::::::::: 
t~:~&:õ!~~~ :::::.·::.·::.·:::::.-:::::::.::: :::::::::: ·.::: ·.: ~:: 
Lanternas ... , ............................................ . 
Lapis .................................................... .. 
Latas em obra não cla•sificatlas ............................ . 
Latas em brutu ou velhas ................................. .. 
Lavat:Jrios .....• ................................ : .......•.... 
Lebres .................................................... . 
Lavatorios de ferro ou madeira, ordinarios ...... .. ~- ....... . 
Legumes em eonst.lrva ......... ............................. . 
Le:.:un10S fre..-e()s .•... •...........•......•..•............•.. 
Legumes em conserva .................................... .. 
Leito fre;co ......................................... , ... .. 

+Leitões •.•....• ...............•..................•...••... 
Lenha ................................................... . 

. Lentilhas ... ,. ............................................. . 

: tf~1°r~~: ·.:::::::::::::::::::::::::: :::: : : ::::;: :: : :: : :::::: 
• t/::!hte d:ç~~r_r_o.'.'.' '.'.'.'.'.'.".'.'.".".".".".'.'.'.'.'::::::::::;::::::: ::: 
·Línguas secca• ou salgadas ............................... .. 

. ti~=~i;a!"~~·~~: :·:::: :::.::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Lanha para costura ........................... . , ............ . 

. ti~~~~::.::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::: 
ti~~~~:::::~·.·::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Locomotivasl desmontadas ................................. . 
Loçomotiva roboeada .......................... , ........... · 
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L 

Lombo do porco salgado •...••..... , .......... · ...... • ••.. •. 
Lona .••.•.••...•.•••..•••..••...•... ···•••··•····•••·•··•• 
Lóros .•..•••••.•......• ; .................................. . 
Loucas finas ............................................. .. 
LouÇas ordinarias ........................................ · 
Lousa preparada ............................ •· .... · · ...... • 
Lousa para escrever ...................... • ........ ••••• .. · 
Luvas .................................................... . 

M 

Macacos do forro .......................... •• .............. . 
Macaco (animal) ........... : •••• ·: : .. • ................... .. 
Macarrão o outras massas ahmenttetas ..................... . 
Machados ................................................ . 
Machinas do copiar cartas ............................... .. 
Machinas de costur:L ........................... • .......... , · 
Machin ,~ photographicas ............................ • ..... • 
Machinas de descaroçar algodão ..................... • .... ·• 
Machinas do fazer farinha .................... · .. •• .. ·• .... . 
Machinas de fazer tijolos ................................ • · 
Machinas não cla;sificadas ................................ · 
Madeira lavrada, serrada ou bruta ....................... · • 
Madeira cu r: a até quatro metros ......................... .. 
Madeira para tinturaria ................................... . 
MadroperoJa ............................. · • ................ • 
Maias do viagem vazias .............................. ·· .. • ·. 
Malhas para ferreiros ..................... · ....... ··· .... ·· 
Mamona ................................................... . 
Mangas do vidro .................................... · .•• · .. · 
Mandioca ................................................. . 
Manteiga ................................................. . 
Manteigueiras de metal, louça ou ,·idro .................... . 
-Mappas o manuscriptos ................................... .. 
Marfim .................................................... . 
Marmore em bmto ..................................... • .. · 
Marmore trabalhado ..................................... .. 
Marrocos ................................................... . 
Marroquim .....•.•.....•....•.............••••.•...... ~. o •• 

Martellos ............................................... .. 
Mascaras. o. o o •• o •••• o•••· ••• o•o o o. o. o, •• o• ••• o. o••· o •• o ••• 

Medicamentos não classificados 1 •••• o .. o •••• o •• o •••••••••• o 

Medidas di,·orsas ............. , .......................... ·. 
Mel de abelhas ........................................... .. 

~:: ~~ ~~~~:: :·.: ::·.:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
Mesas do forro ............................................ . 
Mesa:; envernizadas. •o ••• o• .... •••••••••••••••••••••• o• ••••• 

Mesas ordinarias .......................................... . 
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Milho.................................................. ·-
Mochos envernizádos............. ... .... ............ ... . QT 7 
Moc~~s ord~narios;............. .... . .. .. .. .. .. . . .. .. \:ti. \ H 3 .. 
Mob~l~a ......... ~................................ , . '\l.l. <:i v 
Mobtha ordmarta ou em máo e•tado.......... ... .. .~.... 3 
Modelos........................................ .......... 6 
Moendas para engenho e portoneos.... ........... '*""" 5 
Moinho para e •fé................ .... . .. .. .. .. . . . .. .. .. ... 6 
Moinho para a lavoura............................ 5 
Moirões............................................. i'• 
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M TABELLA 

Moitões....................................................... 5 
Molas...................................................... 5 
Moldes.................................................... 5 
Molduras •. ; ..•••••••••.••••.••••••••••••••..• :............ 7 
Maringncs do barro •. · ••...•.•..•••••.•.•••.••••.•.•.•.•. ;.... 5 
Mós....................................................... ã 
Alusicas.. .. . . . . . • . ... . . . . . . . . . . . • . . . . •.. . • • •• . • . . •• . •. • . . . • 6 

N ! 

Naphta....... .. •.....•.•...•••.•.••.•..•..•••. ............ 8 
Navalhas•····•·•···•··••····· ,. ...................... .••.. 6 
Nitratos................................................... 6 
!'i oras...................................................... 5 
Nozes ................................................. : .• ,. 6 

o 

Objectos preciosos d'arto- )f % ad valorem. 
Objectos d'arto do lnxo ou metal •...••••••.••••.•••.. , .••••. 
Objcetos de ~rrando responsabilidade ..•...•.••••...••• ., •• 
Objoetos manufacturados nãJ classificados .•••.•.•••.•••• 00. 

Objeetos de carpinteiro desmontados ....................... . 
Obras do cabelloireiro •.•.• ; ................................ . 
Obrei as ...••.••.......•.•.•.•..•....••••••.•.••.•.•...••... 
Oleados ..................... 00 ........................... . 

Oleos ~e qualquer qualidade não classificados ............... . 
Oratorros ............ ; •.• ; .................................. . 
Orgãos ................................................... . 
Ornamentos para igreja .................................... . 
Ostras ..................................................... . 
Ostras em conserva •.••..•...•• ; ...•.•••....•...•••.•..•.... 
Ostras frescas ...•• , ......... 00 ........ : • •••••• 00 •••••••••• 

Ouro- \f% ad valorem. 
Ovas frescas ...................................... : ••• , .•.•• 
Ovas seccas ou salgadas ................... oo" ,,. ......... · 
Ovos .••..••••.•••..•.•.••••.•. ~ •.•.•.•. ~. ··········~··•··· 

p 

Pacas engaioladas ........................................ . 

~~t~~~~:::::: ::::::::::::::::::::::: ::~·::::::::::::::::: ::: 
Palanques ............................................... .. 
Palhas de coqueiro ou palmeira ............................ . 
Palhas do Chile ......................... 00 ............... . 

Palhas do trigo, canoa e outras ............................ . 
Palas para bonets ................................. ,' ........ . 
Paliteiros do ouró ou prata-~ % ad va!orem. 
Paliteiros diversos ..••• , .................................. . 
Palitos ........................................ ; .......... .. 

7 
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7 
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p 

Panaeús: ••.•••...•..•••...•.•.•••....•.•..•..•...•..•.•••• 
Pandeiros ...•......•.••.•••.••••.•.••..••••.•.••...••.•..•• 
Panollas ................................................... . 
Panno do paiz de qualquer qualidade ....................... . 
Pão ...................................................... .. 
Papel do qualquer qualidade .............................. . 
Papelão .................................................. • 
Parafusos~···•· . ........................................... . 
Pás ....................................................... . 
Passas .................................................. ••• 
Passares empalhados ...................................... . 
Pastas. de papel ou papelão ............................... .. 
Patos en•aiolados ou soltos ................................ . 
Pa.Lronas ............. ........................................ . 
Pavios •.........•....... ~ .................................. . 
Pavões ..................................................... . 
Peanh.as .................................................. .. 
Pouras do afiar ou amolar ................................. .. 
I'Ct\ras caleareas de cantarias o outras para calçamento ..... . 
Pedras de filtrar .......................................... . 
Pedras lilb.ograpbicas .............................. , ...... . 
Peixo ft·esco .............................................. .. 
Peixe .salgado ou secco .................................... . 
Pelles em bruto ........................................... . 
Pelles preparadas .......................................... . 
P•ndulas para rclogio ..................................... . 
Peneiras de arame, cabello ou •o da ........................ .. 
Peneiras de palha do paiz .••••••..••••..•..•••.••..•••••••. 
Pennas para escrever ...................................... . 
Penna; para enchimento ••••••••..•.•.•.•..•.•••••.••••••..• 
Pentes .................................................... · 
Perfumarias ....•••••.•••.•••.••.•...•..•..•••.•••••••.••••• 
Perolas-% % ad valorem. 
Perús ..................................................... . 
Pesos para balança ••••••••••••..••.••..•••••...•••••••.•...• 
Pett·echos de caça ......................................... . 
Pett·ecbos bellieos ......................................... . 
Petro'co ...•..••.•.•••••••••••••••..•.....••••••••••...•.••• 
Pez ....................................................... . 
Phosphot·os ••••••••...•.•••.•••.•..•..•.••••••••••.••••••.. 
Pianos~ .................................................... . 
Piassa\·a .................................................. . 
Picaretas .....•...••.•.........•...•...•..•.••...•••.••••... 
1,imenta ................... ................................. . 

~:~:~t~~~i-~8:::::::::::::::.·.::: :·:.·::.·.·.·.·.·.·. ·.·.·.·.·.·.·.::::: :::: 
Pixcs ..................................................... . 

, l'latina-- l4 % ml va!orem. 

I 
Pluma- •.••••••.••..••........••....•..•.•...•.•..•.••..... 
Poltronas ................................................. . 

: Pohora .•••••.•••.•.•••••.••.••••.•.•...•..•••..•.••••.•.•• 
' J>olvorinb.o ......••.••.••.•..••.••.•.....••.•••..•••.•.••.•. 

Pomada para o eabello ..•..•.•.•.•.••..••..••..•••.••...... 
Pombos engaiolados ....................................... . 
Porcelana ••..•••.•..•..•..•..•...•..•.•..•••.•••••.•••.••.. 
Porcos .•...•....•............•.•.......••.......••••..•.•• 
Portas, portões, portadas finas ............................. . 
Portas ordinarias ......•...•.•.......••.•..•......•....••••• 
Porteiras de madeira ou forro ............................. . 
Potassa ................................................... . 
Po!os do barro tio paiz •••••....•.•••.••.•.•..••...•....•.•. 
Pranehões (I ou ~ canos) •....••..•..••..••.•.•••..••••.••.• 
Prata-% % ad valorem. 
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p TABELLA 

Prateleiras envernizadas ..... ·.............................. 7 
Prateleiras ordinarias ............................ ; . .. • .. .. • 3 
Pratos de madeira, folha, estanho, etc..................... 3 
Pregos....................................................... 5 
Prelos;.................................................... 6 
Prensas para algodão c outras não classificadas............. 5 
Presuntos. • . • .. • • • • • • • .. .. .. . .. • • .. .. .. .. . .. • .. .. • .. . .. • • .. 6 
Productos chimicos e preparações pharmaceuticas. ... .. . .. .. 6 

Q 

g~:~~~~: ·. ·. ~. :·. :·.·.::: ·.: ·.: ·. :::: ·.: ·. ·. ·.:: ·. :·.:::::::: :::::::::::: 
Quilhas de jogo ........................................... . 
Quinqnilllerias ............................................ . 

Rabecas e rabecões' ........................................ . 
Raios, pinas e cubos para rodas ........................... . 
Raizes alimenticias ........................................ . 
Rapaduras ........... : ................................... .. 
Rapé ..................................................... . 
Raspas de ponta de veado .......... , .... : •.. , .... ,',. ••.•.•. 
Ratoeiras.· •. : ....................... ; ...... ,', •.... : ...... .. 

~=~~~-0.":::: _: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.::::::::::: 
Redomas de vidro ........................................ . 

~:f~g1~~-. ·. ·.: ·. ·. ·. ·. ·. ·.: ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ~ ·. ·.: ·. ·. ·. ·. ·. ·.::::: : : : : :: ::: ::: : 
Relogios do ouro ou prata- ~ % ad valorem. 
Rondas ................................................... . 
Rosinas não classificadas .................................. . 
Retortas ................................................. .. 
RetoJ"tas para gaz .... ......•.......•.........•...•..•..... 
Retratos de família ............................... '' ...... . 
Rotretes ................................................. . 
Ripas .................................................... . 

Rodas e rodeies para machinas ............................ . 

I 
Rodas para carros ou carroças................ . .......... .. 

~~~~~$::::::::::::::::::::: ::::::::::: :::·.~·:.: ·.: ·. ·.::::::::: 

Sabão .................................................... . 
Sabão nacional .................... .' ..................... .. 
Sabonetes ................................................ . 
Saca-rolhas .............................................. .. 
Saccas de algodão e outras do paiz ......................... . 

~:r:n;~s::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :: :::::::: · 
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s 

Sal ordinar.io .....••....•••......•...•.•... · .•.•.••....••• ; 
Sal refinado ••••.•••....•.•.•••.•.•.•.•••.••••••••.•..••.••• 
Salitre .•..••..•.....••.•.•••....... •·••·•·••·••·••·•··•·••• 

lm~~~::~~~~~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .::::: ~:: :::::::::: ::~:-~ ~ ~ ~ :. :_:_ :_ :_ ~:. :_ :_:. :_ ~ ~ 
Sodas .•.•••.•...••.••.....•..••.•.••• i ••••.••••.•••...••••• 
Sollins e pertences ..••..••.•.•..•..••.•.•..••.••.••........ 
Sementes ................................................. . 
Serpentinas do vidrc, erystal, bronze, etc ••••••..•.......•.• 
Ser~ntinas para alambiques .•.•••.•..•••...•.•••..•.....•. 
Sinos .......•...•.•.•..••.•.••.••.•..•...•..•.. ··•·······•· 
Sipó ..................................................... . 
Soda ..................................................... . 
Sofás .................................................... . 
Sola ...................................................... . 
Sovelas e instrumentos de sapateiro ...................•..•. 
Suadores jlara sellins ..................................... . 
Suspensor10s •.••.•..........••.•...•....•.......•.........• 

T· 

~:~:~~ ~!~~~~t~~·:.:·:::.: ·.·::. :::::::: ::':·::: :::::::::::::: 
Taboado em pequena quantidade •..•..••....•..... .' •.••.... 
Taboadn em grande quantidade .•.•..•...•.....•..•.....•.. 
Tabolehos envernizados e com vidraça .•.•••..•.•.•........ 
Taboloiros ordinarios .•..•....•..•.••.•.••.•.•......•.•.... 
Taboletas ................................................. . 

f!~:;:. ~.e.~~~~~::::::::::::::::;;:::::::::::::::::;:::::: 
Tacos' para bilhar ou bagatella ...•••...•.•......••••.•..•.. 
Talhas de barro para agua ...••...•.•••...•..•••...•.••..•. 
Tamancos .•.••..•.•..•••••.....•..•.....••......•..•..•...• 
Tambores de musiea ...•..•......•.•....•.....•.•..••.•..•.. 
Tambores para engenhos ••....•.....•.••.•....•••..•.•..•.. 
Tamboretes de luxo ••.•.....•••..•..............•.........• 
Tamboretes ordinarios ..••••..••........•••.... 1; ••.••••..• 
.Tanques para engenhos .••••..••.•..••.•........•..•.•..•.. 

~:~1!~~·:::::::::::::.::: :::::::::::::::::::::::::::::::::.: 
Tartaruga em obras não classificadas ....••.•.•...•....•..•. 
Tecidos •••.••••...•.•••••..•.••....•...........•••.•.•.... 
Telhas de barro ..••••.•..•.•......••••...•.........•...•.. 
Telhas de vidro •....•.•.•..•..•..•••.•...••••.•••....•...•. 
Tela metallica •..•....•......••.........••...•.••.••..•.••. 
Tigelas ..••.•......••.•••••.••.••..•...•..•.•.•....•...•.•• 
Tijolos de barro ......................................... . 
Tijolos de marmore ou louça ............................. .. 
T!jolos p~ra limpar hcas; ................................ .. 
T1nas vazus ............................................... . 
Tinta de qualquer qualidade ............................... . 
Tinteiros ................................................. . 
Torcidas .................................................. . 

~~~0c~J~~ê~:: :::.:::::::::::::: :::::.':::::::: ::::::::::::::: 
Toucadores para senhoras ................... , ............. . 
Toucinho ..... , ..................... i~ •• · .................. . 
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TABELLA 

4 
6 
6 
6 
3 

l4 
3 
6 
6 
6 
7 
5 
6 

H 
6 
7 
3 
6 
6 
6 

6 
3 
5 

u 
7 
3 
7 
6 
5 
7 
(j 

3 
7 
5 
7 
3 
5 
6 
4 
7 
6 

H 
6 
7 
6 

H 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
4 



lHO ACTOS DO PODE!l EXECUTIVO 

T 

j Touros ...••..••..•.•.....••••.•.•..••.•.•••.••••.••••.••... 
:rrans~arcntcs para jane!las .. ~ .............................. , 

f~~~~~;~i-;ds'_·:::::: :~: ~: :~: :.~::::::::::::: :~: ~::::::::::::: 
Trom de cozinha ........................................... . 
Trem do cozinha usado .................................... . 

I Tubo::. par.J. or.can:t.:r.i.'nto •...•........•.•.•••.........•..• 
Tumu!os ................................................. . 

TABELLA 

H 
6 

i4 
7 
6 
3 
5 
5 
7 
6 

li Trilhos para cst1·ad:t Jc ferro .............................. . 

I Typos .................................................... . 

,~--------------------------------------------------~--------~1 
fi 

!i u 
li 
r) t'ngnc:ltO ................................ , ................ . 

i f H:::i'~. :':": ·":':':'~':"::':::::: :·:::· :·: :: ::::-:' ::::::::::::::::::::::I 
!( F.~~,;~~~~~·;.".'.~': '.i:'.'.::'::' .. r.".'.'":.".~ ::·~~i.i:~'.::::::::::::::::: l 6 

'-------------------------------------------~--------
1! 

.\.;:(:t':l.::) ...................................................... . 

\'a:·;'..:. ......... ................. • ........................... . 
,, ~;; :·;t:l i::s d0 [.:!!' J •••.•...••.•...•.•.•....•..•....•.•..•.. 

i! ll:H::·::~:+<·. :-_:._i/ 2 ....... _.::·::· 

11 Il!~t!!";.;~~:.oF+··:>•: ~. • u \;; :• •:::::: ::::: 

li Vitriolo ................................................. . 

-~-- ·-·-·-·· -------

X 

Xaropes ..... .............................................. . 
Xcrgas para animacs ..................................... . 

z 

~;~~~~b·a·s." ." ." ." .": ." ." ." ." ." ." ." ." .":::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Zinco em bruto ou em folha ............................. . 
Zinco em obras ....................................... ··· • · · · 

2 ou 

! i 
1:3 
6 
6 
,; 

li 

!, ,. ,, 
6 
7 

{3 
G 
6 

:lO 
8 

6 
6 

7 
6 
5 

·6 

~======================~==~· 



'.li' .L~n:;-;::lí ... .Jr .... A N. 11. 

:Ifreço das pass:1.qens 

... -~~:::--::~-~::~_~'-:::.:.=~~-== --_::-":-·"'_ . ..,,_.,, __ -: ··-;_-~-- "•"'<"' • • -·:_ :-.:.....-::-::--_,-_.--"'::~~~~"""""""""' .... ~"""""""""'"""' 

T.IT.!IAD > ! Pimn.l I e.J:m!nG' 

--------~: ____ _, __ .!'...__,__! "---------~-.... ! .---.. ~~-, 

In ! :1 ! l• I ~ 1 I In I ~· 
el.ts"i) classe da -se cl :s·o. cLt~~-O c1assc 

OLHOS n'.HfL1.\ QUIXAnA JATOB.l ~10XOTÓ 

----------__._.,_____. --~ ... ........---.. 
ESTAÇÕI'S 

l• I Q' I Ia I 2a I in I 2" 
cla;so classe classe elasso classa classe 

.fa I 2t 
classe cl:tssl' 

I 

""""~ ............................. ·,, .. ~.::1~':.~1 ·:{~:.! .:{.,:i '~"~:~:":. ,~J~~ so:·+~·. 
Olhos ti Agua ...... ".""" ..... " ..... "'" " .. "I ,. v) ;; OJ I '·~ 1 o I . uo I ",I,JO l.~.,oo .• ,,ooo 2,~JOO 58~00 2,~700 6so00,3,~200 
Talhado ....................................................... i : aoo 1 ~\<)), :~,,,n) 1,~10~ aso~o 1~500 4·,s'>~JO 20200 5/iiíOO !26700 

Pctl•·a ............................................. .1. ................. 1 ...... ! 1,\ll'OI s;oo 2c)IOO lt030 38'i00 .iflíOO '•b600 28300 

Sinimbü ........................................... i ............ : ...... : ...... : ... "l"... 1,)00) 8>00 2&;oo
1 

i,~'200 3fl500: iS700 

Mo.xotó., ......... , ..................... 
1 

....... , ...... ! ...... i ...... j ...... i ...... • ...... 
1 

...... 

1

...... .... .. lb•OOI ,)700 2,S500IIb200 

QUixaba .... ., .............. ., ........................................................... , .. .. .. .. • .. • • • .. .. • • .. .. i8IOOI b5GO 
I ' ! I I 

=========~======="'""''"'=~~=~-''=""-="=-
Nota.- Os pt•cços das pa>sagons do i.ta c volto, l:tnlo do 1• c\\sso como <lo 2', ;cr:ro og tht. prcsonto taholla com o abatimento de 25%. 

~ 
"' 
g 
'd o 

~ 
l"J 
1>1 

~ 
:i 
< o 

e~! -... 



5i2 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

TABELLA N. 2 

Encommendas e bagagens, excedentes 
ás permittidas gratis 

POR KILOGRAMMA 

"" "' "' 
ESTAÇÕES 

... o ... -"' ~ " ·o 
" "' ... .. .. < e "' c: "' o 
"' .., 

"' ~ "' s ;:; ... .. o 
o .. .. "' C1 

Piranhas •.•••••....••. ~H ,5020 /)027 .)034 ,504l 8051 

Olhos d'Agua .. .•...... ...... ,)006 .)013 ~20 /i027 /)037 

Talhado •...•....•.•.•.. ······ .)006 .)0{4 ,)021 ,)030 

Pedra ................. ······ ······ ...... ,)007 ~OH .)024 

Sinimbú ............... ······ /J)Oi 6016 

Moxotó ................ ······ t\()39 

Quixaba ............... ...... ...... ······ ...... . ...... 

TABELLA N. 3 

-.. .. 
o .. 
~ 

8058 

.)0~4 

8038 

,)031 

1$024 

b01.7 

~007 

Generos de exportação mencionados nas outras 
tabellas, comprehendendo tambem diversos 

generos fabricados no paiz 

POR iO KILOGRAM!\IAS 

... 
"' "' 

ESTAÇÕES 
_ ... 

o 
-~ "o "' "' " ... .. -... 

o j ;l 
~ 

o < " ::; "" 
.... o 

:g Q ;; ... 
< .. o :; o ... - ;;; " C1 

Piranhas .............. .~056 ,)082 ,)108 ,$138 gl65 . ç.l04 ,)234 

Olhos d'Agu~···· ...... ,)025 8052 ,)08~ ,suo M-48 /)iiS 

Talhado ................ ,)026 @36 ,)084 81.22 81.52 

Pedra .................. ,)030 ,.)0:>8 IJ096 ,.)126 

Sinimbú .... ~ .......... ...... ······ ,5028 @66 {j096 

Moxotó ................. ....... ...... 1J038 ,)068 

Quixaba ............... ...... ...... ······ ······ @30 
~ 



,\CTOS DO PODER EXECUTIVO 

T.ABELLA N. 4: 

Genercs alimenticios de 1 a necessidade 

PO;t lO KILOGRAMMAS 

;l· ~ 
11 - ·= 8 . ESTAÇUES w .,. < 

\. i ::1 á 
'O .. .. 
l; ~ "' o ;; .. o 

513 

... .. 
o .. .. ~I I ; ~ : 

I' ---- - ·· ---'~,_=,..,====i===:c===i===i===i==:==il 

1: P~ra~~~s~.~-•••• ~.~-· f.02sl

1

:;rt0U ,}05~ ,)069 

.. 
.)083 81!12 c)U7 

I' O li, os d'Agu~.. •• . • •• • • • .. .. . Cül~ 1)026 ,)OH 

!, TalbaJ<l .................... ., •• •• .. i,i'OI3 ,)028 
i! Pcd•a ................. ' ...... ,...... •••••• ,SOlã 

;1 Sbimhú ..................... 1 ................. . 

! l!o~otó ....................... J...... .. ... ·j· .... . 
i Quu•;ba ............... \ ...... Í ...... """"\"''"" 
~~-----·· - -----

,)055 /1)74 8089 

/)04! /1061 /1)7G 

,)029 [>048 /J063 

~ou /1033 6048 

,)019 &034 

...... ······ .$015 

TABELLA N. õ 

Cobre, chumbo, ferro não trabalhado, trilhos 
para estrada de ferro, tubos de ferro e outros 
metaes e ferragens para a construcção 

POR 10 KIWGRAMMAS 

Piranhas ............ . 

Olhos d'A~ua ........ .. 

Talhad.o .............. . 

Pe<lm ................ . 

,)03!ll /JO'J7 

..... ·I .~018 

........ ~ ... 

·~i:~i:nhú •..•••...••••..••.... 

lloxoló .............. .. 

.')076 /1097 

,)016 i057 

,)018 l039 

.)021 

,$H6 .)143 S16~ 

l)on 8()10 81!5 

,'j05!l 8085 ~'106 

$OH .i067 8088 
J)!O llil46 /)007 

i()j7 /1048 

fJni\'a'•a ...••.•.•••••••.•..•. '·· •. • . • . • • • • •••••. •••••. /0!1 

·'--~··..c:--=~-""="""=:=====:.~.--""=.;;;.. 



5i~ ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

T AaE:J,..LA N. 43 
Generos de importação não mencionados nas outras tabellas 

e alguns que, sendo de importação, não estiverem classi.fl~ 
cados em outras tabellas. 

POR l.O KILOGRAMMAS 

.. 
" "' ... 

o 
ESTAÇÕES ·., ·., ... 

"' 
.., .. ... 

~ 
., < .. .. 

~ .. 111 .. .. o o = "' .. 
~ 

.. :; ... 
'"' .. .. o 

~ o .. .. " "" 
Piranhas._. ••...•.•..••. , ,5084 8123 1Ji62 8207 ,\:2~9 fj306 1J35l 

Olhos 11' Agua.......... . .•.•• /1039 b078 8!23 8165 8222 IJ267 

Talh~do .............. ·1· ..... ,$039 ,)Q84 /Jl.26 ,$183 8228 

Pedra ....................... ,)045 /1087 St44 8189 

Sinimbú ............... 

1 

...... jj042 jj099 jj144 

Moxotó ...................... fj057 8102 

Qoixaba ............... , •...•. ,)045 

TABELLA N .. 7 

Objectos de grande volume e pouco peso, os frageis de 
grande responsaoilidade, quer sejam de exportação como 
de·importaçã.o, e todos os mais classi.flcados nesta tabella. 

POR tO KILOGRAMMAS 

.. 
" "' < o 

ESTAÇÕES 
., 

"' ." ·o : ~ 

"' .. < .. .. ... "' o .. .. .. o 
" o = '"' .. 

~ 
.. :; .. .. < .. o ~ o ... .. .. "" 

Piranhas .............. ,5f6S ,5246 ~324 fjH41 8498 8612 lf702 

Olhos d' Agna .......... IJ078 jj156 8146i 8330 8444 8534 

Talhado ............... /)078 8i68 N:J52 8366 8456 

Pedra ................. 8090 8174 8288 8378 

Sinimbú ••••••..••••.••• ······ ...... ...... ~084 8198 8~8S 

Moxotó ................. ...... ....... /}IH 8204 

Qniuba ............... ...... . ..... /1090 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 515 

TABELLA N. 8 

Polvora e todas as substancias infiammaveis 

POR tO KILOGRAMMAS 

< 
"' "' 

ESTAÇÕES 
.... o .. 

"' "' 'O ~ .... ., ~ .. .. .. .. .. o .. " .. o < o 
"' ... Q 

~ 
.. .. .. ... ... 

~ 
o ;; 

~ o .. ,. o 

Piranhas .............. ê2U ~3~ 8~32 ~55! 8664 88i6 8936 

Olhos d'Agua •••.•••.•• Bi.04 b208 8328 ~uo 859i 87l2 

Talhado ............... 8[04 1!~4 8336 H48S ~ 
Pedra ................. 1Jl20 8232 8384 8504 

inimbú ......... ; ••••• GH2 826~ 838~ 

Moxotó ................ St52 8!72 
Quixaba ............... , ...... ······ ...... IJliO 

TA.BELLA. N. 9 

Perús, ganços, patos, marrecos, gallinhas e 
quaesquer outros animaes pequenos 

POR 10 KILOGRAMMAS 

R~ o ·, -o .. 
~ .. .. .. .. ... 
11 .. o .. .. 

"' .. o ... Q z .. .. 
~ "' ;; o ;; 

~ r· o 

.. .. .. o 

Piranhas ......... ·:... Si06 8i56 8205 8262 83i5 ll388 1)445 

Olhos d' Agua .......... ······ 80~9 8099 Bl56 8209 828l 8338 

Talhado ............... ...... ...... 8049 8l06 8l60 8232 8289 
Pedra ..... ............ ······ ...... ······ 8057 suo 8181 8239 

Sinimbú ............... ....... ...... ······ ...... 8053 6125 8182 

Moxotó ................ ······ . ..... ······ ...... o ••••• IJ072 /!129 

Quixaba ............... ...... ······ . ..... ...... ...... . ..... 8037 



516 ACTOS DO PODER gxtcútlVO 

TABELLA N. 10 

:Bezerros, carneiros, cabritos, porcos, cães amor
daçados e outro10 quadrupedes semelhantes 

POR CABEÇA 

"" "' "' ... o 
ESTAÇÕES " -= ·o .. 

~ " -: ~ "" = .... ... o " "' 
o o = ::; 

" ~ 
... g .. ,., -: " 
o 

~ o .. .. l!l Q 

Piranhas .............. 8280 8HO ,>:H o c)690 ,<830 1,)020 t.)t70 

Olhos d'Agua .......... lli30 ,:260 ,)4!0 ~350 !)1~0 ,$890 

Talhado .............. Jl30 ,)280 ,)120 ,$6i0 $160 

Podra ................. St50 $290 b480 ,)630 

Sinimbi1 ...... ........ t.l40 $330 8~80 

Moxotó ................ ~l90 $340 

Quixaba ............... 8150 

'rABELLA N. 11 

Bois, vacca.s, touros, cavallos, besta,s e jum~ntos 
POR CABEÇA 

< = 
" .. o 

EST.\ÇÕES -Q 

" o ·o .. .... 
"' 5 .. = ... .. = o " " o "" o 
5 " ;:: "' "" .. .. " o :: ~ o .. .. ;;; = a 

Piranhas ............. . 1$4001 2~050 2~700 3:)~50 4,51~0 5§f00 5,$850 

Olhos d'Agua ........ .. ,)650 1,}300 2$050 21J750 38700 48450 

Talhado ............. .. .)650 tS400 2&100 3,)050 31800 

Pedra ............... .. 8750 1,)450 2,7400 3,)150 

Sinimbú.. ............. • .... . .'JíOO t!)650 2/1400 

Moxotó.... .... • .. ..... . ..... , ..... ·I 8950 tlfiOO 

QaLal;o..... .. .... ! .. · .. · · · .. •.. ,)7:;o 

'-'===""·-'""-'c.;..;.;.:._;;=..;;==-~="'-="'---"''-='='=·o.c=.===.;;.. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 5{7 

TABELLA N. ~.2 

Madeira serrada, lavrada ou bruta não 
comprehendida nas outras tabellas 

ESTAÇ•)ES 

Piranhas ... 

Olhos d'Agua ........ . 

Talhado .............. . 

Pedra ................. . 

Sinimbú ............. .. 

Moxotó ............... . 

Quhaoo .............. . 

POR WAGON 

~ 

"' .. 
-~ o ·, .. ·.., .. ·o .. ;g -4 

~ 
.. ... ... !!! 5 .. o >< 

"' " ~ 
... .. .. ... .. o ;; • o .. .. .. C' .. 

6J720 98810 illj960
1
t68:i60 l9fl920 24,)4801!8ô080 
I · I 

3,5{20 6tl240, 98840 {3~200 17 87 60 I !f8360 

.. ... . . . . . .. aom; 687i0 w.soso t4~40:IB,P40 

.. . • . . • • • • • . . ..... 

1 

3,5600 6S960 U~SO 
1 
f5,)UO 

• • • • • • • .••.• ' •••• , • 38360 7 89~0 U85i0 

.......... ..1. J)!r . . . . . . 48560jss•60 

······'······ ...... ! ...... 38600 I I 

Caibros, varas até 9 metros de comprimento 

POR DOUS W AGONS UNIDOS 

--·-- ·- -·- -· 

I < 
:0 

"' 
ESTAÇÕES 

... 
"' .. 

" .. ·, ·o 

r 

. ... 
"' < .. " .. ... .. 
= 

.. " " o .. o .. .. 
~ "" .. ;; < .. o ;; :: o .. .. .. i o 

Piranhas ............... 88400 12,53001158200 20/!100 t4~0,30;)600:3~100 
Olhos d'Agua ........... • • • • • • 38900 788{)0 12,;300 i6S:i00rl!28200

1
i6,)700 

Talhado ............... ...... • . . • • • 38900 8$400 12.~: ts0300 !li~ 
Pedra .................. ······ • • • • .. .. .. .. 41)300 8S7001i48400:ts,900 

Sinimbú ............... ...... .. .. .. • . .. .. .. .. .. 4,)20019~9&.Jit48400 

Moxotó ................ ...... • .. .. . .. .......... , ...... i :i87001l08i00 

Quixaba ............... ······ ...... j ............ """/"'"' 4/llSOO 



5t.8 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

TABELLA N. 14 

Cal, carvão vegetal, ou mineral, telhas, tjjolos 
e peças de madeira de 4m,oo, capim, es
trumes, . etc. 

POR CARRO 

< ., 
"' < 

ESTAÇÕES ·,. o 

"' ~ 
.., ... o = .. 

:i 
_, 

"' .. "' o .. .. 

Olhos ti' Asa a •••••..•. l .. 950 :lb900 

Talhado ••••••.•.•.••• 

Pedra .............. .. 

Sinimbú .... ..... ..... 1 

Moxotó .............. . 

Quixaba ............ .. 

·, -o .. 
= = ... .. .., = " o >< o 

~ 
... 

5 .. o :; " Cf 

6,5l50i Sb2·;u il,'iOOtS 50 

4E200 
1 

6,5~00 9,5l30lli,)IOO 

2,;25o.

1

' 4~15o 7.)2oo\9,)15o I 
• • .. • 2BI00 4~9:·o. 7"<200 

::::::!:::::· 2b850 :~:~:I 

TABELLA N. 13 

Carro ou carroça ordinaria de qualquer especie 
cada uma e mais 50 "/ 0 para as de 4 rodas 

" "' "' 
ESTAÇÕES -'6 

~ 
o 
:c _, 
"' 

Piranhas ............. . 

Olhos d'Agua ........ . 

Talhado ............ .. 

Pedra ........... · •••.• 

Sinimbú ............. . 

-Moxotó .•• ............... 

Quixaba ............. . 

o 
~ .. .. = _, o .. : .. 

8,)970
1
t05i90: 13B2G0

1 
i:i,52l0 I 

5,1i33017~t:;ol 9E620 HEriiO 

3,56'•01 5,51~0· 78930 98%0 

t,p5o! 357701 6t2W 8Et90 ~ 
{,5820 4,~2~0 682'•0 

25470 48120 

. ..... ib9:i0 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 519 

TABELLA N. 16 

Carros de estrada de ferro rebocados 

CADA UM 

~ 
"' .. 

ESTAÇÕES -.. .. 
o .. ,., 
o 

Piranhas •..•••.•••••.• 38360 

Olhos d' Agua ••..••••• 

Talhodo ••.••••.••••. ·• 

Pedra ••••••••••••••••• 

Sinimbú ............ . 

Moxotó .•.•••.••••••.• 

Qui,aba .•••••• : •••••. i······ 

8 .. 
:i 
< .. 

4,)920 

f85GO 

-., -o .. ... .. .. .. .... .. :0 o < .. .. 
~ 

.. .. o 

~ 
o s .. ,. o :: 

68~80 78280 9/1960 !2,)240 i48Q40 

3,,120 4,)920 6,)ti00 8,)880 I 08680 

18560 3s;l60 5~040 7t320 9,)120 

1.,5800 3;)480 51)760 7,)560 

I!J680 3,)960 5,$760 · 

. .... ·i 2.)280 48080 

• ..••. i •..•.. i lt800 

TABELLA N. 1?' 

Locomotivas ou tenders rebocados 

CADA UM 

.. 
"' "' ESTAÇÕES 
~ 

8 -.. -., ·o .. 
-< m .. ... .. .. .. 

~ "' ;: < .. o ~ .. o = 
ª 

s .. .., .. ~ o :: o ... .. o 

Piranh•s ..••.•.••.•.. 22,)~00 32$800 ~3.>200 :;5.5200 166,)100: 818600 938600 

O"hos d' Agua ••••••..•..•.•. 1118100 208~00 32SS00
1
44,)000 59J21JO 7!,)200 

Talhado.............. I.Vb400 22,5~00133.)600148hhú6 t)~,;&',() 
Pedra • . • . . • • • • • • • • • • • • . • .. . l2b000 23,)200 /38,)400 50,1400 

Sinimbú....... •• • • • • . 1.1,)~00 26,)400 388400 

Moxotó •••••••.•.••••• 

Quixaba •••• ·••••••••• 

• ••••. 15b~ 27~2()0 

............ 1.2,)000 



520 ACTOS DO PODER EXFCUTIVO 

TABELLA. N, 18 

Quadro das distancias em kilometros 

ESTAÇÕES o -, ·o ... 
" il .. • .. .. .. 

"' "' o .. ... " 5 
.. ... .. Q ;;; .. .. "' "' 

_.., ! .. 
o 
": .. 

I !9'>-, 4f ~~~ 69 83 -, 281 

...... 1 55 

Piranhas ............. . 

Olhos d'Agua ......... . 74 
I 

!3 4l 

H7 

89 

Talhado ............. .. 

Pedra .... : .......... .. 

Sinimbú .............. . 

...... :::::: .... ~~ ::1:: :~i 

...... ...... ...... ...... l4 33i 

...... ...... ...... t9J . ................ J I 
Moxotó ................ . 

Qui.xaba ............. .. 

j(j 

61 

~8 . 
I 

""I !5 

Palaeio Ido Rio de Janeiro em t5 do Abril de t88.!.-- Manoat Alve~ dt 

A.t'C1.u.jo. 



A.CTOS DO PODER EXECUTIVO 52 i 

DECRETO N. 8485 -DE 15 DE A.BRIL nE 1882 

Coneode garanti-i do juros de 6 °/0 ao anno sobre o capital do 3.000:0008 á 
companhia que Domingos Moitinho crganizar para o estabelecimento de 
seis ~~~~~_9s, destinados ao fabrico do ~~-~~a~. do. C;~nna, no~ 
municípios da Nazaretb, Pau d'Alho, Jguarassú, Itambé, Ipojuca o 
SednhaeUl, ua Província de Pernambuco. . 

Attendendo ao que Me requereu Domingos Moitinho, Hei 
por bem,· nos termos do art. 2• da Lei n. 2687 de 6 de 
Novembro de 1875, Conceder á companhia. que organizar a 
garantia. do juros de 6 °/0 ao anno sobre{) capital de 3.0GO:OOO$, 
que fór effectivamente empregado na construcção de seis 
engenhos centraes e suas dependencias, para o fabrico de 
assu.car de canna, por meio de apparelhos e processos os mais 
aperfeiçoados, nos municípios de Nazareth, Pau d'Alho, 
Iguarassú, Itambé, Ipojuca e Seri.ahaem, da Província da 
Pernambuco, sendo 500:ll00$ para cada engenho, e observadas 
as clausulas do Regulamento approvado pelo Decreto n. 8357 
de 24 de Dezerubro de 1881 e as que com este baixam, assi
gnaàaa por Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Esbado dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, que assim o tenha. entendido e faça. executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Abril de 1882, 61° da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

M an'oeZ Alves de Araujo. 

Clausulas a que se ref'ere o Dec••eto n. 848~ 
desta data 

Cada um dos engenhos centraes terá capacidade para moer 
diariamente 200.000 kilogrammas de c:J.nna, e fabricar, durante 
a safra de 100 dias, 1.000.000 de kilogrammas de assucar, no 
mínimo. · 

li 

A companhia devera, dentro do prazo fixado no art. 19 do 
Regulamento approvado pelo Decreto n. 8357 de 24 de Dezembro 
de 1881, e de conformidade com o disposto no mesmo artigo, 
apresentar o plano e orçamento de tres engenhos centraes, 
pelo menos, os quaes serão construidos em condições de func
cionar regularmente dentro de 18 mezes, contados do começo 
das obras, e, antes de findo esse prazo, deverão ser presentes 
os planos e orçamentos dos outros engenhos, que ainda não 
houverem sido approvados, sendo concedido igual prazo para a 
construcçio destes. 
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Ili 

Si a companhia for organizada ou o capital levantado fora 
do Impéti:q, os juros serão pagos ria Delegacia do Thesouro 
Nacional em Londres. 

lV 

O concessionario, e a companhia que elle organizar, SUJei
tam-se a todas as clausulas do cit,do regulamento, as quaes 
se considerarão parte integrante do contt·ato, em rc:laçào a tolos 
os direitos e obrigaçõe.;. 

Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Abril de 1882.- Manoel 
Al11es de Araujo. 

DECRETO N. 8486 - DE 15 DE ABRIL DE 1882 

Concedo garantia do jnros do 6 % ·ao anno sobro o cap;\a] do LOOO:O.JOS 
á compc.L"ilhi·a que o Dr. Pus~!..!::;!.i ~ de Cru va1!1o :\loroira org;.:.!.iza1· PJ.• a 
o estabclecimcntu do dous cegonhas centr;;cs, destinados ao fabnco do 
assuear de eanna, nos muaiciV"i~~--·Lic l'Ú~·r ~ CamuragiDe, da Provincia 
dãSXlagõaS: -

Attendendo ao que Me requereu o Dr. Possidonio de Car
valho Moreira, Hei pot· bem, nos termos do art. 2° d,L Lr;i n. 
2687 de 6 de Novembro de 1H75, C::mcede.· a companhi:J. 
que ot·~anizar a gamntia dr> 6 °/0 ;tO anno, sobre o capit.ü 
de 1.000:000$ que fór eâ'ectiva.lltente emp:·egado na cc:n
strucção de dous engenhos centraes 'e s 1as depen:~encias. p~~··a. 
o fabt·ico de assucar de c;~nna, por meio Je appat·elhos e 
processos os ·mais apet·:éç;Jal s, nos rnnnicipios. do Piiar 
e de Camaragibe, da PrJvinc :~ das Alagoas, sendo 50~: 000$ 
para cada en:.:enho, ol:serc::rlas as clausuhs do Ré!tnh
mento approvado pelo Decreto n. 8:;57 d13 24 de Deze:11bm de 
1881, e as que com es!e baixam, assig-na-Jas por Manoel 
Alves de Araujo, do l\Ien Conselho, MiniHro e Secretario 
de E~tado dos Neg-ocios da Agt·icultura, Commercio e Obras 
Pu'?hcas, que assi;01 o tenha entendido o f<tça e ecntar. P<?.
lacw do Rio de Janeiro em i5 de Abril de 1t:l82, 61o da lndc-
pen~encia e do lmpel'io. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 
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Clausulas a que se ref'ere o Decreto n. 8486 
d est.a data 

I 

Cada um dos engenhos centraes terá_ capacidade para moer 
diariamente ~00. OvO kilogra.mmas de canna e fabricar, durante 
a safra de 100 dias, 1.000.000 de kilogrammas de assucar, no 
mini mo. 

li 

A companhia deverá, dentro do prazo fixado no art. 19 do 
Regulsmento approvado pelo Decreto n. 8357 de 24 de Dezembro 
de 18tH, e de conformidade com o dis11osto no me·smo artigo, 
apresentar o pbno e orçamento dos dons engenhos centt·aes, 
que se1·ão construidos em condições de funccionar regular
mente dentro de 18 meze$, contados do começo das obras. 

Ili 

Si a companhia fót• organizada, ou o capital levantado fóra 
do lmperio, os juros serão pagos na Delegacia do Thesouro em 
Londres. 

IV 

O concessionario e a companhia, que elle organizar, sujei
tam-se a todas as clausula.<> do citado regulamento, as 
quar~s se consideram parte_ integrante do contrato em relação 
a todos os di rei tos e obrigações. · 

Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Abril de 1882.- Manoe~ 
A~ves de Araujo. 

DECRETO N. 8487- DE ?2 DE ABRIL DE 1882 

Concede "-Francisco· José do Leão pQ.vii!;_Si_o para os processos de refinar 
a banha de porco e preparar P!!".!!!~los e ca!nes_ enS!LCl!;~~· 

Attendendo ao que Me requereu Francisco J · ê"'m.,t'4.... 
Tendo ouvido_ o Conselheiro' Procurador da Co ~lt~lfril-:e-...·~·-..., 
Fazenda NaciOnal, Hei por bem _Conced~r tl~M~C ·· .• :"~. 
15 annos, para os processos que diZ ter 1 ent o, destmados '4 t;~ "'>. 
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a refinar a banha de porco, adaptando-o aos climas quentes, e· 
de preparar presuntos e carnes ensacadas, segundo a des
cripçio que apresentou e fica archivada. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e 
. Secretarió'z'àe Estado dos Negocies da Agricultura, Com
mareio e Obr~s Publicas, assim o tenha entenàido e faça. 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Abril de 1882, 
6{o da l•dependencia e do Imperio. ' 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de A1·aujo. 

DECRETO N. 8488- DE 22 DE .ABRIL llE 1882 

Rogul:t. a concessão de li c~~' aos fun~cionarios civis dopondcnles do 1\finis
• ' ' torio ao· lmporio. 

Convindo estabelecer regras acerca da concessão de licen
ças aos funccionarios civis dependentes do Ministerio do 
lmperio, Hei por bem .Decretár o· seguinte: . 

Art. 1. o As .. licenças serão concedidas aos funcéionarios 
effectivos, ou por molestia provada, que os inhiba de exerce
rem os cargos, ou por qualque1· outro motivo justo e att-endivel. 

§ i. 0 A licença concedida por motivo de mólestia dci direito 
á percepção do ordenado até seis mezes e da metade do orde
nado por mais de seis mezes até doze.' · 

§ 2.0 .A: licença pór motivo que não seja moles tia iinporta o 
desconto da quãrta · parte do ordenado, até tr-es mezes ; da 
metade,. por mais. de tres até seis ; das tres quartas partes, por 
mais qe seis até nove, e de todo o ordenado, d'ahi por dbnte. 

§ 3. o Em' nenhuma hypothese a licença dará direito a per
cepção da gratificaç~o da exercicio. 

Art. 2.0 O tempo da licença prorogadi!i ou da nnvo concedida 
dentro de um anno, contado do dia em que houver terminado 
a primeira, será junto ao da antecedente ou antecedentes. 
afim de fazer-se o desconto de que trata o artigo anterior. 
, Art. 3.o Par;~. formar o maximo de seis mezes, de que trata 

o art. 1o, § io, deverá ser levado em contà otempo das licenças 
concedidas pelos Presidentes de províncias ou pelos chefes de 
estabelecimentos que tenham tal attribuição. 

Art. 4.o Esgotado o tempo de um anno, maximo dentro. do 
qual podem: as liceP,ÇIIS ser concedidas com vencimento, nos 
termos dos §§ i o e 2o -do art. i", só se concede1•á nova licença 
~IIl ordenado ou parte delle depois que tiver decorrido um 
anno contado do termo da ultima. 
· Art. 5.o Toda a liéença entender-se-ha concedida com a 
çlausula de poder ser gozada onde aprouver ao licenciado. 
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Art. 6.• Não se concedera licença ao empregado que ainda 
não. houver entrado no exercício do logar. 

A1·t. 7.° Ficara sem effeito a licença, si o funccionario que 
a tiver obtido não entrar no gozo della dentro do prazo de um 
mez, a contar da data de sua. concessão. 

Nas províncias o dito prazo correrá do dia em que, pela 
imprensa, houver conhecimento official da concessão. 

Art. 8. 0 E' permittido ao funccionario que se acha no gozo 
de licença renuncial-a pelo resto do tempo, comtanto que 
reassuma o e::~:ercicio do seu logar. 

Paragrapho unico. Si fôr membro do magisterio e não tiver 
feito a renuncia antes de começarem as ferias, não poderã. apre
sentar-se no decurso destas, senão depois de finda a licença. 

At•t. 9.• O dispostô nos artigos antecedentes terã. applicação 
ao empregado que perceber simplesmente gratificação, ou cujo 
vencimento fôr de uma só natureza, do qual duas terças partes 
somente serão consideradas como ordenado. 

Art. 10. Não se considerarão renunciadas as licenças cuja 
interrupção provenha de serviço determinado por ordem sli
perior, ou de qualquer outro motivo independente da vontade 
do empt·egado. 

Art. H . Aos funccionarios intérinos, comprehendidos os 
membros do magisterio, os quaes não terão direito a vencimento 
quando não se :.charem em efi'ectivo exercício, bem como no 
período das férias, só póde sm· concedida, qualquer que seja o 
motivo allegado, licença sem vencimento. 

Art; 12. O «cumpra-se» dos Presidentes é clausula essencial 
para a e~;ecução das portarias de licença concfldida pelo Governo 
Imperial aos funccionat·ios geraes das províncias; e sua falta im
pot•ta a perda do ordenado durante o tempo de ausencia do logar, 
além das outras penas em que possa incort·er o funccionario. 

Art. 13. Ainda quando apresente parte de doento, não tem 
direito a vencimento algüm o funccionario que, depois de findo 
o prazo da licença com ordenado ou sem elle, permanecer fóra 
do e:s:e1•cicio do logat•. 

No caso de continuar impossibilitado de reassu,mir o exerci cio 
devel'a pedil' nova licença, que só lhe será/.concedida, si 
j ustificat· as faltas co1·respondentes ao tempo que houver 
e::tcedido o da anteriol'. 

Art. 14. Aos funccional'ios contratados são applicayeis as 
disposições deste decreto, relativas aos effectivos, quando nos 
respectivos contratos não se tenha providenciado sobre a 
concessão de licenças. 

Art. 15. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
R.odolpho Epiph-anio de Souza Dantas, do Meu Conselho, 

.Ministro e Sect·etario de Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar Palacio "do Rio de Janeiro 
em 22 de Abril de 1882, 61° da Independencia. e do Imperio. 

Com a ruhrica ile Sua l\Ia'!eibde o Imperador • 
• t?·:'.! ·"~:!tJ t: .•:r,-.~--·;·<) r{e .~)ou:a ])-~::ra~. 
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DECRETO N. 8489 - DE 22 DE ASRIL DE 1882 

Autoriza a Com]<J.nhia. de .. carris de ferro Villa-Izabol a prolongar seus 
~- trÚhos até ao fim da rua do ·Mattos·o • 

.. ·~\ \ . . ' 

Attend:Jrlto ao que Me requerera~ os moradores da rua do 
Mattoso, e á vista da declaração que Me fJi apresentada por 
parte da directciria da Companhia de carris de fer:o Villa-lzabel, 
Hei por bem Conceder à referida companhia autoriz ~ção para. 
estender os seus trilhos por aquella rua, observadas as con
dições estabelecidas nos decretos referentes as concessões que 
lhe têm sido feitas ; ficando, porém, estabelecido o preço de 
cem réis para aa passag-ens nos carros que se destinarem ã 
indicada rua, e bem assim estipulado o prazo de quatro mezes 
para. a. execução das obras, findo o qual caducara a presente 
concessão, si não estiver funccionando a linha. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Con~elho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Ag ·icultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Abril de 1882; 61• da. 
lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Ma.gestade o Imperador. 

· Manoel Alves de Araujo. 

DECRETO IN. 8490- DE 22 DE ABRIL DE 1882 

Concedo permissão ao Dr. Antonio de Castro Lopes para erplorar canão de 
~ na Provineia do Rio do Janeiro. 

Attendendo ao q1:1e Me requereu o Dr. Antonio de Ca•tro 
Lopes, Hei por bem Conceder-Ih l permis~ão para explorar 
carvão de p·~dra na fre!5uezia de Mambucaba, do munici io de 
Angra dos Reis, na Provincia do Rio de Janeiro, m'ldiante as 
clausulas que com e-te baixam, assignadas por Mano1l Alves 
de Araujo, do Meu Cons~lho, Ministro e S0cretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Public1s, 
que assim o t~nha entendido e faça exP-cutar. Pali\cio do R~o 
de Janeiro em 22 de Abril de 1882, 61° da Independenc1a 
e do lmperio; 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

M anoêl Alves de Araujo. 
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Clausulas a <Jue se rerere o Decreto o. 8490 
desta data 

Fica concedido ao Dr. Antonio de Castro Lopes o prazo 
de dous annos, conta,tos desta Jata, pai"ll, sem prejuízo dos 
direitos de terceiro, explorar ja.zid 1S de carvão de pedra. no 
municipio de Ma.mbucab,, da comarca de Angra. dos Reis, da 
Província do Rio de Janeiro. 

li 

As explorações poderão ser feitas por qualquer dos modos 
recommendados pela sciE!_ncia. As que tiverem de se fazer em 
terrenos possuidos. por n1eio dl sondagens, cavas, poços, 
g .. lerias subterraneas ou a ceo aberto, não poderão ser exe
cu adas sem a.ut:>riziição escrhta dos pr prietarios. Si esta, 
porém, lhe fór negada, pode1·a ser suíJprida pela Presidencia. 
da província. mediante fiança pr••stada pelo concessionario, 
que responderá pela inc;lewnizaçãJ de todos os prejuízos, 
perrlas e damnos causados aos proprintarios. 

Para concess:lo de semelhante supprimento, o Presidente da 
provincia mandará. por editaes. intimar os proprietarios para, 
dentro de prazo razoavel que marcar, apresentarem os motivos 
de sua opposição e requererem o qué julg11rem :aecesslrio a 
s.eu direito; 

Ili 

O Presidente da província concederá ou ne!l"ará o suppri
mento req•terido, á vista da< razões expandidas pelos pro
prietários ou á revelh destes, decl ran:io os fundamentos de 
su decisão, da. qual porle,·ão os interessados recorrer para o 
Ministerio d.> Agric11ltura, Comn•ercio e Obras Publicas. 

Este recurso, porem, sómente será recebido no eifeito devo
lutivo. 

IV 

Deliberada a conces>ão de supprimento da licença, proce
der-se-ha. immediat •mente :i. avalia.~ão da fiança, de que trata 
a clausula 2", ou -da indemniução dos prejuizos allegados 
pelos proprietario~, por meio de arbitros que serã'l nomeados, 
cous pelo concessionario P. d'lus pelos proprietarios. Si houver 
e upata, se~à decidido por um quinto arbitro, nomeado pelo 
Presidente da :;rovincia. · 

Si os terrenos p~rtencer1m ao Estado, o quinto arbitro 
será nomeado pelo Juiz de Direito. 
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Proferido o laudo, o concessirmario será obrigado a efle
ctuar, no prazo de oito dias, o deposito da fiança ou paga
mento da importancia em que for arbitrada a indemnização, 
•em o que não lhe será concedido o supprimento da licença. 

v 
A indemnização, de que trata a clausula antecedente, será 

devida ainda quando as explorações forem feitas em terrenos 
de propriedade do concessionario ou do Estado, uma vez que 
della possa provir damno ou prejuízo aos proprietarios con
finantecl. 

VI 

Será · gualmcnte ob1•igado a restabelecer á sua custa o curso 
natural das aguas que tiver de desviar de seu leito pela 
necessidade dos trabalhos da exploração. Si o desvio dessas 
aguas prejudicar a tet·ceiro, não o poderá fazer sem licença 
de~te, que poderá ser supprida mediante indemnização, na 
fõrma estabelecida na clausula 4. a 

VII 

Si dos trabalhos da exploração resultar a formação de pan
tanos ou estagnação de aguas que possam prejudicar a saude dos 
moradores da circumvizinhança, o concessionario será obrigado 
a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os a seu antigo 
estado. 

Vlll 

As posquizas de minas por meio de cavas, poços e gale1·ias 
no territorio desta concessão não terão logar: 1°, sob os edi
ficios e a 15 )netros de sua circumferencia., salvo na ultiip.a hy
pothese, sómente com consentimente expresso e por oscripto 
do rcspecti,•o proprietario, conséntimento que não poderá ser 
supprido pela Presidencia da província. ; 2o, nos caminhns e 
estrádas publicas e a 10 metros de cada lado delles; 3°, nas 
povoações. 

IX 

O concessiomrio fará levantar plantas geologica e topo
graphica dos terrenos explorados com perfis que demonstrem, 
ta11.to qaanto ·permittirem os. trabalhos que tiver feito, a 

. superposição. das camadas mineraes, e remetterá as dita11 
pl:':n.ta!', por intermedio da Presidencia da vrovincia, á Se
cret.:~.rtà de R~tado tio~ NP.gocios da A!!'ricnltnra, (',ommArcio e 
Ob1·as PLiblicas acompanl1adas : to, de amo~t1":1'51 dos me~mos 
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mineraes e das variedades das camadas de terra ; 2•, de uma 
descripção minuciosa da possança das minas, dos terrenos de 
dominio publico e particular necessarios á mineração, com 
designação dos proprietarios da!! edificações nelles existentes 
e do uso ou emprego a que são destinadas. 

Outrosim indicará qual o .meio mais apropriado para o 
transporte dos productos da mineração, e qual a distancia 
entre cada uma das minas e os povoados mais proximos. 

X 

Satisfeitas as clausulas deste decreto, ser-lhe-ha: concedida. 
autorização para lavrar as minas que descobrir nos Jogares 
por elle indicados, si provar ter a faculdade precisa pàra, por 
si, ou por meio de companhia que organizar, manter os traba
lhos da mineração no estado exigido pela possança das·minas. 

Na hypothese de não ser-lhe concedida a lavra das minas, 
como descobridor destas terá. direito a um premio, fixado pelo 
Governo, segundo a importancia das minas, e que lhe será 
pago por aquelle a quem forem ellas concedidas. 

No acto da concessão da lavra serão estabelecidas as condi
ções que o Governo entender convenientes no interesse, quer 
da minerll.ção em geral, quel' do Estado e dos pal'ticulares. 

Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Abril de 1882~- Ma
noel Alves de Araujo. 

~~ 

DECRETO N. 8491-DE 22 DE ABRIL Dlil 1882 

Concedo pdvilogio a Franciseo Bevilaqoa para uma Ínachina destinada 
'-··- · á fabriea~ãu de cigarros, --- --

Attendendo ao que Me requereu Francisco Bevibqua, e de 
conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da 
Corôa, Fazenda e Soberania Nacional, Hei por bem Conceder
lhe privilegio por 10 annos para a machina de sua invenção 
destinada ao fabrico de cigarros, segundo a descri,pção e dese
nho que depositou no Archivo Publico, com a clausula de 
que sem o exame prévio da referida machina não será effe
ctivo o privilegio, cessando a );latente nos casos previstos no 
art. 10 da Lei de 28 de Agosto de 1830. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se· 
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do lítio de Janeiro em 22 de Abril de 1882, 61o da 
Independencia. e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mage ~-- ~r:&!~-· .. 
M 7 ~ Q.\.. . r.t..:(]J -....;:, 

anoe. v...oW ""'JC). , O~ n . ,_ 
(. v4," . ·· .. 

~~-' ~·\ 
PODEr. EXECUTIVO {882 34 '-1' . \' 

D .:.j 
~Pu r~~ 
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DECRETO N. 8492 - DE 22 DE ABRIL DE 1882 

Altc;·a h el~usu:a {> do Dee:cto ~- 8443 de 4 de Ma:·ço do co:re:cto ~c~o. 

Attendendo ao que Me requereram o Commenàador Antsnio 
José dos Santos e Antonio de Paula Santos, Hei por bem Al
terar a clausula ia. a que se refere o Decteto n. 8443 de 4 de 
Março do corrente anno, substituindo-a pelas que com este 
baixam, assignadas por Manoel Alves de Araujo, do ,Meu Con
se-lhO; Ministro~ ~cretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commerciô e Obras Publicas, que assim o tenha en
tendido e faÇa executar. Pallteio do Rio de Janeiro em 22 de 
Abril de 1882, 6io dá. Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

Clausulas a que ae ref'ere o Deel!'eto n. 840~ 
desta. data 

I 

E' concedido o prazo de dous a·nnos, contados desta data, :1 

Antonio José dos Santos e Antonio de Paula Santos, par;1., 
sem prejaizo de terceiro, explorarem mineraes na fazenda de 
sua propriedade, denominada J aguara, sitr.. no mu:ücip:o de 
San~a Luzia, Província de Minas Geraes, e bem a~sim o leito 
do rio das Velhas, em todo, a extensão das inar;ens d::t mos:nr. 
bzenda, isto é, desde a foz do rio Jaboticatubas até a do c:>rrego 
Amorim. 

n 

Os conces:Sionarios, pcrém, não procederão a quaesquet· 
trabalhos no leito do rio, em quanto não. for app~:>Yado o plano 
dos mesmos trabalhos pelo Presidente da província, depois de 
oilvir pessoas competentes, que mandará inspeccionar a exe
cução delles por profissional de sua nomeação. 

Em nenhum caso os concessionarios poderão prejudicar o 
i'llgimea das aguas do rio das Velhas de modo que impeça ou 
difficulte a. navegação. 

Pn1acio do ·Rio «e Janeiro-em 22 de Ab:·i-1 de 1882. -llf anoel 
A~ves de Araujo. 



ACTOS DO i'C:1:.::; EXECUTIVO 53! 

DECRETO N. 8493- DE 29 DE ABRIL DE 1882 

Roo:·gat:iza a G:;.a;·da Xaoional das coma:eas da capital e Rio Voruc, na 
----Provinda de Goyaz. 

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Provincia 
ue Goyaz, e .de conformidade com a Lei n. 2395 de 10 de 
Setembro de 1873 e Decreto n. 5573 de 21 de Março de 1874, 
Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.0 E' creado nas comarcas da capital e Rio Verde, na 
Provincia de Goyaz, um commando superior de Guardas 
Nacionaes, formado de dous batalhões de infantaria do serviço 
activo, com as designações de primeiro e segundo, este de 
se~s e aquelle de oito companhias, uma secção de batalhão do 
mesmo serviÇo e arma, com quatro companhias e a designação 
de primeiro, e um batathão da reserva com seis companhias e 
a designação de primeiro. . · 

Art. 2. 0 Os referidos corpos serão organizados: 
O 1° batalhão de infantaria activa, o de reserva e a f a secção 

de batalhão, nas freguezias da capital. 
O 2° batalhão nas de· Nossa Senhora das Dores, Espírito 

Santo de Jatahy no municipio do Rio Verde, e Nossa Senhora 
das Dores dll Coxim e · Espirito Santo de Torres, no município 
do Rio Bonito. 

Art. 3.0 A força da reserva qualificada nos dous ultim0s 
municípios fica addida, na fórma do art. 7° do Decreto n. 5573 
de 21 de Março de 1874, ao batalhão alli creado. 

Manoel da Silva Mafra, "do Meu Conselho, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio. do Rio de Janeiro em 
29 de Abril de 1882, 61° da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel da Sil"a 1lf afra. 

DECRETO N. 8494 - DE 29 DE ABB.IL DE 1882 

Reorganiza a Guarda Naeio:al das comarcas de .Sacta Cruz e .Rio Para
--· liií!ij1lã, r. a Proüncia de Goy :u. 

Attendendo ao que Me.representou o PJ."esidente da Provinda 
de Govaz, e de coaformidade com a Lei n; 2395 de 10 de 
Setembro de 1873 e Decreto n. 5573 de 21 de Mar90 de 1874, 
Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1. o E' creado nas comarcas ae Santa Cruz e Rio 
?arana.hyba, . na Provincia. de Goyaz, um Comma.ndo Superior 
de Guardas Na.cioilaes formado de dolls batalhões de infantaria 
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do serviço activo com as designações de 9o e 1él0 , esté de 
oito e aquelle de seis companhias, e uma secção de batalhão 
da mesma arma e serviço, com a designação de tgrceiro. 

Art. 2. 0 Os referidos corpos serão organizados : 
O 9° batalhão nas freguezias de Nossa Senhora da. Conceição 

do município de Santa Cruz e Nossa SenhorB do Carmo, Santt 
Rita. do Pa.ra.nahyba e Nossa Senhora do Desterro de Caldas 
Novas, município de Villa Bella. 

O i0° nas de Nossa. Senhora. da Madre de Deus, município de 
Catalão. A secção de bat::tlhão na do Divino Espirito Santo, 
município de Entre-Rios. 

Art. 3. ° Fica. addido aos corpos do serviço activo, na 
fórma do art. 7° do Decreto de 21 de Março de 187 4, a força 
da reserva qualificada nos respectivos municípios. 

Manoel da Silva Mafra, 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 
29 de Abril de 1882, 61° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o imperador. 

J1 anoel da Sil"'a M afra. 

DECRETO N. 8495- DE 29 DE ABRIL DE 1882 

Reorganiza a Gt!ªl'd~--~-~plill) das comarcas do Rio das A !mas o Riu 
Tocantins, na Província do Goyaz. 

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Província 
de Goyaz, e de conformidade com a Lei n. 2395 de 10 de 
Setembro de 1873 e Decr~t0 n. 5573 de 21 de Março de 1874, 
Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. f. o E' creado nas comarcas do Rio das Almas e Rio 
Tocantins, na Província de Goyaz, um Commando Superior de 
puardas Nacionaes formado de dous batalhões de infantaria 
com seis companhias cada um e as designações de terceiro 
e ~ua.rto do serviço activo, e uma secção de batalhão da 
mesma arma e serviço com a designação de segunda. 

Art. 2. o Os referidos corpos serão organizados : 
. ~ 3° batalhão na freguezia da Senhora da Penha, muni

Clp10 de Jaguará. 
O 4° nas de Nossa Senhora do Pilar, Nossa Senhora da 

Conceição de Crhás e Santo Antonio do Amaro Leite, muni
cípio do Pilar. 

A 2a. secção nas de S. José de Tocantins e Nossa Senhora 
da Conceição dé Tra.hiras, municipio de S. José do Tocantins. 
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Art. 3.° Fica addiâa aos corpos da activa, na fórma do 
art. 7° do Decreto de 21 de Março de 1874, a força da reserva. 
qualificada nos respectivos municípios. 

Manoel da Silva Mafra, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça JlXecutar. Palacio do Rio de Janeiro em 29 
de Abril de t882, 6fo da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel da Sil-oa M a{ra. 

DECRETO N. 8496 - DE 29 DE ABRIL DE t882 

Reorganiza a Guarda Nacional das comarcas do Rio Corumbá e da Imperatriz 
· · - · · iia Província de Goyaz. 

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Província 
de Goyaz, e de conformidade com a Lei n. 2395 de 10 de 
Setembro de 1873 e Decreto n. 5573 de 21 de Março de 1874, 
Hei por bem Decretar o seguinte·: 

Art. 1. 0 E' creado nas comarcas do Rio Corumbá e da 
Imperatriz, na Província de Goyaz; u·m Commando Superior 
de Guardas Nacionaes, formado de um corpo de cavallaria 
com dous esquadrões e a designação de segundo, um esquadrão 
avulso com o de primeiro e tres batalhões de infantaria 
com as designações de sexto, setimo e oitavo, estes de seis 
e aquelle de oito companhias. 

Art. 2. o Os referidos corpos serão organizados: 
O de cavallaria na freguezia de Nossa Senhora da Abbadia, 

município de Pouso Alto. 
O esquadrão e o 6• batalhão de infantaria nas de Nosso 

Senhor do Bom Fim e Nossa Senhora da Conceição de Campinas, 
município do ~om Fim. 

O 7• batalhão de infantaria na de Santa Luzia, muqicipio 
do mesmo nome. 

O 8• na d~ Formosa, município;> do mesmo nome. 
Art. 3.• Fica addida aos corpos da activa, na fórma do 

art. 7° do Decreto de 21 de Março de 1874, a força da reserva 
qualificada nos respectivas municípios. 

Manoel da Silva Mafra, . 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 
29 de Abril de 1882, 61° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel da Sil-oaMafra. 
<1'\d'I:A:f\;/'I:AA/'" 



ACTOS D:: PODER EXECUTIVO 

DECRETO N. 8497 - DE 29 DE ABRIL DE 1882 

Re1rganiza a Guarda Nacional da eomarea do Rio Ma:·anhão, na Provinda 
de Goyaz. 

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Província 
de Goyaz, e de conformidade com a Lei n. 2395 de 10 de 
Setembro de 1873 e Decreto n. 5573 de 21 de Março de 1874, 
Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1. 0 . E' creado na comarca do Rio Maranhão, na 
Província de Goyaz, um Commando Superior de Guardas 
Nacionaes formado de um corpo de cavallaria com dous 
esquadrões e a designação de primeiro, um batalhão de infan-, 
tario. com oito companhias e a designação de quinto do serviço 
activo, e uma secção de batalhão da reserva com quatro 
companhias e a designação de primeira. 

Art. 2.• Os referidos corpos serão organizados: 
O de cavallaria na freguezia de Nossa Senhora da Penha, 

município de Corumbá. 
O 5° batalhão nas de Nossa Senhora do Rosario e Sant'Anna 

das Anta3, município deMeia-Ponte. 
A i" secção de batalhão nos dous referidos municípios. 
Manoel da Silva Maft·a1 do Me;: Conselho, Ministro e 

Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacie do Rio de Janeiro em 
29 de Abril de 1882, 61° da Independencia e do Imperio. 

Com a rabrica de Sua Magestade o Imperador . 

.:.11: anoeZ da Silva .'4f afra. 

DECRETO N. 8498 -DE 29 DE ABRIL DE 1882 

Reorganiza a Guartia :'{acioaal da coma:·ca tio Rio Para~á, na Pr8vi::ci:t 
de Goyaz. 

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Pr~>Vincia 
de Goyaz, e de conformidade com a Lei n. 2395 de 10 de Se
\embro de 1873 e Decreto n. 5573 de 21 de Março de 1.874, 
Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1. o E' creado na comarca do l'tio Paraná, da Província 
de Goyaz, um Commando Superior de Guardas Nacionaes, for
mado de um corpo de cavallaria com tres esquadrões e a 
designação de terceiro, um batalhão de infantaria do serviço 
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activo com seis companhias e a designação de decimo ter
ceiro, e uma secção de batalhão da reserva com quatro 
companhias e a de segunda. 

Art. 2. o Os referidos corpos serão org~~zados : 
O de cavallaria na freguezia de Santa Maria do município 

de Taguatinga. 
O batalhão de infantaria nas de Nossa Senhora dos 

Remedios e Santo Antonio do Morro do Chapé9, município de 
Arrayas. 

A secção de batalhão.da reserva nas dos municípios acima 
m:mcionados. 

Manoel da Silva Mafra, do Meu Conselho Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios d'l. Justiça, assim o tenha 
entendido " fJ.ça e:s:ecutar. Palacio do Rio de Janeiro em 29 
de Abril de 1882, 61° da lnd2pendencia e do lmperio. 

Com a rubt·ica de Sua Magest~de o Imperador. 

11!f anoel da Silva M afta. 

DECRETO N. 8499- DE 2!? DE .o\BRIL DE 1882 

Rco=g~~iza a G::_a.~~a. __ !'I!Jeio;:al da r.o:;cacca da Posse, :o a ProYir.eia de Goyaz. 

Attendendo ao que Me representou o President3 da Pro
vincia de Goyaz, e de conformidade com a. L <:li n. 2395 de 10 
ele Setembro do 1873 e Decreto n. 5573 de 21 de Março de 1874, 
Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1.0 E' creado na comarca da Pos&e, na Provinc~a de 
Goyaz, um Commande Superior de Guardas Nacionaes, for
mado de um corpo de cavallaria com tres esquadrões e a 
d~signação de quarto, o qual terá por districto a fr.eguezia de 
S:.wt'Anna do munici;JiO da Poss3 e um batalhão de infantaria 
ào SC!'VÍ<;O activo COm seis COmDanhias e a designação de decimo 
tjU~.rto, organizado no umnici:;io de S. Domingos. 

Art. 2. o Fica addida aos coruos da. activa, na fó1•ma do 
art. 7° do Decr ~to de 21 de MarÇo de 1874, a força da rejJerva 
qualific:td:t nos referidos municípios. 

Manoel da Silva Mafra, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Pa.lacio do Rio de Janeit·o em ~9 
de Abril de 1882, 61° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

11!fanoel da Silva Mafra • 
..A:AAPd'l:f'I:/"<P 



536 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO N. 8500 - DE 29 DE ABRIL DE 1S82 

Reorganiza a Gua.rda_~_!lcional da comarca da Boa Vista, na Provincia do 
---·- Goyaz. 

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Pro
víncia de Goyaz, e de conformidade com a Lei n. 2395 de 10 de 
Setembro fle 1873 e Decreto n. 5573 de 21 de Março de 1874, 
Hei por bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. E' creado na. comarca da Boa Vista, na 
Província de Goyaz, um Commálldo Superior de Guardàs 
Nacionaes, formado de um corpo de cavallaria com quatro 
esquadrões, e a designação de sexto, um batalhão de infantaria 
do serviço activo com seis companhias e a designação de 
decimo oitavo, e uma secção de batalhão da reserva com 
quatro companhias e a designação de terceira, organizados na 
freguezia de Nossa Senhora dá. Consolação do município da 
Boa Vista. 

Manoel da Silva Mafra, 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 
29 de Abril de 1882, 61° da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

M anoe~ da Silva M afra. 

DECRETO N. 8501 -DE 29 DE ABRI!. DE 1882 

Roorganiu a Guarda_ Nacional da comarca da Palma, na Provincia 
- - ·- de Goyaz. 

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Provín
cia de Goyaz, o de conformidade com a Lei n. 2395 de 10 de 
Setembro de 1~73 e Decreto n. 5573 de 21 de Março de 1874, 
Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.0 E' croado na comarca da Palma, na Província de 
Goyaz, um· Commando Superior de Guardas Nacionaes, for
mado .de. um corpo de cavallaria com tres esquadrões e a ~e.:. 
signação de quinto, e um batalhão de infaBtaria do serv1ço 
.aétivo com seis companhias e a designação de decimo quinto; 
este organizado nas freguezias de Nossa Senhora da Con
ceição e S. José do Duro, ~o. municip~o da Conceiçã~, e 
aquelle nas de S. João e D1vmo Esp1rtto Santo do Perxe, 
no município da Palm1. 
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Art. 2.° Fica addida a.os corpos da activa, na fó1·ma do 
art. 7° do Decreto de 21 de Março de 1874, a força da reserva 
qualificada nos referidos municípios. 

Manoel da Silva Mafra, 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 29 
de Abril de 1882, 6fo da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel da Silva M a{ra. 

DECRETO N. 8502 - DE 29 DE ABRIL DE 1882 

Reorganiza a r.uarda Nacional da comarca do Porto Imperial, na Província 
de Goyaz. 

' Attendendo ao que Me representou o Presidente da Provín-
cia de Goyaz, e de conformidade com a Lei n. 2395 de 10 de Se
tembro de 1873 e Decreto n. 5573 de 21 de Março de 187 4, Hei 
por bem Decretar o segainte : 

Art. 1.• E' creado na comarca do Porto Imperial, na Pro
víncia de Goyaz, um Commando Superior ·de Guardas Nacio
naes, formado de 4oua batalhões de infantaria do serviço 
activo com seis companhias ca.da. um e as designações de decimo 
sexto e decimo setimo, este orgaaizado jlas freguezias de 
Nossa Senhora da Natividade, Sant'Anna da Chapada e S. 'Mi
guel e Almaa do município da Natividaàe, e aquelle nas de Nossa 
Senhora das Mercês, Nossa Senhora do Carmo e S. Pedro de 
Tocantins, no município do Porto Imperial. 

Art. 2.o Fica addida aos corpos da activa, na fórma do art. 
7o do Decreto de 21 de Março de 1874, a força da reserva qua
lificada nos respectivos municípios. 

Manoel da Silva Mafra, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 29 de 
Abr·il de 1~82, 61° da Indepanàencia e~-, 

Com a rubrica de Sua. ~~\QI.bJi~i-.........._,, 
.. ''0 '4/l.,' 

M an l da Silva M e[ra. L,\~ ' .. 
* "-?: · .. 

~- ''os o,Pur•~ 
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DECRETO N. 8503 - DE 29 DE ABRIL DE 1882 

Reo' ganiza a G3arda Naciona:. da eoma"co de Cavalca!:te, na Proüne:~ 

t!e Goyaz. 

Attendendo ao que Me rep1·esentou o Presidente da Provín
cia de Goyaz, e de conformidade com a Lei n. 2395 de 10 de 
Setembro de 1873 e Decreto n. 5573 de 21 de Março de 187 4, 
Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. f.o E' creado na·c()marca de_Cavalcante, da Província 
de Goyaz, um C::>mmando Superior de Guardas Naci::>:~aes, for
mado de dous batalhões de infantaria do serviço a~tivo com 
s3is companhias cada um e as designações de decimo primeiro 
e decimo segundo, este organizado nas fregtiezias d3 Nossa 
Senhora do Rozario e de Santa Rosa O.o município de Flores, 
e aquelle nas deSant'Anna, S. Felix, S. Theodoro de Nova 
Roma, município de Cavalcante e na de S. Sebastifio, mu
nicípio do Forte. 

Art. 2. ° Fica addida aos corpos da a~tiva, na fórma do art. 
7• do Decreto de 21 de Março de 1874, a força da reserva qua
lificada nos resp3ctivos municípios. 

Manoel da Siha Mafra, do Meu Conselho, Mini~ e Se
cretario de Estado dos Negocios da Justiça, a~sim o tellba en
t:mdido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 29 
d3 Abril de 1882, 61• da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mag:~stade o Imperador. 

1l:fanoel da Sil:a Mafra. 

DECRETO N. 8504- DE 29 DE ABRIL DE 1882 

Approva os estatutos da Sociedade ~e Soe.co: cos Mutuos ;,!ar:pez._<!.~ 
-~-PÕ~.~al-.----- ·- -· 

Attendendo ao que requ~reu a directoria da Sociedade de 
Soccorros Mutuos Marquez de Pombal, c Confo:·:ncmdo-mc co~n 
o parecer da Secção dos Negocios do Imoerio do Conselho de 
Estado, exarado em Consulta de 22 de Fevereiro do cor
ren_te am10, Hei por bem Approvar os estatutos da mesma 
soc1edade. 



539 

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

Rodolpl~o Ep;phaaio ri<~ S0n0~, D::mt"."', do Meu Conselho, 
Ministro e :::ec:'C'i,.;~rio de ~->>t2,Q·) dos ·sczcc;o:::. do !mperio. as'lim 
o tenh.::c eP..tt:ndido e' faq~. e:-:0-~u~ar, "f'al"e~o O':> Rio d·3 .Janeiro 
em 29 de Abril de c882, 31 o da. -[ ndeç)e~;dencia e do Imperio. 

Com a rabrica de Sua ?ktgcstrde o lmp•wa{b:·. 

Estatutos da Sociedade üe Soecm:ro:3 ~1 utuos 
l~Ot11b~:1l 

CAPITULO 

DA SOCiEl'>ADE E 8EUS FINS 

Art. 1.8 A Sociedade de Soccorros Mutuos Marquez de Pombal 
fundada em 2\J de Junho de 1881 nes~-a Côrte o cidade do Rio 
de Janeiro, ond) tera a sua sede, compüe-sJ de illimitado 
numero de socios ele ambos os ;;exos, de 15 a ;JO annos de idade 
e de qualquer nacionalidade, e tem por fim : 

§ 1.° Commemorar n0 di:J. 8 do _ll,hio de cada anuo, da fórma 
mais conveniente e a. favor dos cofres r;ociaes, o anniversario 
e centenario do Marquez de Pombal. 

§ 2. 0 Beneficiar seus socios, quando onfermos e necessitados. 
§ 3. 0 Soccorr;;r os que por invalides ficarem impossibilitados 

de adquirir pelo trabalho meios de subsistencia. 
§ 4.° Concorrer para o tra.nspo!'te do socio que por enfer

midade necessitar retirar-se da capital ou d-1 lmperio e não 
tenha recursos para o fazer; 

§ 5.° Concorr2r para asdespczas dos funeráe·> dos socios pobres. 
§ 6. 0 Elitabelecer pensão ás viuYas e, n~\ fàlta d&sta.s, aos 

filhos legitimas, ou legitimados, dos so~ios que fallecerem em 
estado de ,pobrez·:t e em vida não tenham recebido soecorros 
da socicda,de. 

GAPITULO li 

DA ADMlSSÃO DOS SOCIOS 

Art. 2. 0 Para ser socio desta sociedade é necessa.rio : 
§ 1. 0 Achar-se no estado de perfeita saude o não ter de

feito physico, que possa para o futuro servir para allegar 
môlestia. ou impossibilidade para o trabalho. 
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§ 2. 0 Ser de l"econhecida moralidade e não estar envolvido 
em processo criminal. 

Art. 3. 0 Para ser admittido ao gremio social é necessario 
prtceder proposta datada e assignada por um soeio que se 
acàe no gozo de seus direitos ; essa proposta deverá conter : 
o nome, idade, estado, nacionalidade, profissão e residencia 
do proposto. 
. Art. 4.• As senhoras só serão admittidas, sendo propostas 
por seus marid0s, quando casadas, e por seus pais ou irmãos, 
quando soheiras, ficando responsavel em tudo e por tudo o 
proponente. 

Art. 5. 0 Os menores só poderão ser admittidos, sendo filhos 
t!l.e socio e ~ropostos por seus pais, ficando estés obrigados á 
satisfação de todos os compromissos sociaes dos propostos. 

Art. 6. 0 As propostas para admissão de socios serão en
viadas ao i 0 secretario, e, logo que sejam recebidas, serão re
mettidas á commissão de syndicancia , afim de dar parecer 
acerca do proposto, até á i" sessão, em que será lido, discutido 
e votado. 

Art. 7. 0 O candidato approvado deverá satisfazer a impor
tancia da sua entrada, no prazo de 30 dias, contados da data em 
que lhe fôr communicada a sua admissão por officio do i o se
cretario, ficando sem effeito a approvação daquelle que dentro 
desse prazo não realizar a sua entrada. 

CAPITULO lli 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS SOCIOS 

Art. 8. o 0& socios serão assim classificados : fundatores, 
contribuintes, remidos, benemeritos, benemeritos graduados, 
bemfeitores, · bemfeitores-graduados e honorarios. 

§ 1.0 São fundadores: os que se inscreveram e satisfizet·am a 
respectiva contribuição até 31 de Agosto de 1881. 

§ 2.0 São contribuintes: os que, tendo sido propostos e ap
provados, satisfizerem a respectiva entrada e contribuirem 
com a mensalidade designada nestes estatutos. 

§ 3.o São remidos: os que satisfizerem as disposições do 
art. 10 § 5o e arts. 11 e 12 ; o os fundadores que até 31 de 
Dezembro de 1881 tenham proposto 40 socios, e ~ue est~s 
hajam pago a respectiva entrada, caso não optem pelo tt
tulo de benemerito. 

§ 4. o São benemeritos : 
f. o Os.socios de que se compõe a commissão iniciadora; 
2. 0 Os que. )lropuzerem 40 c:\ndidatos que tenham pago a 

r~sp.ectiva· entrada ; . . 
· 3. o Os que servirem com assiduidade no conselho, por es

paço de tres annGs consecutivos ou intercalados, não faltando 
a mais de quatro sessões em cada anno ; 
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4. 0 Os que prestarem relevantes serviços á sociedade, como 
sejam: donativos pecuniarios, moveis, etc., e cujos valores 
sejam estimados em mais de 200$000 ; 

5. 0 Os que em qualquer beneficio que a sociedade promover 
passarem, por uma ou mais vezes, bilhetes na importancia. de 
600$000, uma vez que tenham entrado com a respectiva im
portancia. 

§ 5.0 São benemeritos-graduados os benemeritos que sa
tisfizerem qualquer das disposições do paragrapho anterior. 

§ 6. 0 São bemfeitores os benemer·itos-graduados que pre
encham alguma das disposições do § 4° deste artigo. 

§ 7. 0 São bemfeitores-graduados os bemfeitores que satis
fizerem tambem alguma das disposições de paragra.pho ante
riormente citado. 

§ 8. 0 São socios honorarios todos os que, estranhos á 110-
ciedade, prestarem ser\'iços em prol do augmento e prosperi
dade da mesma. 

CAPITULO IV 

DSS DEVERES DOS SOCIOS 

At•t. 9. 0 E' dever de todo socio : 
§ f. o Contribuir no acto da sua entrada para a sociedade, e 

dentro do prazo marcado no art. 7o, com a quantia de 5$000, 
importa.ncia da. entrada, do diploma e do trimestre que estiver 
correndo. 

§ 2.° Contribui!· tambem, ainda que receba beneficencia dos 
cofres sociaes, com a mensalidade de 1$000, paga sempre em 
trimestres adiantados. 

§ 3.0 Observar os presentes estatutos e o regimento in
terno. 

§ 4. 0 Aceitar e exercer com zelo qualquer car~o para que 
fôr eleito ou nomeado, salvo o caso de molestia ou de reeleição. 

§ 5.° Comparecer a todas as reuniões das as<:>embléas gera.es. 
§ 6.° Concorrer com sua pessoa e meios a seu alcance para. 

tudo quanto fór a bem dos interesses geraes da sociedade. 
§ 7.° Conduzir-se com di~nidade e respeito quando se achar 

nas reuniões da sociedade e ser moderado nas discussões. 
§ 8.o Participar por escripto a mudança de residencia. 
§ 9.o O socio que remir-se pagará, além das quantias estipu-

ladas nestes estatutos, mais 1$000 pelo respect' · ma. 
§ 10. O socio que tenha estado a - ,.ffilnQ.o 11,u 

remir-se, pagará as mensalidades qu \~\L\Yietft0tJN'Jh~ ...__ 
tiverem sido dispensadas. ~'\ ~ {}4 ·. ~ 

§ 11. Os socios titulares são obri dos a tirar o competente ~A'' \ 

diplo=, pelo qo.l '""""" 2$000. * 7~'» 

DcPuT~ 



CAPITULO V 

DOS DIREITOS DOS SOCIOS 

Art. 10. Todo socio, excepto o h::;n0rario, te~n direito: 
§ J.,o Ao.:; soccorro;.; estipulados i:1estes estr.tutos, quando 

tenham mais de 1.2 u"ozes de socios. 
~ 2.0 A indemniz~r a ·sociedade de tod1s as quantias q1:.e 

della tiver recebido, devendo para istb :1char-se em estudo 
de perfeita :,;;;,udo, c: uando queira l'0inÜ•-:se. 

§ 3. 0 A vosar <:; ::<.:1· votado para os cars-os admini.st~'ati;ros, 
oxceptuando-s0 : 

1.0 As senhor~s e os menore.::;; 
2. 0 Os que não se acharem quites; 
3.0 Os que estiverem perce~endo qualqusr beneficencia; 
4. 0 Os que estiverom pronunciados. 
§ 4. 0 Poderão vetar, mas não se? votados, os que não 

souberem ler, nem escrever, e os que forem empreg::.dos retr·i
buidos dasociedade. 

§ 5.0 Poderão ;:emir-se de suas mensalicl.ades, p~gando no 
acto da entrada, além cl.o que està marcado no§ 1° do art. 9o, · 
mais a quantia de 1.50$000. 

Art. 11. Os socios fundadorc~s p0derão remir-se das mensa~ 
lid~dcs em qualquer tempo, s · não t:verem recebido benefi.:.. 
ce11cia, com a quantia de 75$d00. 

Art. 12. Os socios contribuintes poderão rérnir-se dai! 
mensalidadeH, si nãJ tiverem r--:•co~)ido beneficencia, com a 
quantia estipulad~~ no ~-~ ~o c::J ;c·: .• W ; len.ndo-se-lhe, porém, 
em conta mctad d::~.> :L n·;~lichdos (l.w ti','e.:.-em pago. 

Art. 13. Os socios tit::b.n:s ,u.1::a:~1 Ual <::::>rpo consultivo, 
que será convocado pelo cvn~~·3lho 'ltut;h.io ~cs~e julgar que os 
deve consultar sobre qualqlWl' assumpto de interesse social, e 
nessas seiSões terão olles voto, mas sómente sobre os pontos 
da consulta. · 

Art. 14. Todo o socio effectivo, varão e de maior idade, 
estando quite, e na occasião não recebendo beneficencia, tem 
direito a expender sua opinião (~ votar nas assemhléas geraes 
en;t todas as questões que lhe forem affectas. 

Art. 15. Quand~ qmdl._lUGl' soei:> ent·~nde~· que o conselho lhe 
falta. à justiça ou qu•.J tenh:1 infringido este:> estJ.tutos, poderá 
pedir a .cenvocaçf~ du. asJenóléc, ge~'al ext::-aordinal'ia por 
meio de requerimento a.õ:.>Í.::>iL .. dv po~· de~ socios, todes quites, 
expõndo corndocuru.mtos cornpi(;~~' .. :.>rioí.> os mo~ivos da injus
tiça ou int:racção co<;.unet~i;:,L Est:;. r·eanião da as1emhlea não 
poderá -i,.er ne,_;i.da, ne::1 Bspaç'tU:.;. 1~or mata de 15 dias. Si ~1, 
eqnvocação J.'equerida fór recu.sada, po9-erào fazE)l-a os signa
tarios do requerimento, dechcr,mdo o motivo . 

. Â~t. ~6 •. ToQ.o 9 s::~cio póde pi'opv.r ~o .~on~'ilJho m:tdidas em 
be~etlcio çl~ I?OCiega,Q.e, pal'~ o qq.e ~rã: ~~e_;g.to I+•~ ~e~sõe~ em 
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que se discutir a sua proposta, tomará parte na discussão ; de
vendo, porém, retirar-se logo que se fór proceder á votação, 
que ser:. por escrutínio secreto, e na qual não tomará. parte. 

Art. 17. O socio honorario pode?á. passar a effectivo, reque
rendo ao conselho, o qual ouvirá. a CQmmissão de syndicancia, 
na fórma do art. 6°, e, sendo approvada a effectividade, pagará. 
sómente a importancia do diploma, que neste caso será. de 
benemerito, e ficará obrigada ao pagamento de mensalidades, 
salvo si remi~-se. 

Art. 18. O socio que se re~irar da Córte ou da cidade de 
Nictheroy fica~á dispensado do pagamento de mensalidades 
durante sua ausencia, si participar por escripto ao 1 o secretario 
e emi]_uanto estiver ausente, não tendo direito a soccorro 
algum senão tres mezes depois de communicar o seu regresso, 
o que deverà faz0r dentro d() 30 dias de s:ta chegada. O soCio 
rpte tivPr rec,"bido ajuda d() custo só te!'á direito aos soccorros 
ela sociedad • seis meze> depois do seu regresso. 

Art. 19. Qualrpter socio poderá desligar-se da sociedade, 
mandando participação por escripto ao conselho. 

CAPITULO VI 

DAS PENAS DOS SOCIO'l 

Art. 20. Não tora dir::lito a soccorro algum o socio que no acto 
de requerer niio u.1'resentar documento que prove estar quite, 
~en: t~o pouco aquelle qae, estand:> quite, não tenha 12 mezes 
<•O ~OClO. 

A•·t. 21. Todo o socio que se deixar atrazar no pagamento 
de suas mensalidades por seis mezes se reputara desligado da 
sociedade; si, porém, qui<:er solver e seu debito, lhe será per
mittido, si estiver nas condições exigidas no art. 2°, devendo 
o pagamento ser feito integralmente ; não tendo, porém, 
direito a soccorro algum senão seis mezes depois de ter rea
lizado o pagamento . 

Art. 22. Perdem o.> direito3 de socio e jámais poderão 
fazer pa1·te da sociedu.de : 

§ 1. 0 o~ que, abandcnando 02 meios dê vida com que se 
inscrevei'am na sociedade, não se det·em a outra occupação 
honesta. 

§ 2. o Os que directa ou indirectamente promoverem o 
d~scredito ou a ruina da sociedade. 

§ 3. 0 Os que forem conderr.nados por crime contra a honra 
OCI contra a propriedade. 

§ 4.o Os que extraviarem qualquer quantia ou objecto da 
sociedade que lhe tenha sido ou ilão confiado, ·e que para os 
haver fór necessario recorrer a Juiir:o. 
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§ 5. 0 Os que tiverem sido admittidos ao gremio social sem 
as condições exigidas no art. 2•, uma vez que isso se veri
fique dentro de deus annos. 

§ 6. o Os que ti verem communicado ausencia e conser · 
varem-se nos logares designados no art. 59. 

§ 7.• Os q11e receberem ajuda para passagem e não reali· 
zarem a viagem, salvo si participarem ao conselho os mo
tivos por q uc não effectuaram.a viagea1, isto no prazo de 30 dias, 
contados da data em que tiverem recebido a respectiva im
portancia, o que o conselho julgará como for de justiça. 

§ 8.• Os socios que perturbarem a ordem dos trabalhos nas 
sessões do conselho ou da assemli>léa geral, com desordens, 
provocações ou alaridos, e que não se corrigirem depois d<) 
duas vezes chamados á ordem, serão suspensos de seus cl.i
reitos por tres mezes. 

Art. 23. O socio que se desligar, ou fór desligado d;:~. socie
dade, perde todo e qualquer direito a indemnização, salvo 
alguma quantia que tenhfl emprestado á sociedade. 

CAPITULO VII 

!lO GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

Art. 24. O poder superior da sociedade reside na assem
bléa geral dos socios. Ella superintende e fiscalisa em ultima 
instancia todos os serviços e negocios da sociedade ; resolve e 
ordena tudo que julgar de interesse para a mesma, 
sempre de conformidade com as disposições destes ·estatutos. 

Art. 25. O regimen e administração immediata e directa 
da sociedade são delegados pela assembléa geral dos socios a 
um conselho, composto de 21 membros, que funccionará por 
um anno. 

CAPITULO VIII 

DA ASSEMBLEA GERAL 

Art. 26. A assembléa geral regubrmente constituída 
representa o primeiro poder social. Fazem parte della todos os 
socios que estiverem quites ou se quitarem até á abertura da 
mesma e estiverem nas condições prescriptas nestes estatutos. 

Art. 27. A assembléa geral terá um presidente e dous 
secretaries eleitos annualmente pela assembléa. No caso de 
impedimento ou vaga, será substituído o presidente por quem 
fqr. na occasião a.cclamado, o 1• secretario pelo 2° e este por 
Uni,, sacio·; qu.e ·tenha assento e voto na assembléa, o qual será 
de8ignado·pelo presidente da assenibléa. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Art. 28. O presidente e os dous secretarios formam a mesa. 
da assembléa geral, á qual compete dirigir os trabalhos· ia. 
assembléa. O presidente preside á.s sessões, regula as dis
cussões, e nomeia os escrutadores e qua.esquer commissões 
e:s:traordinarias. O 1° secretario lê o expediente e coadjuva o 
president~ na direcção dos trabalho;. O 2o secretario redige 
a minuta das actas das sessões. 

Art. 29. Nenhu!fl membro do conselho, ou da commissão 
fiscal, podará ser eleito para a mesa da assembléa ge-ral. 

Art. 30. A as~embléa geral reunir-se-ha ordinariamente 
na 2a, 3a e -ta domingas dG mez de Julho de cada anno, e extra
ordinariamente todas as vezes que os aegocios sociaes o exi
jam, e quando requerida na fórma do art. 15. Em quaesquer 
dos casos, será convocada por annuncios com cinco dias. de 
anteeedencia, designando-se o objecto de que tem de tratar-se. 

Art. 31. A ordem do dia. da. f a sessão será sempre: 
§ 1. 0 Leitura e votação da. acta da sessão anterior. 
§ 2.• Apresentação do relatorio e contas do conselho admi

nistrativo do anno social. 
§ 3. 0 Eleição por escrutínio de uma commissão, composta de 

cinco memlilros, que se denominará-commissão fiscal-, á qual 
compete examinar· e dar parecer acerca das contas, relatorio 
e actos administrativos apresentados. 

§ 4. 0 Apresentação de propostas ou resoluções de interesse 
para a sociedade, as quaes, sendo de reconhecida utilidade, 
serão discutidas e votadas na segunda sessão ordinaria, uma vez 
que não sejam contrarias aos estatutos. 

Art. 32. A ordem do db da segunda sessão ordinaria será 
sempre, depois da leitura e votação da acta da sessão antece
dente, e da leitura, discussão e votação das propostas apresen
tadas na primeira se;são, e constará da eleição da mesa da 
assembléa geral e do conselho administrativo, havendo para 
isso duas urnas, uma para se depositarem as cedulas e outra 
para S(\l'em guardados os recibos, que apre~entarem os .votantes, 
relativi>s ao pagamento do ultimo_ trimestre, para provarem 
que estão quites, séndo nomeados quatro escrutadores, dous 
para cada urna. · · 

Art. 33. Na terceira sessão ordinaria. se procederá a leitura 
da acta. da segunda sessão, á do termo da eleição e da a.cta da 
se>são preparatoria. Em seguida será a posse da mesa da as
sembléa e do conselho a.dmiJt.istrativo, e a entrega dos diplomas 
aos .socios titulares. 

Art. 34. As s~ssões da assembléa geral não poderão durar 
mais de tres horas, contadas daquella em qne começar a 
rr.esma sessão, podendo e>te prazo ser prorogado, por proposta 
de· qualquer socio, quando approvada pela maioria dos presentes. 
Si as materias de · que s9 trata.T em cada uma· das reuniões 
ordin!'-rias ·ou e:s:traordinarias não puderem ser tratadas no 
tempo marcado para a sessão, e na proroga.ção, si a houver, 
poderâ. o presidente adiar· a sessão e marcar · · e uinte 
para a continuação doa ~trabalhos, até fi eR~lV:~ o ,. -. 

. sorte que nãonquem nunca: para a seg ~~~\~ llM:revAria~ 
PODER EUCUTIVO la82 <Q 35 °A 04, ' · .. 

• <>os Df:p_'l!~o) 
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designadas para a primeira, e nem para a terceira as flesignadas 
para a s~gunda. 

Art. 35. A asscmbléa geral convocada extraordinariamente 
só tratará do fim para que fór convocada. 

Art. 36. Ao presidente da assembléá geral compete fazer a 
convocação da assembléa, pot· si directámente ou pelo 1• secre

. tario da mesma assembl@a, mas sómente quando requisitada 
pelo conselho ou pelo presidente delli, ou no caso do art. 15. 

Art. 37. Para que a assembléa geral se possa conJ>tituir le
galmente é pt•eciso que se achem reunidos 42 socios pelo 
menos. Si na primeira convocação não comparecer esse nu
mero, o presidente da assembléa fará nova convocação com as 
mesmas formalid:tdes da primeira, e então a assembléa geral 
considerar-se-ha constituída com qualquer numero de socios 
que -comparecer , do que se fat>á expressa declaração nos an
nuncios. 

Art 38. As deliberações da assembléa geral, tomadas de 
conformidade com estes estatutos, têm força de lei social e 
todos os socios as devem acatar. 

Paragrapho uni co. As deliberações serão tomadas pela 
maioria do votos presentes. 

Art. 39. E' da exclusiva competencia da assembléa get>al 
decretár a eliminação dos socios comprehendidos nas dispo
sições do art. 22. 

CAPITULO IX 

DA ELEIÇÃO 

Art. 40. Nas eleições a que tem de proceder-se annu.al
mellte na 1a. e 2a. assembléas geraes ordinarias, observar-se-ha 
o seguinte: 

§ 1.• Logo que findarem os trabalhos designados nos§§ 1°, 
2• e 4• do art.:H e 1"', 2"' e 3" parte dos do art. 32, o presidente 
da ·assemõléa nomeará dous socios para. escrutadores, os quaes 
tomarão assento na mesa, e em seguida se procedet•á ao recebi
mento das cedula.s, as quaes serão dep11sitadas na urna pelos 
proprios ·votantes á proporção que forem sendo chamados 
pelo 1 o secretario. A chamada será feita pt!lg livro de .pre
senças, segundo a ordem da inscripção, não podendo votar, 
embora esteja assignado, o que estiver comprehendido nas 
excepções do art. 10 § 3 ° 

§ 2.o Concluída a primeira chamada, se procederá 6. segunda 
para attender aos socios que deixaram de votar na primeira ; 
finda porém esta, terminará o recebimento das cedul.as, as 
quaes deverão coD.ferir com o aumero dos votantes, seguindo-se 
logo a aplll'ação. 

§ 3. 0 As cedulas conterão: as da primeira eleição os nomes 
de cinco socios que devem compor a -commissão fiscal-; 
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as da segunda: uma contendo os nomes para presidente, i o e 2• 
s~retarios da assembléa geral, e a outra contendo 2i. nomes 
para o conselho administrativo, devendo nesta ser distincta
mente indicado o nome do socio que deve occupar·o logar de 
thesoureiro. 

§ 4. o Das cedulas que conth•erem mais nomes do que e 
numero exigido no pa1·agrapho antecedente se apurarão só
mente os 21 primeiros,. eliminando-se os que excederem. 
Serão porém válidas e apuradas as que contiverem menor 
numero do que e marcado. · . 

§ 5. • E' da attribuição da assembléa geral decidir sobre a 
validade da eleição ou sobre qualquer duvida que appareça, 
assim tambem sobre os protestos que forem apresentados. 

§ 6.o Não serão apuradas as cedulas que não forem ma
nuscript3.1>, ~em assim não serão aceitos protestos depois de 
proclamll,dOf? os eleitos. · 

Art. 40. Terminado todo o processo eleitoral, o presidente 
proclamara os eleitos pela maroria relativa da votação e o 
1• secretario lavrará· o competentCJ termo, que será assi
gnado pela mesa, declarando nelle o resultado Ela eleição. O 
mesmo secretario dirigirá a cada um Elos eleitos, para lhe 
servir de diploma, um officio com a declaraçã.., dos voto; que 
tiver obtido e o cargo p<tra quo houver sido eleito, designando 
nos dos conselheiros o dia e hora em quo deve effectuar-se a 
sessão pr.eparatoria, q que lhe será oommunicado pelo presi
den.te. 

Art. 41. Serão supplentes dos conselheiros todos os imme
diatos em votos, os quaes serão chamados nos seguintes casos : 

§ 1.• Por falta de comparecimento do proprietario a tres 
sessões seguidas, não sendo motivadas por molestia ou au
sencia participada. 

§ 2.• Por despedida, suspensão ou fa.Uecimento. 
§ 3. 0 Por atrazo no pagamento de mensalidades po:· mais 

de tres mezes. 

CAPITULO :S: 

DO CONSELHO ADIIUNISTRATI\'U 

Art. 42. A administração da sociedade é representada por 
um conselho de 2i membros, e compete-lhe : · 

§ f. o Eleger, tres dias depois de empossado e d'entre seus 
membros, uma direetoria, composta de presidente, vice-presi
dente, 1° e 20 secretarias e pt•ocurador, e assin1 tambem as 
commissões per.~nanentes. Presidirá a esta eleição o mais 
votado do conselho, servindo de secretarias os dous immediatos 
em votos. Lavrar-se-h a uma acta, que será. lida e votada na 
mesma sessão, sendo assi&-nada por todos os conselheiros pre
sentes. 
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§ 2.° Celebrar duas sessões por mez, a que devem estar 
presentes pelo menos 11 de seus membros, sendo as decisões 
tomadas pela maioria dos presente3. 

§ 3.• Nomear os empregados que forem necessarios para a 
boa marcha do serviço da soc1edade, preferindo sempre os 
que fo~em socios, marcar os respectivos vencimentos, podendo 
demlttll-os quando não cumpram os seus deveres. 

§ 4.• R~commendar á assembléa geral os socios que ti
verem prestado serviços à sociedade, afim de que ella, jul
gando-os, conceda a deviàa remuneração, na fórma disposta 
nos§§ 4•, 5•, 6• e 7• do art. 8<>; assim tambem das pessoas que 
se tornarem dignas do titulo de socio honorario. 

§ 5. 0 Impor aos so~ios as penas estab2lecidas no capitulo VI, 
dando conhecimento à assembléa geral da~ que forem impostas 
de conformidad~ com o art. 22 e seus paragraphos. 

§ 6.• Conceder quaesquer beneficencias, pensões ou ajudas 
de custo, comprehendidas no capitulo XIII, e snspendel-as quando 
julgar que foram concedidas indevidamente, ouvindo prévia
mente os beneficiados com sua defesa e ficando a estes o direito de 
recorrerem da decisão do conselho para a assembléc~, geral, que 
neste caso especial serà convocada extraordin1riamente, a 
req ueriménto do recorrente, no prazo de 15 dias. 

§ 7 .• Propor todos e quaesquer melhoramentos que entender 
de interesse da soeiedade; tomar as medidas que ,julgar con
venientes ao augmento della e promover por todos os meios a 
sua prosperidade, sem offensa das disposições destes estatutos 
e das prerogativas da assembléa geral. 

§ 8'. 0 Proceder a exame nos cofres sociaes quando entender 
conveniente. 

§ 9.• Nomear, quando julgar necessario, e quando o rendi
mento social o permittir. um medico para a sociedade, arbitran
do-lhe uma gratificação pelo serviço que pre>tar, precedendo 
approvação da assembléa geral. 

§ 10. Requisitar do respectivo presidente a convocação da 
assembléa geral. 

§ 11. Providenciar rsobre todos os casos urg.entes que occor
rcrem, reunindo-se extraordinariamente para isso. 

§ 12. Discutir e votar o relatorio que o presidente tem de 
apresentar oito dias antes da primeira assembléa geral 
ordinaria. 

§ 13. Discutir e votar as contas que o thesoureiro apresentar 
em todos os trimestres, ouvindo antes a respectiva commissão. 

§ 14. Observar e fazer observar em sua plenitude os presen
tes estatutos o regulamento interno e as resoluções da assem
bléa geral que não forem de encontro :is disposições destes 
estatutos. 

§ 15. Suspender qaalquer conselheiro ou membro d~ dire
ctoria que não cumpra com zel~ e dignidade as attribu1çõe~a 
seu cargo, competindo .unicamente á assembléa geral demtt-
til-os. · · 

§ 16 .. Ouvir e examinar com escrupulosa attençio as re
presentações ou queixas dos associados e deferil-as ou indefe-
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ril-as, como fór de justiça, sempre com recurso para a as
sembléa geral e tambem para o Governo Imperial, no caso de 
violencia ou de errada interpretação dos estatutos. 

§ 17. Accusar perante as autoridades do paiz a todo e 
qualquer socio ou empregadoque defraudar os cofres da socie
dade ou der extravio a objectos pertencentes a ella, podendo para 
isso delegar seus poderes no procurador. 

§ 18. Representar a sociedade em todos os actos, sejam ou 
não officiae,s, ou fazer-se representar por commissão d' entre os 
seus membros. 

§ 19. Confeccionar e approvar um regulamento interno, que 
estabeleça o modo da discussão, a policia interna e os deveres 
dos empregados, submettendo-o préviamente :i. approvação da 
assembléa geral. 

Art. 43. São attribuições do presidente : 
§ 1 . o Dar andamento na falta de reunião do conselho, a 

'odos os negócios que forem precisos para a boa ordem ou inte
resse da sociedade, de tudo informando ao conselho logo que 
elle se reuna.. . 

0 
§ 2. • Ordenar a entrega das beneficencias logo que tenha 

participação de algum socio com direito a recebei-a. 
§ 3. o Rubricar os livros da sociedade e todos os papeis apre

sentados em sessão com a dedaração do que fór vencido, as
signar as ac tas e as petições aos poderes do Estado e os di-
plomas dos socios. ' 

§ 4. o Abrir e presidh• as sessões do conselho, tendo sempre 
o voto de qualidade. · 

§ 5.• Dirigir a ordem dos trabalhos, dar destino ao ex
pediente, esclarecer as questões antes de sobre ellas se pro
ceder a qualquer votação, manter a boa ordem e suspender as 
sessões quando ellas se tornarem tumultuos:1s. 

§ 6.• Prestar sé1•ia attenção a todos os actos administra
tivos, fazendo com que sejam observadas as disposições destes 
estatutos e as do regimento interno. · 

§ 7. 0 Confeccionar, par,\ apresentar á assembléa geral 
ordinaria, na sua primeira reunião, um relatorio circumstan
ciado de todos os trabalhos e occurrencias do anno social, 
no qual proporá as medidas necessat•ias ao progresso e regular 
andamento da sociedade. 

§ 8. 0 Nomear commissões, quando não se reuna o con
selho ou quando não haja tempo de ser este ouvido. 

§ 9. 0 Despachar por si só todos os requerimentos e mais 
papeis que não dependam de deliberação do conselho, e bem 
assim todas as contas de despezas já autorizadas pelo 
conselho. 

§ 10. Mandar passar as certidões e attestados que forem 
requeridos pelos socios. 

Art. 44. O presidente podimi com quatro membros do 
conselho requisitar a convocação da assembléa geral extra
ordinaria, quando o conselho, duas vezes convocado, com o 
intervallo de tres dias, não se tenha reunido em numero 
sufficiente para funccionar. 
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Art. 45. No cae;o de demittido o presidente ou de seu aão 
comparecimento a tres sessões do conselho, o vic~-presidente 
assumirá a presidencia provisoriamente, ainda mesmo sem o 
numero e::s:igido no § 2° do art. 42, afim de chamar os res
pectivos supplentes. Na impossibilidade, porém, de reunir o 
conselho e completai-o, poderá requisitar a convocaçao da 
assembléa geral para esse fim, nos termos do art. 44. 

Art. 46. O vice-presidente substitue o presidente em 
todos os impedimentos, e com todas as attribuições. 
.. Art. 47. Ao 1° secretario compete : 
~ .. § 1.• Proceder á leitura das actas e todo o expediente da 
sociedade que não fôr da competencia da assembléa geral. 

§ 2.• Assignar as actas das sessões do conselho e todo o ex
pediente do mesmo conselho, excepto o que fôr de privativa 
competencia do presidente ou da mesa da assembléa geral. 

§ 3.• Fazer conservat• em boa ordem o archivo da so.~ie
dade, assim como fazer que esteja iempre em dia a escriptu-
ração a seu cargo. · · 

§ 4.• Fazer expedir o mais breve possivel os officios e 
ordens dadas pelo conselho e presidente. 

§ 5.• Fazer os pedidos de livros e mais objectos que forem 
precisos para o expediente. . 

§ 6.• Assignar e mandar entregar O'l diplomas. 
§ 7.• Passar as certidões e attestados que forem ordenados 

pot• despacho do presidente, cobrando por pagina de 33 linhas 
i$000, a titulo d~ emolumentos para o cofre da sociedade, os 
quaes entreg-ará ao thesoureiro como receita. 

§ 8.• Presidir as sessões, na falta do presidente e vice-
presidente. · . 

Art. 48. Compete ao 2• secretario : 
§ L• Redigir as actas das sessões do conselho, assignal-as 

e ordenar os registros geraes. 
§ 2.• Coadjuvar o i• secretario em tudo o que fôr preciso, 

substituindo--o em todos os seus impedimentos. 
§ 3.• Presidir as sessões, na falta do presidente, vice-pr~si-

dente e 1 o secretario. · 
Art. 49. São obrigações do thesoureiro: 
§ i.• Ter sob sua immediata responsabilidade todos os 

titulos e dinheiros pertencentes á sociedade. , · 
§ 2.• .Abrir em um estabelecimento bancario, da escolha do 

.conselho, ama conta corrente c nelle recolher, em nome da 
sociedade, todo o dinheiro a esta pertencente, com excepção da 
quantia marcada no § 5•, retirando proporcionalmente as 
quantias necessarias· para occorret• ás despezas sociaes, por 
·meio de cheques assignados per elle c pelo presidente do 
.conselho. Logo que o saldo exceda a 5:000$ será convertido em 
.apolices da divida publica, geral ou provincial, quando estas 
gozarem dos mesmos privilee-ios daquellas, bilhetes do 
Thesouro, letras hypothe~arias de banco de credito real, que 
t~verem a garantia do Governo, ficando a escolha de taes 
tltlilos ao juizo discricionario do conselho, sendo a compra 
-sempre feita em nome da sociedade.· As apolices não poderão 
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ser transferidas sem delib~ração da assembléa e-eral, consti
tuida, pelo menos, com dous terços dos socios quites,- em sua 
totalidade. 

§ 3.0 Nomear, sob sua responsabilidade, os cobradores que 
julgar necessarios, arbitrando-lhes uma porcentagem, que não 
excederá de 10 °/o, paga pela sociedade, preferindo para taes 
empregos, sempre que fór possível, aos socios. Dará conta de 
tudo ao consefho e obrigará o cobrador a entregar o expe-
~~- . . 

§ 4.0 Apresentar trimensalmente ao conselho um balancete 
do movimento dos fundos sociaes e bem assim uma relação dos 
socios em atrazo de mensalidades, e no fim da administração 
um balanço geral da receita e despeza do anno, afiro de ser 
presente á assemblóa geral, com o respectivo relatorio. 

§ 5. o Ter sempre em seu ·poder a quantia. de 500$000 para 
acudir a qualque1• beneficencia ou a. despezas urgentes. 

§ 6.0 Dar verbalmente, ou por escripto, todas as infor
mações que o conselho exigir sobre o estado das fina.ntas da 
sociedade. 

§ 7. 0 Assignar os diplomas e os recibos, mandar proceder 
á cobrança das joias,. diplomas, mensalidades, remissões e 
outras quaesquer qua.ntiM, e cobrar directaroente ·os juros das 
apolices, coro a corope:ente autorização do conselho. 

§ 8. 0 Apresentar em devido tempo ás comroissões de 
finanças e fiscal todas as coa tas, documentos e livros, m:"'; :
trando tarobem quaesquer esclarecimentos por ellas exig • .;..;s, 
para bem formularem o seu parecer. 

§ 9. 0 Dar á coromissão respectiva as quantias precisas 
para as beneficencias, e ao procurador as necessarias para 
enterros e despezas roiudas. 

§ iO. Pagar as pensões e todas as mais despezas legal
mente autorizadas. 

§ 1i. Fazer coro que a escripturação a seu cargo esteja 
sempre em dia e em boa ordem, afim de que se possa obter 
facilmente qualquer informação. 

Art. 50. E' dever do procurador : 
§ 1. 0 Zelar os interesses sociaes, diligenciando, quanto 

lhe fôr possível, para o augmento e prosperidade da so
ciedade. 

§ 2. 0 Tratar do funeral do socio, independente de despacho 
do presidente, devendo ter em vista.as disposições destes esta
tutos a tal respeito. 

§ 3. 0 Representar a sociedade em Juizo ou fóra delle, por 
meio de procuração assignada pela maioria do conselho. 

§ 4. 0 Ter sob sua. guarda todos os moveis e mais objectos 
pertencentes á sociedade. 
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CAPITULO XI 

DAS COMMISSÕES PERMANENTES 

Art. 51. Haverá tres commissões permanentes, que se deno
minarão : de finanças, de syndicancia, e~ de beneficencia, e 
serão compostas, a f a de tres membros, e a 2a e 3a de seis 
membros cada uma, competindo : 

Art. 52. A' de finanças : 
§ 1. o Examinar e dar parecer sobre os ba.lancetes trimensaes 

do thesoureiro, verificando si tem sido fielmente cumprida a 
disposição do§ 2° do art. 49; chamando, no caso contrario, a 
attenção do conselho. 

§ 2. 0 Dar parecer sobre todas as propostas, indicações, 
projectos e requerimentos que forem apresentados l>O conselho 
e que não sejam de simples expediente. 

§ 3.• Propôr todas as medidas que julgar convenientes. 
não só para maior economia dos dinheiros da sociedade, como 
para o augmento do seu capital. · 

Art. 53. A' de syndicancia: 
§ L• Verificar com prudencia. e criterio si as pessoas pro

postas para socios têm os :equisitos ex~gidos nos arts. 2°, 4• e 5". 
e dar parecer a tal respe1to, por escr1pto. 

§ 2.• Syndicar e dar parecer sobre os requerimentos para 
pen>ões, e sobre qualquer outro objecto relativo á sociedade, 
quando o conselho entender <lever ouvil-a. 

Art. 54. A' de beneficencia : 
§ 1. • Distribuir as beneficencias aos socios enfermos, logo 

que receba da secretaria a competente guia. 
§. 2. o Informar sobre as queixas ou representações que os 

socios fizerem em relação á falta das beneficencias. 
§ 3. 0 Requisitar que os socios enfermos sejam examinados 

pelo medico de con,fiança, quando julgar necessario. 
§ 4. o Propor ao conselho a suspensão de qualquer bene

:fi.cencia, quando julgar, com fundamento, que ella está sendo 
indevidamente dada. 

CAPITULO XII 

DO CAPITAL. DA SOCIEDADE E SUA RECEITA 

Art. 55. O capital da sociedade será formado dos saldos veri
ficados entre a receita e despeza, o qual será convertido em 
fundos publicos, na fórma designada no§ 2• do art. 49, sen~o a 
sua renda exclusivamente applicada ás pensões estabelec1das 
llO art. 64. 
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Art. 56. E' receita. da sociedade: o producto das entrad&s, 
d1plomas, mensalidades e remissões dos socios, e o dos bene
fi.cios, legados, donativos, juros, quer dos dinheiros depositados, 
quer das apolices ~té attingirem ao capital de 100:000$. Dos 
jul'OS serão pagas as pensõ.es, segundo o determinado no art. 55, 
e o que exceder da despeza e receita liquida de cada anno será.: 
50 °/0 para augmentar o fundo permanente e 50 •f 0 para a creação 
do fundo disponivel. Quando estiver completo o capital de 

-· 100:000$ os soccorros serão augmenta.dos em proporção do 
numero de soccorridos, comtanto que esse augmento não exceda 
de 25 •f •• As apolices do fundo disponível poderão ser alienadas 
quando a receita. não chegar para as despezas, romtanto que 
o conselho seja autorizado para i~so por uma assembléa geral 
constituída especialmente, e na qual se resolva por dous tel'Ços 
pelo menos dos_ socios presentes. 

Art. 57. Emquanto o capital da sociedade não fór de 
10:000$, não serão concedidos os soccorros de que tratam os 
arts. 58, 60, 61 e 62. 

CAPITULO Xlii 

DOS SOCCORROS 

Art. 58. O socio que fór ãcommettido de qualquer mo· 
lestia, que o prive do exercicio da sua occupação, mandando 
participação por escripto, acompanhada do r~cibo ou documento 
authentiro que prove estar quite com a sociedade, e que tem 
falLa de recursos para se poder tratar á sua custa, perc3b 'rá., 
durante o tempo de sua enfermidade, a beneficencia de 20~'()()0 
mensaes, paga em duas pre <tações com o inte1•vallo de 15 
dias; cessando, porém, logo que se restabeleça. Os socios titu-
lares terão mais 5$000. · · 

Art. 59. A~ beneficencias serão levadas aos socios, por um 
membro da commissão de b~neficencia, na. Córte e cidade de 
Nictheroy, no perimetro percorrido por linhas de bonds. 

At•t. 60. O socio que, por velhice, desastre ou molestia. incu
ravel, ficar impossibilitado de trabalhar para. ganhar a sua 
subsistet.cia, e uma. vez isto provado por attestado medico, 
gozará de uma pensão men~~&l de 12$000, sem prejuizo de qual
quer outro soccorro, excepto o do art. 58. O soc10. titular terá. 
mais 3$000. 

Att. 61. O socio que, por gravidade de molestia, justificar com 
attestado medico a necessidade de retirar-se do Imperio 0:1 da 
capital, e tiver falta de recursos, tera por uma só vez, como au
xilio para seu transporte, o soccorro correspondente a dous 
mezes de beneficencia, ficanE!o dispensado do pagamento da 
mensalida!ile durante a ausencia., assim como privado de qual
quer outro soccorro, antes de decorridos seis mezes depois da 
communicação de seu regresso. 
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Art. 62. Fallecendo no estaào de pobreza qualquer socio 
.que se ache quite,. a sociedade fornecerá. á sua familia, si o exi_. 
gir, a quantia de 40$000 para ajuda do funeral, e quando o socio 
não tenha familia, a socied lde lhe fará o enterro na razão 
da quantia estipul.tda; com tanto que o fallecimento não se 
verifique em qualquer hospital que tenha obrigação de por si 
fazer o enterro. A familia do soc10 para ter direito a esta im
portancia deverá juntg.r ao requerimento documentos que pro
vem o seu direito, que o fallecido estava quite, que era pobre 
-e a certidão de obito. 

Art. 63. O socio que receber a beneficencia designaEla no 
.art. 58 por 12 mezes consecutivos passar:i a ser soccorrido 
com a qu cntia estipulada no art. 60. 

Art. 64. Por fallecimento do socio, que tenha pelo menos 
tres annos de in.;cripção social, e que não haja recebido 
nenhum dos soccorros designados nos arts. 58, 60 e 61, estando 
quite do suas mensalidades, a sociedade soccort·erá a sua viuva 
ou filhos legitimos ou legitimados, quanào necessitados, ainda 
mesmo sendo socios, com uma pensãJ mensal. quf) deptmderá 
da ronda certa do capital, mas que nunca excederá de 10$000. 
As familias d'l sJcios titulares terão mais 2$000. 

§ 1. 0 A pensão -;ará concedida á viuva, emquanto comler
var-se nesse estado e provar que vivB com honestidade e re~ato 
proprios de seu estado. Não havendo viuva, a p.3nsão será con
cedida ao~ filhos repartidamente : aos varões até á idade de 12 
annos, e ás senhoras, em quanto sclteiras e henestas, até á idade 
·de 25 annos. 

§ 2. 0 Por morte, mudança de estado ou limite de idade dos 
pensionistas acima, reverterá para a sociedade a pensão que 
()Stiverem percebendo. 

§ 3.0 As pensões serão concedidas desde a data em que 
forem apresentadas as petições legalisadas ao conselho. 

§ 4. 0 As socias deixam a pensão unicamente a seus filhas, si 
elles forem orphãos de pai e até á idade marcada no§ f. o 

Art. 65. Para obter pensão, os pretendentes deverão habili
tar-se perante o conselho do seguinte modo: As viuvas par
tidparão a sociedade, no prazo de 30 dias, o fallecimento do 
socio, requerendo ou dispensando a pensão em beneficio da so
ciedade, e, caso não o façam nesse prazo, perderão o direito, 
salvo si por qualquer cir ·umstancia justificavel não o tenham 
podido fazer nesse prazo. Ao requerimento deverão junto~r 
recibo ou documento, provando que o fallecido estava quite 
com a sociedade, e certidões de casamento, de obito e de que 
viviam em companhia de seu marido ou eram por elles ali
menta~as. Os filhos, além do documento de quite e certidão 
d~ . oblto, deverão apresentar certidão de baptismo, e os le
gitimados documento de quite, certidão de obito e o titulo de 
perfilhação. . 

Art. 00. Si, por falbcimento do socio, a sua viuva ou filhos 
ficarem com haveres taes que dispens3m o soccorro est;pulado 
no art. 64, terão clles comtudo direito ao mesmo soccorro em 
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qualquer tempo que venham a necessitar, uma vez que provem• 
nessa occasião, que desde o fallecimeuto do socie até á data 
em que solicitarem a· pensão se conservaram nas condições 
exigidas nest~?s estatutos. 

CAPITULO XIV 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 67. Âs sJssões do conselho serão publicas para os socios 
que a ella:; quQiram assistir, com tanto que se conservem com a 
di:lviàa decencia e como simples espectadores. 

Art. 68. O anno administrativo principia no dia 1° de Julho e 
finda no dia 30 de Junho. 

Art. 69. Os socios que satisfizerem as condiçlíes do§ 2° do 
art. :l,o terão direito de r.;mir-se. 

Art. 70. A sociedade não' poderá fazer juncção com qualquer 
outt·a, uma vez que tenha de perder seu titulo, e, mesmo con
servando-o, só o fará si a isso annuirem dous terços da totali
dade dos socios reuniàos em assembléa geral para esse fim 
especialmente convocada. 

Art. 71. Além dos casos previstos nos arts. 35 e 36 do Decreto 
de 19 de Dezembro de 1860, a sociedade poderá ser dissolvida 
quando se reconhecer ·que ella não póde màis preencher seus 
fins. Esta deliberação,· porém, só poderá ser tomada em as
semblé:t geral e quando approvada por dous terços dos socios 
em geral. 

Art. 72. Verificada em qualquer caso a dis3olução da so
ciedade, serão seus fundos repartidos da seguinte maneira: 
aos socios enfermo> um:~. quarta parte, ao> socios invalidos 
duas quartas partes, e ás viuvas ou filhos dos socios falle~idos 
uma quarta parte. 

Art. 73. Estes estatutos, depois de approvados pelo Governo 
Imp~rial, principiarão a ter vigor, e só poderão ser reformados 
ou alterados depois de tres annos de sua approvação, ou 
quando a pratica mostrar que precisam de correcção. 

DISPOSIÇÃO TRANSITORIA 

Art. 74. A actual administração provisoria fica autorizada a 
fazer as despezas necessarias'ipara a constituição legal da so
ci~;dade. (Seguem-se as assignaturas.) 
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DECRETO N. 8505 - DE 29 DE ABRIL DE 1882 

Autoriza a Compagf!je Générale de Chemins de Fer Brésiliens a proceder aos 
estudos do prÓlongamento da e~t_r.~da_d_Ó ferro de Parao aguá a_C9ritib.a, 
além desta cidade, com um ramal para as cidades da Lapa e Castro, e 
concede privilogio á mesma companhia para a construcção, aso e gozo 
de um ra-mal daquella estrada, partindo da cidade de Morretes e termi • 
o ao do na de Antooioa. --·-- · 

Attendendo ao que Me requereu a Compagnie Générale de 
Chemins de Fer Brésiliens, Hei por bem Autorizar a mesma 
companhia a proceder aos estudos do prolongamento da es
trada de ferro de Paranaguá a Coritiba, desde esta. cidade até 
o logar denominado Sete Quédas, ou outt·o ponto que fôr 
julgado mais conveniente na parte navegavel do rio Paraná, 
passando por Palmeiras e Gua.rapuava., com um ramal p •ra 
as cidades da Lapa e Castro ; e outrosir;n conceder-lhe privile
gio, por 70 annos, para a construcção, u 'lO e s-ozo de um ramal 
daquella estrada partindo da cidade_ de Morretes e terminando 
na de Antonina ; tudo de conformidade com as clausulas que 
com este baix,lm, assignadas por Manoel Alves de Araujo, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 29 de Abril de 1882, 61• da lndependencia e do Imperio. 

Com a rub!'ica de Sua Magestade Q lmpet•ador. 

Manoel Al11es de Araujo. 

Clausulas a que se refere o decreto 
n. S~Oõ desta data 

E' concedida ·á Compagnie Générale de Chemins de Fer 
Brésiliens autorização para fazer a expensas suas os estudos: 

L• Do prolongamento da estrada de ferro de Paranaguá. a 
Coritiba, desde esta cidade até á margem· esquerda do rio 
P:"raná., terminando no ponto que fór julgado mais couve
mente, da parte navegavel daquelle rio, abaixo da cachoeira 
das Sete Quédas ; . 

. 2.o De um ramal desse prolongamento para o norte em 
d1recção á cidade de Castro, e de outro ramal para o sul em 
direcção a cidade da Lapa. 

A .linha principal passará por Campe Largo e transp~rá a 
Serrmha na altura. de S. Luiz, d'ahi passará em Palme1ras, 
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procurando o valle do Tibagy, gue seguirá até junto á foz 
do Imbituba, d'onde tomar:!. a d1recção de Guarapuava. Deste 
ponto em diante descerá o valle do J01•dão ou de outro aftluente 
do Iguassú e irá pelo valle deste rio até á margem esquerda 
do Paraná. 

O ramal da Lapa se destacará da linha principal nas pro
ximidades do Campo Largo ; e o ramal de Castro partirá da 
mesma linha na altura da foz do Imbituba, ou de outro ponto 
que fôr julgado mais conveniente, no valle do Tibagy. 

11 

Os estudos a que se refere a clausula pracedente serão 
acompanhados por um Engenheiro fiscal, nomeado ·pelo Go
verno para dar parecer sobre todos os trabalhos, os quaes, 
tendo já sido começados desde Novembro ultimo, por inicia
tiva da mesma companhia, proseguirão com toda a actividade 
e deverão ser apresentados ao Ministerio da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas da fórma seguinte: Os estudos da i a 
secção, a qual comprehenderá a linha principal desde Cori
tiba até junto á confiuencia do lmbituba com o Tib(!.gy e os 
ramaes de Castro e da Lapa, no prazo de dezoito (18) mezes, 
contados desta data ; os estudos da 2" secção da linha prin
cipal, que id. de junto á foz do lmbituba até à~ proximidades 
de Guarapuava, no prazo de um anno, depois da apresentação 
dos estudos precedentes, e, finalmente, os estudos da 3a secção 
da linha principal, que irá de Guarapuava até á. margem 
esquerda do rio Paraná, no prazo de dezoito mezes (18), depois 
da apresentação dos estudos da 2" secção. 

III 

Os estudos de cada secção constarão do seguinte: 
§ f.o Uma planta geral da linha íerrea na escala de i: 4.000 

na qual serão indicados os raios de curvatura, e s~rá repre
sentada por curvas de. nivel equidistantes de tres metros, a 
configuração do terreno sobre uma zona nunca menor de 
oilenta metros (80) p(!.ra cada lado do eixo da linha. A planta 
deverá indicar os campos, ma.tos, solo pe!iregoso e, sempre 
que íór possível, as divisões das propriedades particulares e os 
terrenos d wolutos ou nacionaes. 

§ 2.o Um perfil longitudinal na escala de !:400 para as 
ulturas o i:4.000 p!Lra as distancias horisontaes, no qual 
s·3rão indicados não sómente a extensão e taxas dos declives 
mas tambem as curvas e alinhamentos rectos. 

§ 3.0 Perfis.transver8aes na escals de 1:200, em numero 
sufficíente pal:'a a avsliação do movimento de terras. 

§ 4.'? Planos geraes na escala de 1:200 das obras d'arte mais 
importantes. . . · 

§ 5.o Relação e typos dos boeiros com as respectivas dimen
sões, posição na linha e quantidade de obras. 
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§ 6.• Relação e typos das pontes, viaductos e pontilhões, 
com indicação das principaes dimensões, posição na linha 
e systema de construc~ão. 

§ 7.0 Tabella das quantidades de excavações neeessarias 
para executar-se o projecto dos transportes médios na remo
ção dos materiaes e sua classificação approximada. 

§ 8.0 Tabella dos alinhamentos e seus desenvolvimentos, 
raios de curva, taxas de declives e suas extensões. 

§ 9.• Cadernetas authenticadas de todas as operações topogra
phieas, gcodesieas e. astronomicas feitas no terreno. As notas 
dessas operações serão tomadas com o methodo e clareza in
dispensaveis para que qualquer pessoa possa verificai-as com 
facilidade. 

§ 10. Orçamento geral comprehendendo os capítulos se
guintes bem especificados : 

I. Explorllções, estudos preliminares, organização do pro-
jacto e traçado da linha ; 

II. Preparação do leito da estrada e obras d'àrte correntes ; 
III. Obras d'arte extraordinarias ; 
IV. Via permanente.; 
V. Estações, orçada <;ada uma F:eparadamente com os acces

sorios necessarios, officinas, abrigos de rnachinas e carros ; 
VI. Material rodante, mencionando-se explicitament'J o nu

mero de locomotivas e d" vehiculos de todas as elasses; 
VII. Telegrapho olectrico ; 
VIII. Administração, direcção e conducção dos trabalhos do 

construcção. 

IV 

No projecto do traçado a companhia terá muito em vista 
as condições tcchnicas da ·linha actualmentc em construcç.ão 
entre Paranaguá e Coritiba, devendo adoptar a mesma bitola 
de um metro entre trilhos e não exceder os limites seguintes : 

O minimo raio de curvatura será de 100m (cem metros) e o 
decli-ve maximo de 3 "lo ; mas esses limites não serão adapta
dos senão em condições excepcionaes, evitando-se tanto quanto 
fôr possível o emprego dos declives maximos conjunctamente 
com os raios mínimos . 

A largura da plataforma nos aterros e córtes será a mesma 
da linha de Paránaguá a Coritiba. 

v 

Com o resultado dos estudos de cada uma das tres secções 
serão apresentados ao Ministerio da Agricultura, Commercio u 
Obras Publicas os documentos seguintes, impressos :i custa 
da companhia eoncessionaria: 

1. 0 Relatorio geral e memoria descriptiva, não sómentc 
dos terrenos atravessados pelo traço da estrada de ferro, mas 
tambem da zona mais directamente interessada. . 
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Nesse relato'rio e memoria descriptiva serão designados, too 
approximadamente quanto possível, a estatística da população 
e da producção, o trafego provavel da via ferrea, o ''Stado o a 
fertilidade dos terrenos, sua aptidão para diversas culturas, 
as riquezas mineraes e fiorest~tes, os terrenos devolutos, a 
possibilidade e conveniencia de· se estabelecerem nucleos colo
niaes, os caminhos convergentes á estrada de ·ferro projectada, 
ou aquelles que convier construir e os pontos mais convenien
tes para estações. . 

2. o Mappa geral na escala de 1: 100.000 do traço da estrada 
de ferro, com indicação dos pontos escolhidos para estações. 

VI 

A' visLa dos planos e do orçamento de cada secção, devida
mente verificados e approvados pelo Governo, será por este 
fixado, de accôrdo com a empreza, o capital necessario para 
a construcção da mesma secção, e bem as;;im serão do mesmo 
modo detel"minados a taxa e o prazo da garantia qe juros 
sobre o dito capital e as 011:tras condições necessarias para a 
construcção. 

V li 

Si dentro de quatro mezes depois de apresentado o resultado 
dos estudos de cada secção, não tiver o Governo tomado delibe
ração alguma, serão elles considerados approvadcs, e entender
se-ha feita a concessão com os mesmos favores e privilegies 
que tem a companhia para a construcção da linha de Para
naguá a Coritiba, sendo neste caso de 6 °/o a garantia de juros. 

VIII 

No caso em que o Governo resolva não fazer a concessão de 
qualquer secção, ou não chegue a accórdo com a companhi<L 
sobre a fixa11ã.o do capital e determinação da garantia de juros, 
pagar:i á mesma companhia a importancia dos estudos dessa 
secção, e dos que a empreza tiver já feito, ou estiver fazendo 
para as secções seguintes, á razão de 850$ na ta secção, e de 
1:000$ nas outras, por kilometro de linha estudada, não se 
contando para este pagamento as vari-tntes nem as linhas 
perdidas, mas somente aquellas cujo traçado possa ser apro
veitado, salvo si as variantes tiverem sido expressamente 
determinadas pelo Governo. 

IX 

No caso em que o Governo resolva pôr em concurrencia a 
construcção tle qualquer secção, a companhia terá o direito de 
preferencia em 1gualdade de condições. No caso, porém, que 
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outro tenha a preferencia, a comJilanhia será por este inde
mnizada, e, na falta delle, pelo Governo, das-despezas feitas com 
os estudos dessa secção e com aquelles que ella tiver feito, ou· 
estive1· fazendo para a.s secções seguintes, do mesmo modo que 
seria indemnizaia pelo Governo, na fórma da clausula pre
cedente. 

X 

Ficam approvados os estudos que a companhia já apresentou 
para o ramal de Morretes a Antonina, com a extensão de 15 
kilometros, 666 metros (15k,666), orçado em 930:000$ seu 
material rodante. ' 

A companhia obriga-se a construil-o, dando começo as obras 
até 15 de Agosto do corrente anllo, nas mesmas condições 
e dentro do mesmo prazo da linha principal de Paranaguá a 
Coritiba, sem augmento de capital garantido. 

Si, porém, a cortstrucção; uso e gozo do prolongamento da 
linha principal e dos ramaes de Castro e Lapa fór contratada 
com outra empreza ou si realizar-se qualquer das hypotheses 
figuradas na clausula 8a, o custo do ramal, acima indicado, será 
ajuntado ao capital já garantido para a linha em construcção 
de Paranaguâ a Coritib.a, e a companhia gozara, em relação 
a esse accrescimo e desde a data em que houver sido começado 
o ramal, da mesma garantia de juros concedida para o tronco 
principal. 

XI 

Em. qualquer dos casos o ramal de Morretes a Antonina 
ficara pertencendo á Compagnie Generale de Chemins de Fer 
Brésiliens, e as contas de sua receita e custeio serão incluídas 
nas contas do trafego da linha principal de Paranaguá a 
Coritiba. 

XII 

O Governo solicitará a approvação do Poder Legislativo para 
todas as clausulas do contrato, que importarem: bilns para o 
Estado. 

Palacia do Rio de Janeiro em 29 de Abril de 1882.
Manoel Alves de Araujo. 
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DECRETO N. 8506 - DE 29 DE ABRIL DE 1882 

Proroga até H de No-.embro do t883 o prazo marcado na clausula H• das 
annoxas ao Docroto n. 5792 do H de Novembro de 1874, para incor
poração da companhia. que tem de construir a estrada de Maceió ·ao valle 
do.Jacuipe, ua Província das Alagôas. 

Attendendo ao que Me requereu Jacques Bonnefond, conces
sionario da esti"ada de ferl"o de Maceió ao valle de Jacuipe, na 
Província d.\s Alagôas, Hei por bem Prorogal" até fi de No
vem hl"o d 3 1883 o pi"azo ma.I"cado na clausula fi" das annexas 
ao Decreto n. 5792 de fi de Novembro de 1874 pal"a a incor
poração da companhia que tem de construir a. mesma estrada. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tat·io d·l Estado dos Negocios da Agl"icultura, Comrnercio e 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executai". 
Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Abril de 1882, 61• da Inde
pendencia e d::> Im perio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o lmpe_rador. 

Manoel Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8507 - DE 6 DE MAIO DE 1.882 

Elova a 20 annos o prazo mareado na clausub 4a das quo baixaram com o 
Decreto n. 7584 de 3 de Janeiro de iSSO. 

Attendendo ao que Me requereu Eduardo O'Connell Reilly, 
Hei por bem, nos termos do§ 1• do art. 6° do Regulamento 
annexo ao Decreto n. 8357 de 24 de Dezembro de 1881, 
Elevar a 20 annos o prazo de 16, mat•cado na clausuhr 4" das 
que baixaram com o Decreto n. 7584 de 3 de Janeiro de 1880. 

Manoel Alves de Araujo; do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commerci0 e 
Obi"as Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Pala cio do Rio de Janeiro em 6 de Maio de 1882, 61• da lnde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

PODBR EXECUTIVO l882 :.!6 
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. DECRETO N. 8508 - DE 6 DE MAIO DE 1882 

'iJtetermina que a eolonia Santa Leopoldina, na Provincia do Espirito Santo, 
passe ao regimen eomóium ás-outras povoações do lmpctio. 

Hei por bem Determinar qu:e a colonia Santa. Leopoldina, na 
Província do Es cirüo Santo, seja emancipada do re~·imen 

·:colonial, passando ao domínio da legislação commum ás outras 
'povoa:çõ.-s do Imperio e cessando a administração especial a 
·ttue, até á presente data, se acha sujeita. 
:. :.Manoel Alves de Araujo, do Meu Con~elho, Ministro e 

Secretario de Est.ado dos Negocios da Ag-ricultura, Comrnercio 
'e Obras Publicas, assim o tenha entendido e f,,ça e_xecutar. 
·Pa.laeio do Rio de Janeiro em 6 de Maio de 1882, 61° da lnde
'penclencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8509 - DE 6 DE MAIO DE 1882 

Prorora por mais um anno o prazo fixado na clausula 6• das que oaharam 
com o Decreto n. 6~83 de t8 de Janeiro do 1.8i7. 

Attendendo ao que l\le requereu a Empr:ezaAssl]ca.reira rio 
G_rão:-.P~~:rá, Hei por bem Prorogar por niais um anno o p"azo 
:fixado na clausula 6a das que búxaram com o Decreto n. 6183 
de i8 de Jan,eiro de 1877, para conclusão das obras d~ e»
genho c~ntral que, por contrato, se obrigou a. mesma empt·eza 
a -éiítãbefecer no munit:ipio de Igarapé-Mirim, Província do 

'Pará, sob pena de caducar a concessão si, dentro desse 
prazo, não estiver o mencionado engenho em condições de 
funccionar regularmente. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e fa.;a executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Maio de 1882, 61° da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves ele Araujo· 
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DECRETO N. 8510- DE 6 DE MAIO DE 1882 

Approva provisoriamente as instrneções regnlamentares e _1_arifas para o 
transporte de passageiros e eargas p;t, ,~.r~d!L de ferro do Paraná. 

Hei por bem Approvar provisoriamente as instrucções re
gulamentares e tarifas para o transporte de passageiros e 
cargas pela estrada de ferro do Parana, que com este baixam, 
assignadas por Manoel Alves de Araujo, 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 6 de Maio de 
1882, 61o da lndependencia e do lmperio. 

C')m a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

lnstrucções regulamentares e tat•ifas para o 
tt•ansporte de passageiros c cargas pela es
trada de fer·ro do Paraná, a qu.e se refere o 
decreto desta data. 

PASSAGEIROS 

At·t. f.o~Os passageiros pagarão os preços das tarifas ns. 1 
e 2 correspondentes a classe de sua.~ passagens. 

Art. 2.0 A venda dos bilhetes nas estações começa 30 mi
nutos e cessa 5 minutos antes da partida dos trens. 

Art. 3.0 Nenhum passageit•o poder:i viajar na estrada de 
ferro sem bilhete ou passe, dado por um agente da adminis
tração. 

Art. 4. 0 Os passes só poderão ser concedidos em serviço do 
Governo ou da estrada de ferro e não são transferiveis ; os seus 
port:1dores não podem viajar em carro de dasse superior á 
nelles designada, ainda mesmo pagando a differença corre
spondente. 

Art. 5.0 A companhia podera cmceder ao.,; viajantes, entre 
pontos certos, bilhetes de ida e volta com valor po1• oito dias, 
abatendo 25 °/o d'i import-.ncia total das suas passagens. 

§ 1. o Os bilhetes de viagem singela são vai" __ '. _ nte 
no dia e trem para que forem comprad . , '\ t~sr .q~·wr · ~ 
v?lta ~m qualquer trem ordinario de p ~~~ ii.DWflí CVJA n"- ·. 
01to dtas. <Q' r./,-14/._ -,, 

~~'\ 
''? J 

0EPun,oos;_,J 
~--.;;.,..~ 
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§ 2. 0 Si o passageiro, murrido do bilhete singelo, ou de 
ida e volta, parar em u;na e.>tação à.1uem du termo da sua 

viagem indicado no bilhete, terá de comprar novo bilhete para 
continuar a viagem. ::li na volta quizer utilis.tr-se do bilhete 
de volta, parando em uma estação intel'media, te ·à de comprar 
novo bilhete para a primeira parte da viage:u de volta ou para 
a segunda, conforme quizer se utilis.tl' do bilhete de volta para 
a segunda ou para a primeira p:trte da viagem. 

Al't. 6. 0 A companhia poderà emittir bilhetes de assi
gnatura para ida e volta diaria:uente, enLre pontos certos, nos 
trens ordinarios de passageiros, com as seguintes deducções 
sobre a tarifa geral: 

Para um mez 30 °[0 

» tres mezcs 40 "[o 
» seis mezes 50 °/o 

Estes bilhetes poderão compl'ehender ou não os domingos e 
dias santos, á vontade do assignante. e são intransferíveis, 
excepto os de za classe p u·a c,·i..tdo3 de u :na mesma pessoa, 
inscrevendo esta no bilhete e no acto d::. assignatura os nomes 
dos que tlelle se servirão. 

Art. 7. 0 A companhia tem o direito de tomar qualquer 
dos bilhetes ou passes de que trat:tm os arts. 4• e 6•, quando 
não forem apresentados pebs pesso:ts, ás q·,aes f:>ram conce
didos, cobr;~ndo o duplo da passagem ; nos casos de reincidencia, 
os bilhetes ou passes serãD consileradoi de nenhum valor e os 
assignantes nenhum direito terão a indemnização. 

Paragraj>ho uni co. O viajante IJlle t•ecus tr-se a exhibir o 
bilhete ou passe, quando exigido pelos empregados da estrada, 
& considerado embarcado sem bilhete e como tal sujeito as de-
terminações do art. 10. ' 

Art. 8. o A família ou pess'Jas que se reunirem para comprar 
ou occupar um compar·timento de qualquer clu.sse, podet·ão 
levar comsigo cães gratuitamente. 

-Art. 9. o A companhia podera recusar trem esrecial. 
Si o conceder, porém, cobrará a tau corre.>pondente á lo

tação completa de dous carros do ta clas;e e um de za; 
e mais a taxa correspondente á respectiva lotação, com des
conto de 20 •/0 por cada carro que fÕJ' preciso além daquelle 
numero. 

Art. 10. Os passageiros sem bilhetes. portadores de bi
lhetes não carimbados pela adm:n!st:·ação. ou que tenham ca
rimbo de outro dia ou trem, salvo os casos previstos, pa
garão o preço de sua viagem, contad<J. do pont > de partida do 
trem, si pelo seu conhecimento de bagagem não estiver pro· 
vada a estação de sua procedencia Os que excede!'em. o 
trajecto a que tiverem direito, ou vbjarem em clas.;e s·1penor 
à indicada no seu bilhete, pagarão a diifercnça de sua pas
sagem, e nesse caso o chefe da esLção é obrigad:> a dar um 
bilhete supplementa: que in:li.que a s?mma peJ·cebid?'•. e n? 
caso de terem procedido de mà fe ficarão Igualmente suJeltos a 
multa de 10$ a 20$000. 
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Art. H. As companhias lyricas, dramaticas ou equestres, 
colleáos, bandas ou sociedades de musica, quando viajarem 
incorporadas em numero superior a 10 pessoas, gozarão do 
abatimento de 50 °/o em seus bilhetes ; e de igual abatimento 
no frete da tarifa n. 3 pelo transporte da respectiva bagagem, 
quando não e::t~jam que chegue a seu destino dentro de 24 
horas, contadas da entrega. 

Art. 12. As crianças menores de 3 annos, sendo conduzidas 
ao collo, te:ão passagem gratis. ,;s Je 3 ate 12 annos pagarão 
meia passagem e terão di.·eito a um logat· separado; mas, em 
um mesmo compat·timenlo, dous menores não poderão occupar 
senão o logar de um adulto, salvo si um delles houver pago 
passagem inteira. 

Art. 13. Os doentes que viajarem deitados e os alienados 
devem ser acompanhados por p·essoas que os vigiem, e só 
poderão ser transportados em compartirnento separado, pa
gando a lotação respJ::tiva com o abatimento de 25 °/0 • 

Art. 14. g• expt·es>amen e prDhibido a qualquer passageiro: 
f. o Passar de um carro para outro estando o trem em movi

mento; 
2. 0 Viajar nas varandas dos carros ou debruçar-se para 

fóra; 
3. o Viajar nos ca~ros de 1a classe, estando descalços, de 

chinellos ou tamancos ; 
4.o Entrar ou sahir dos ca:ros estando o trem em movimento; 
5.o Ent1•ar ou sahir por outro logar que não seja a plata

forma da estação e porta para esse fim designada ; 
6. 0 Entrar ou sahit•, sem ser pela portinhola que o guarda 

designar; 
7 .o Fnmar nas salas de espera, emquanto ahi permane-

cerem senhoras. 
Art. 15. A entrada dos trens é interdicta: 
1. 0 A's pessoas embriagadas e indecentemente vestidas; 
2. 0 Aos p'lrtadores de armas carregadas, matarias infiam

maveis, ou ob.'ecto rujo odôr possa iocomm dar aos passageiros. 
Art. 16. Ninguem poderá. transportar comsigo nos carros mais 

do que uma arma de ·ogo, a qual de·>'e ser apresentada ao 
chefe da estação pat•a verificar si esta carregada. Esta dispo
sição não comprehende os agentes da fo .. ça publica que via-

. jar}m em serviço do Governo acompanhando presos ou re
crut1s. 

Art. 17. O passag-eiro que infringir as presentes instrucções, 
e, d"pois de aclvertido pelos empregados da estrada de ferro, 
persistir na infracção, serã. p')sto fóra da estação, restituindo
se-lhe o valor do bilhete que houver comprado, si não tiver 
começado a viagem. 

Si a infracção fór commettida durante a viagem o pas
sageiro inc'lrrer.\ na multa de 20$ a 50$, e no caso de recu
sar-se a pagal-a. 0•1 si depois dt>sta satisfeita não corrigir-se, 
o conductor o entregara ao chefe d:1. estação mais proxima 
para remettel-o á autoridade policial, a qual procederá como 
fór de direito. 
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Bagagena, encommendas e valores 

Art. 18. As encommendas e bagagens, e os objectos cujo 
peso não exceder a 100 kilogrammas ou 2 metros cubicos de 
volume, e que fo1•em transportados pelos trens de passageiros, 
pagarão pela tarifa n. 3, sendo seus fretes satisfeitos no acto 
da inscripção. 

Taes volumes devem ser ap~esentados a despacho pelo menos 
20 ulinutos antes da partida do trem que tiver de conduzil-os e 
serão registrados. 

Art. 19. Os passageiros não poderão levar comsigo, nos 
carros em que viajarem, senão pequenos volumes que caibam 
debaixo dos bancos dos carros, e não inc:)mmod:em aos demais 
viajantes, a juizo do chefe da estação ou da pessoa encarregada da 
policia do trem. Esses volumes não serão consider.\dos como 
bagagem, e por elles nenhuma responsabilidade terá a adminis-. 
tração da estrada. -

A;'t. 20. Os volumes de baga!lem ou encommendas poderão 
ser recusados nos trens de. passageiros desde que o seu peso ex· 
ceda a 10J kilogrammas ou o seu volume d · ~metros cu bicos. 

Art. 21. A bag ~gem registrada, conduzida pelo trem de 
pas>ageit·os, deve ser retirada no dia de sua chegada à estação 
destinataria. A que não fór reclamada :iq_?elle di~ ficar:i u e~ 
ta~·ão, pag:indo de armazenagem 100 rets por dw., pflr tO ki
logrammas ou fracção de tO kilogrammas. A companhia não 
se •·esponsabilisa pelos riscos provenientes da natureza ou es
pecie dos objectos contidos nos volumes de bagagem. 

ArL 22 Em 'caso de perda ou damno d.e um ou mais volumes 
de bagagem, o passageiro tem direito de reclamar d.t admi
nist·ação a somma. correspondent~ ao pes:· do' objectos per
di·ios ou damnificados na razão de 1$ por kilogramma. Si a 
indemnização tivet• lagar por damno ou avarta,na razão da 
so.nma fixadtt no presente artigo, a bagagem ficará pe:·ten
cendo à companhia. 

Art. 23. Estas disposições não comprehendem os objectos 
preciosos, cujos valore; f>rem declarados, ou os volumes cujo 
conteúdo f.Jr conhecido, ns quaes serão pagos, aquelles pelos · 
respectivos valores e estes por arbitramento. 

Art. 24. Para o dHspacho de peqaenos volumes de encom
menda fica estabelecido o peso de um kilogramma para paga
mento de frete de 200 rs., que será· o minimo admittido. 

Deve consbr nas eilcommendas o nome do cónsi.;-natario e 
o da estação destinataria. · 

Art. 24 bis. O dinheiro em papel ou em metal, as joias e 
metaes preci~so~, títulos ao portador e outros qu'l.esquer va
lores SemelhanteS, SerãO SUjeitOS à taxa de 1/2 °/o ad ValOrem 
e deverão estar bem acondicionaclos em cai,as ou saccos, ou 
formar pacotes revestidos de envoltorios intactos em papel ou 
panno encerado. 
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'raes volumes devem set• fechados por meio de sineta em lacre,, 
aend J estes em numero suffi~iente para assegurar a sua in vi~·: 
labilidade (tres pelo menos). 

Mercadorias 

Art. 25. As mercadorias depositadas nas estações, para serem 
despachadas, deverão ser acompanhadas de uma nota as
signada pelo ramettente, na qual esteja.u declaradas a dah da 
entrega, a natur·eza. da mercadoria, o numero, ma1•ca e acon
dicionatueuto dos volumes e os nomes e endereços do remettejlte 
e consignatario. 

§ 1. o Os a.gentes da companhia não despacharã:> merca.:
doria alguma. sem ter verificado a exactidão desta nota. 

§ 2. • Os volumes deve:n t•·azer m.trca ou endereço bem. 
legível, e além disto o nome da estação do destino (ficando· 
isentos os generos ensacc .. dos, em surrões ou jac:is quando 
em qu mtidade superior a 1 J volumes) e se;- acondicionados de 
modo a poderetn resistir aos choques ordinarios inherentes 
ao transito por est ·àda de ferro. · 

Art 26. As mercado:üs que, misturadas com outras., 
possam damnifical-as, set•ão Lra.nspor•ttdas em wagon especial. 

Art. 27. A companhia poderá recus.lr a expedição de 
qualq tter ca~ga nos segu:ntes ca.sos : 

Lo Si o genero estiver tão mal acondicionado, q te hl.ja pr~ 
babilid<~.de de não chegat• ao seu de;tino sem perda ou avaria; 

2.• Si reconhecer-se no acto da entrega que já está dete
riorado; 

3.• Si ve;-ificar-se que o peso é inferior ao indicado na nota, 
oa que a marca e numero são ine:s:actos; 

4.• Si faltarem alguns volumes. 
Ent.·etanto, o remetLente poderá reparar os defeitos da 

carga e ne;Le caso a companhi\ fará a remessa, substituindo-se 
por outr.1 a nota ap:esentada., si fôr necessal'itl. 

Art. 28. Ernquanto a carga não fór reparada, ou retirada, ai. 
o remettente não quize1· mais enviai-a, poderâ demorar-se 21 
horas na e ;tação, se.u responsabilid"cle por parte da companhia,.. 
sujeitan lo-s) de,1ois :i ar nazenagem. 

Art. 29. A companhia poder·á igualmente expedir a carga. 
no estado Pm qne fór entregue, dando o re"1ettente ao agente 
da estac;ão uma nota as:;ignarla, na qual declare os defeitos da. 
mesma carga, e aUivie a companhia da responsabilidade da~ 
ava.ri:ts 

Art. 30. As mercadorias susceptíveis de se deteriol'arem em. 
pouco tempo e os ,zene1'- s ciJjo valor importar em menos do, 
que o respectivo frete, serão desp;,chados ::.epois de pago o 
frete; e a companhia não ser,í responsavel pelo estado em que. 
cheg tr;m ao s~u destino os de facil deterioração. 

Art. 31. A companhia não se responsabilisa pelas avarias 
inherentes à natut·eza dar:: mercadorias, taes como a dete-
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rioração de frutas, etc., diminuição ordinaria de peso, com
bustão espontanea, etfervescancia, evaporação ou esgoto de li-· 
quidos, etc. 

Igualmente não será responsavel por avarias de outra 
qualquer natureza, desde que não forem authenticadas pelo 
chefe d11 estação, antes da entrega dos objectos, e não houver 
estrago conhecido nos envolucros, procedente de negligencia 
de seus empregados. 

Art. 32. Os expeditores devem declarar si as suas merca
dorias são frageis, ou si devem ser preservadas de humidade: 
em falta do que a companhia não responde por avarias desta 
especie. 

Art. 33. Pela armazenagem das cargas que ficarem nas es
tações. por não terem sido retiradas pelos seus respectivos 
consignatarios, no prazo de 48 horas depois de avisados, quando 
conhecidos, da chegada das mesmas cargas, cobrará a com
panhia os seguintes direitos: 

i$500 por •tonelada metrica por dia nos primeiros iO dias 
immediatos ao prazo acima marcado ; 3$000 por tonelada por 
dia, nos dias seguintes. . 

Art. 34. Nenhuma despeza de armazenagem poderá a com
panhia cobrar pela demora das cargas em suas estações, antes 
de serem expedidas, salvo si essa demora fór motivada pelo 
remettente ou consignatario. Neste caso verceberá a compa
nhia 1$500 por tonelada metrica e por cada dia que decorrer 
entre aquelle em que deveria ter sido etfectuado o embarque e 
aquelle em que fór. 

A .. t. 35. As ma~sas indivisas, que pesarem mais de 2.000 
ate 3 000 kilogrammas, ou cujo volume fór superior de 2 ate 3 
metros cubicos, serão sujeitas a uma ta:s:a addicional de 15$ 
por volume; as que pesarem mais de 3.000 ate 5.000 kilo
grammas, ou cujo volume fór superior de 3 até 5 metros cubicos. 
serão sujeitas a uma taxa addicional de 20$ por volume. 

O transporte de massas indivisas de peso e:s:cedente a ~ to
neladas metricas, ou de volume superior a 5 metros cubicos, 
ou que necessitem de emprego de material especial, não é 
obrigatorio,- porém, quando aceitas, os preços e condições de 
transporte serão regulados por mutuo accórdo entre a compa
nhia e o reinettente. 

Art. 36. O transporte das matarias inflammaveis ou ex
plosivas se fará sómente em trens exclusivamente de merca
dorias e em dias determinados. 

Art. 37. As mercadorias taxadas segundo os preços da tarifa 
n. 7 devem ser annunciadas no dia anterior ao do des,:>acho. 

A carga será feita pelos remettentes, e a descarga pelos con
signatarios ou á custa destes pela companhia, si dentro de 24 
horas de avisados não a etfectuarem elles. · 

Pela descarga que neste caso se fizer cobrará a compan~ia. 
2$ por carro. Ess~s mercadorias não serão recolhidas deba1xo 
de coberta. 

Por todos os materiaes ou objectos, qualquer que seja sua 
natureza, que forem descarregados nos pateos das estações, a 
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administração não cobrar:i armazenagem alguma dentro do 
prazo de cinco dias ; si, porém, findo este prazo não forem reti
rados da estação, pagarão a taxa diaria de 2$ por tonelada. 

Art. 38. Os animaes e madeiras taxadas segundo os preços 
das tarifas 7, 9 e 10, serão transportados sem demora quando 
completarem a lotação des carros proprios para este transporte, 
ou quando, não completando, pagar o remeltente o valor da lo
tação dos mesmos carros. No caso contrario os animaes e ma
deiras poderão ser demorados até que haja lotação. 

Art. 39. A companl!.ia poderã recusar, pol' affiuencia de 
mercadorias t~::s:adas a peso, as cargas sujeitas ao preço de 
transporte das tariias 7, 9 e 10. 

AI't. 40. Tod:< a inscripção de mercadorias, bagagem, di
nheiro, joias, animaes e cascos vazios, e feita dando-se ao ex
peditor um conhecimento que serã exigido no acto da entrega 
dos objectos. 

Art. 41. As mercadorias de qualquel' natul'eza l'emettidas 
para as estações afim de serem expedidas 'pelos trens de carga, 
e cujos despachos não forem pag-os dentl'o de 12 ho!'as, ficam 
sujeitas as armazenagens previstas, a menos que tenha de ser 
pago o frete na estação destinataria. 

AI't. 42. Os al'tigos sujeitos a se deterioral'em pode!'ãO se!' 
vendidos no fim de oito di:J.s, ou antes, sendo isto ind;spensavel, 
e no caso de serem l'ecusados uelns destinatarios on sel'em 
estes desconhecidos pela companhia, l'ecolhendo-se q ualquel' 
excedente ao deposito publico. 

A!'t, 43. Em caso de perda ou damno das mercadorias 
(salvo os casos do art. 31), a companhia pão se l'espcnsabilisa 
senão pelo valor real e immediato dos volumes e::s:traviados, e 
não pelos lucros que de sua entrega eram esperado< ; e isto 
mesmo sómente quando, na fórmn deste regulamento e leis 
em vigol', tive!' o expedito!' dil'eito a estaindemnizac:;.ão. 

Animaes 

A!'t. 44. Os animaes se!'ão tranf!portados pelos trens de 
ca!'gas e mixtos, e paga:-ão pelas ta.l'ifas !'espectivas. 

AI't. 45. Os animaes de sella ou p~l'a viagem, os de carro, 
os cães amordaçados, poderão ser tl'ansportados pelos tl'ens de 
viajantes, pagando 'taxa dupla da ind'carla nas mesmas ta-rifas. 

AI't. 46. Os animaes deverão set• apresentados a dos,acho 
pelo menos 30 minutos antes da pat•tida do trem de passage'ros, 
e 40 minutos antes da hol'a indicada para a pal'tida dos tl'ens 
de mercadorias. 

Art. 47. (Js animaes deverão ser recebidos á chega-ia dos 
trens pol' seus donos ou consignatarios; e, caso o não sejam, 
remettidos para Ioga!' conveniente para se!'em tl'atados por 
conta e risco daquelles a quem pertencerem. 
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Art. 48. O expeditor que desejar effectuar o transporte de 
grande numero de animaes, deverá prevenir a administração 
com antecedencia de 24 horas pelo menos. 

Art. 49. Os animaes perigosos serão igualmente sujeitos a 
uma taxa convencional entre a companhia e o remettente, 
assim como aquelles cujos valores declarados forem S•lperiores 
a 500$000. 

At·t. 50. As capoeiras de gallinhas e os pequenos ani
maes ou aves em gaiolas ou caixões en?ra lados estão sujeitos 
ás mesmas condições de despacho e t•ec<•bimento de animaes, 
e pagarão pelas tarifas em que estão classifi··ados, senlo 
transportados pelos trens de carga ou mixto~, e pelo duplo nos 
trens de passageiros. 

As aves designadas na ta~ifa n. 8 serão taxadas por pe3o. 
Art. 51. Os animaes de cangalhas, bois, porcos, cabras; 

carneiros, etc., serão transportados nos trens de mercadorias. 
Art. 52. Os animaes não classificados serão taxados segundo 

as tarifas feitas para os animaes com os quaes tiverem mais 
analogia. 

Disposições geraes 

Art. 53. O systema metrico admittido no Imperio pela Lei 
n. 1157 de 26 de Junho de 18ê2 será exclusivamente adoptado 
nas estradas de ferro. 

A tonelada metrica, cujo peso é de 1.000 kilogrammas, 
corresponde a 68 arrob;ts, duas libras, seis onças, tres oita
vas e 14,4 grãos do antigo systema de pesos e medidas. 

o kilograrnma cor:esponde a duas libras, duas onças, seis 
oitavas e 6 •,13 grãos. 

O metro cubico corresponde a 94 palmos cubicos approxima-
damente · 

·O metro lin~ar corresponrle a q•tatro palmos e 4,36 pollegada.s. 
Ar L. 54. Tanto nos trens de vi,>jantes, como nos de merca

dorias, as fracções de peso serão contadas por centesimos da 
tonelada ou por 10 kilogi'ammas. Assim todo o peso comprehe:l· 
dido en~re O e 10 kilogr.J.rnmas, serã taxado como si fosse 10 
kilogrammas; ent:·e 10 e 20 kilogrammas como si fosse 20 kilo· 
grammas, etc., etc ; do mesmo modo as fracções de vol1mes 
serão contadas por centesimos de metro cubico ou por 10 
decimeLros cu bicos, assim c ,;no as fracções menores de 20 r~. 
serão contadas C\'IDO 20 rs. quando não houver duas ou maiS 
parcellas para somm<r; em caso contrario, a disposição deste 
artigo será applicaàa sómente :i somma e não a cada par
cella. 

Art. 55. E' expressamente prohibido á companhia fazer 
ajustes particulares com o fim de c .nceder a um ou outros 
remettentes quaesquer reducções das tat·ifas approvadas .. 

Art. 56. A compctnhiaé obrigada a elfectuar com cuidado, 
exactidão e presteza, e sem favorecer a um mais que a outro 
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individuo, todos os transportes de qualquer natureza que lhe 
forem confiados; salvas as excepções declaradas nestas instruc
ções. 

Art. 57. Os volumes, animaes ou ,outras quaesquer car
gas, entreguei! a estrada de ferr.>, serão ins~riptos na estação 
de partida e na estação de chegada, em registros especiaes á 
medida que forem recebidos, mencionando-a' a estação do 
destino, nome dos remettentes e dos consignatarios, m·-1.rcas, 
qualidades dos volumes, especie de mercJ.dorias, frete pago ou 
por pagar. 

As l'emessas serão feitas pela ordem da inscripção no 
registro da es~ação de partida, salvos os casos de preferencia 
por objecto de serviço publico.· 

Art. 58. A companhia. não poderá fazer directa ou indire
ctamente com empreza de traospo.rte de viajantes ou de J·uerca
doriail por terra ou por agua, sob denominação ou fórma alguma, 
arranjos ou convenções quaes jUS!\ aqui não autorizados, 
salvo si fôr para esse fim autorizada pelo Governo Imperial. 

Haverá sempre a mais completa igualdade entre as diversas 
emprezas de transporte em suas relações com a estrada de 
ferro. · 

A!'t. 59. A companhia não poderá. exigir em nenhum caso 
taxa alguma addicional por carregar ou descarregar os wagões, 
ou por armazenagem, alé1n da que fica estipulada nas pre
sentes instruc1;ões. 

Art. 60. Desde que um expeditor necessitar de um wagon 
para carga completa da sua mel'cadoria, deve req Iisital-o com 
antecedenci::~ de 24 horas, e de 48 horas si o pedido fór para 
dous ou mais wag-ões. 

O expeditor fica sujeito a multa de 5$ por wagon si a 
mercadoria não fôr remettida á estação no dia convencior1ado. 
A importancia desta multa é depositada no acto da !'aquisição. 
A administ1·ação, no dia immediato ao fixado para. a expedi
ção, poderá dispor dos wagões. 

O chefe da estação deve prevenir com antecedencia .ao 
expeditor do dia e hora em que os wagões ficaram a sua dts
vosição. 

Nas estações intermedias os wag-ões se!'ão carregados pelos 
trabalhado.·es do expeditor dentro dél prazo que lhe f;,. fixado; 
e quanrl.o o expeditor ou consignatario, por negligencia, não o 
tenha feito dentro do referido prazo, este se:viço poderà ser 
effectuado pela administração, cobrando esta, ne>te caso, além 
do frete, 2$ por earga de wagon, e igual somma pela des
carga. 

Art. 6l. Nenhum expeditor de um ou mais wagões de mer
cadorias poderá. excede~, sob qualquer pretexto, a lotação dos 
mesmos wag-ões. 

o expeditor é responsavel por qualquer avaria causada por 
seus agentes nos vehiculos da estrada de fo~ro, na carga ou 
descarga das mercadorias. 

Art. 62. Nas estações intermedias as mel'cadol'ias só serão 
recebidas para serem transportadas nos trens que alli pararem. 
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Os dias e horas das passagens dos trens serão affixados nas 
ditas estações. 

Art. 63. O transporte de objectos que exigirem o emprego 
de material especial não é obrigatorio. . 

Art. 64. O transporte de matarias infiammaveis, taes como 
phosphoros, liquidos alcoolicos, agua-raz, vitriolo, essencias e 
outras substancias perigosas ou de volume cujo "nvolucro 
possa occasionar incendio, não póde ter logar pelos trens de 
passageiros. Estes objectos devem ser acondicionados em 
barris ou caixões de madeira competentemente fechados, e 
são expedidos pelos trens de mercadorias em dias determina
dos pela companhia. 

Art. 65. Os saccos vazios que tenham servido e sejam 
destinados ao transporte pela estrada de ferro, de generos 
produzidos no paiz, o que em caso de duvida sera attestado 
pelo chefe da estação, são conduzidos gt·atuitamente, sem 
responsabilidade da companhia. Si, porém, estes objectos não 
forem retirados dentro do prazo de 48 horas depois da chegada 
à estação, pagarão os consignatarios ou destinatarios a se
guinte armazenP.gem por unidade ou fracçãode 10 kilogrammas 
e por dia: 

Pelos primeiros 30 dias, 100 réis. 
De 30 a 90 dias, 200 réis. 
Art. 66. Os objectos que no fim de 90 dias não forem reti

rados das estações ou armazens da estrada de ferro, serão 
vendidos pela administração em hasta publica, por conta e risco 
de quem pertencer, para pagamento das despezas a que 
estiverem sujeitos, recolhendo-se qualquer excedente ao de
posito publico. 

Art. 67. A administração tem o direito de abrir os volumes 
todas as vezes que suspeitar falsa declaração do seu conteúdo. 

Em taes casos cobrar-se-ha o frete duplo dos volumes n_ão 
manifestados. 

Si, porém, esses objectos forem inflammaveis ou de grande 
responsabilidade, o e:s:peditor pagará a multa de 100$ a 200$000. 

Art. 68. Si a remessa da bagagem ou mercadoria se com
puzer de varios volumes, o frete sera contado por um só, como 
o peso de todos os outros. Esta concessão só terá logar, si 
os volumes se acharem reunidos em um só envolucro debaixo 
do n~me de um só destinatario. 

Art. 69. A responsabilidade da companhia só cessa com a 
entrega dos o~jectos aos destinatarios ou seus delegados, salvo 
os casos especificados nas presentes instrucções, e para as 
quaes esta responsabilidade está definida. 

Art. 70. Toda a reclamação tendo por fim a restituição de 
uma taxa indevidame11.te paga ou indemnização de perda e 
avaria, deve ser immediatamente dirigida ao chefe da estação. 

Art. 7~ ... A administração poderá deter os volumes perten
centes· .!l!>B, expeditores que, por falsas declarações, estiverem 
suje,itO!I',ás multas impestas por este regulamento. Si no prazo 
de 1"5 dias não forem pagas as multas devidas, a admin~stra
ção procederá á. venda dos objectos detidos, de conformidade 
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com o art. 66. Si o producto da venda não fór sufficiente para 
o pagamento das referidas multas, a administração cobrará. o 
restante executivamente. · 

Art. 72. Os empregados da estrada de ferro devem minis
trar aos expeàitores todas as informações necessa:.-ias para a 
intelligencia e cumprimento das presentes instrucções. 

Art. 73. Os agentes da estrada de ferro não podem e:ugu· 
outros fretes e retribuições d~ qualquer natureza que não se 
achem especificados neste regulamento e de accórdo com as 
tarifas annexas. 

Art. 74. Os generos e outros objectos não designados nas 
tarifas serão taxados segundo as tarifas feitas para aquelles 
com os quaes tiverem mais analogia. 

Art. 75. Os pe~us, ganços, patos, marrecos, gallinhas, pa
vões, araras, papagaios e quaesquer outras aves domesticas 
Oll silvestres, gatos, leitões, coelhos, porcos da lndia, macacos, 
kágados, pacas, tatus, coatys, etc., e quaesquer outros ani
maes pequenos só serli:o transportados estando acondicionados 
dentro de gaiolas, cestos, capoeiras, barricas ou caixões fe
chados, e pagarão por peso. 

Art. 76. Os cadaveres só serão transportados em carros 
cobertos, em compartimento separado e pelo respectivo preço 
da lotação dos compartimentos com o abatimento de 25 °/o· 

Art. 77. Nas estações deverão ser descarregados os wagões 
de cargas que compuzerem os trens segundo a ordem das suas 
chegadas, devendo ser recolhidas aos armazens aquellas 
mercadorias que devam ser obrigadas, e em caso algum 
poderão demorar-se os wagões carregados, ainda mesmo a 
pedido dos consignatarios ou destinatarios. 

ArL. 78. Os volumes cujo frete não attingir a 1$ pagarão 
esta importancia, sendo liwe ao expeditor fazer o despacho por 
trem de passageiros. 

Art. 79. Por cada despacho de mercadorias a peso, animaes 
ou carros, nr·o se except®ndo os transportes gratuitos, cobrará 
a companhia a taxa fixa de 100 rs., além da importancia do 
frete devido. 

Pelos recibos em substituição de conhecimentos não apre
sentados cobrará. a companhia a taxa de 200 rs. por cada um. 

Art. 80. Tanto as presentes instrucções e tarifas, como os 
artigos do Regulamento annexo ao Decreto n. 1930 de 26 de 
Abril de 1857, as 8"', 9~ c 10a. chusulas do Decreto n. 5912 do 
1° de Maio de 1875 e as 7"', 8"', 11•, 12"', 13", f4a, 15" e 16"' das 
clausulas que baixaram com o Decreto n 6995 de 10 do 
Agosto de 1878 d verão ser impressos e cclligidos em folheto, 
do qual set·ão distribuidos exemplares por todas as estações, 
como determina o art. 36 do referido regulamento. 

Art. 81. Todos os empregados das est~:oções e dos trens, o 
os guardas dos portões e das passagens de nivel, usarão de 
uniforme apropriado ao serviço da estrad rro,- do 
cada classe ter distinctivo es;ecial. \ H'TJ.l r:fl 1 ---....:. 

Ficam isentos desta obrigação os ~\t\~, Ug;JiA!faj,fen --, , 
serventes. V~,t~ 

''T~,) 

DêpUT~D~ 
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Art. 82. Por infracção de qualquer das disposições acima 
mencionadas relativas ao serviço de passageiros ou de merca
dorias, serão os empregad :s da companhia sujeitos á multa 
de 30$ a 5ú$, ou demittidos conforme a gravidade dô caso. 

Telegrapho electrico 

Art. 83. A companhia fica autorizada a cobrar pelo serviço 
que o telegrapho electrico, por ella estabelecido, prestar aos 
particulares,. as seguintes taxas : 

Pela transtuissão de um telegramma de 1 a 15 palavras 
para qualquer das estações da estrada de fe;.-ro- 1$0.JO. 

Quando o telegramma tiver mais de 15 palavras, as taxas 
serão augmentadas de 1/5 por cada serie de cinco palavras 
ou fracçã:> de serie excedente. 

§ 1. o O communicante poderá pagar de antemão a resposta 
do telegra~nma que apresentar, fixando o nume.·o de palavras; 
neste caso· a minuta do telegramma deverá ter a declaração: 

c: Resposta paga para .... palavras», antes da assignatura 
do communicante. 

§ 2.0 Si a resposta tiver menor numero de palavras do que 
o indicado no telegramma, não se fará restituição da taxa ; no 
caso contrario será o excesso pago pela pess:>a que apresentar 
a resposta. 

§ 3.0 A res~osta para ser transmittida devei·à ser apt•esen
tada dentro das 48 horas que se seguirem á da entrega do 
telegramma primitivo do destinatario. A re~posta apresentada 
depois de findo este prazo fica sujeita ao pagamento da taxa. 

Art. 84. Para o endere;o do despacho são concedtdas de 1 
a 12 p:1lav·as, que não serão contadas na cobrançL d1 taxa. 

As palavras excedentes de 12 serão contadas e taxadas com 
·o conteúdo do despacho. O logar de partida e a data ser.io trans-
mittidos ~>x o tficio. . 

Art. 85. Os traços de união e os signaes de pontua';ão não 
serão contados, mas os outros signaes serão taxados conforme 
o numero de palavras necessarias para traduzil-as. 

Os numeros de 1 a 5 algarismos se;·ão contados por uma 
palavra ; cada algarismo excedente será. contado por ,.uma 
palavra. · 

Art 86. O porte dos despachos ao domicilio dos destina ta
rios é gr.>tuito; mas, quando quem expe:lir um telegramma 
quizer que se remettam cópias do despach'l a muitos d:>micilios 
em um mesmo logar de estação, pagará 500 rs. de porte por 

. cada cópia menos uma. 
Até uma distancia de 2 kilometros da estação os desp1.chos 

serão levad:Js à cas:J. do destinatario por expresso ; além da
quelle limite serã:> expedidos pelo Co:."reio. 

Art. 87. Quem expedir um telegramma pod~r;t e:x1g-1r, pa
gan~o taxa dupla, que seja repetido para verificação pelo 
escr1ptorio do destino. 
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Si quizer sómente aviso de recepção do destino pagàrá mais 
10 ofo da taxa. 

Art. 88._ Si a repetição do telegramma mostrar que houve vi
ciamento na transmissão, não terá logar o pagamento da taxa 
dupla . 

.i.rt. 89. O agente da estação poderá exigir, si julgar 
conveniente. que a pessoa que quizer ex11edir um telegramma 
prove a sna ident dade pelo testemunho de pessoas conhecidas 
ou pela apresentação de passaportes ou quaesquer outros 
documentos suffic1entes. 

Art. 90. Os agentes das estações deverão recusar a expedi
ção ou a Pntrega dos despachos prej udiciaes á ordem puhlica, 
ou otlensivos á moral e aos bons costumes. 

No caso de duvida deverão dirigir-se ás autoridades poli
eiaes do logar, que decidirão si o telegramma poderá ou não 
ser enviado . · 

Àrt. 91. O despacho expedido simultaneamente a mais de 
uma estação será sujeito á taxa simples, e por cada uma das 
outras mais metade da mesma taxa. 

Art. 92. A todo despacho levado ao domicilio do destina
tario deve ir junto um recibo para ser assignado pela pes
soa, a quem o despacho fõr dirigido, ou pur algum membro 
de sua família ou por q'talquer empregado seu. Si nenhuma 
dessas pessoas fõr encontrada, far-se-ha menção disso no des_
pacho, q<1e voltar:i ao escriptnrio do destino. 

Arl. 93. Si o telegramma fôr retirado depois de começada 
a transmissão, não se restituirá a taxa. 

Art. 94. A restituição da taxa será feita quando : 
1.• O despacho fõr entregue ae> destinatarb com demora de 

mais de hora e meia depois da recepção, sendo levado por 
expresso, o:.~ não fôr enviado pelo vrimeiro Correio depois da 
recepção; 

2.• O despacho que fôr entregue tão alterado que não preen
càa o fim para que foi expedido ; 

3.• A autoridade do Jogar de destino prohibir a entrega do 
desp<cho; 

4.° Fôr necessario retardar a tl·ansmissão do despacho, salvo 
si a parte sujeitar-se á demora inevitavel. 

Art. 95. Os despachos deve:n ser feitos com tinta, em lin
gua~em ordinaria e intelligivel, sem abreviação alguma de 
palavras, datados e as•;ignados. Os que fo.rem dados de viva 
voz não se;·ão transmittidos. · 

Art. 96. Tndo3 os despachos recebidos e transmittidos_ 
serão transcriptos integralmente ern um livro de -regist~o, com 
menção da hora do p~incipio e do fim da transmissão e da taxa 
cobrada, da qual Ee passará recibo a quem expedir o tele
gt·amma. 

Art. 97. A minuta do despacho sera numerada, e em urna 
das margens se marcará a h')ra da entrega no escriptorio de 
transmissão e a hora de chegada ao destino ou á agencia do 
Correio 

Estas minutas serão archivadas. 
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Art. 98. Os despachos serão transmittidos segundo a ordem da 
numeração, salvos os casos de preferencia estabelecidos nó 
art. 100. 

Tod:1via, os despachos de mais de iOO palavras poderão ser 
recusarlos ou demorados para cederem a prioridade a outros 
mais breves, posto que entregues posteriormente. 

Art. 9!).. Os agentes da companhia de·,erão guardar fiel
mente o segredo dos despachos. 

Art. 100. As precedencias para a expedição 'dos despachos 
serão reg-ula.das do modo seguinte: 

Em primeiro logar, o serviço da companhia nos casos ur
gentes em que qualquer demora poderia comprometter a 
segurança dos trens ; 

Em seg-undo Jogar, o Governo Geral; 
Em terceiro logar, o Governo Provincial; 
Em quarto logar. o serviço ordinario da companhia ; 
Em quinto logar, o serviço das autoridades; 
Em sexto hgar, os particulares. 
Art. 101. Por infracçã:o de qualquer das disposições acima, 

relativas ao ~Ser•viço do teleQ"rapho electrico, serão os emprega
dos 'b companhia demittidos ou sujeitos á multa de 30$ a 50$, 
confot•me a gravidade do caso. 

P.tlacio do Rio de Janeiro em 6 de Maio de1882.- Manoel 
Alves de A1·aujo. 
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DECRETO N. 85H - Dlll 6 DE" MAÍO Dlll 1.882 

Ceneede permissão á C~Jl~.!!!!!! ferro~earrj.! ,.de.- ViH_a_ Izab~, para pro· 
Iongar sens trilhos da roa Boolevard Vinte o Oito ·de Setembro em 
Villa Jzabel até á de D. Maria, no bairro denominado Aldêa Campista. 

'Attendendo ao que Me requereu a Companhia fer~o-carril 
de Villa Izabel, Hei por bem Conceder-lhe permissão para pro
longar Se'US trilhos desde a rua Boulevard Vinte e ui to de Se
tembro, em Villa lzabel, até a de D . .Marià., no bairro deno
minado Aldêa Campista, passando pelas ruas Dr. Rufino 
e PereiL·a Nunes, guardadas as p1·es~ripções estabelecidas nas 
anteriores concessões feitas à mesma companhia, ficando es
tabelecidos os prazos, de seis mezes para. começo das obras, 
e de um a.nno pa.1·a a sua conclusão, findos os quaes. não es
tando construída a linha até á supradita rua D. Maria, se 
considerará. caduca a presente concessão. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Co:nmercio 
e Obras Publicas, assim o tanha entendid:> e faça executar. · 
Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Maio de 1.882, 61• da. Iade
pendencia e do Imp.erio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

jl[ anod Alves de Araujo . 

DECRE.TO N. 8512 - Dlll 6 DE MAIO DB 1882 

Concede a Hermenogildo José, 4)e Azambnja Neves patente para o apparelho 
de sua invenção, que denominou- ~~~ll_!~PI_Ii~o_.bamboja. 

Attendendo a_o que Me requereu He~menegildo José de 
Azamboja Neves, e_ de conformiJa.de com o par 'cer do Conse
lheiro Procarador da Corôa, Sab 'rania e Fazenda Nacional, 
Hei por. bem Conceder-lhe P.!i!_iJ.egio pelo prazo de 10 annos 
para o apparelbo que alle~ou ser de sua. mvenção e a que 
denominou - AppareUo graphico Azambuja- destinado a faci
litar o ensmo de calligraphia, do desenho linear e de figa~, 
~uja descripção e modelo estão depositados no Archivo Pubhco, 
'Com a. clausula de que, sem o exallle prévio do referido appa
relh() não aerá. E:tfeetivo o privilegio, cessandJ a patente nos 
casos pre'ristoa no ~~>rt, iO da Lei de 28 de Agosto de 1830. 
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Maneei Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secret •rio de Eatado dos Negecios da Agricultura, ~mmercio 
e Obras Publicas, assim o tenha eatendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em ô de Maio de 1882, 6fo da lnde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubriea. de Sua Magestade a Imperador.. 

Manoel Al1)es de· .h.aujo• 

DECRETO N. 8513 - DE 6 DE MAIO DE 1882 

Concede pr~o a Ma11oel Moreira do Araujo e Silva o Antonio de Freitas 
Pinto e Sõiiza, para o apparelho denominado- Velocimano maritimo. 

Attendendo ao que Me requereram Manoel Moreira de Araujo 
e Silva e Antonio de Freitas Pinto e Souza, e de conformidade 
com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania 
e Fazenda. Nacional. Hei por bem Conceder-lhes privilegio por 
20 annos para o apparelho que dizem ter inventado; deno
minado- Velocimano maritimo -, seg-undo a descripc;ão e 
desenho que apresentaram e ficam archivados. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho,. Ministro e Se
cretario 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 Maio de 1882. 6fo dJ. Inde-
pendencia e do lmperio. · 

Com a rubrica de Sua Ma.gestade o Imperador. 

Manoel Alues de Araujo. 

DECRETO N. 8514- DE 6 DE MAIO "fiE 1882 

C·>neodc ao Dr. Antonio Seeio;o MorJira de Si pate >le de inTJnção pua o
Motor pneurno-hydraulieo e propulsor a roldanas. ------------Attendendo ao que Me requereu o Dr. Antonio Secioso, Mo-

reira de Sá, e de conformidade com o parecer do Conselheiro 
Procurador da Corôa, Soberania e Fa.zeada Nacional, Hei por 
bem Conceder-lhe privilegio por 15 annos para. o -Motor 
pneumo-liydraulico e propulsor a. roldana~. cuja descripção e 



580 ACTOS D0 PODER EXECUTIVO . 
modelo acham-se depositados no Archivo Publico, sob a clau
sula de que sem o.exame prévb não será effecti\'O o privile'l"io, 
cessando a patent~ nos casos previstos no art. 10 da Lei de 
28 de Agosto de 1830. · 

Manoel Alves de Arauj1, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Ag ·icultura, Commercio e 
Obras Publicas, assin1 o tenha entendido e faça éxecntar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Maio de 1882, 6fo da lnde
pendencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves'de Araujo. 

J'\,.,f>:P.:F.····.···· 

DECRETO N. 8515- DE 6 DE MAIO DE 1882 

Proroga o prazo da patente de invenção eoneodida a Francisco Ortiz pelo 
Decreto 11. 8379 de i4 de Janeiro deste anno. 

Attendendo ao que Me requereu Francisco Ortiz, e de con
formidade com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, 
Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Prorogar por 
quatro annos o prazo de seis annos que, pelo Decreto n. 8379 
de 14 de Janeiro deste anno, lhe foi concedido para gozar do 
apparelho de sua invenção denominado - Torrador Ortiz. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselno, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenb&. entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de ·Janeiro em 6 de Maio de 1882. 61o da 
Independencia e do lmperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

. ilf antJel Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8516 - DE 6 DE MAIO DE 1882 

·Concede permissão a Jules Blane para explorar o.uro. P!?J:l c quaesquor outros 
metaes na Província do Maanhão. 

Attendendo ao que Me requereu Jules Blanc, Hei por bem 
{)ouceder-lhe permissão para explorar ouro, prata e quaesquer 
outros metaes na Provincia do Maranhão, mediante as clau
sulas que com este baixam, assignadas por Manoel Alves de 
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Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultn1·a, Commercio e Obras Publicas, 
que assim o tenha entendido e faça execubr. Palacio do 
Rio de Janeiro em 6 de M.lio de i8tl2, 6i0 da lndependencia 
e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestaàe o Imperador. 

Manoel Alve$ de Araujo. 

Clausulas a qce se ref"ere o Decreto n. 8SI6 
de-sta data 

E' conce::lido o prazo de dous annos, contados desta data, a 
Jules Blan€ para, s:Jm pr~juizo dos direitos d~ terceiro, ex
plorar jazid s de ouro, prata ~ quaesquer outros metaes na 
área do territQrio com .rehendido desdJ a cabeceira do rio 
Garapy até á costa, confinan lo pela margem es 1uerda dJ rio 
lriri:uerim, onda termina a concessão do Tenente-Coronel José 
Gonçalves Teixeira e p ,}a margem direita do rio Piricuman, 
na Província do Maranhão. 

li 

As explorações poderão ser feitas por qualquer dos modos 
recommendadvs pela sciencia. As que se tiverem de fazer 
em terrenos possuiJos por meio de sonda[\'em, cavas, poços, 
galerias ou a céo aberto não poderão ser e::s:ecutadas sem auto
rização escripta d s pro,rietarios. 

Si esta, porém, lhe fór negada, pod!lrà ser supprida pela 
Pr~sidencia da provinci ', meliante fianç' prestada pelo con
cessionario, que responderá pelt indemnização de todos os 
prejuízos, perdas e damnos causados aos propri~tarios. 

Para conce são de s ·melhante supprimento o Presid~nte da 
provinch manda,•á, por edita~s. intimar para, dentro do prazo 
razoavel que marcar, apresentarem os motivos de sua opposição 
e requererem o que julgarem necessario a seu dirúto. 

III 

O Presidente da provincia concederá ou negará o suppri
mento requerido, á vista das razões expandidas pelos proprie
tarios, ou á r'lvelia de~tes, declarando os fundamentos de 
sua decisão, da qual poderão os interessados r·'correr parl o 
Mini~terio da Agdcultura, Commerc;o e Obras Publicas. Este 
recurso, porém, não terá effdto suspensivo. 
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IV 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, pro
ceder-se-ha immediatamente á avaliação da fiança de que trata 
a clausula 2a. ou da indemnização dos ]•rejuiz~s allegados pelos 
proprietarios, por meio de arbitros que serão nomrados, dous 
pelo c .ncessionario e dous pelos pi·oprietarios. Si houver 
empate, será d'"cidido por um quinto arbitro, nomeado pelo 
Presidente da provincia. 

Si os terrenos pertencerem ao Estado, o .quinto arbitro 
será nomeado pelo Juiz de Direito. 

Prof ,rido o laudo, o concessionario será obrigado a effectuar 
no prazo de oito dias o deposito da fiança ou pagamento da 
import·ncia em que fór arbitr1da a indemnização, sem e 
que não lhe será concedido o supprimento da licença. 

v 
A iademnização de que trata a clausula antecedente será 

devida ainda quat'do as explorações f01·em feitas em terras de 
propriedade do concessionario ou do Estado, uma vez que della. 
possa provir damno ou prejuízo aos proprietarios confroutantes. 

VI 

~ Será. igualmente. obrigado a restabelP-cer á sua custa o 
curso natural das aguas que tiver de desviar de seu leito pela. 
neces>idade dos trab ·\hos da exploração. 

Si o d svio dessas aguas prejudicar a terceiro, não o poderá 
fazer sem lir.·ença deste, que pod •r;i. ser supprida. mediz.nte 
~ndemnização, na fórma. estabelecida na clausula 4." 

VII 

Si dos trabalhos da exploração resultar a formação de 
pa.ntanDs ou estagnação de aguas, que possam prejudicar a 
saude dos moradores da circumvizinhança. o conc('ssionario 
será obrigado a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os 
a seu antigo estado. 

VIII 

As pesquizas de minas por meio de cavas, poços e galerias 
no terJ·itorio desta eonc··ssão não terão lagar: 

i.o i'=ob os edifi.dos e a 15 mflttos de sua circumf3rencia, 
salvo na ultim t hypothRse. sómente com consentimento e'presso 
e por escripto do respectivo proprietario. Este consentimento 
não J:oderá ser supprido pelo Presidente da provinda; 

2.0 Nos caminhos e estradas publicas e a 10 metros de cada. 
lado delles ; 

3~· Nas povoações. 
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IX 

O concessionario fará levantar plantas geologica e topogra
phica dos terrenos explorados, com perfis que demonstrem, 
tanto quanto permittirem os trabalhos que tiv.n· frito, a super-. 
posição. ,as camadas mineraes, e remetterá as ditas plantas, 
por interm·>dio da Presidencia da pr .vincia, á Secretaria de 
Estado d ,s Negocias da AgricnlL,lra, Commet·cio e Obras 
Publicas, acompanhadas: 

f. o De amostras ..:os mesmos mineraes e das variedades das 
camadas d ' terras ; 

2. o Do uma descripção minuciosa d' possança das minas, dos 
terrenos de domínio publico e particular necessarios á mine-! 
ração, com designação dos proprietarios d lS edificações n(;lles 
exist ·n~es e do uso ou l'm ·rego a que fão destinados. 

Outro~irn, indicará qual o m io m:~is apt·opriado para o 
transporLe dos productos da mineração e lfU I a distancia 
entre c-da uma das minas e os p0voados mais proximos. 

X 

Satisfeitas as clausulas deste decreto, ser-lhe-ha concedida 
autorização p·tra lavrar as minas que descobrir nos Jogares 
por elle indicados, si provar t ·r a f:•culdade ' recisa para, por 
si ou por meio de com;->anhia que org-aniz tr, manter os trabalhos 
da mine:·ação no estadr> < xigido pela p >ssança das minas. 

Na hypothese de não set·-ihe concedi ta a lavt•a das minas, 
como d<escobridor destas terá direito a um premio fixado pelo 
Governo, segundo a impr>rtsncia das mina!'<, e que lhe será 
pago por aqnelle a quem forem ellas concedidas. 

No c to da concessão da. lavra se ·ão estabel,lcidas condi,ções 
que o g•>v ·mo entender convenientes, no interesse, quer 
da mineração em geral, que:• do Estado e dos particulares. 

Palacio d • Rio de Janeiro em 6 de Maio de 1882.- M anoBI 
A.l'Des de Araujo. 

DECRETO N. 8517- DE 6 DE MAIO DE i882 

Ctoeedo permissão a Jo:;o B.11·&·<ta de Castro para explorar owre o ai• 
neraes combustivcis na Provincia do Minas Geraes. 

Attendendo ao que Me requereu João Baptista de Castro, 
Hei por bem Conceder-lhe permissão para exphrar ouro e mi
neraes combustiveis no municipio de Ouro Preto, da Pro
víncia de Minas Geraes, mediante as clausulas que com este 
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baixam, assign~~odas por Manoel Alves de Araujo, do Meu CoR
aciho, Ministro e Sec;·etario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, que assini o tenha en
tendido e faça executar. F'alacio do Rio de Janeiro em 6 de 
Maio de 1882, 61° da Ind9pendencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

Clausulas a que se reCere o Dect•eto n. 8:;17' 
desta data 

E' concedido o prazo de dous annos, contados desta data, a 
João Baptista de Castro para, sem prejuízo dos direitos de ter
ceiro, explorar jazidas de ouro e mineraes combustíveis no 
município de Ouro Preto, da Província de Minas Geraes. 

li 

As explorações poderão ser feitas por qualquer dos modos 
recomrnendados pela sciencia. As que se tiverem de fazer 
em terrenos possuídos, por meio de sondag-ens, cavas, poços, 
galerias subterraneas oa a céoaberto, não poderão ser exe
cutadJs sem autorização esc~ipta do;s proprietarios. Si esta, 
poré.n, lhe fór nogada, pode,·a ser su!Jprida pela Presidencia 
da pr.>vincia, mediante fiança pi'estada p ~lo concessionario, 
que responder:i pel' indeumiz:tção de todos os prejuizos, 
perdas e damnos causados aos prop;·ietrr:-ios. 

Para concessão de semulh:~nLe ·upprim~nto, o Presidente da 
provinda mandará, por etlitacs, intimar os proprietarios p:lra, 
dentro do prazo razoavel que marcar, apresentarem os motivos 
de su:J. opposição e requererem o que julgarem neceSSJ.l'io a 
seu direito. 

Ili 

O Presidente da provincia <:oncederã ou ne.(l'ara o suppri
mento requerido, a vi~ta das razões expenJidas 'pelos pro
prieta~ios, ou a revelia destes, declarando os tundauwnttõls de 
sua decisão, da qual poderão os interessados recorrer para o 
llinister:10 d:~. Agricultura, Comme~cio e Obras Publi(·âs. 
~ Este recurso, porém, sómente sera recebido no effeiw devo
lutivo. 

IV 

Deliberada a concessão do supprimento da licenç::t, proce
der-se-ha immediatamente à avaliação da fiança de qne trata a 
claasllla 2·•, ou da indemnizôlçào dos prejuízos allegados pelos 
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proprietarios, por meio de arbitros que serão nomeados, dous 
pelo concessionario e dous pelos proprietarios. Si houver 
empate, será decidido. por um quinto arbitro, nomeado pelo 
Presidente d3: província. Si os terrenos pe:·tencerem ao Estado, 
o quinto arbitro ser.i. nomeado. pelo .Tuiz de Direito. 

Preferido o laudo, o cone ·s~ionario será obrigado a affectuar 
no prazo de oito dias o deposito da fiança ou pagamento da 
im~;>ortancia em que fôr arbitrada a indemnização, sem o que 
não lhe serã concedido o supprimento da licença. 

v 

A indemnização de que trata a clausula anteceàente ~er:i 
devida, ainda quando as explo:·ações forem feitas em ter:enos 
de propriedade do concessiunario ou do Estado, uma vez que 
delh possa p:ovir damno ou prejuízo aos proprietarios confron
tantes. 

VI 

Será igualmente ob:·igado a restabelecer à sua custa o curso 
natu,al das aguas que tiver de desviar de seu leito pela ne
cessid,tde dos trabalhos de exploração; si o desvio dessas 
aguas prejudiear a terceiro, não e podPri fazer sem licença 
des e, que poderá ser supp~id ~ mediaate indemnização, na 
fórma estabelecida na clausula 4.a 

VII 

Si dos trabalhos da exploração resultar a formação de pan
tanos ou estagnação de aguas que possam prejudicar a saude 
dos moradores da circumvizinhança, o c<>ncessionario será 
obrigado a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os a 
seu antigo estado. 

VIII 

As pesquizns de minas ·por meio de cavas, poços e galerias 
no territorio desta concessão nã6 terão legar : 

1. 0 Sob os editicios e a 15 metr.·s de sua circumferencia, 
salvo na ultima hypothese. sómente com consentimento ex
press:> e po: e;;~ript1 do respectivo proprietario. Este consen
timento não poderá ser supprido pela Pre idencia da p ·ovincia ; 

2.o Nos caminhos e estradas publicas e a· iO metros de cada 
lado delles ; 

3.o Nas povoações. 

IX 

O concessionario fará Ievan'ar plantas geologica e topogra
phica dos ter;·enos explorados, com pe··tis que demonstrem, 
tanto quanto pe;·mittirem os trabalhos que tiver feito. a super
posiçãõ das camadas mineraes, e remetterá as ditas plantas, por 
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intermedio da Presideneia da província. á Secretaria de Estado 
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
acompanhadas : fo, de amostras dos mesmos mineraes e das 
variedades das· camadas de terras; 2°, de uma descripção mi
nuciosa da possança d.1s min.ts, dos tert·enos de domínio publico 
e particular, necessarios á mineração, com designação,dos 
proprietarios das edificações nelles existentes e do uso ou 
e:uprego a que são destinad,ts. Outrosim indica.rá qual o meio 
m: is apropriado para o transpurte dos productos da mine
ração, e qual a distancia entre cada uma das minas e os 
povoados mais prox.imos. 

X 

Satisfeitas as clausulas deste decreto ser-lhe-ha concedida 
autorização para lavra:· as minas que descobrir nos lagares por 
elle indicados, si provar ter a faculdade precisa para, por si 
ou por meio de companhia que organiza•·, manter os tl-abalhos 
da mineração no estado exigido pela possança das minas. 

Na hypothese de não set·-lhe concedida a lavra d:J.s minas, 
como "descobridor destas terà direito a um premio fixado pelo 
Governo segundo a importancia das minas, e que lhe será 
pago por aquella a quem forem elL1s concedidas. 

No acto da concessão da lavra serão estabelecidas as condi
ções que o Governo entender convenientes no interesse, quer 
da mineração em geral, quer do Estado ou dos particulares. 

Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Maio de 1882.- M anoe~ 
Alves à~J Araujo. 

DECRETO N. 8518 - DE 6 DE MAIO D"E 1882 

Concede permissão a Lizandro Albernaz Leitão para oxplorar ferro r.o 
municipió de ltapemirim, da Província do Espírito Santo.- -

Attendendo ao que Me requereu Lizandro Albernaz Leitão, 
Hei por b,•m Conceder-lhCJ permissão para explorar ferro no 
município de ltapemirim, da Província do Espírito Santo, 
mediante as clausulas qu(} com este baixam, assignadis por 
Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, M.!nistro e Se
cretario de Estado dos Negocias àa Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de .htneiro em 6 de Maio de i882, 61° da 
lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

M anoeZ Alves de Araujo. 
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Clausulas a que se ref"ere o Decreto 
n. Sõ1S dest.a dat.a 

E' concedido o·prazo de dous anno~. contados àesta data, a 
Lizandro Albernaz Leitão para, sem prejuízo dos direitos de 
terceiro, explorar jazidas de ferro, no municiiJio de !tape
mirim, da Provincia do Espirito Santo. 

li 

As explorações poderão ser feitas por qualquer dos modos 
rec~mendados pela sciencia. As que se tiverem de fazer em 
terr· nos possuidos, por m•oio de sondagen '• c \v><s, poços, 
gabrias subterraneas ou a céo aberto, não poderão ser ex:e
cutad 1s sem autorização escripta dos proprietarios. Si e;ta, 
porém, lhe fór neg:tda, poderá ser supprida pela Pre•idencia 
da provincia, mediante fiança prestad' r-elo concessionario, 
que respondera pel t indemnização de todos os prejuízos, perdas 
e damnos causados aos proprietarios. 

Pa:·a concessão de emelhante supprimento, o Presidente da 
provincia mandará, por editles, intimar os proprielarios para, 
dentro do prazo razo!l.vel que marcar, apresentarem os mo
tivos de sua opposição e requererem o que julgarem necessario 
a seu direito. 

III 

O Presidente da província concederá ou negará o suppri
mento requerido, á vi;ta das rnões ex:p •ndidas pelos proprie
tarios, ou à revelia destes, declarando os fundamentos de sua 
deci-<iio, da qual poderão os interessados recorrer para o Mi
nisterio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

Este recurso, porém, sómente será recebido no atreito de
volutivo. 

IV 

Deliberad:t a concessão do supprimento da licença, pro
ceder-se-ha immediatamente à avaliação da fianç • de que trata 
a clausula 2", ou da indemnização dos prejuizog a.lleg •dos pelos 
proprietarios, por meio de arbitros que serão nomeados, dous 
pelo concessionario e dous pelos proprietarios.. Si houver 
emp~te, será decidido por um quinto arbitro,· nome do pelo 
Presidente da província Si os terrenos pertencerelll ao Es
tade, o quinto arbitro será nomeado pelo .Juiz de Direito. 

Proferido o laudo o concessionario serà ob~igado a etfectuar 
no prazo ·de oito dias o deposito da fiança ou pagamento da 
im.porta.ncia em qn.e fór arbitr1da a indemnização, sem o que 
não lhe será concedido o supprimento da licença. 
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v 

A indamnização de que trata a clausula antecedente ser:i. de
vidl, ainda quando as explorações forem feitas em terrenos 
de propriedade do concessionario ou d:J Estado, uma vez que 
della possa provir damno ou prejuízo aos proprietarios con
frontantes. 

VI 

Será ig-ualme!llte obrigado a restauelecer á sua custa o curso 
natural das aguas qu! tiver de desviar de seu leito pela· ne
cessidade dos trabalhos de exploração ; si o desvio de osas aguas 
prejudicar a terceiro, não o p·Jdera fazer sem licença d;ste, 
que p:Jd·~rá ser supprida mediante indemnização, na fórma es-
tabelecida na clausula 4. a · • 

VII 

Si dos trabalhos da exploração result1r a formação de pan
tanos ou ostagn•:ção de aguas que possam pr 'judicar a saude 
dos moradores da circurnviúnh mça, o cone ;s~ionario será 
obrigado a d seccar os terrenos alagados, r3stituindo-os a 
seu antigo estado. 

VIII 

As pesquizas de minas por meio de cavas, poços e galerias 
no territorio desta r·oncessão não terão Jogar: 

1. 0 Sob os cdificios e a '15 metrol de saa circumferencia, 
salvo na ultima hypot.h ·se, sómente com consentimento ex
press:J e pOl' escripto do respectivo proprietario. Este co!'l
sentimento não poderá ser sup;•rido pe!J. Presidencia da pro
víncia; 

2.o Nos caminhos e estradas publicas e a 10 metros de cada 
lado delles ; 

3. o Nas p:Jvoações. 

IX 

O concessionario fará levantar plantas geologica e topogra
phica dos te1·renos e:o:plo1·ados, com perfis que de,uonstrem, 
tanto quanto permittirem os trabalhos que tiver feito, a super
pos:ção das camadrs mineraes, P remetterá as ditas plantas, 
po·r intermedio da Presidencia da província, à Sec1·etaria do 
Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas. ~companhadas: f o, d J amostras dos mesmos mineraes 
e das varieda<ie; das camadas de terras; 2o, d l uma de
S~I'Í'lção min,tciosa da. possança das mina;, dos te!'renos de 
dominio publico e p rticular, necessarios à mine!·aç~o. com 
designação dos proprietarios das edificações nelles ex1stentee 
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e do uso ou emprego a que são destinados. Outrosim indicará 
qu1l o meio mais apropriado para. o transport~ dos productos 
da mineração, e qual a distancia entre cada uma das minas 
e os povoados mais proximos. 

X 

Satisfeitas as clausulas dest3 decreto ser-lhe-ha concedida au
torização para lavrar as minas que descobrir nos loga~es por 
elle indicados, si provar ter a faculdade precisa p:lra, por si ou 
por meio de companhia que 01·ganizar, manter os trabalhos da 
mineração no estado exigido pela possança das minas. 

Na hypothese de não ser-lhe concedida a lavra das minas, 
como descobridor destas terá direito a um premio fix do pelo 
Governo, segundo a importancia das minas, e que lhe será 
pago por aquelle a quem forem ellas concedidas. 

No acto da concessão da lavra serão estabelecidas as con
dições que o Governo entender convenientes no interesse, 
quer da mineração em g.cral, quer do Estado ou dos particu
lar•es. 

Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Maio de 1882.- Manoel 
Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8519 - DE 6 DE MAIO DE 1882 

Concede permissão ao Tcnente·Coroncl Antonio Patricio de Azambuja c 
ouLros para explorarem ferro, carvão de pedra c outros mine1·acs na Pro· 
vincia de S. Pedro do B:ró· Grande-do Sul. 

Attendendo ao que Me requereram o Tenente-Coronel An
tonio Patricia de Azambuja, Gaspar de Souza Mene1.es e Nicacio 
Teixeira Machado, Hei por bem Conceder-lhes permissão para. 
explorarem ferro, carvão de p3dra e outros mineraes, no mu
nici:Jio de S. Jeronymo, da Província de S. Pedro do Ria Grande 
do Sul, mediante as clausulas que com estJ baixam, assignadas 
por Manoel Alves de Araujo. do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias da Agricultura. Commercio e 
Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Maio de 1 e-
pendencia' e do Imperio. o_\ \OTH !"(l -~ 

i),.\\)\.. '-vt1 {) -...... 
Com a rubrica de Sua Ma. stall'e o Imperador. lf (}4~'>_, 

'?> -r 
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Clausulas a que se re:f"ere o Decreto 
n. S~l.9 desta data 

I 

E' concedido o prazo de dous annos, contados deata data. ao 
Tenente-Coronel Antonio Patricia de Azambuja, Gas:•ar de 
Souza Menezes e Ni"acio Teixeira Machado para, sem pre
juízo dos direitos de tere ·iro, explorarem ferro, carvão de 
pedrt e outros mineraes no município de S. Jeronymo, da 
Provincia do S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

li 

As explorações poderão ser feitas por qualquer dos modos 
recommendado> pela sciencia. 

As que se tiverem de fazer em terrenos possuídos, por 
meio de sondagens, cavas, f.•Oços, galerias subterraneas ou a 
céo aberto, não pode··ão s2r executadas sem autorização es
cri ·ta dos proprietarios. 

Si esta, porem, lhes fôr negada, poderá. ser supprida pela 
Presidencia da província, mediante fiança prestada pelos con
cessionarios, que r sponderão pela indemnização de todo> os 
prejuízos, perdas e d tmn.·s causados aos propriet•~rios. 

Para c >nc ssão dJ semelhante supprimento o Presidente da 
provinda mandara por editaes intimar os proprietarios para, 
dentro· de prazo razoavel que marcar, apr~sentarem os mo
tivos de su t opposição e requererem o que julgarem a bem 
de seu direito. 

III 

O President> da província concedera ou negara o suppri
mento requerido, a vist'l das razões 0.xpendidas pelos proprie
ta.r'os o.u á revelia destes, declarando os fundamentos de sua 
decisiio, da qua1 poderã:> os interessados recorrer para o 
Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. Este 
recur30, porém, sómente será rec'3bido no effeito devolutivo. 

IV 

Deliberada. a concessão do supprimento da licença, proce
der-se-ha immediatamente ã avaliação da fiança de que trata 
a clausula 2•, ou da indemnização dos prejuizos allegados 
pelos proprietarios, por meio de arbitras que serão' nomeados, 
dous pelo~ concessionarios e dous pelos prop~ietarios. Si 
houver empate. se1á d 1cidido por um 5• arbitro, n 1m ·ado pelo 
Presidentll da província. Si os terrenos pert3ncet·em ao Estalo, 
o 5·• arbitro serã nomeado pelo Juiz de Direito. Proferido o 
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laudo, os C()ncessionarios serão obrigados a eifectuar, no prazo 
de oito dias, o deposito da. fiança. ou pagamento da importancia 
em qu~ fór arbitrada a indemnização, sem o que não lhes será 
conc,dido .o supprimento da licença. 

v 
A ind~mnizàção de que trata a clausula precedente sérã 

devida, ainda quando as ex:plorações forem feitas em terrenos 
de propriedade dos concessionarios ou do Estaào, uma vez que 
dellas possa provir damno ou prejuizo aos proprietarios con
frontant~s· 

VI 

Serão iguJ.lmente obrigados a rest-lbelecer, á sua custa, o 
curso natural das aguas que tiverem de desviar de seu leito 
pela ne ~Pssidade dos trabalb.o~ de exploração. 

Si o desvio dessas aguas prejudicar a terceiro, não lhes será 
permittido effectual-o sem licença deste, que poderá ser sup
prida, 1nediante indemnização, na fórma estabele~ida na 
clausula 4.a 

VII 

Si dos trabalhos da e"lrploração resulhr a formação de pan
tanos ou estagnação da aguas, que poss 1m prejudicar a saude 
dos mora.dares da circumvizinhanç1, os concessionarios serão 
obrigados a deseccar os t•}rrenos alagados, restituindo-os a seu 
antigo estado. 

VIII 

As pesquizas de minas por meio de c.avas, poços ou galerias 
nos terrenos desta conce<são não terão logar: 

f. o Sob os edificios e a 15 metros de sua circumferencia, 
salvo na ultiwa hypothese, sómente com consentimento ex
presso, e por escripto, do respectivo proprhtario. Este consen
timento não poderã ser supprido pela Pre3idencia da província ; 

2. • Nos caminhos e estradas publicas e a 10 metros de -cada 
lado delles ; 

3. • Nas povoações. 

IX 

Os concessionarios farão levan.br plantas geologica e topo
graphica dos te1·renos explora lo~. com perfis que demonstrem, 
tanto quanto permittirem Oi tra,balhos quo tiverem feito, a su
perposição das camadas mineraes, e remetterão as ditas pbnta.s, 
por intermedio da Presidencia da província, á mencionada Se
~retaria acompanhadas: 

f. 0 De amostras dos mesmos minera.es e das variedades das 
~amadas de terras ; 

2.o De uma descripção minuciosa da possança das minas. 
los terrenos de dominio publico e particular necessal'ios. á mi..: 
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neração, com designação dos proprietarios, das edificações nelles 
existentes e do uso ou emp;•e3'o a que são destinados. Uutrosim, 
indicarãJ qual o meio mais apropriado pa1·a o transporte dos 
product·Js da min~ra.çiio e qual a distancia entre cada uma das 
minas e os povoados mais proximos. 

X 

Satisfeit 1s as clausulas deste decreta ser-lhes-ha concedid:J. 
autorização para lavrar as minas que descobrirem nos logares 
por elles indicados, si pr·ovat•em t 'r a faculdade precisa para, 
por si ou por meio de companhia q•n organiza:em, m&nterem 
os trabalhos da miner.•ção no estado exi;;ido pela possançCL das 
minas. 

Na hypothese de não ser-lhes concelida a lavra das minas, 
como descobridJres destas terão direito a um premio fixado 
pelo Governo, segundo a importancia das minas, e que lhes 
serà l'ago por aquelle a quem forem ellas concedidas. 

No acto da concessão da lavra serão estabelecidas condiçõP.s 
que o Gov.,rno entender convenientes no interesse, quer da 
miner ,_ção em geral, quer do Estado e dos pat·ticulares. 

Pal1cio doi{io de Janeiro em 6 de Maio de 1882.-Manoe& 
"ilves de ArauJo. 

DECRETO N. 8520 -DE 6 DE liAIO DE 1882 

Autoriz~ a contratar com a C~pa~llia Nacional da navog_açfu!__a _:-:app_r o 
scniço da navcg~ção costail'a o fiuvial da Província da Santa Catltarina. 

Usando da autorização confet•ida pelo paragrapho unico do 
art. 7° da Lei n. 3017 de 5 de Novembro de 1880, Hei por 
bem Autorizar a celebração de contrato com a Companhia Na
cional de navegação a vapor para o serviço da navegação 
costeira e fluvial da Provincia de Santa Catharina, segundo as 
clausulas que com este baixam, assignadas por Manoel Alves 
de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e SecreLario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
que assim o tenha entendido e Í><ça executar. Palacio da 
Rio de Janeiro em 6 de Maio de 1882, 6fo da Independencia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de A1·aujo. 
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Clausulas a que se retere o Decreto u. 88"0 
desta data 

A Companhia Nacional de navegação a vapor obrigar-se-ha 
a continuar a fazer tres viagens por mez na linha costeira e 
fluvial da Província de Santa Catharina, devendo o vapor partir 
do porto da Laguna, de a.ccõrdo com o art. 4• do contrato ap
provado por Decreto n. 8468 de 24 de Março deste anno, 
tocar no do Desterro, subir os rios ltajahy e S. Francisco, 
até à lagoa Saguassú, approximando-se das colonias B}u... 
menau e S. Francisco (JoinviUe}, tanto quanto lhe per
mittir o seu calado, e fazer escalas, quer na ida quer na volta 
de cada viagem, pelos portos de Tijucas, Porto Bello, Ita
jahy e S. Francisco do Sul. 

li 

A companhia emprega~à no serviço de que try~ota a ciãti
sula primeira os vapores que actualmente ·possue; mas o 
que se inutilizar sera s•Ibstituid J no mais curto prazo pos
sível, a juizo do Governo, por outro inteira.me!Me novo, que 
tenha as condições de na veg·abilidade que atteridam, sem; pre
juízo da segurança, à rapidez das viagens e commodidade dós 
passageiros e carga. Estas coniições serão verific~as pré-
viamente e approvadas pelo Governo ImperiaL · •' 

III 

Os vapores serão naturalizados brazileiroit, ficando a> !fila 
acquisição isenta de qualquer imposto pela tra:asferencia de 
propriedade ou m:.tricula; gozarão de todós os privilegiO• e 
isenções de paquetes, e a respeito de suas tripolações· se 
observ.arà o. mesmo que se pratica com o> navios de gael."l'a na
cionaes, o que, porém, não os isentará dos regulame-ntos 
policiaes e da Alfande~a. 

IV 

Os vapores deverão ter a bordo os sobresalentes, aprest$s 
material, combustível, objectos de serviço dos passageiros, ~ 
numero de officiaes, machinistas, foguistas e individuas· de 
equipagem que forem necessarios, a juizo do GOvern-o, que 
poderá fiscalisar este serviço e tomar as providencias indis~ 
pensaveis para que as suas prescripções sejam observa.dlls. 

PODEr. E"<ECUTIVO f88~ :J8 
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aos vapores serão vistoriados, sem prejuízo do que estabe~ 
tecem as leis vigentes, de quatro em quatro mezes, com a as
sistencia do lnspector da navega.çli:o subvencionada. No acto 
da vistoria, deverão estar os vapores completamente des
carregados. 

v 

Os dias das sahidas e chegadas <los vapores, o maximo prazo 
de duração de cada viagem redonda, o tempo de demora 
·dos vapores em cada um dos portos de escala, e os preços das 
. passagens e dos fretes serão fi:s:ados em tabella organizada, de 
accõrdo com a companhia, pela Directoria Geral dos Correios, 
e approvada pelo Governo Imperial, na qt:al se attenderã prin
cipalmente à conveniencia de faze~-se coincidir estas viagens 
com a chegada dos paquetes da linha do sul ao porto do Des
terro, quer na ida para o sul, quer na volta para o norte, afim 
de se effectuar a troca das malas do Correio Geral da Côrte, 
para os differentes pontos da provincia servidos por esta nave
gação e vice-versa. 

Os preços das passagens e dos fr •tes das novas escalas 
serão fixados em tabellas organizadas pela companhia, de a.c

. côrdo com a Presidencia da referida província, e submettidas á. 
approvação do Mi:aisterio da Agricultuta, Commercio e Obras 

· Publicàs. 
Fica entendido que as passagens e os fretes por conta do 

Estado gozarão de um abatimento de 10 °/0 do preço das res
pectivas tabellas, e que estas serão revistas sempre que o Go
verno, de accôrdo com a companhia, entender conveniente. 

VI 

f:": A companhia farà transporta.r gratuitamente em seus va-
p~~= ' 

1.• As malas do Correio, obrigando-se a fazel-as conduzir de 
terra para bordo. e vice-versa, ou a entregai-as aos agentes do 
Correio devidamente autorizados para recebei-as. Os com
mandantes ou seus prepostos e immediatos passarão recibo das 

. malas que receberem e os e:s:igirão das que entre~arem. 
2.• A um passageiro de ré por ordem do Governo ou do 

Presidente da provincia, em cada viagem redonda, mas sem 
comedorias. 

3.o Até cinco immigrantes em cada viagem redonda, e dos 
que excederem aquelle numero, só cobrara 75 °/0 do preço da 
tabella. 

4.• Ao respectivo Inspector da navegação subvencionada, 
3 ré e com comedorias, quando o mesmo funccionario fôr per-
corre~ a linha. . 

. . 5.•. Aos empregados do Correio incumbidos pelo Director 
G.eral de inspeceionar as administrações ou agencias postaes 
da provincia, tambem a ré e com comedorias. 
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6. 0 Ao empregado do Correio que fôr encarregado das malas, 
a ré e com comedorias. 

Neste ultimo caso, os commandantes dos vapores fornecerão 
escalar tripolado para o prompto desembarque e embarque 
d(ls malas, que ficarão sob a exclusiva responsabilidade do 
mesmo empregado. · 

VII 

A companhia fara transportar gratuitamente quaesquer som
mas de dinheiro que a Thesouraria de Fazenda da Provincia 
de Santa Catharina remettet· para as estações fiscaes suas 
subordinadas. Estas remesgas serão encaixotadas, na fórma · 
das lnstrucções do Thesouro de 4 de Setembro de 1865, e en
tregues os volumes qu0 as contiverem aos commandl).ates dos 
vapores, sem obrigação ~e procederem elles a contagem e 
conferencia das mesmas sommas, assignados préviamente o~> 
conhecimentos de embarque segundo os estylos commerciaes. 

Fica entendido que a restituição dos volumes intactos, isto é. 
sem signal exterior de violação, .isenta os commanLlantes dos 
vapores àe toda e qualquer responsabilidade. 

Tambem, e pela mesma fórma, transportarão dinàeiros ou 
oqjectos de valor, que as estações fiscaes do.s portos de es
cala. remetterem á Thesouraria de Fazenda ou as agencias do 
Correio dos mesmos logares enviarem ao Administrador da re
partição da capital da provincia. 

VIII 

As repartições do Correio dos pontos em que tocarem os 
vapores deverão ter as suas malas sempre promptas a tempo 
de não retardarem a viagem além da hora marcada para a 
sahida. 

IX 

Salvo os casos de sedição, rebellião ou qualquer perturbação 
grave da ordem publica, não poderá a Presidencia da Provincia 
de Santa Catharina transferir as sahidas dos vapores, nem 
demorai-os nos portos, alem do prazo marcado na tabella 
respectiva. 

Si a demora ou transferencia for causada por motivo de força 
maio I", devidamente provada perante a Presidencia da provincia., 
será a companhia isenta da multa, ouvido o Ins~ector ~a nave
gação subvencionada. Si a demora tivei" logar em algum porto 
de escala, será ouvido a respeito o agente do Correio e o 
chefe da estação fiscal da localidade, si a estes funccionarios 
fôr attribuida a responsabilidade da demora. Da. decisã~ da 
Presidencia da Provincia. de Santa Catharina, sobre o motivo ou 
motivos de força maior, haverá recurso voluntario ou ex o {fiei o 
para o Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 
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X 

Si algum dos vapores da companhia se tornar innavega.vel, 
poderá ella, precedendo autorização do Ministerio da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, ou, no caso de urgencia, 
do Presidente da província, fretar outro vapor (comta.nto que 
satisfaç-a as condições exigidas neste contrato) na mesma 
província ou·em alguma das mai; pro:s:imas, para substituir 
provisoriamente o innavegavel. 

XI 

A interrupção do .serviço por mais de um mez, em toda. ou 
em parte da linha, sem ser por effeito de força maior, sujeitará 
a companhia, a arbitrio do Governo, á indemnização de todas 
as despezas que elle fizer para a continuação do referido 
serviço duraRte o tempo da interrupção, e mais á multa de 
50 o;o das mesmas despezas, ou á multa de quantia igual á 
importancia da subvenção correspondente ao tempo da inter
ru:,ção, mais 50 °/o sobre a mesma ]mportancia. No caso de 
abandono, alem da caducidade do contrato, a companhia pagará 
a multa de 50 °/o da subvenção annual, entendendo-se por 
abandono a interrupção do serviço por mais de tres mezes, 
salvo o ca-so de força maior. 

XII 

O Governo Imperial poderá lançar mão dos vapores da 
companhia para o serviç,o do Estado em circumstancias impe
riosas e imprevistas, mediante prévio accôrdo sobre o preç,o, 
quer 6lo fretamento quer da compra. 

Si fôr por compra, a companhia é obrigada a substituir os 
vapores que ceder ao Estado por outros nas condições deste 
contrato, dentro do prazo de um anno da data da cessão. 

Nos casos de força maior, o Gover»o poderá usar do direito 
que· lhe confere a presente clausula, independentemente de 
prévio accôrdo, sendo posteriormente reg:ulada a indemnização 
que fôr devida á companhia. 

Xlll 

A companhia continuará a pex-cebe~:, ern retribuição dos 
serviços declarados no presente contrato, a subvenção mensal 
de 2:500$, paga depois de vencida, no Thesouro Nacional, em 
vista de attestações do Inspector da navegação subvencionada c 
do Administrador do Correio Geral da província, mediante 
requisição do.Director Geral dos Correios e ordem do Ministerio 
d& Agricultura, Commercio e O_bras Publicas . 
. A· iinportancia dos fretes e passagens de conta so Estado 

será Lambem paga à companhia, no Thesouro. 
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XIV 

As estações fiscaes dos portos, em que os vapores da 
companhia têm de tocar, expedirão os despachos necessa.rios 
para se proceder no desembarque ou embarque da carga ou das 
encommendas que elles transportarem ou tiverem de transpor
tar, com preferencia á. carga ou descarga de qualquer embar
cação, e sem embargo de ser domingo, dia santificado ou 
feriado, admittindo por conseguinte a despachos antecipados 
a car~a e as encommendas que por ventura tenha.m .de ser 
transpor; das pelos vapores da companhia. 

O Presidente da provincia, dentro das suas attribuições e 
na fórma da lei, prestará aos vapores toda a protecção e o 
auxilio de que por qualquer motivo necessitarem para a conti
nuação de suas viagens, dentro do devido tempo, e em ·cumpri
mento do presente contrato, pagas pela companhia todas as 
despezas que tiverem sido indispensaveis para esse fim. 

XV 

As questões que se suscitarem entre o Governo e a companhia, 
na execução de presente contrato, inclusive as que se derem 
sobre os pr<'ços do fretamento ou da compra d :s vapores, nos 
termos da clausula f2a, serão resolvidas 11or arbit.ros. 

Si as partes contratantes não accordarem em um mesmo 
arbitro, cada uma nomeará o seu, e estes começarão os seus 
trabalhos por designar um terceiro, cujo veto será. definitivo. 

Si porém B.ão houver accórdo sobre o t rceiro, cada arbitro 
escolherá um Cons3lheiro de Estado, e entre estes decidirá. a 
sorte. 

XVI 

No actodo pagamento da subvenção, a que a companhia te
nha direito, entrará. ella para o Thesouro Nacional com a 
quantia equivalente a 1/2 •/o da mesma subvenção, para paga
mento do lnspector da navegação subvencionada. 

XVII 

A companhia fir.ará. sujeita ás seguintes multas : 
f.a De quantia igual à sabvençào respectiva, si não e1fectuar 

alguma das viagens estipuladas. 
2."' De 100$ a 500$, além da perda da subvenção respectiva, 

si a viagem, depois de encetada, fór inLerrO'mpida, salvo os 
casos de força maior, em que a co.npanhia receberá. a parte da 
subvenção, correspondente a distancia navegada, e será isenta 
da. multa. 

3.a. De 2:;0$, por cada prazo de 12 ho -·. _ er ao mar~ 
cado, tanto para partida como par. eg~ul~ "V. 
portos da Laguna e Desterro, e !e{~Wsl fihi b'.IJSll 
da escala, salvo caso de força a~ julgada pelo "1!< 
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4 .a. De fOO$ a 200$, pela demora que houver na entrega ou 
recebimento das malas do Correio, pelo extravio de • uma ou 
mais malas, ou pelo máo acondicionamento dellas a bordo. 

5 .... De 100$ a 200$, pela não observancia de qualquer das 
clausulas deste contrato, para as quaes não haja pena es
pecial. 

XVIII 

A companhia não terá direito de exigir do Governo Imperial 
outros favores ou isenções, além dos designados neste contrato. 

XIX 

A companhia fornecera, no fim cie caàa semestre, ao In
spector respectivo da navegação subvencionada um quadro 
do numero e classe dos passageiros, e da qualidade e quanti
dade àos generos e mercadorias transportados em seus vapo
res, no mesmo semestre. 

XX 

Nos vàpores da companhia serão admittidos passageiros de 
prôa, pagando sómente a passagem, podendo levar sua rnata
lotagem para a viagem ; observadas as disposições da tabella 
respectiva. 

XXI 

O contrato durara por cinco annos contados de f de Junho 
do corrente anno, no qual começara tambem a navegação até á 
Laguna, podendo todavia ser ainda prorogado por mais cinco 
a.nnos, si ao termiaar aquelle prazo, a .Juizo do Governo Im
perial, este serviço não dispensar o auxilio da subvenção do 
Estado. 

Palacio do Rio de Jaaeiro em 6 de Maio de !882. - 21[ a
noel Alves de Are.ujo. 

DECRETO N. 8521 - DE i3 DE MAIO Dll 1882 

.neorganiza a Guarda Nacional das eomareas do Itacoatiara o Rio ~Iatleira. 
na Província do Amazonas. 

Hei por bem, pnra execução. da .Lei n. 2395 de iO de 
Setembro de 1873, Decretvr o seguinte : 

Art. :1.. o E' creado nas comarcas de Itacoatiara e Rio Ma
deiro, na Província do Amazonas, um Commando Superior 
de Guardas Nal'ionaes, formado de um batalhão de arti · 
lharia com seis companhias e a designação de segundo, dous 
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b~talhões de infantaria do serviço activo com seis companhias 
cada um e as designações de qu:trto e quinto, e uma secção 
de bata i hão da reserva, com quatro companhias e a designação 
do seg-unda. 

Art. 2.• Os referidos corpos serão organizados : 
O quarto batalhão de infantaria nas freguezias da cidade 

de Itacoatinrn, ficando addido ::t este balalhão a força da reserva 
qualificada nas mesmas freguezias. 

O de artilharia no districto de l\lanicoré. 
O quinto de infantaria e a secção do batalhão da reserva 

no de Borba. 
Art. 3. • Fica applicado aos tres ultimos corpos, creados 

na comarca do Rio Madeir:., o r1·gimen especial de Decreto 
n. 2029 de Li de Novembro de 1857. 

Manoel da Si\ va Mafra, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretnrio de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça rxecuiar. Palacio do Rio de Janeiro em !3 
de Maio de 188:!, 61• da Indt·pendencia e do imperio. 

Com a rubrka de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel da Silva Ma(ra. 

DECRETO N. 85:!2 -DE 13 DE MAtO DE i882 

Beorganíza a Guarda Nacional da eomarea de Parintins, na Pro1'incía do 
' Amazooaa. 

Hri por bem, para execução da Lei n. 2395 de t.O de Se
tembro de 1873, Decretar o seguinte : 

Art. L• E' creado na comarca de Parintins, na Provincia 
do Amazonas, um Commando Superior de Guardas Nacio
naes, formado de dous batalhões de inf:mtnria do St•rviço 
activo, com seis eompanhia~ cada um e as designações de 
sexto e setimo, este organizado no município de Manés e 
aquelle no da cidade tle Parintins. 

Art. 2 .• Fica addido aos corpos do servir:o activq, na 
fórma do art. 7• do Decreto de 21 de Março de t87~, a 
força da reserva qualificada nos respectivos municípios_ 

Manoel da Silva l\'!af1·a, do Meu Conselho, Ministro e Se-
cretario de Estado dos Negocios da Jüstiça, assim o tenha 
entendido a fHça executar. Pnlacio do Rio de Janeiro em 13 
de ?!!aio de 1882, 61" da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Ma'A?et da Silt1a Ma(ra. 

~~ 
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DECRETO N. 85~3 -DE 13 DE MAIO DE 1882 

Reorganiza 2. Gnarda Nacional da comarca de Solimões, na Província do· 
· · Amazonas. 

Hei por bem, para execução da Lei n. 2395 de :1.0 de 
Setembro de 187:1, Decretnr o seguinte: 

Art. L • E' creado na comarc:1 de Solimões, na Provineia 
do Amazonas, um Cornmantlo Superior de Guardas N<~cionnes, 
formado de um batalhão de artilharia com !]Uatro compa
nhias e a de~ignaç:·•t> de terceiro, dons de infantaria com 
igual numero de comprmhias e ns desig-nat:ões de oitavo e 
nono, uma SPCÇiio de b<~talhiio de r• serva com duas compa
nhias e 11 designa~;ão de tereei.ra, e uma secção de companhia 
do mesmo serviço. 

Art. 2.• Os referidos corpos ser~o org-anizarlos: 
O 8" batalhão e a secção de batalhão da reserva na cidade 

de Teffé. 
O 3" bntalhão de infantaria no distrieto de S. Paulo de 

Olivença, fi~;anilo ad•lidos a este batalhão os guardas da 
reserva qualifieados no mPsmo di~tricto. 

O 9e bat;dhiio de infnnt/lriil e a secç:io de companhia da 
reserva no rn unicipio de Coary. 

Art. 3.• Ftca npplkado a e>te Comm:mdo Superior. na 
conformidnde do Decreto n. 55í2 de 3 de Frvereiro de 1874, 
o regimen especial do Decreto n. 2029 de !8 de Novembro 
de 1857. · 

Manoel da Silva Maft·a, do Meu Con~elho, Ministro e 
Secretario de Estad11 do" Negocios da Ju~tiça, nssim o tenha 
entPndidD e f11ça ex•·cutar. P3l11cio do Rio de J:meiro em 13 
de Maio de 181!~, 6i0 da Jndependl'ncia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel da Silva llfa(ra. 

DECRETO N. 852'1, -DE :1.3 DE MAIO DE f.882 

Reorganiza e. Guarda Nacional das comarcas da capital o Rio Negro, na 
Provineia do Amazonas. 

Hei por bem, para execução da Lei n. 2395 de f.O de 
Setembro de :l87J, Decrt>l11r o seguinte : • 

Art. :1.. • E' cr,ado nas comarc;~s da capital e Rio Negro, 
na Provincia Jo Am<~zunas, um Commando Superior de 
Guardas Nacit~naes, furmad•' de um batalhão de artilhari_!l, 
com seis companhias e a designação de primeiro, uma secçao 
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de batalhão 'da mesma arma, com quatro companhias e a 
design:Jção de primeira, tres batalhões de infantaria do ser
viço activo com oito companhias cadn um e as designações 
de primeiro, se~undo e terceiro, duas secções de batalhão 
tamiJem do servi{'O activo, com qüatro cumpantlias cada 
uma e as designações de primt•ira e seg-unda, um batalhão 
da reserva com a designação de primeiro e uma l!ompa-
nhia avulsa deste ~erviço. · 

Art. 2.• Os referido~ rorpo;; serão organizados: 
O I• de artilharia, o i• e' 2• de infantaria e o i• da re-

serva na~ freguezi:ts da cidade de Manáos. 
A l• secç'io dtl b:Il<tlh:io de infantaria na do Rio Purús. 
O 3" balallião de infant:~ria na de CaJajás. 
A Ja secção dH batalhão de artillt:Iria e a companhia 

avuba da reserva na do município de Barcellos. 
A 2" de infantaria na de S. G1tbriel 
Art. 3. • A força da resPrva, qualificada nas fregnezi:~s 

do Rio Purús e Cadajás, llca addida :~os corpos da activa 
alli ct·eados. 

Arl. lJ,.• Fica 3pplicado a este Commnndo Superior, na con
formidade do Decreto n. 55i2 de 3 de Fevereiro de 1874,, o re
gimen e'pecial do OP-rreto n. 20:29 de 8 de Novembro de i857. 

M:moel da Silva Mafra, do 1\l•·u C"mrlho, Minislro e Se
cretario de Est;•do dos l\egocios d~ Justiç:1, as,;im o tP-nha 
entendido e raça Cl(~>cut,r. P:ti:H"io do Rio de J;~neiro em 13 
de Maio de i8i:i2, 6:1.• da· lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Maf('estade o Imperador. 

llfanoel d(t Silva 1}la(m. 

DIWRETO N. 8525 - DE 13 DE MAIO DE 1882 

Rnoga o Decreto n. 8i7S de 9 de Julho de i88t, que creou o Jogar de Juiz 
Mu,.ieipal o do Orpilãos no termo de Riaehuelo, na ProTinch de s;;:
t~ipe. 

Hei po~ bem Revogar o Decreto n. 8175 de 9 de Julho de 
1881, que ~~eou o logar de Juiz Municipal e de Orphãos no 
termo de R1achuelo, n • Província de Se:gipe. 

Manoel da Silva Maf:a, do Meu Conselho, Ministro e Se
creta~io de Estado dus Negocios da Justiça, assim o tenha en
tendilo e faça executar. 1-'alacio do Rio de Janei~o em 13 de 
Maio de 1882, 61• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica. de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel da Sil?Ja lJf a[ra. 
~ 
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DECRETO N; 8526- DE 13 DE MAIO DE 1882 

Estabelece regras para execução do art. H do Decreto n. 8176 do :15 tla 
Outubro do !88!. 

Hei por bem, para execução do art. 1i do Decreto n. 82i6 
de 15 de Outubro de 1881, Decretar o seguinte: 

Art. 1.0 Na capital do Imperio e nas das províncias os exa
mes de portuguez e arithmetica, .de que devem apresentar cer
tifirados os pretendentes aos offi_t<ÍOf! de Justiça na fórma do 
art. H do Decreto n. 82i6 de [5 de Outiiõ-ro<IO anno passado, 
serão prestados : 

§ 1. 0 Nas repartições publicas, que os e::s:igirem por oc
casião dos concursos. 

§ 2. o Em qualquer estabelecir.:ento publico geral ou pro
vincial de instrucção secundaria. 

§ 3. 0 Perante as commissões julgadoras de que trata o 
Decreto n. 5429 de 2 de Outubro de 18i3. 

Art. 2.• Os pretendentes, porém, que residirem a mais 
de 10 leguas de distancia das capitaes, poderão requerer ao 
Inspector ou Director da instrucção publica na província, o qual 
designará o professor publico do Jogar e mais duas pessoas 
idoneas para procederem aos e::s:ames, cujos certificados, com 
assignatura dos examinadores, .mencionarão, além do gráo de 
approvação, todas as circumstancias que revetem a r.~gillari
dade do acto, segundo as prescripções deste decreto. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Manool da Silva Mafra, dCJ :Meu Con~<i~ho, Ministro e Se

cretario de Estado dos Negorios da J ustiçr;; assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio ua J:.tneiro em 13 de 
Maio de 1882, 61° da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

11{ anoel da Silva M afra. 

DECRETO N. 8527 - DE 13 DE MAIO DE 1882 

Detarmina que as licenças para: os cidadãos brazilciros aceitarem do go
vernos e.;;trangeiros empregos de caracter exclusivamente diploma.tico ou 
consubr, sejam coneellilias pelo l\Iinisterio Llos Negocias Estrangeiros. 

Usando da attribuição que Me Confere o art. 102 § 12 da 
C~mstituição, Hei po1· bem Determinar que as licenças para os 
cidadãos brazileiros aceitarem, de governo estrangeiro, em
P!.egos de caracter exclusivamente diplomatico ou cons~la.r, 
seJam concedidas pelo Ministerio dos Negocios Estrangeiros. 
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Rodolpho Epiphanio de Souza Dantas, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado. dos Negocios do lmperio, assim 
o tenhà entendido e faça e~ecutar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 13 de Maio de 1882, 6io da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Rodolpho Epiphanio de Souza Dantas. 

DECRETO N. 8528 - DE 13 DE MAIO DE 1882 

Approva os estatu:os do Gremio d~s Professores Publicos Priroarios 
--da Côrte. 

Attendendo ao que requereu a directoria do Gremio dos 
Professores Publicos Primarios da Cõrte, e Conformando-me 
com o parecer da Secção dos Negocios do lmperio do Conselho 
de Estado, exarado em Consulta de 24 de Ag.1sto de 1881, Hei 
por bero. Approvar os estatutos do mesmo Gremio. 

Quaesquer alterações que se fizerem nos ditos estatutos não 
poderão ser postas em vigor sem prévia approw.ção do Governo 
Imperial. 

Rodolpho Epiphanio de Souza Dantas, 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 13 de Maio de 1882, 61° da lndependencia e do lmperio. 

om a rubrica deSua Magestade o Imperador. 

Rodolpho Epiphanio de Souza Dantas. 

Estatutos do Gremio dos Ptofessores Publicos 
Primarios da Côrte 

CAPITULO I 

DO GREMIO E SEUS FINS 

Art. 1. 0 A sociedade Gremio dos Professores Publicos Pri
marios da COrte, fun~ada por professores publicos primarios da 
Côrte, tem por fim: 

1. 0 Acompanhar o desenvolvimento da sciencia pedagogica 
em seus differentes ramos ; 
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2. 0 Crear bibliotheca, revista, gabinete de leitura e de pales
tras, fazer confJrencias pedagogicas para a realização daquelle 
primeiro e capital objectivo da sociedad:; ; 

3. 0 Soccorrer os socios em certos casos especificados. 

CAPITULO li 

DOS B)CIOS 

Art. 2. ~ A sociedade compor-se-ha de illimitado numero do 
socios, distribuídos pelas s·Jguintes class:;s : 

i." A dos- fundadores- que será formada de todos os 
professores publicas primarias da Côrte, de um e outro sexo, 
quer adjuntos quer cathedraticos, que se houverem inscripto 
antes da approvação destes estabtos ; 

2." A dos- éffectivos- composta dos professores publicas 
primarias da Côrte, de um e outro sexo, cathadraticos ou 
adjuntos, que se inscreverem socios depois da approvação 
destes 0statutos; 

3. a A dos- b:;nflmeritos- formada pelos socios fundadores 
e effectivos que houv.•rem prestado á sociedade serviços por 
ella consid >rados rehvant3s, ou concorrid 1 com um 'donativo 
nunca inferior a 100$000; 

4." A dos- corre'<pondent:;s- compo,ta de profJssor~s publi
cas prLm.rio.; do lmp !rio e de p ·s oas de notoria illustração 
qu", não residindo na cidad · do Rio de Janeiro, pos;am com 
suas luz:;s auxili tr a socieiad·J; 

5.• A do>- honorarios- qtw Sl formará da~ p'ssoa' que, 
não pertencendo a nenhuma daq class·Js preced 'ntes, ho:1verem, 
não obstantl, pre,t"arlo rei ·v antes -erviço' á soeiedade, ou con
eorrido com ti.m donativo nunca inferior a 20D$000. 

Art. :~.o A admissão dos soc:o;, depoi de installada a socie
dade, s~rá feita por votação do conselho di~ etor, sobre o 
requerimento de quem quize1· ser admittido ou sobre proposta 
assignada por um ou mais socios. 

CAPITULO IIl 

DIREITOS, DEVERES E PENAS DOS SOCIQ·; 

Art. 4. o São direi tos dos so oi os : 
§ f. o Votar e ser votado p tra os cargos sociaes. 
§ 2. 0 Receber, estando quite e r querendo, os socçorros 

de que. trata o art. 28, e, por fallecimento, sJr sua familia 
soceorr1da de conformid •de eom o art. 33. 

§ 3.o Gozar das vantagens e;tabelecidas nos paragraphos 
doart.f.o 
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§ 4. o Tomar parte em todos os trabalhos e reuniões da 
sociedade, e:xcepto o> do conselho director. 

§ 5. 0 Propor socios de qualquer class~. assim como fazer 
qualqu~r proposta tendente aos interesses sociaes. 

§ 6. 0 Iniciar, discutir, e votar em assembléa geral ordinaria 
ou extraordinarb, para tal fim expr2ssamente convocada, 
qualquer medid~ que julgue de interesse social. 

Art. 5.o Associas que não puderem comparecer aos actos 
sociaes poderão delegar seus direitos em seus pais, si forem 
solteiras, e em seus maridos, si casadas, e:xcepto para eleição 
do conselho director, para o qual não é em caso algum admis
sivel o direito de delegação ou de representação. 

Art. 6. 0 Os socios honorarios e correspondentes só gozarão 
das vantagens dos §§ 3o. 4° e 5o do artigo antecedente. 

Art. 7. o Todo socio effectivo deve : 
§ J.o Contribuir mensalmente com a quantia de 2$, e, não 

sendo fundador, pagará mais a joia unica de 10$, joia esta 
que poderá ser paga em duas prestaçõe11 trimensa.es. 

§ 2. o Aceitar e bem servir os cargos e com missões para 
que fór eleito ou nomeado, salvo impossibilidade provada. 

Art. 8.° Ficará privado dos direitos de socio o que deixar 
de p.1gar mais de seis mensalidades ou igual quantia devida 
á sociedade por qualquer titu~o. 

Art. 9. 0 Os socios incursos no artigo antecedente poderão, 
antes de eliminados pela assembléa geral, sobre proposta do 
conselho, pagar seus debitos com a multa de 10 ofo, não tendo, 
porem, direi,o aos soccorros especificados nos arts. 29 e 34, 
senão tres mezes depois d·'> pagamento. 

Art. 10. Perderá. o direito de socio o que por seu má.o proce
dimento, reconhecido pela assembléa .g.eral, se tornar com 
ella incompatinl. 

CAPITULO IV 

DO CONSELHO DIRECTOR 

Art. 11. A socie.iade será administrada por um conselho 
cHrector eleito annualmente e que se comporá de : 

Um presidente. 
Um vice-presidente. 
Dous secretaries. 
Um thesoureiro. 
Um procurador. 
Seis conselheiros. 
Art. 12. Compete ao conselho director : 
§ i. o Promover a realização dos fins a que se propõe a 

sociedade. 
§ 2. 0 Requerer, ·perante as autoridades, tudo quanto julgar 

a bem dos inter~ses da mesma. 
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§ 3. 0 Representai-a em tl:ldos os actos para que possa ser 
convidada. 

§ 4. 0 Autorizar todas as despezas que forem precisas para 
a realização dos fins sociaes. 

§ 5. o Formulat• os regulamentos necessarios para a boa 
execuç:io destes estatutos. 

§ o.o Resolver sobre a admissão dos socios etfectivos e 
correspondentes e propor a eliminação dos que estiverem 
me ursos n:c~s disposições dos arts. So e 10. 

§ 7. o Propor á assembléJ. geral socios benemeritos e honora
rios. 

§ 8.° Convocar a a·,.:embléa geral nas épocas marcadas nestes 
estatutos, e extr.wrdinariamente quD.ndo julgar conveniente 
ou quando lhe i'ór requerido por 10 ou mais socios quites, 
-declarando cst~s o fim para que requerem-na. 

§ 9. 0 Nomear d'entre o> seus membro3 ou d'entre os demais 
socios as commiso;ões que julgar necessaria·J para o desem
penho àos serviços sociaes. 

§ 10. Apresentar i as,embléa geral, no fim de cada anno 
admini'<trativo, um relatorio circumstanciado de todos os factos 
occoJ·ridos desde o começo de sua administraçã:J, assim como 
o balanço da receita e despeza da sociedade durante o mesmo 
período de tempo. · 

Ar~. 13. Compete especialmente ao presidente: 
§ f.o Presidir ás reuniões quo> não forem de assembléa 

geral. 
§ 2. 0 EY.pedir p:Jr escriptl as ordens ne3essarias para as 

despezas autorizadas pelo c::;nselho director (art. 12 § 4°); e, 
em ca>os urgentes, quando não seja possível esperar a reunião 
e deliberação do conselho, autorizar despezas que não excedam 
de 100$000. 

§ 3.0 As>ignar com o 1o secretario as actas das reuniões a 
que presidir. 

§ 4.0 Rubricar todos os livros da secretaria e thesouraria. 
Art. 14. Compete ao vice-presidlmte substituir e presidente 

em todos os seus impedimentc1s. 
Art. 15. Ao 1° secretario compete: 
§ f.o Substituü· o vice-presidente nos seus impedimentos. 
§ 2.o Redigir as actas para reuniões do conselho. 
§ 3.o Ter em boa e devid!l. ordem toda a escripturação social. 
Art. 16. Ao 2° secretario compete : 
§ Lo Substituir o 1° secretario em seus impedimentos e auxi

liai-o quando for necessario. 
§ 2.o Ter sob sua guarda e responsabilidade a bibliotheca 

social. 
Art. 17. Ao thesourJiro compete: 
§ Lo Arrecadar e conservar em segurança a receita da socie

dade. 
§ 2.o Recolher, em nome da sociedade, :i Caixa Economica ou 

a q11alquer outl."o estabelecimento de credito, as quantias arre
cadadas que excedet·em de 200$000. 
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§ 3. 0 Apresentar ao conselho director, até o dia 15 de cada 
mez,. um balancete da receita e despeza do mez anterior. 

§ 4.o Pagar as despezas legalmente autorizadas. 
§ 5. 0 Apresentar trimensalmente uma lista dos socios em 

atrazo para com os cofres sociaes. 
§ 6. 0 Organizar com toda a simplicidade e clareza a escriptu-

ração necessaria. 
Art. 18. Ao procurador compete : 
§ 1.0 Effectuar as ordens e compras de que fôr encarregado. 
§ 2.o Promover o andamento dos negocias e causas sociaes. 
Art. 19. Aos conselheiros incumbe deliberar com os outros 

membros do conselho e auxiliai-o com suas luzes. 
Art. 20. O presidcnt0 e o thesoureiro serão eleitos por 

maioria absoluta. dé) votos dos socios presentes ; os outros 
funccionar· os o poderão ser por maiori::t relativa. Todavia, si 
no f o escrutínio nenhum dos eleitos para os cargos d., presi
dente e thesoureiro obtiver maioria absoluta, corrr)rá segundo 
escrutínio sobr:J os dous que tiverrém obtido maior numero de 
votos, e si, ainda então, nenhum dos <'leitos tiver obtido maioria 
absoluta, considerar-se-ha eleito o que tiver obtido maioria 
relativa. 

Art. 21. O thesoureiro sed. substituído em seus impedi
mentos por um socio eleito pelo conselho director. 

Art. 22. O conselho dirrctm· só poder:i deliberar estando 
presentes s3te de seus membros e suas decisões serão tomada11 
por maioria absoluta de votos. 

Art. 23. Qualquer membro do conselho que, sem motivo 
justificado por escripto c perante o mesmo conselho, deixar de 
comparecer a seis sessões consecutivas, será considerado como 
tendo renunciado o seu logar. 

Art. 24. Quando, durante o anno social, se der no conselho 
alguma vaga ou renuncia, será o logar preenchido pelo imme
diato em votos, e, na falta deste, por um socio que o conselho 
designar. 

CAPITULO V 

DA RECEITA E DESPEZA 

Art. 25. A receita da sociedade será. formada: 
§ i. o. Pelo producto das joias de entrada dos socios effectivos. 
§ 2. 0 Pelo producto das mensalidades e multas cobradas 

por atrazo destas. 
§ 3.o Pelo producto das assignaturas da Re-uista Pedagogica. 
§ 4. o Pelo producto de beneficios, doações ou legados feitos 

á sociedade. 
§ 5.o Pelo produeto dos juros das apolices da divida publica 

que a sociedíJ.de, nos termos do art. 17 § 2°, possuir, ou de outras 
quantias depositadas. 
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Art. 26. O dinheiro recebido será. mensalmente depositado 
de conflrmid'lde com o art. 27 in fine, reservando-se sómente 
em poder do thesourúro a quantia de 2;00$ para occorrer ás 
desp~,;as urg9nte>. 

Art. 27. Depois de pagas as despezas de expediente, a 
receita se dividirá em tres pctrtes iguaes, das quae< uma será. 
destinada ao cust ~io da Revista e estabelecimento da bibl iotheca~ 
outra a soccorros dos socios que se acharem nas condições do 
art. 18 e para o disposto no art. 34 §f o, e a outra. applicada 
á compra de apolices da.~ivida publica, de cujos juros serão 
tiradas as pensões de que trata o art .. 33 § 2. 0 

CAPITULO VI 

DOS SOCCORROS DOS SOCIOS 

Art. 28. O socio effectivo quite que provar perante o con
selho director, achar-se privado, po~ doente, do exercicio do 
magisterio, terá direito á mensalidade de 20$, que lhe será 
abonada desde a data da petição e paga emquanto durar a 
enfermidade. Si o socio fôr benemerito a pensão serà de 25$000. 

Art. 29. Os req uel'imentos solicitando estes soccorros deverão 
ser dirigidos ao conselho, instruidos com o recibo do ultimo 
trimestre, e na falta. deste, com a informação do thesoureiro de 
estar o peticionario quite, e com attestado de medico, que 
prove a enfermidade. 

Art. 30. Si o estado do socio enfermo não lhe permittir o 
requerer pessoalmente estes soccorros, poderá fazel-o qualquer 
pessoa de sua família ou amizade. 

Art. 31 . Estes soccorros só serão concedidos depois que 
a receita a elles destinada elevar-se a 500$000. 

Art. 32. O socio só poderá ter direito aos soccorros de que 
trata o art. 28 tres mezes depois de sua admissão. 

CAPITULO VII 

DOS SOCCORROB .\.s FAMI!.IAS DOS SOCIOS 

Art. 33. A' família dó socio que fallecer serà concedida: 
§ Lo A quantia de 100$ para dospeza do funeral. 
§ 2.o Uma pensão mensal de 10$; si o socio tiver sido 

benemerito a pensão será de 15$000. 
Art. 34. São consideradas pessoas de família para o e1feito 

de receber a pensão de que trata o artigo antecedente : 
1. o A vi uva que tenha vivido em companhia do marido; 
2. 0 _Os filhos legítimos ou legitimados; 
3~ 0 As irmãs solteiras honestas ; 
4. o O pai invalido. 
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Art. 35. As pensões serão concedidas as pessoas indic:ldas 
no artigo antecedente e na ordem em que v~o ennmoradas, de 
~orte que a pensão concedida á primeira exclue todas as outras. 

No caso, porém, do fallecimento da viuva e existencia de 
filhos menores, estes succedel-a-hão n:t pensão. 

ArL. 36. Qmndo o socio fallecido deixar dous ou mais filhos, 
a pensão ser-lhes-ha concedida repartidamente ; o mesmo se 
entende a respeito das irmãs solteiras. 

Art. 37. A pensão durará para a vi uva, mãi e pai emquanto 
viverem honestamente ou não mudarem de estado ; para os 
filhos até á ida.de de 16 annos e para as filh~ s até à maio
ridade, si antes disso não casarem, caso este em que cessa 
a pensão. 

Art. 38. Sem que o capital destinado à formação das pensões 
se eleve a quantia correspondente a 10 apolices da divida 
publica do valor nominal de 1:000$ e do juro de 6 °/o ao 
anno. nenhuma será concedida. 

Art. 39. Si se der, porém, o caso de fallecer algum soeio 
antes de existir o peculio necessario para as pensões, ficará 
o requerimento da pensão archivado para quando se realizar o 
fundo destinado ás pensões, tendo o peticionaria prefere!l'eia 
as mesmas e principiando a percebei-a da data em que ella 
pcder ser paga. 

Art. 40. Fica excluido do direito da pensão o viuvo de 
socia, passando a pensão logo ao> filhos, si_ os houver, ou às 
outras pessoas de que falia o art. 35. 

CAPITULO VIII 

DA ASSEMBLÉA GERAL 

Art. 41. A assembléa geral se considera legalmente con
stituída e poderà deliberar qualquer que seja o numero de 
socios quites presentes, tendo sido convocada com oito dias 
de antecedencia por tres annuncios publicados nos jornaes 
de maior circulação. · 

Art. 42. A assemblea geral reunir-se-ha ordinariamente duas 
vezes por anno e extraordinariamente quando pelo eonselho 
direclor fór convocada ou lhe fór requerida por quinze ou 
mais socios quites, de conformidade com o § 8° do art. 13. 

Art. 43. Na primeira reunião ordinaria, que S3 etfectuará. 
no primeiro domingo do mez de Dezembro, depois de lido o 
relatorio do conselho dirJctor, será eleita uma commissão de 
cinco socios para el:aminar, e dar parecer sobre as contas e 
actos administrativos ; na segunda, que sa realizarà dentro 
dos quinze dias immediatos á primeira, discutir-se-ha e será. 
submettido á votação o parecer sobre as contas, elegendo-se 
em seguida novo conselho director, qu eunião 
tomarà posse. \..\OTHt:.n/~~ 
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Art. 44. A assemblé:t geral extt·aordinariamente convocada 
só deliberará sobre o assumpto que tiver dado causa á con
vocaç!io. 

Art. 45. A assembléa geral ser:i pt•csidida por um socio 
eleito '!la occasião, o qual desig_narà dons socios para secre
tarios. Não poderá ser eleito presidente nem designado secre
tario da assembléa geral nenhum membro do conselho dircetor, 
nem empregado estipendiado da sociedade. 

Art. 4€\. As deliberações àa assembléa ge~al serão tomadas 
por maioria absoluta dos votos presentes. excepto no caso do 
art. i1. 

Art. 47. A' assembléa geral compete: 
·§ f.o Eleger arinualmente o conselho director e a commissão 

ele que trata o art. 44. 
§ 2.0 Discutir e vetar o parecer da mesma commissão. 
§ 3.o Approvar ou rejeitar os actos e medidas propostas pela 

directoria ou por qualquer socio. 
§ 4.o Votar o louvot•, ceBsura, demissão ou exclusão de qnal

quer socio ou funccionario da sociedade, havendo para isto justo 
motivo. 

§ 5. 0 Eleger e dar títulos de socios benemeritos e hono
rarios. 

Art. 48. Não serão admittidos votos po:· cartas, procurações 
ou listas assigna.das, salvo o direito estabelecido no art. 5°, 
e ninguem poderá, por circumstancia alguma, ter mais de um 
voto. 

CAPITULO Xl 

Dl>POSIÇÕES GERABS 

Art. 49. O socio desligado da sociedade não terá direito a 
indemnização alguma. 

Art. 50. A sociedade só poderá ser dissolvida, fúra dos casos 
previstos nos Rrts. 35 e 36 do Decreto n. 2711 de 19 de 
Dezembro de 1860, quando dous terços dos socios quites, reu
nidos emassembléa geral, especialmente para isso coBvocada, 
assim o delibeFarem. 

Art. 51. Quando na primeira ou na segund,\ convocação não 
se rennir o numero de socios determinado no artigo antece
dente, a deliberação serà tom~da com qualquer numero de 
socios na terceira convocação. 

Art. 52. No caso de ser a sociedade dissolvida, a parte de seu 
fundo destinado a pensões será dada á instituição pia nacio~al 
que fôr designada pela assembléa geral que dissolver a soc1e-; 
dade, ficando essa instituição obrigada a manter as pensões ate 
à natur,ll extincção dellas. 
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Art. 53. As outras duas partes do fundo social, bem como seus 
haveres reduzidos a dinheiro, serão, no caso de dissolução, 
distribuidos em partes iguaes pelos soei os quites. 

Art. 54. Nestes estatutos a palavra- socio- abrange as 
pessoas de um e outro sexo. 

Art. 55. Estes estatutos só começarão a vigorar depois da 
approvação do Governo Imperial e só poderão ser reformados 
tres annos depois dessa approvação. (Seguem-se as assigna
turas.) 

DECRETO N. 8529 -DE 13 DE MAIO DE 1882 

ConecJe á C2_mpanhia da es~":~". de ferro Pirallyensc os favores censtanle> 
dos§§ i a i do art. 9o do Regulamento approvado pelo Decreto n. 556\ de 
28 de Fevereiro de !Si~. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia d t estrada 
de ferro Pirahyense, Hei por bem Conceder-lhe os favores 
constantes dos §§ 1 a 7 do ar!. 9o do Regulamento appro
vado pelo DecretJ n. 5561 de 28 de Fevereiro de 187 4, fi
cando a referida companhia sujeita em tudo que lhe fór appli
cavel :is disposições do Decreto n. 6995 de 10 de Agosto de 1878. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Mi::tistro e Se
cretario de Estado dos Negocies da Agricultura, Cororoercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio do Janeiro em 13 de Maio de 1882, 61° da Inde
pendencia e do Imperio. 

Coro a rubrica de Sua Magestade o Impe1·ador. 

Manoel Alves de A1·aujo. 

DECRETO N. 8530 - DE 13 DE MAIO DE 1882 

Dociara som cffcito a concessão feita ã Comea'.!.hia fcrro-curil Vi !la lzaLc 1 
por Decreto n. SOOJ de 2 de MarÇo de· !.88i. - · 

Hei por bem Declarar sem effeito a concessão feita por 
Decreto n. 8009 de 2 de Março de 1881 :í. Companhia ferro
c.lrril Villa Izabel, para estender seus trilhos da rua de 
S. Francisco Xavier pelas ruas de ltamaraty, D. Maria e 
Gonzaga a entronca~ na linha do l'loulevard Villa lzabel. 
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Manoel Alves de Araujo, 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 13 de Maio de 1882, 61q da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

.IIf anoel Alves de Araujo. 

DECRETO N. 853i -DE i3 DE MAIO DE 1882 

Aceita a desisteneia quo faz Narciso da Costa Pinto, em faror do CommcndaJor 
José Marcellino Pereira de Moraes, da concessão constante dos Decretos 
ns. 7829 de :!i Jo Setembro do t880 e 84'!5 do iS Jo Fevereiro do cor· 
ronte anno. 

Attendendo ao que Me requereu Narciso da Costa Pinto, Hei 
por bem Aceitar a desistencia que faz, em favor do Commendador 
José Mat•cellino Pereira de Moraes, da concessão constante 
dos Decretos ns. 7829 de 21 de Setembro de 1880 e 8425 de 18 
de Fevereiro do corrente anno, para o estabelecimento de um 
engenho central, destiB.ado ao fabrico de assucar de canna, 
enúe a villa do Itar;emirim e a de S. Pedro do Cachoeira, na 
Província do Espírito Santo, mediante a garantia de juros de 
6 °/o sobre o capital de 500:000$, ficando o ·novo concessionario 
sujeito as clausulas que baixaram com o primeiro dos men
cionados decretos, e ás modificações feilas pelo segundo. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretat·io de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 13 de ~Ia i o de 1882, 61 o da In
dependencia e do hnperio. 

Com a rubrica de Sua 1\fagestade o Imperadot·. 

11I anoel A.lves de Arctujv. 
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DECRETO N. 8532 - DE 13 DE MAIO DE 1882 

lleclara que o prazo marcado no Decreto n. 8424 de t8 do Fnereiro do 
corrente anno, deve ser contado da data em que se l:nron o contrato. 

Attendendo ao queM~ requereu o Engenheiro italiano Ale
xanJre Coppell de Gaudino, cessionario de Moreira, Irmão 
& Comp., Hei por bem Declarar que o prazo marcado no 
Decreto n. 8424 de 18 de Fevereiro do corrente anno, para. a 
organização da companhia 11ue tem de fundar um engenho 
central para o fabrico de assucar Ele canna no valle de Japa
rátuba, Província de Sergipe, deve ser contado da data em 
que foi lavrado o respectivo contrato, isto é, de 20 de Abril 
ultimo. 

Manoel Alves de .Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Maio de 1882, 61• da lnde
pendencia e do lmperio. 

Com a. rubrica. de Sua. Magesta.de o lmf!e1·a.dor. 

M ano~l Al'lles de Araujo. 

DECRETO N. 8533 - DE 13 DE MAIO DB i282 

Concede garantia de juros de 6 °/o ao anuo sobre o capital do 500:000,7 
á companhia que George Harroy Duder organizar para o estabelecimento de 
um engenho central, deslinado ao fabrico de assucar do canna, no· muni-
cípio de Nazareth, Província da Bahia. ---

Attendendo a.o que Me requereu George Ha.rrey Duder, Hei 
por bem, nos termos ào art. 2• da Lei n. 2687 de 6 de No
vembro de 1875, Conc~der a companhia que organizar a l!aran
tia. de juros de 6 •f o a.o anno, sobre o capital de 500:000$, que 
fór effectivamente empregado Ra construcção de um engenho 
central e suas dependencias, para o fabrico de assucar de 
ca.nna, no município de Nazareth, Província da Bahia, mediante 
o emprego de apparelhos e processos modernos os mais aper
feiçoados, observadas a.s clausulas do Regulamento approvado 
pelo Decreto n. 8357 de 24 de Dezembro de 1881, e as que com 
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este baixam, assignada.s por Manoel Alves de Araujo, do Meu 
&mselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocies da 
Agricultura, Commercio e Ob~;as Publicas, que assim o "tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
13 de Maio de 1882, 61° da Independencia e do lmperio 

C8m a rubrica de 3ua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves d~r Araujo. 

Clausulas a que se ref'"ere o Decreto n. 8~33 
desta data 

O engenho tera capaci<!ade para moer diariamente 200.000 
lílogrammas de canna, e fabriaar, durante a safra de 100 dias. 
1.000.000 de kilogrammas de assucar, no minimo. 

li 

Todas as obras estarão concluídas no prazo de um anno, 
contado do dia em que tiverem começo, na fórma do art. !9 
§ f o do Regulamento approvado pelo Decreto n. 8357 de 24 
de Dezembro de 1881. 

III 

Si a companhia fôr organizada ou o cal'ital levantado fóra 
do Imperio, o pagamento dos juros que forem devidos se effe
ctuara na Delegacia do Thesouro em Londres, de conformidade 
com a.s 1·egras prescriptas nos arts. 7° e 16 do regulamento. 

IV 

No contrato que éelebrar o Ministr-o dos Negocies da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, em virtude desta con
cessão, se declarará que o concessionario e a companhia, que 
elle organizar, ficam sujeitos as clausulas do citado regula
mento, e que a companhia siio ooncedidos os favores nelle mw
cionados. 

Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Maio de 1882 . ...- Manoel 
Alves de Araujo. 
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DECRETO N. 8534- Dll 13 DE MAIO DE 1882 

Concede prhilegio a Eduardo Anthero Corrôa para a machina do <lcseaselr 
Caf(! de :s~1a Í!!,·cnção .. denominada- Descaseador Maeodo. 

Attendendo ao que Me requereu Eduardo Anthero Corrê:t, 
e de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador 
da Corôa, Soberania e Fazenda Nacionp.l, Hei por bem Conce
der-lhe privilegio por 10 annos para a I_D.achin~ de sua invenção, 
~sthtada a descascar c_~jé, denominada -Descascador Macedo
segundo a descripção e desenho que depositou no ArchiYo 
Publico, eom a clausula de que sem o exame prévio da ref~ridct 
machina não ser:i. effectivo o privilegio, cessmdo ::t patent~ nos 
casos previstos no art. 10 da Lei de 28 de Agosto de 1830. 

Manoel Alves de At·aujo, do Meu Oonselho, Ministro e Secre
tctrio de Estado dos Negoeios da Agricultura, Commeri\io e 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça execatar. 
PalMio do Rio de· Janeiro em 13 de Maio de 1882, 61° da 
Independencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperadot·. 

flf anoel Al'Ves de Araujo. 

DECRETO N. 8535- DE 13 DE MAIO DE 1882 

Renova o P•.!.~~lesio concedido a João Lourenço de Seixas, para fabricar 
~~nt~iga. 

Attenàendo ao que Me requereu Jqão Lourenço de Seixas, 
e de conformidade cem o parecer do Conselheiro Procurador 
da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Renovar 
o privilegio que lhe foi concedido por Decreto n. 76\?i 3e 19 
de Abril de 1880 para fabricar e vender manteiga, seguRdo o 
processo de sua invenção. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro o 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultul."a, Commercio 
•' Obne Publicas, assim o tenha entendido e faç:t e:s:.ecutar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Maio de 1882, 6fo da 
Indep.Jndencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

J:f anoe~ A~'Ves de A1·aujo. 
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DECRETO N. 8536 - DE i3 DE MAIO DE i882 

· Ge!l.l:ede permissão a Ayrcs Pompeu Carvalho dé Souza para explorar ~tu o 
e outros mineraes na Província do Mato Grosso. 

Attendendo ao que Me requereu Ayres Pompeu Carvalho 
de Souza, Hei por bem Conceder-lhe permissão para explorar 
OQl"O e outros mineraes, na comarca de S. Luiz de Cacer~s. 
na Província de Mato Grosso, sob as clausulas que com este 
baixam, assignadas por Manoel Alves de Araujo, d1 Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negodos da 
Agricultura,. Com~ercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
&ntendido e faça executar. Palacio do Rio de J1neiro em i3 d~ 
Maio de i882, 61° da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

Clausulas a que se ref"ere o Decreto n. 8õ36 
desta data 

I 

E' concedido o prazo de dous annos. contados desta data, a 
Ayres Pomp3u Carvalho de Souza para, sem pr~juizo dos 
direitos de terceiro, explorar jazidas de ouro e outros mineraes 
na zona comprehendida, de um lado, pela serra dos Parecis, e 
dos outros pelos rios Guaporé e Branco, na comarca de S. Luiz 
de Caceres, da Província de Mato Grosso. 

II 

As explorações poderão ser feit1s por qualquer dos modos 
recommendados pP-la sciencia. As que se tiverem de fazer em 
terrenos possuídos por meio de sondagens, cavas, poços, 
galerias ou a céo aberto não poderão ser executadas sem au
torivação escripta dos proprietarios. 

Si esta, porém, lhe fór negada, poder:i. ser surprida pela 
Presidench da província, mediante fiança prestada pelo con
cessionario, que responderá pela indeni.nizaç'io de todos os 
prejuízos, pe;-das e damnos causados aos proprietarios. 

Pa_ra concessão de semelhante supprimento o Presidente da 
pi"ovmcia manda:·á, por editaes, intimar para, dentro do prazo 
razoavel que marcar, apresentarem os motivos de sua opposição 
e requererem o que julgarem necessario a seu direito. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 617 

IIl 

O Prasidente da província concederá ou negara o snppri
mento requerido, á vista das razões expendidas pelos proprie
tarios ou á revelia destes, declarando ·os fundamento> de sua 
decisão, da qual poderão os interessados recorrer para o Minis
teria da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. Este recur
so, porém, não terá effeito suspensivo. 

IV 

Deliberada a concessão do supprimcnto da licença, proce
der-se-ha immediatamente á avaliação da fiança de que trata a 
clausula 2a ou da indemnização dos prejuízos allegados pelos 
proprietuios, por meio de arbitros que serão nomeados, dous 
pelo concessionario e dons pelos proprietarios. Si h?uver em •. 
pate, será deCidido por um quinto arbitr,J, nomeado pelo Presi
dente da província. 

Si os terrenos pertencerem ao Estado, o quinto arbitro será 
nomea:lo pelo Juiz de Direito. ... 

Proferido o laudo, o concessionario será obrigado a effectuar, 
no prazo de oito dias, o deposito da fiança ou pagamento d:t 
importancia em que fôr arbitrada a indemnização, sein o quJ 
não lhe será concedido o supprimento da licença. 

v 

A indemnização de que trata a clausula antecedente será 
devida ainda quando as explorações forem feitas em terras de 
proprieda:le do concessionario ou do Estado, uma vez que ·dellas 
possa provir damno ou prejuízo aos proprietarios confron
tantes. 

VI 

Será igualmente obrigado a restabelecer á sua custa o curso 
natural das aguas que gver de desviar de seu leito pela necessi..:. 
dade dos trabalhos de exploração. 

Si o desvio dessas aguas prejudicar a terceiro, não o podet•á 
fazer sem licença deste, que poderá ser supprida mediante 
indemnização, na fórma estabelecida na clausula 4. a 

VII 

Si dos trabalhos da exploração resultar a. formação de pan
tanos ou estagnação de aguas, que possam preju1icar a saneie 
dos moradores da circumvizinhança, o concessionario será 
obrigado a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os a seu 
antigo estado. 
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VIII 

As pes:fuizas de minas por meio de cavas, poços e galerias 
no territorio desta concessão não terão logar: 

1. • Sob os edificios e a 15 metros de sua ci>·cumferencia, 
salvo na ultima hypothese, somente com consentimento ex
presso e por escripto do respectivo proprietario. Este consen
timento não poderá ser supprido pelo Presidente da província ; 

2. 0 Nos caminhos e estradas J!ublicas e a 10 metros de cada 
lado delles ; • • 

3.• Nas povoações. 

IX 

O concessionario fará levantar pla.ntas geologica e topogra
phica dos terrenos explorados, com perfis que demonstrem, 

_tanto quanto permittirem os trabalhos :rue tiver feito, a super
posição das camadas mineraes, e remetterá as ditll.s plantas, 
por intermedio da Presidencia da província, a Secretaria de 
Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, acompanhadas : 

1.• De amostras dos mesmos mineraes e das va::-iedades das 
camadas de terras ; 

2.• De uma descripção minucio.>a da possança das minas, dos 
terrenos do dominio publico e particular necessarios à mine
ração, com designação dos proprietarios, das edificações nelles 
existentes e do uso ou emprego a que são destinadas. 

Outrosim, indicará qual o meio mais apropriado para o trans
porte dos productos da mineração e qual a distancia entre 
cada uma das minas e os povoados mais proximos. 

X 

Satisfeitas as clausulas deste decreto, s.er-lhe-ha concedida 
autorização para lavrar as minas que descobrir nos lagares 
pe~r elle indicados, si provar ter a fac_uldade precisa para, pdr 
si ou por meio de companhia que organizar, manter os tr-a
balhos da mineração no estado exigido pela possança das 
minas. 

Na hypothese de não ser-lhe concedida a lavra das minas, 
como dQScobridor destas terà direito a um pren:tio fi~ado pelo 
Governo, segundo a importancia das minas, e que lhe ser:í. 
pago por aq11elle a quem forem ellas concedidas. 

No acto da concessão da lavra serão estabelecidas cojldições 
que o Governo entender convenientes no inte~esse, quer da 
mineração em geral, qu~r do Estado e dos particulares. 

Palacio do Rio de Janeiro em 13-de Maio de 1882.- Manoet 
Al'!les de Araujo. 
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DECRETO N. 8537- DE 13 DE MA:IO DE 1882 

Concede permissão a João de Lemos Pinheiro para lauar ouro e outros m'ino
raes na Prorineia de Minas Geraes . 

.Attendendo ao que Me requereu João de Lemos Pinheiro, 
Hei por bem Conceder-lhe permissão par:~. lavrar ouro e outros 
mineraes, em terrenos de sua propriedade, no município de 
S. Gonçalo de :Sapucahy, na Província de Minas Geraes, 
mediante as clausulas que com este baixam, assignada.s por 
Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario 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 Maio de 1882, 61° da lnde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

"Manoel Al1les da Araujo. 

Clausulas a que se ref""ere o Decre~o n. 8~3.,. 
desta da~a 

E' concedida a João de Lemos Pinheiro permissão para la
vrar ouro e outros mineraes nos terrenos de sua propriedade, 
que pertenceram :i. fazenda Santo Izidro, sita no município 
de S. Gonçalo de Sapucahy, na Provinciade Minas Geraes, res
peitados, porém, os direitos de terceiro. 

II 

Esta concessão vigorará pelo pr:~zo de 50 aunos, contados da 
data deste decreto. _ 

lii 

· No prazo de cinco annos, contado da mesma data, o conce~>
sionario apresentar:i. ao Presidente da província. a planta da 
medição e demarcação dos terrenos mineraes, cuja lavra dese
jar emprehender. 

·A medição e demar~ação será verificada por Engenheiro 
nomeado pelo Presidente da província, á cust3. do concessio
nario. 

Verificada a exactidão da medição passar-se-ha ao concessio
nario titulo das datas mineraes que existirem nos mencionados 
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tet·renos, devendo-se calcular cada data por 141.750 braças 
quadradas (686.070 metros quádrados). 

A planta, depois de feita a verificação e declarado nella o 
llumero de datas mineraes, será enviada. á Secretaria de Estado 
dos Nego~ios da Agricultura, Commercio e Ob?as Publicas. 

IV 

Dentro do prazo de tres mezes depois da concessão dos titulos 
das datas mineraes, o concessionario deverá provar que effe
etuou o pagament> d 1 2$ estabelecido nas Leis ns. 514, de 28 de 
Outubro de 1848 e 710 dJ 28 de Setembro de 1853, sob pena 
de ficar sem vigor esta coneessão, independentemente d: acto 
do Governo Imper~al que a declare caduca. 

v 
Antes de começar os trabalhos da lavra o conces>ionario 

apresentará á approvação do Governo Imperial a planta ou 
plano das obras para a extracção dos mineraes que tiver de 
construir, levantado ou formulado por Engenheiro de minas 
ou pessoa reconheddamente habilitada. 

Cavas, poços ou galerias não pod lrão ser feitos sob os cdifi
cios ou a 15 metros de circumferencia delles sem permissão do 
proprietario, nem sob os caminhos ou estradas publicas e a 10 
metros de cada uma de suas margens. 

VI 

O concessionario fica obrigado : 
1. • No caso d~ ser necess::trio fazer estes trabalhos, a <:olloca::.

e conservar na direcção delles Engenheiro h:tbilitado ou . •erito 
cuja :nom~ação serà confirm1da pelo Ministerio da Agricul~ura, 
Commercio e Ob~as Publicas. 

2. 0 A sujeitar-se ás instrucções e regulamentos que forem 
expedidos para a policia das minas. 

3.• A indemnizar es prejuízos causados pelos trabalhos da 
lavra, que provierem de culpa ou inobservancia dos preceitos 
da sciencia e da pratica. 

Esta indemnização consisurá na quantia que fôr ~rb~tr·ada 
pelos peritos do Governo ou em trabalhos que forem mdtcados 
para remover ou remediar o mal causado, e na olor· gação de 
prover á subsistencia dos indivíduos que se inutilisar m para o 
trabalho e das familiasdos que fallecerem em qualquer elos casos 
acima referidos. 

4.• A dar conveniente direcção ás aguas canalisadas para os 
trabalhos da lavra ou que brotarem das excavações e galeria~, de 
modo que não fiquem estagnadas nem prejudiquem a t~t·cetro. 

~i para o desvio destas aguas fôr nocessario passar por pro
prledade alheia, o concessionario pedirà préviamente o consen-
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timento do proprietario. Si este lhe fàr negado, rfl'}Uererá. ao 
Presidente da província o necessario supprimento, mediante 
fiança prestada pelo concessionario, que rcspond,mi pelos pre
juízos, perdas e damnos causados á propriedade alheia. 

Para concessão de semelhante supprimento o Presidente da 
província mandará, por editaes, intimar os proprietarios para, 
dentro de prazo razoavel que marcar, apresentarem os motivos 
J.e sua oppolilição c requererem o que julgarem neccssario a bem 
de s;u direito. 

O Presidente da província concederà ou negará o suppri
mento requerido a vista. das razões expeBdidas pelos proprie
tarios ou à revelia destes, da qual poderão os interessados 
recorrer para o Ministerio da Agricultura, CommP-rcio e Oln·as 
Publicas. Est~ recurso, porém, somente serà recebido no effeito 
devolutivo. 

Deliberada a concessão do supprimento prgceder-s~-ha imme
J.iatamente a avaliação dos prejuízos l!llegados pelos proprie
tarios. Esta avalia~ão ser:i. feita por arbitros nomeados, dous 
pelo concessionario e dous pelos proprietarios. Si houver 
empate sera decidido por um quinto arbitro nomeado pelo Pre
sidente da província. 

Proferido o laudo o concessionario será obrigado a effectuar, 
no prazo de oito dias, o deposito da fiança ou pagamento da im
portancia. em que fór arbitrada a indemnização, sem o que ll<1o 
lhe será concedido o supprimento de licença. 

5. 0 A remetter semestralmente ao Governo Imperial. por 
intermedio do Engenheiro fiscal e do Presidente da província, 
um relatorio cireumstanciado dos trabalhos em execução ou já 
concluídos, e dos resultados obtidos na lavra. 

Além destes relatorios sera obrigado a prestar quaesquer 
escla:-ecimentos que lhe forem exigidos pelo Governo ou por 
seus delegados. 

A inobservancia do que fica dito no § 1• da presente clausula 
serã punida com as penas de diminuição do prazo d:t concessão 
por um, dous ou tres annos, a arbítrio do Governo, e com a 
caducidade da mesma concessão, dada reincidencia, o que 
tambem seri applicavel á inobservancia do que se sstatue no 
§ 3.o 

Nos outros casos o Governo podera impor multa de 100$ a 
500$000. 

6.0 A rametter ao Governo amostras dos mineraes que des
cobrir e qunesquer fo_sseis que forem encontrados nas exca
vações. 

VII 

O Governo mandai"i, sempre que julgar conveniente, exa
minar os trabalhos da. lavra e inspeccionar o modo como são 
cumpridas a<>cla.usulas desta concessão. O concessionario será 
obrigado a prestar aos inspectores os esclarecimentos de que 
carecerem p1ra odesempEmho de sua commissão. 
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VIII 

S"m permissão do Governo não poder à o concessionario dividir 
o territorio quo lhe fór concedido, e por sua morte seus repre
sentantes serão obrigados a executar rigorosamente esta clau
sula, sob pena de perda da coacessão. 

IX 

Caduca esta concessão : 
1. 0 Não sendo inaugurados os trabalhos deu tro de dous annos 

contados desta data ; 
2. 0 Ptr abandono; 
3. 0 Deixando de lavrar a jazida por mais de 30 dias, sem 

causa de força maior devidamente provada; 
Nesta ultima hypothese, a suspensão dos trabalhos não e:s:ce

der:i o praw que fôr marcado pelo Governo para a remoção das 
causas que a tiverem determinado. 

4. g No caso de reincidencia de infracção a que e.>tllja im
posta peoo. pecuniaria. 

X 

A infracção de qualquer destas clausulas, para a qual 
se não tenha estabelecido pena especial, será punida com a 
multa de 100$ a 500$000. 

XI 

Q concessionario só poder:i transferir esta concessão a 
companhia que organizar, ou por successão legitima, portes
tamento ou adjudic:tção para pagamento do credores, prece
dendo, porém, permissão do Governo, que a não concederá si os 
concessionarios propostos não tiverem as faculdades precisas. 

XII 

Si a companhi;~. fót· estrangeira serii obrigada a constituir 
no Brazil pessoa habilitada para representai-a activa e pas
sivamente om Jaizo ou fóra delle, ficando estabelecido desde 
ja que as questões suscitadas entre ella e os narticulares serão 
discutidas e definitivamente resolvidas nos Tribunaes do Im
perio, de conformidade com a respoctiva legislação, e as que 
Ee levantarem entre clla o o Governo Imperial pot· arbitros. 

XJII 

A decisão arbitral serà. dada por um só arbitro, si as partes 
accordarem no mesmo individuo; no caso contrario, p0~cm, 
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cada uma non:eará seu arbitro, sendo o terceiro, cujo voto será 
decisivo, nomeado por accôrdo de ambas as partes. Não se che
gando a este accôrdo, o Governo apresentará um e o concessio
na.rio outro nome de pessoa reconhecidamente qualificada e a 
sorte decidirá entre ella.s. 

Pala.cio do Rio de Janeiro em 13 de Maio de 1882.-M anoel 
Alves d'e Anzujo. 

DECRETO N. 8538 -DE 13 DE ~!AIO DE 1882 

Concede pcrmis$ão a Guilherme Frandseo Jo11cs para explora; ouro c eu-
tros míncracs na Provincia de Goyaz. 

Attendendo ao que Me requereu Guilherme Francisco 
Jones, Hei por bem Conceder-lhe permissiio para explorar 
ouro e outros mineracs no rio Claro c seus affiuentes, na Pro
vin•:ia de Goyaz, mediante as clausulas que com este baixam, 
assignadas por Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho. 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da AgTicultura, 
Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido c 
f<Jca execuL;;r. Palacio do Rio de Janeiro em 13 de )faia dP 
1882, 61° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

J!anoel Alves de Araujo. 

Clausul:1s a que se t•erere o Decreto n. 8~38 
desta dat.a 

E' concedido o prazo de dons annos, contados desta data, a 
Guilherme FraJ!cisco jones para,. sem prejuízo dos direitos 
de terceiro, explon1r jazidas de ouro e outros mineraes no 
Rio Claro e seus affiuentes, da Província de Goyaz. 

H 

As explorações poderão ser feilas por qualquer dos modos 
recommendndos pela sciencia. As que se tiverem de f<~zer 
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em terrenos possuídos, por meio de sondagens, cavas, poços, 
galerias ou a céo aberto, não poderão ser executadas sem au
torização escripta dos proprietarios. Si esta, porém, lhe fôr 
negada, poderá ser supprida pela Presidencia dt1 província, 
mediante fiança prestada pelo concessionario, que responderá 
pela indemnização de todos os prej uizos, perdas e damnos 
causados aos proprietarios. 

Para concessão de semelhante supprimento o Presidente 
da província mandará por editaes intimar os proprietarios 
para, dentro de prazo razoavel que marcar, apresentarem os 
motivos de sua opposição e reque1·erem o que julgarem 
necessario a seu direito. 

III 

O Presidente da província concederá ou negará o suppri
mento requerido á vista das razões expandidas pelos proprie
tarios, ou á revelia destes, dedarando os fundamentos de 
sua decisão, da qual pod~rão os interessados recorrer para 
o i\Iinisterio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 
Este recurso, porém, não terá effeito suspensivo. 

IV 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, proce
uer-se- h a immediatamente á avali1:ção da fiança de que trata 
a clausula 2a ou da indemnização dos prejuízos allegados 
pelos proprietarios, por meio de arbitras que ~erào nomeados, 
dous pelo coneessionario e dous pelo proprietarios ; si 
houver empate, será decidido por um quinto arbitro no
meado pelo Presidente da província. Si os terrenos perten
cerem ao Estado, o quinto arbitro será nomeado pelo Juiz de 
Direito. 

Proferido o laudo, o concessionario será obrigado a effectuar 
no prazo de oito dias o deposito da fiança ou pagamento da 
importancia em que fôr arbitrada a indemnização, sem o que 
não lhe será concedido o supprimento da licença. 

v 

A indemnizaçiio de que trata a clausula antecedente, será 
devida ainda quando as explorações forem feit<1s em ten-enos 
de propriedade do concessionario ou do Estado, uma vez que 
della possa provir damno ou prejuízo aos proprietarios 
confrontan tes. 

VI 

Será igualmente obrigado a restabelecer á sua custa o curso 
natural das aguas que tiver de desviar de seu leito pela ne
cessidade dos trabalhos de exploraçlo. 



ACTOS DO PODER ~ECUTIVO 

Si o desvio dessas aguas prejudicar a terceiro, não o poderá 
fazer sem licença deste, que poderá ser supprida, mediante 
indemnização, na fórm,, estnhelecida na clausula 4." 

VII 

i dos trabalhos da exploraçiio resultar a formação de pan· 
t:mos ou estagnação de aguas que possaffi prejudicar a ~aude 
do~ moradore~ da circumvizinha.nça, o cont:essionario será 
obrigado a deseccar os terrenos alagados, r~tituindo-os ao 
seu l!ntigo estado. 

VIII 

As pesquizas de minas por meio de cavas, po~os e galerias 
no ter rito rio destn conces~ii;J não terão logn r: 

1. 0 Sob os edilicios c a 15 metros de sua eircumferencia, 
salvo na ultim:: hypothese sómente com consentimento ex
presso n por escriplo do respectivo proprietai'io; 

Este consentimento niio poderú ser supprido pela Prcsi
dencia da província. 

2. o Nos caminhos e e<;~radas publicas e a 10 metros de 
cada fado delles ; 

;3. 0 Nns povoações. 

IX 

O concessionario fari1 fevantnr planta~ geofogica e topogra
phica dos terr<lDos explorados. com pertis que demonstrem, 

·tanto quanto permittirem os trabnlhos que tiver feito, a su
perposiçlio das e~•madas minerne>, e remetterá as ditas pl~n
tas, por intermedio dn Presielencia da província, á Secretaria 
de Estado dos Neg-ocios da Agricultur:•, Commercio e Obras 
Publicas, acompanhadas: 

1. o De amostras dos mesmgs minorae> e das variedades das 
cnmad:1s de terr:J ; 

2. 0 De uma descrípçiio minuciosa da pos~auçn das minas, 
dos terrenos de domínio publico e particular, necessarios á 
mineração, eom designaçiío <lo~ prnprietnrio;;, das edificações 
nellos existentes e do uso ;:,u emprego a que são destinado~. 

Outrosim. indicarü qunl o weio mais apropriado para o 
tr~nsporte dos prolluetos Jn mineraçã.J e qual a distancia 
entre cad.~ uma ú~s minas c os povo:~dos mais proximos. 

S<Jtisfeitas ns clausulas deste <leOO'eto, ser-fhe-ha concedida 
:•utoriza~;ão p~ra bvr:1r ns minas que descobrir no~ lo.~·ares 
vor eile indicados, s1 provar ter ;; faculdad~ preei><a para, 

PODEO c:<E:OTIVO {882 ·'"Ü 
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por si ou por meio de companhia que organizar, encetar os 
trabalhos de mineração, no estado exigido pela possança das 
minas. 

Na hypothese de não ser-lhe concedida a lavra das minas, 
como descobridor destas terá direito a um premio fixado pelo 
Governo, segundo a importancia das minas, e que lhe será 
pago por aquelle a quem forem ellas concedidas. 

No acto da concessão da lavra serão estabelecidas as con
dições que o Governo entender convenientes no interesse 
quer da mineração em geral, quer do Estado ou dos parti: 
culares. 

Pala cio do Rio de Janeiro em 13 de Maio de 1882.- llfanoel 
Alves de Ataujo. 

·DECRETO N. 8539-DE 13 DE 1\IAJO DE 1882 

Autoriza a contrat~r com a Companhia Espírito Santo e Campos o seniço da 
navegação-põi" vapor entro o porto do Rio d(Janeiro e os de S. Matheus 

o CaraYellas. 

Usando da autorização conferida pelo paragrapho unico, 
art. 7o da Lei n. 3017 de 5 de Novembro de 1880, Hei por bem 
Autorizar a celebração do contrato com a Çompanhia Espírito 
Santo e Campos para o serviço da navegaçao por vapor entre 
esta capital e os portos de S. Matheus e Caravellas, compre
hendendo as linhas fluviaes do Rio Doce e Mucury, segundo 
as clausulas que com este baixam, assignadas por Manoel 
Alves dr. Araujo, 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 Mt~io de i882, 6fo da Independeu
cia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

Clausulas a que se ref"ere o Decreto 
n. 8S39 desta data 

I 

· A Companhia Espírito· S:mto e Campos oi.Jrig-ar-se-ha a 
fa?:er mensalmente duas viagens redondas, uma do porto do 
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Rio de Janeiro ao de Caravellas, na Província da Bahia, outra 
do mesmo porto ao S. Matheus, na Província do Espírito 
Santo. 

Na primeira destas viagens h·averá as seguintes escaias: Ita
pemirim, Piuma, Victoria, Regencia, Rio Doce, Linhares, 
S. José de Porto Alegre e Santa Clara, no Mucury ; na se
gunda ltapemirim, Benevente, Guarapary, Victoria e Santa 
Cruz. 

Além destas, a companhia poderá estabelecer outras escalas, 
uma vez que este augmento de serviço não importe transgres
são de qualquer das clausulas do contrato que celebrar. 

li 

Os vapores empregados nas linhas de navegação acima 
mencionados entrarão sempre na ida nos portos de Benevente 
e Santa Cruz ; na volta, porém, receberão na respectiva barra 
passageiros, carga~ e as malas de correspondencia. 

III 

A companhia continuará a manter a navegação do rio 
Mucury, podendo empregar nella as pranchas pertencentes 
ao Estado, de que está de posse ; mas desde que o Governo 
Imperial entender que esta navegação póde ser supprimida, 
a escala de S. José de Porto Alegre será substituída pela do 
porto de Leopoldina (S. José de Peruipe). 

IV 

Para o serviço das duas linhas de navegação e para a linha 
fluvial do Rio Doce, a companhia deverá apresentar á aceita
ção do Ministro da Agricultura, Commercio e Obras Publicas 
vapores novos, construidos pelos m~lhores systemas, e adap
tados ao servi co para que são destinados, devendo os primei
ros ter capacidade para 50 passageiros de ré, pelo menos, es
paço sufficiente, debaixo de coberta, para i06 passageiros de 
convez, e o da linhn fluvial, além de accommodações para 
passageiros, de7erá ter força sufficientc para rebocar pranchas 
e canôas carregadas. 

Fica a arbítrio da companhia designar as dimensões, força 
e calado destes navios, comtanto que estas condições estejam 
de accôrdo com o contrato que, em virtude deste direito, ce
lebrar, cuja inexecução não poderá em nenhum caso ser jus
tificada, si provier de qualquer daquellas · ,- . ~ 

A compan~ia ~presentará o vapor ~~ l.MR~I' !le s~, 
mezes, o pnme1ro dos outros no pr. _ ~~_:zes.tlê D ~-
timo, no de ~O mezes. Todos estes r~ r.ontam-se da fa?::Ja'f~q__,· .... 
do contrato que celebrar. -y~ 

* ~ 

* 
DEP~T~. 0 os 
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v 

Emquanto não terminarem os prazos ela clausula anterior 
a companhia poderá fazer o serviço que contr~tar com os 
vapores de stia propriedade, actualmente empregados nas 
linhas a seu cargo, ou tlinda fretar navios, comtanto que 
estes possuam, o mais approximadamente possíveL r:s con
dições estabelecidas na mesma cbusula. 

VI 

Ao recebimento dos novos vapores précederá exame de 
profissionaes nomeados pelo Ministro da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, sob a presidencia do Inspector d11 
navegação subvencionada. 

O exame versará sobre o preenchimento das condições do 
contrato, o que não importa prohibição de acrescentnr-se 
quaesq1.1er observações relativas ao assumpto, que convenha 
trazer ao conhecimento do Governo. 

VIl 

Os vapores empregados no ~erviço contratado seriio naeio· 
nalisados brazileiros e isentos de qualquer imposto de trans
missão de propriedade e matricula ; gozarão de todos os 
privilegios e isenções de raquetes, observando-se com as 
respectivas tripolações o me~mo que se prntica com o~ 
navios de guerra nacionaes, sem qur, por isso, fiquem isentos 
dos regulamentos policiaes e de Alfandeg<~. 

VIII 

O rrazo de cada viagem redond~, tanto na. linhn. tl.e C;tra
'fcllas, como na de S. :II:1theus, n:w excedera de i5 drns. 

IX 

Os dins c horas da pnrtida e cheg~dn dos vapores e n 
tempo da demora em cada porto das escalns. assim como o 
preço das passagens e fretes, serã(l reg-ulados em tabellas 
organizndas pela companhia, de accôrdo com a Directoria 
Gernl dos Correios, o npprovadas pelo Ministro da A~Ticultura, 
Commercio e Obras Pe.blirns, sendo revistas sempre que o 
Governo, de accôrdo com a compnnhia, entender conve
niente. Os prazos de demora srriio contados por horas H leis, 
~sol n sol, do momento em que os vnpores fundenrem, 
ainda que seja em domingo ou f"ri,1do. 
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X 

As Alfandegas dos portos, em que os vapores têm de tocar, 
expedirão os despachos necessarios para o desembarque ou 
embarque da carga, ou das encommendas, com preferencia á 
descarga ou carga de qualquer embarcação e sem embargo 
de domingos ou dias feriados; admittindo por conseguinte a 
despacho o que lwuver de ser transportado por aquelles va
pores. a quem os. Presidentes das 11rovincias, dentro das 
suas faculdades, prestarão auxilio e protecção de que carece
rem para a continuação de 6Ua viagem dentro do devido 
tempo, e em cumprimento do contrato com o Governo Impe
rial, pagas pela companhia todas a~ despezas, nos casos em 
que ellas tiverem Ioga r. 

XI 

As repartições do Correio deveriío ter as suas malas sempre 
promptas a tempo de não retardar a viagem dos vapores além 
da hora marcada. 

XII 

As passagens e fretes por conta do Estado ~;ozarão do aba
timento de 15 °/o nos preços das respectivas tabellas. 

Tratando-se dos individuas mencionados na clausula 13, 
n. 3, e excedendo a 20 o seu numero, o abatimento será o 
que se acha fixado alli. 

XIII 

A companhia transportará gratuitamente: 
i. • As malas do Correio, obrigando-se n recebei-as e en

treg31-as nas estacões eompetentes ; pas~ando recibo os 
commandantes dos vapores ou os ngentes dn companhia, e 
exigindo-c> das mesmas estações; ou das pessoas por ellas 
autorizadas; 

2. o Tres passageiros de ré em cada viagem, para o norte 
ou para o sul, sem eomedorios; 

3. o Até 20 colonos, immigranteg ou retirantes, com suas 
bagagens, em cnda viagem, para o norte ou para o sul, 
correndo as comedorias por conta do Governo ; 

Dos que excederem áq uelle numero cobrar:i só mente 50 •f o 
uo preço estabelecido na respectiva tabell;J. 

4." O Inspector da navegação subvencionada, á ré e com 
comedorias, quando for percorrer a linha: 

5.• Os empregados do Correio, incumbidos de inspeccio
nar as administracões ou agencias postoes, tam.bem á ré e 
com comedorias ; · 
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6. o O empregado do Correio, encarregado da conducção 
das malas, fornecendo, neste caso, escaler tripolado para o 
transporte das mesmas, de bordo para terra e vice-versa; 

7. o Quaesquer som mas de dinhtiro do Estado ; 
Estas remessas serão encaixotadas na fórma das instrucções 

em vigor e entregues os volumes, que as contiverem, aos 
commandantes dos v;1pores, sem obrigação de procederem 
elles á contngem e conferencia das mesmas sommas, assi
gnados préviamente os conhecimentos de embarque, segundo 
os estylos commerciaes. 

Fica entendido que a restituição dos volumes sem signal 
exterior de violação isenta os commandantes de toda e 
qualquer responS<1bilidade, e que os riscos de 1•mbarque e 
desembarque correrão por conta dos respectivos Governos. 

8.• As sementes, mudas de plantas e objectos de historia 
natural destinados aos jardins publicos e museus do Imperio. 

XIV 

Os passageiros de 3• classe poderão levar sua matalota
gem, razendo-se, neste caso, reducções nos preços das pas
sagens, uma vez que não façam cozinha a bord~, e tomem 
suas refeições á hora designada para os demais passageiros 
e no Jogar para isso destinado. 

XV 

A companhia ficará sujeita ás seguintes multas: 
t.a De quantia igual á subven~âo, si não effectuar al

guma das viagens estipuladas ; 
2. • De i: 000$ a (1,:000$, além da perda da subvenção res

pectiva, si a viagem começada fôr interrompida, salvo si 
a interrupção fôr causada por força maior, caso em que 
a companhia só terá direito á quota da subvenção corres
pondente ao numero de milhas que o vapor tiver percorrido; 

3. • De tJOon de cada prazo de 12 horas que exceder ao 
que fôr marcado, quer para a partida, quer para a che
gada dos paquetes, do ou no porto do Rio de Janeiro, salvo 
caso de força maior ; 

(!,.• De iOOi$ a ãOO!? pela demora na entrega e recebi
mento das malas do Correio e pelo extravio ou máo acondi
cionamento das ditas m:~las a bordo; 

5. a De 250~ de cada hora que antecipar ou retardar a par· 
tida de seus pa1]uetes nos portos de esc:.la, salvo no caso ~e 
ser necessario :~proveitar a maré, precedendo, porém, auton
zação escripta do Presidente da província, ou da autoridade 
mais g-raduada do porto em que se achar o paquet'l; 

6.• De !008 a 500/J pela inobservancia de qualquer das 
clausulas do contr;•to que celebrar de accurdo com as deste 
decreto, e para as quaes não haja pena especial. 
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XVI 

O Coverno Imperial obrigar-se-ha a pagar á companhia, por 
viagem redonda, na linha de Caravellas a subvenção de 
3:0006, e na de S. Matheus a de 2:000/$; effectuando-se o 
pagamento no Thesouro Nacional, á vista de attl)stado do fiscal 
da navegação, rubricado pelo Director Geral dos Correios e á 
requisiç!io do Ministerio da Agricultura, Cummercio e Obras 
Publicas, deduzidas as multas em que houver incorrido a 
companhi3. 

XVII 

No caso de innavegabilidade de algum dos vapores da com
panhia, poderá ella, mediante prévia licença do Governo, 
fretar outro vapor nas condicões exigidas na clausula 3a, e 
quando de todo não puder obter vapor que as reuna, nas 
que mais se approximarem, para substituir provisoriamente 
aquelle. 

XVIII 

A interrupção do serviço contratado, por mais de um mez, 
em todo ou em parte destas linh11s, sem ser por effeito de 
força maior, sujeitará a companhia á indemnizarão de todas 
as despezas que o Governo fizer para a continuação do ~erviço 
durante o tempo da interrupção. 

No caso de :1b11ndono, além da caducidade do contrato, que 
fôr celehrado, fic:ll'á 3 companhia obrigada a pa~ar ao Go7erno 
metade da subvenç:"lo annual que receber, entendendo-se por 
abandono a interrupção do servico por mais de tres mezes, 
salvo o caso de força maio1·. · 

XIX 

Os vapores empre~ados nas linhas de que tratam estas 
clausulas terão os sobresalentes, aprestos, material, objectos 
de serviço dos p:•ssagriros, numero de officiaes, machinistas, 
foguistas e praças de equipagem quB forem ou tiverem sido 
marcadas no acto do recebimento dos navios pelo Gnverno, 
ficando a cargo do Inspector da navegação a tisealisação da 
fiel ob~ervancia desta clausula. 

Terão tauabem tantas cintas de salvação quantas forem as 
pessoas de sua lotação, e bem a~sim o numero de embarcacões 
menores correspondente á mesma lolaçiio. · 

Nestes navios haverá sempre ambulancias com os medica
mentos e instrumentos mais necessarios, e Jogar reservado 
para os doentes. 
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XX 

Estes vapores serão vistoriados de quatro em quatro mezes, 
sem prejuízo das v~torias exigidas pela legislação ;vigente. 

O exame far-se-htt no navio completamente descarregado, no 
porto do_ Rio de Janeiro, na presença do fiscal aa navegação 
suhv-encwnada. 

XXI 

O Governo Imperial p:ll1er:'• law:~r mão dos vapo1es da 
companhia para o serviço do Estado, mediante prévio accôr
do quanto ao preço do fretamento on da compra, deYendü 
este, no caso de de~accôrdo, ser lixado por arbitros. Na 
hypothese de fretamento para o serviço de guerra, correrú 
por conta do Governo o premio do seguro pelo risco de 
guerra, continmndo a companhia a correr o risco marítimo. 

Em qualquer destas hypothcse~, os vapores exigidos pelo 
Go.-erno serão substituídos por outros nas condirões estipu
I<Jtlas n:,J. clausuln lt•, e dwtro úo:: prnos alli design:1dos. 

As questões que se suseitar;'m entre o Governo e 3 com
flanh.ia serilo resolvidns por arbitres. 

Si us pt1rte~ contr;Jtnntes n~o ·<h'GoJruarem. no mesmo ar
Litro, cada uma nomeará o seu, e estes começarão os !!·aba
lhos por designar o terceiro, cujú voto será definitivo. Não 
havendo ai~côrdo sobre este terceiro arbitro, cada uma indicará 
um Conselheiro de Estado, e entre estes decidirá a wrte. 

E' prohibido ú compnnlli<:, s:1b pena de c~ducidad(~ (lo respe
cti\'o contrato. commerciar por sna conta nos mercados com
prehcndidos nas linhas de navegação de que se incumbir, nüo 
se estendendo est'l prohibição aos ;·espectivos accionistns. 

XX!Y 

A partida dos vapores ;;ó poderú ser demorada ou transfe
rida por ordem por escripto do Governo Imperial ou dos 
Presidentes de !Jrovincia. 

XXV 

Os casos de força maior serão justificados per~nte o Go
verno Imperial, que julgará de sua procedencia á vista 
das p.rovas exhibidas. 
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XXVI 

A companhia entrará para o 'fhesouro Nacional com a 
quota de i/2 % dt~ subvenção que lhe é concedida, para 
remunerar o servico da fiscalisacão uns linhas subvenciona-
dns. • • 

XXVII 

Hnverá sempre um vapor de sobresalent!l pDrn substituir 
qualquer <los outros empr_egados nestas linhas. 

XXVIII 

A companhia organizará a estatística do movimento dos 
passageiros e cargas t1·ansportados nos paquetes, de accôrdo 
eom o modelo adaptado pelo i\linisterio da Ag-ricultura, 
Commercio e Obras Publicas, e remeLtení. pelo meno~ ~emcs
tralmentP, a demonstraç:io npproxirnada da receit:1 t' de~
p::za de cadn uma das esra las. 

XXIX 

A companhia não ter:\ direito a exigir outros favo~e5 ou 
isenções além dos designado~ nestas clausulas. 

XXX 

O contrato vig-ornrá pelo prazo de cinco annos, contados 
do din i de Julho do corrente anuo. 

Findo o pr11zo, a companhia serú preferida ern igualuade 
de circurnstancias. 

XXXI 

Antes da assignatura do contr11to, n companhia depositará 
no Thesouro Nacional a quantia ou valor de 30: 000~ para 
garantia d3 execução do ~obredito contrato. 

Esse d•)posito será levantado tlesde que fôr apresentado e· 
aceito o primeiro vapor novo, que deve ser empreg-ado no 
serviço contratado, ficando elle hypothecado á execut;:io do 
respectivo contrato. 

Palacio do Rio de Jaf.leiro em i3 de Maio de i882.-5fanoel 
Alves de Araujo. 
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DECRETO N. 854.0 - DE 20 DE MAIO DE 1882 

Declara sem etfcito o Decreto n. 8033 de t6 de Março do i88L 

Attendt>ndo ao que Me requereu Theophilo Domingos 
Alves Ribeiro, Hei por bem Decl3rar sem ell"eilo o 
Decreto n. 8033 de Hi de Março de 1881, o qual con>iderou 
caduca a conces,ão, feita pelo Decreto n. 7508 de i de Ou
tubro de 1879, da g-_arantin de juros de 7 •;. ao anno, sobre 
o capilal de 300:000~, á companhin que organizasse para o 
estabelecimento de um engenho eentral, destin:tdo ao fa
iJrico de assuear de canna, no rímnicipio da Leopoldina, 
Província 1fe Minas Geraes, 11cando ern vigor este ullimo de
creto com a reducr;ão do juro garantido a 6•/., e a obri
gaç<io de concluir tod~1s as obras dentro do prazo de: um 
anno, contado do din, em que tivemm começo, na fórma do 
art. 19, § 1•, do Regulamento approvado pelo Decreto 
n. ~:j57 de 24 de Dezembro do anno proximo passado; cujas 
clamulas seriio observadas em relação a todos os direitos e 
obrigações do concessionario. 

l'tlanoel Alves de Araujo, do Mett Conselho, .Ministro c se
w.etario de Estado dos Negocias d;~ Agricultura, Comrnercio 
e Obras Publicas, ;,~sim o lenha ''ntendido e fnça executar. 
Palacio do Hio de Juneiro em 20 de llaio de 1882, ôi• da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sun 3!ugestadc o Impendor. 

Jf anoet Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8541 -DE 20 DE MAIO DE 1.882 

.-\.pprova, co m modilieaçõe,, os estatutos da Companhia cstradl deferr.o-
~ amai do Rio Novo, e autoriza-a ; funceionàr~ · . 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia estrada de 
ferro- Ramal do Rio Novo-, devidamente representada, e de 
conformidade com a Minha Immediata Resolução de 13 do 
corrente mez, tomada sobre parecer da Secção dos Negocios do 
Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 30 de 
Março proximo passado, Hei por bem Conceder-lhe autorização 
para fJl.llccionar, e Approvar seus estatutos, com as modifica-. 
ções que com este baixam, assignadas por Manoel Alves de 
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Araujo, 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 Maio de 1882, 61° da Independencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Ma.gestade o Imperador. 

M anoet Al11es de Araujo. 

Modificações a que se ret"ereo Decr·eto n. 8~41 
desta data 

I 

Ao art. 6° in fine, act"escente-se- os accionistas são respon
saveis pelo valor das acções que lhes forem distribuídas. 

li 

Na ultima parte do art. 7°, acrescente-se- e quando a deci
são fô r coR traria recorrc·rá para a assembléa geral. 

IIl 

Ao ac·t. 9o, addite-se- os accionistas de menos de cinco 
acçõcs tê:n o direito à e assistir e discutir na reunião da assem
bléa geral. 

IV 

No art. i O, subst tua-se as palavras- acho representado
até o fim, pelas seguinte~- compareça metade dos acdonistas. 

N~. segunda parte deste artigo, depois das palavras- qualquer 
que '>e,; a - int·~rcale-se o seguinte- o numero de accionistas 
e.- O mais como está. 

v 

No art. 16, acrescente-se- Si a directoria não fizer a con
vocação, poderá. ser feita pelos accionistas requerentes, decla
rando-se o motivo por que assim procede-se. 

VI 

No fim do primeiro período do 
servirão tres annos.- O mais como 
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nenhum director entrará em exercício sem possuir 25 a~ções 
as quaes serão inalienaveis emquanto durarem suas funcçõe 
e não forem julgadas as contas. 

VII 

Ao art. 20, acrescente-se - no caso de vaga proceder-se-ha 
ú eleição de ·no;·o director para preenchel-a. 

VIII 

No final do primeit·o período do§ 3° do art. 21, acrescente-se 
- com dependencia da approvação da assembléa get·al. 

Fica eliminada a 2a parte deste paragrapho. 

IX 

No fim do art. 26, acrescente-se - submettendo i appro
vação da assemOléa geral. 

Palacio do Rio do Janeiro em 20 de Maio de 1882.-U anael 
Alves de A.raujo. 

Estatutos da Companhia-Ramal do Rio Novo 

Art. 1.0 A Companhia denominada -Ramal do Rio Novo, 
propõe-se a constr·uir uma estrada de ferro do bitola estreita 
entre um:1 estaç,ão da União Mineira e a cidade do Rio Novo. 

Par-a es-;e fim a companhia toma a si com todas as obrigações 
e direitos o contrato feito pelo Engenheiro Eduardo Mendes 
Limocir0 '' Ernesto Betim Paes Leme, com a Proviscia de 
Minas, indomnizauclo os concessionarios de todas as despezas 
feiLas com os primeiros estudos, organização de planta e 
projecto e mais trabalhos que tiveram p:•ra obtenção do pi'"i
vilegio. 

Caso, porém, l1 ernpreZ<\ não vã adianto, continuarão os con
cessionarios na posse do seu contrato. 

Art. 2.o Log-o que estes estatutos forem approvados pelo 
Governo Imporia! a companhia considerar-se-ha constituída. 
tendo a sua sede na cidade do Rio Novo. 

Art. 3. 0 A duração da comp:mhia set·à de cincoenta ann?s. 
_Art. 4. 0 O capital da companhia serà de 200:000~, dls

tnbuidos por i.OUO acções de 2005; cada uma. Sómente a as
sembléa g-ei"al dos ar!cionist.as poderá determinar o augmento 
dest~ capital, caso julgue necessario, prescrevendo o modo 
prahc? de sua admissrio, mediante approvação do Governo 
I:mper1a!. 
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Art. 5.0 As acções serão nominativas e sua transferencia se 
fará por termo lavrado em livro especial. 

Sea pagamento se fará por chamadas nunca maiores de 
10 oJ0 , annunciadas com um mez de antecedencia nos jornaes 
mais lidos da Côrte e em um das provincias. 

Art. 6.o O pagamento das 'acções passadas posteriormente, 
ilepois de r<:lalizadas uma ou mais entradas das primitivas, se 
fàrá por dous modos : ou seus donos no acto de as subscreverem 
pagarão todas as entradas que já tiverem as primitivas, col
locando-se em pé de igualdade com os outros accionistas, ou 
satisfarão apenas a primeira entrada, continuando a fazer as 
outras por occasião das chamadas geraes. 

Para essas acções, porém, as entradas serão sempre de 
10 °f0 , embora a chamada geral seja menor. até que tenham 
ellas attingido ás quantias em que já estiverem as primitivas. 

Si mesmo no intervallo das chamadas os donos dessas acções 
quizerem ir fazendo entradas mesmo menores de 10 °/0 para 
se irem approximando das primitivas, poderão fazel-o. Isto, 
porém, não os desobrigará das entradas de 10 of0 , por occasião 
das chamadas geraes. 

Art. 7. 0 O accionista que não fizer a sua entrada no 
prazo annunciado pagarti uma multa de 10 o,lo sobre o valor 
da chamada, si a fizer dentro de um mez depois do termo do 
primeiro prazo; perdendo todos seus direitos e quantias já 
arrecadadas si, findo esse segundo prazo, não tiver satisfeito 
a entrada e multa. 

A directoria, porém, poder:i relevar o accionista do com
misse, quando julgar attendiveis as razões. allegadas. 

Art. 8.e Por fallecimento de qualquer accionista passarão 
aos seus herdeiros todos os seus direites e obrigações. 

Art. 9. 0 Para tomar parte nas deliberações da assembléa 
geral é preciso possuir pelo menos cinco acções, devendo sua 
posse datar de, pelo menos, seis mezes antes de sua con
vocação. Esta ultima restricção não se estende :i primeira 
reunião da assembléa. 

Art. 10. A assembléa geral dos accionistas não poderá 
funccionar sem que se ache representada, pelo menos, a quarta 
parte do capital realizado. 
· Não se verificando essa condição na primeira reunião, con
vocar-se-ha outra para 15 dias depois, na qual poder-se-ha 
deliberar, qualquer que seja o capital represeatado. Exceptua-se 
o caso de mo<'lificação ou reforma de estatutos, no qual será 
imprescindivel a ref!resentação de mais da metade do co.pital 
realizado. 

Art. H. O acci<:mista que não puder comparecer á assembléa 
geral poder-se-ha fazer representar por procuração a outro 
accionista, salvo o caso de eleição de directoria e da commissão 
fiscal, em cuja eleição não se a:lmittem votos por procuração. 

Art. 12. Os votos serão contados por dezenas de acções; 
tendo um voto o individuo que possuir de cinco a dez acções, 
Elous de dez a vinte, etc. Nenhum accionista, porém, poderá 
possuir mais de vinte votos. 
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Art. 13. Serão admittidos á assembléa geral, ex:hibindo pré
viamente os seus títulos, os tutores por seus pupillos, os maridos 
por suas mulheres e um dos membros de qualquer firma social 
ou corporação. 

Art. 14. Haverá assembléa geral para prestação de contas e 
eleição de directoria no primeiro mez de ·cada anno e em um 
dia marcado pela ·directoria. 

Art. 15. A assembléa geral será presidida pelo maior accio
nista presente, ou pelo immediato, caso este se recuse. No caso 
de empate, a sorte decidirá, não podendo fazer parte da mesa 
da assembléa geral os membros da directoria ou conselho fiscal. 

Art. 16. A assemt>léa geral só poderá ser convocada extraor
dinariamente pela directoria, por deliberação propria ou à re
;uisição da commissão fiscal ou de um numero de accionistas 
que represente, pelo m9nos, um decimo do capital realizado. 
Essa convocação será feita com antecedencia de 15 dias pelos 
jornaes mais lidos da Côrte e por um da província. 

Art. 17. Só se tratará na assembléa geral e:x:traordinaria do 
assumpto para que foi ella convocada. 

Art. 18. A companhia será dirigida por' tres directores, que 
só poderão ser eleitos pela assembléa geral d'entre os accio
nistas votantes. Exceptua-se a primeira directoria, que fica 
composta dos seguintes accionistas : Commendador Francisco 
Ferreira de Assis Fonseca, José Custodio Ferreira e Engenheiro 
Eduardo Mendes Limoeiro, que, como taes, assignam estes 
estatutos e cujas funcções durarão quatro annos, a contar da 
approvação dos estatutos. 

Art. 19. A directoria 53 reunirá ordinariamente em um 
dos seis ultimos dias de cada mez ; e extraordinariamente quando 
exijam os negocias da companhia, no Jogar, dia e hora mar
cados pelo presidente, ou por quem suas vezes fizer. 

Art. 20. O director que faltar a tres reuniões consecutivas, 
considerar-se-ha ter resignado o Jogar, salvo o caso de molestia, 
devidamente provada, ou s·~rviç3 da companhia. Neste e em 
outros casos de impedimento de qualquer director, a directoria 
nomeará o seu substituto. 

Art. 21. Compete à directoria : 
§ f.o Nomear, d'entre os S3US membros, um presid(mte, 

que presida ás reuniões e faça executar as suas resoluções, e 
um secretario, que organize a acta das sessões. 

§ 2. o Fazer os contratos de compra, venda ou empreitada. 
§ 3. 0 Nomear todos os empregados necessarios e demittil-os 

quando convier, marcando os ordenados, que nestes estatutos 
não estiverem designados. 

E:s:ceptua-se ainda durante os quatro primeiros annos o 
ca'!"go de Engenheiro, que gerá exercido pelo Engenheiro 
Eduardo Mendes Limoeiro, que escolherá os auxiliares de 
sua exclusiva confiança . 
. § 4. 0 Rec0lher a um Banco acreditado os dinheiros que não 

tiverem immediata applicação. 
§ 5. • Fechar as coa tas no fim de cada semestre, e fazer 

dividendo dos lucros liquidas nos mezes de Janeiro e Julho. 
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§ 6. o Apresentar annualmente o balanço do anno anterior 
e um circumstanciado relatorio do estado da companhia. 

§ 7. o Facilitar á commissão fiscal o exame da escripturação, 
do archivo e dar as informações pedidas. 

§ 8.• Decidir, emfim, sobre todos os negocias da compa
nhia, para o que lhe são conferidos plenos poderes. 

Art. 21. A directoria é competente para representar a com
panhia, em Juizo, activa e passivamente. 

Art. 22. O presidente ser:i remunerado com 3:000$ an
nuaes, e os outros directores com 2:400$000. O Engenheiro 
em chefe, que será tambem o gerente, com ê:OOO$ an
nuaes. 

Art. 23. Haverá uma commissãq fiscal nomeada pela as
sembléa geral e composta de tres membros, cujo mais votado 
ser:i o relator. Essa commissão examinará as contas da dire
ctoria e o estado quer financeiro quer administrativo da 
companhia, do que tudo fará sciente á assembléa geral dos 
accionistas. 

Art. 24. Dos lucros líquidos de cada semestre se deduzirão 
2 °/0 para fundo de reserva, o qual é exclusivamente destinado 
a fazer face ás perdas do capital social desfalcado, ou ao 
reparo das obras da companhia. 

O fundo de reserva será convertido em apolices da divida 
publica geral ou provinciaes, que gozarem dos mesmos pri
vilegias das geraes, ou em bilhetes do Thesouro ou em letras 
hypothecarias de Banco de credito real, que tiverem garantia 
do Governo, a juizo da directoria. 

Do restante far-se-ha dividendo pelos accionistas, na pro
porção do capital com que cada um tiver entrado. 

Art. 25. Desde que o dividendo exceda de 8 °/ 0 , a compa
nhia começará a fazer o seu fundo de amortização, deduzindo 
para isso uma porcentagem tal que no fim dos 50 annos seja 
restituído aos accionistas o valor de suas acções. Não se 
farão dividendos emquanto o capital social, desfalcado em 
virtude de perdas, não fôr integralmente restabelecido. 

Art. 26. A companhh poderá ter agencias onde forem 
ellM necessarias, cujos poderes lhe serão conferidos pela dire
ctoria. 

Art. 27. A companhia se dissolverá no caso previsto no 
contrato, e quando se verificar a perda de dous terços de seu 
capital, devendo o modo pratico d::t sua liquidação ser deter
minado em assembléa geral, de accôrdo com o que dispõe o 
Codigo do Commercio. 

Art. 28. Os abaixo assignados, subscriptores de acções, 
representando mais de metade do capital da pt•ojectada Com
panhia- Ramal do Rio Novo,- declaram aceitar estes estatutos 
em toàos os seus artigos, e autorizam a directoria, já mencionada 
no art. 18, a solicitar do Governo Imperial a approvação 
destes estatutos com as modificações que ao mesmo Governo 
aprouver. (Seguem-se as assiguaturas.) 
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DECRETO N. 8542- DE 20 DE liAIO DE 1882 

Approv~ .. com modifieaçücs, os e::;tatuto.; tl.1. Companhia engenho central 
Ara~a.ty e autoriza-a a funCCfõf;itf ~ . ···-

Attenàcndo ao que J\'Ic requer_eu a Companhia eng.:mho 
central Aracaty, devidamente representada, e de eonformi
dade com a :Minha Jmmediata Hesolncão de i3 do corrente 
mez, toma~a sobre parecer da Secção do's Negocias do Imperio 
do Conselho de Estado, ex~r:1do em Consulta de 20 de Marr.o 
deste anuo, Hei por bem Conceder-lhe autorização para func
r:ionar, e Approvar os seus estatutos, com ns modificações 
que com esttl lmixnm, nssignadas por Manoel Alves de Araujo. 
elo Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Agricultura, Commercio e Obras !lublicas, que assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do fi i o de Janeiro 
elll 20 de :Maio de 1882, 61" da Independencin e do Imperio. 

Com 11 rubricn de Sua :\Iagestade o Imperador. 

Jfanoel Alves de "1raujo. 

~l!odificações a que se re.t•ere o Decreto n. 8:0:~4~ 
' desta data 

No art. 7° sulJslituam-sc as palavras -que é espccin!mente 
destinado, etc., até o !1m- pelas seguintes- que é exclusi
vamente destinado para fazer f~ce ás perdas <lo capital social 
ou para substituil·o. 

Qur• não se farão dividendos emqnant.o o capital desfalcado 
1•m virtude de perdas não rõr integralmente rest:tbelecido.-
0 m:lis corno l'St<í. 

H 

Ao art. B, anescentc-sc- não póde fazer p~rte da lttes:a 
da ltssembléa ger~l nenhum dos membros da administração, 
ou qualquer empregado da companhia. 

III 

No ;~rt. f3, no fim do 2° período, acrescente-se- decla
rando-se isto mesmo nos annuncios. Ao mesmo ortigo, nddi· 
te-se no fim- e quando se tratar da destituirão dt1 direclorin, 
:;era necessaria a presenc:~ do numero de a<icionbt:~s de fJI.lC 
trato o§ 2" do art. 23. • 
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IV 

No art. 23 em vez de - snlarios- leia-se- vencimentos. 

v 

No § ()o do art. 30 em vez de -ordenados -leia -se- ven
cimentos-e no fim acrescente-se.-mediante approvação da 
assembléa geral. 

No § 9° do mesmo artigo acrescente-se - da decisão da 
directoria, impondo a pena de commisso, haverá recurso para 
a assembléa geral-, e no fim do § 12 diga-se- e de accôrdo 
com a commissão fiscal ; quando não convenha converter as 
ditas quantias em títulos do Governo Geral ou Provincial, com 
as garantias daquelles. 

Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Maio de 1832.- Manoel 
Alves de Araujo. 

Estatutos da Companhia engenho central 
Aracaty 

TITULO I 

DA COMPANHIA ENGENHO CENTRAL ARACATY 

Secção I 

Da ereação da companhia 

Art. L• Fica estabelecida na freguezia de S. Sebastião da 
Leopoldina, municipio da Leopoldina, Província de Minas 
Geraes, sob a denominação de -Engenho central Aracaty -, 
uma companhia para o fim d'3 promover o desenvolvimento 
da cultura da canna de assucar, o fabrico deste e de aguar
d.elU!l, segundo os processos mais racionaes e por meio dos 
apparelhos mais aperfeiçoados. 

Art. 2. • O capital social será de 300:0001$ divididos por 
t .500 acções no valor nominal de 200~ cada uma, podendo 
ser augmentado por proposta da directoria com approvação 
da assembléa geral e do Governo Imperial. 

A companhia, mediante tambem proposta da directoria e 
approvação do Governo Imperial, poderá tomar por empres
timo quantia igual ao capital realizado, desde que todo o 

PODBll EXECUTIVO 1882 lJ: i 
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capital social estiver subscripto, emittindo obrigarões dfl pre
ferencia ( debentures ) garantitla~ pelo material e renda do 
engenho. 

Art. 3. • As acções só puderão ser transf,•ridas por termo 
lançado no rPgistro da COJH pa nlda e ilssig-nado !Jelo :H·cionista 
ou seu procun1dor com potleres esprcines para o at:to. Este 
registro ficará a l'ar:ro do director-st·cretnrio. 

Art. 4.• A import~neia dn~ accões ~ub,;criptns ~er:i reali
zada por chamadas annunci<Jd;.s pdos jornaes de maior cir
cuf:,çào da Côrte e pelos locaes c s<'mpre com antecedencia 
nunc;• menor de 30 dias e em prestações de :1.0% sobre o 
v~lor das acções. 

Art 5.• o~ accionistas que não realizarem :ts suas en
trad;lS com a devida pontu:d idade, perdPrún :•s suas acrões 
com as prestações já elfectuadas em benelkio da companhia, 
exceptua•los os •·a~os de forra mnior devid:mwnte vrovados 
perank a dirPctoria; além disto s~o responsaveis velo v~dor 
das acções que Illes for('m distrilmidas. 

Art. ti. 0 Por falleeimento de qualquer accionista, seus her
deiros licam eonstituidos nos mesmos direitos e obrigações 
para com a companhia, confor111e o> eff,·itos da successiio, mus 
sob o prinl'ipio C3rd••al dns arts. i::l c i7. 

Art. 7. 0 D•s JucrM líquidos provenientes de operações 
effer·tivamente concluídas no respedivo semestre serãn de
áuzidos 3 °/o pnra funr!o de reserva, que é espr·cialmente 
destinado á reconstituieão :la canital sor:i<ll, e o restante será 
distnbuido em dividen.dos pelos :H'cionistas. 

O fundo de r•·serva ser:i convertido em tilulos da divida 
publica geral ou provinci<d ou de eswtelecimentos de credito 
real p-arantidos pelo l~stndo, ~entlo seus juros npplic~dos da 
mc·sm<J fórma no augmento do fundo de r.: serva. Estes ti· 
tulos serão inalienaveis e licnriio depositados e:n um Ban~o á 
escolha da d irectoria. 

Indemnizado o E'tado de qnnlquer t~uxih1 pecunia!'io que 
a comp<~nhia tenha delle recebido :1 titulo de garantia de 
juros t.e 7 °/o ao t!Uno sobre o respel'tivo <"apitai e de ú,·cõrdo 
com o contrato que pel•) i:J<·nrporador, Dr. Throphiio Do
mingos Alves Ribeiro. fõr firmado c::m o Governo, a com
panhia distribuir;í todos os lucros !itJUidos em d:videndos, 
respeitada, porém, a primeira p:.rl'~ deste arti~o, atti que o 
fundo dt~ r:·s ·n·a repr•·,-ellte qu:•ntia ig-uul :í imrortancia 
inicial e effectivamente despendida nos estudos e con
strucção do engenho, stw viac:àu e dt)peatlencia,. 

Secpio li 

Da:; operações da companhia 

Arl. R.o O en~:cnho central comprará aos lavradores suas 
Clnms por contrulos lirm~1dos com a directorin. 
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Art. 9.• No caso de :luvidas entre o engenho e os fornece· 
dortJ,; sob•·e o peso e qualitlade das canoas, serão decididas por 
arbitro' ,;,•m fónna de proce!'so. 

Art. i O O ri~co do acondicion<~mento e tr:msporte das can
nas .-ómimte correrá por conta da comvanhia depois de en
tre.:ues nos pontos de embarque das via~ dP. trausportes do 
eng ... nho. Na desh:-nação destes pontos a companhia procurará 
hanuouisar razoavelmente os seus com os interesses dos for
necedores, collocando-os o quanto possível nas proximidades 
dos e~ ta heleci mentos de~tes. 

Art. U. O en){enho central terá um caixa para guarda dos 
dinheiros destinados ás despezas do custeio da fabrica, mas a 
dir .. ctori1 niio poderá dispor do que houv('r em ~ofre para 
oper<~ções estranhas a estes estatutos. 

TITULO li 

D.\. .~D)Ill\!STHAÇÃO DA COm' A:\!! IA 

Secção I 

Da asscmbléa ~:-rr:1l 

Art. i2. A assembléa geral constituir-se-ha dos accionistas 
possuidores de cinc.o on mais 11tções in,criptas no registro da 
compnnhi:1 pelo tnt·nos 60 dias antes dt1 reunião da assembléa 
e serú vresidida pol' um dos arcionistas, eleito por acclamação 
ou p.•r est:rutinio secreto, quando se não cheg-ue a um accôr
do, c•!egenrlo-se \alllbem e da mesma fúrmn dous secretarios, 
que ~"' ão encarregados da red:lCçào das artas e expedientes 
das ;:es~õeg. 

Art iJ. A assemblé:1 g-eral pode1·:í deliberar achando-se 
prt:senLes accionisla~ que representem dous terços do capital 
re:dizndo. ~o t:a~o de n<'lo comp'll't'Cerem em numero que re
prese. te e~ te tf'f ;o, :1 directllria fará uma convocl)~ão com o 
pr:1zo de 15 dias, H dellber;,rá com o numero de accionistas 
qu·· entã" se reunir, ob:-igaudn :tos :1ecionistas reveis as suas 
re~oluções. Trat;.ndo-,:e, vorém. d•• di>soluçào da companbia, 
arrewl:lmento ou alienação do engenho, au:,:-mento de capital 
ou reforma dns est;•tutos, a assembléa só poderá deliberar 
achando· se reunidos accionistas que representem a maioria do 
capital I'Palizado 

Art. 1lJ.. U accionista que nffo puder comparecer á assem
bléa gr•ral, poderá fazer-se 1epresentar por procur:1d01' desde 
que este for um accionista nas condi1·í:íes do art. t 2, m~nos 
quando se tratar de elei~ào. · 
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Ar.t. t5. A assembléa geral se reunirá ordinariamente no 
mez de Julho de cada :mno, na data, com nntecedencia ao 
~~&nos de i5 dias, annunciada pela directoria nos jornaes Io
caes e mais lidos da Côrte, e extraordinariamente: 

§-t.• Quando fór solicitada pela commissão fiscal. 
§ 2. 0 Quando a reunião fór requerida por um numero de 

acc!onistas cujas acções representem um decimo do capital 
SOCial. 

§ 3. • Quando a directoria julgar necessario. 
Art. f.ti. As assembléas extraordinarias serão convocadas 

pela mesma fórma que as ordinarias, c no caso da directoria 
se recusar a fazer a convocação requerida, findo o prazo do 
art. 13 contado da data do requerimento, poderão com igual 
prazo convocai-as a commissão e accionistas, de que trata o 
art. 15 §§ i• e 2•; mas nestas assembléas só se poderá tratar 
do assumpto ou assumptos, para que tenham sido expressa
mente convocadas. 

Art. i7. Os votos serão contados na razão de um voto por 
serie completa de cinco acções, até 15 votos sómente, qualquer 
que seja o numero de acções para mais, possuído pelo accio
nista; no caso, porém, de representar um ou mais accionistas, 
o procurador, além dos seus votos, só poderá ter mais i5 
votos. 

Art. 18. As sociedades e companhias por suas acções serão 
, representadas apenas por um dos socios, por seu admiais

trador ou por procurador nos termos do art. H. 
Art. !9. Serão admittidos na assembléa geral os inventa

riantes durante o inventario, os tutores de menores, os cura
dores de interdictos. 

Art. 20. Todas as rtlsoluções da assembléa geral serão to
madas por maioria de votos dos accionistas presentes e acções 
que representarem, nos termos do art. 17. 

Art. 21. A eleição da directoria e commissão fiscal será feita 
em duas listas fechadas, declarando-se em uma os nomes dos 

- accionistas votados para a directoria e na outra os da com
·- missão fiscal, e no lado externo de ambas o numero de votos, 

que a mesa irá verificando á proporção que de cada accio
nista fôr recebendo a cedula. 

Art. 22. E' da competencia da assembléa geral decidir 
quaesquer dm·idas, exclusive as de que trata o art. 9°, con
ceder poderes ex:traordinarios á directoria, autorizar as emis
sões de acções e obrigacões de preferencia, tudo nos termos 
prescriptos nestes estatütos. 

Art. 23. Compete-lhes mais: 
§ L • Interpretar, alterar e reformar os estatutos, submet

tendo, porém, suas deliberações á approvação do Governo 
antes de serem executados. 

§ 2. 0 Approvar os actos da directoria, destituil-a e eleger 
outra, que a substitua. 

Para destituição da directoria, porém, é preciso que a as
sembléa esteja composta de dous terços dos accionistas, repre-
sentando tambem dous terços do capital realizado. 
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§ 3. 0 Julgar as contas annuaes. 
~ 4. o Eleger os membros da direetoria e de uma eoromissão 

fiscal. 
§ fi,o Approvar os salarios pela directoria arbitrados aos 

empregados do engenho e marear os vencimentos da dire:
ctoria até que a fabrica comece suas operações. 

§ 6.o Julgar da conveniencia da dissolução da comp:mhia 
e determinar o modo pratico de realizai-a, sem prejuizos de 
terceiros, de conformidade. cem as leis vigentes. · 

§ 7 ,o Autorizar a directoria a fazer emprestimos aos forne
cedores de canna, na conformidade do contrato pelo incorpo
rador firmado com o Governo Geral ou Provincial. 

§ 8. o Approvar o regimento interno ào engenho central 
organizado pela direetoria. 

·Secção Il 

Da dircctoria 

·Art. 24. A eomp:mhia será administraàa por uma directoria 
composta de tres accionistas c eleita biennalmente pela as· 
sembléa geral e por maiorill absoluta de votos, procedendo-se 
a segundo escrutínio entre os mais votados, caso no primeiro 
não reunam aque!la maioria ; no caso de empate decidirá a 
sorte. 

Exceptua-se a primeira directoria, que ficará composta do 
incorporador, Dr. Theophiio Domingos Alves Ribeiro, capi
talista Dr. Gabriel de Paula Almeida :Magalhães e fazendeiro 
Major José Antonio Pereira, a qual servirá até 30 de Junho 
de 1885. 

Art.- 2ti. A à[rectoriu perceberá, a titulo de retribuição de 
seus serviços, 3 °/o s0bre a renda bruta do engenho central, 
cabt:ndo ao direc1or presidente metade dessa porcentagem e 
aos outros dous C:irectores a outra metade em partes iguaes. 

Art. 26. Nenhum accionista poder~ exercer o cargo de 
director, sem possuir :.o acções que inalienaveis serão, em
quanto não forem approv::das pela assembléa geral as contas 
annuaes. 

Art. 27. Não é perhliltido aos membros da directoria 
deixarem de exercer por mais de tres mezes suas funcç\.íes, 
salvo motivo justificauo perante a assembléa geral, porque 
do contrario fica resolvido que resignaram o cargo. 

Art. 28. A falta de qualquer direetor será supprida pelo 
aeeionista immediato em votos, e, na falta de accionista 
nestas condições se procederá á eleição de substituto ou 
substitutos na fórma da eleição para directores. 
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Art. 29. Eleita a directori~. esta designará de entre seus 
membros um presidt:>nte a quem caberá lambem a gerencia 
do engenho, um secretario e um tbe;oureiro. 

Art. 30. A' directoria compete: 
~ L o Promover por to 1os os meios a seu alcance a prospe

ridade da comvanhia, diri!.dndo todas as suas open·~·ões, me
nos as que se referem á parte technica da filhrica, que fiea sob 
à i(mnediata administra" •o do1 director-presi1entoJ e !!''rente. 

§ 2.° Celebrar qunes:1ner contr·otos com a :1dministn•çiio 
publica e com ;os particulnres e b,~m :;s~im eom os lavr;ulo:es 
para fornecim.-nto de cannas, ajustando o preço, o modo e o 
temvo dos pag;omentos. 

§ 3.° Fixar annualmente as flespr.zas a fazer com as ,-on
strucções e re11ar·os do r11att>rial do engf'nho central e suas 
dependencias, bem como com o pessoal technico, en•J!t'Pg:~dos 
e uperarws, e ord•·n:•r todos os pitgamentos da comp:~nhi:t. 

§ 4. 0 Determinar ns chama.Ja.; do capit••l soei ai e rl-\ce
bel-a~, bem como a garantia de juros a que a companhia tiver 
direito. 

§ 5.° Fixar o nnm<Jro, c~tegoria, funcções e ord•mados 
dos diff•·rentes empregados; nomeai-os, suspendel-os, 
multnl-os e demittil-os. · 

§ 6. o Propor il assPmhlé:t gPral as alter:tções que a expe
" riencia l!Conselh:ll' n••s e-talutos. 

§ 7. • OrJ':mizar o regim•·nt. interno do engenho central, 
de accôrdo com o di~ posto n .. ~tes estatutos. e exeeutnl-o pro
visoriamente, emtjuanto não fôr :.tpjJrovado pela :.~sscmbléa 
geral. 

§ 8.• Org:mizar os bnlnnr•os e nm rPiatorio circumslant~iado 
de todos os ramos do sHrvi ·o .lo engenho, para apresentar ;~a
nualmente á assemhlé • gentl. 

§ 9." Decretar ou releva•· o commi~so na fórma do :trl. 5." 
~to. Approvar t•·da' :•s infnrmaçõ,.~, Cdnttl'<, Jllanos e or.;a

mentos, que tiverern de ser :tpres••nlados ao G·•verno. 
~ H. Eruittir· ti tufos de o!Jrõg:tç:lo de preferencia nos termos 

do art. 2. • 
§. f2. Oil'-tribuir os dividPndo~ e recolher em Banco á ma 

escolha as quantias. quP nfro tPnl•am 11pplieaç>ào immediata uu 
niio forem neces~arias para a exe•·uçiio do ;•rt. H. 

§ 13. Con vocnr toda~ ;,g :ts>emhléa~ ordinarins e exr.raordi
naria,.:, e a e lia~, hem co.no :i commis-ão fisc:d, pre ta r l11dos os 
esclarecimentos e infornwdi"s precisas e que forem pedidos, 
franque11ndo-Ihe~ toda a escripturaçào, editicio do engenho e 
suas depenrteucias. 

§ U. De<ignar o~ consignatarios que tenham de vender os 
pruductr•s do engenho central. 

Art. 3!. As dei iberações da directoria se rã .. tr.m11das por 
maioria dP V11tns dos diro•i:lor· .. s presPntes e no caso dP ernp:rte 
ficarã~ .adi;,das para a ~essào seguinte, quando o presidPnte 
dectdtra pelo voto de qual•dade, caso ainda haja emp~te. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 6~7 

Nest<~s deliberações os directores têm apenas um voto cada um, 
e o pre~idl'nte m:~is o de qu111id;ode. 

Art. 32. A directoria é obrigada a reunir-~e, na época da 
safra, ao menos uma vez por semana, e fóra della sempre que 
fõr necessario. 

Art. 33. Compete ao director-presidente e gerente: 
§ t.o Apre~entar á a~~emhlf'a l{ernl em suas reuniões ordi

narias e em nttma da direttor~a, o relatorio 11nnuo dos trt•ba
lhos da companhia; demonstrnndo especificadamente o e~tado 
de suas opera~;ões. do seu activo e p:•ssivo, e suggermdo todas 
as metlidas ~oconst·lh11das pela pratica e movimento dos seus 
negoc os p;tr;• m<~ior pr o~p··ritlade da t·ompanhia. 

§ 2-" Zelar todas a~ ohras" ron:<trucções do enl{enho central 
e suas dependenci~~. e n~•s épocas d:o safra administrar pes
son!mt·nte seus trnlnolhos, in,pet'eionando o fabrico dos pr,.du
ctos, o t•stado dos app:orelhos e rl:•s v ia~ de transporte, a 
pes:•g•·m da" canoas dus lavrndOfl'!', esta!Jelecendo em harmo
nia com o' interesso·s dn companhia e dos fornecedores os 
pontos rnais f:tvornveis para recebimPnto dest;~s rann:•s, e 
propondo á directoria as medidas que julgar reclam:1das pelas 
necessidnrles da gt:"tão d<• fabrica no sentido de mnpliar-lhe, 
facilitar-lhe e npet feiçonr-lhe os resul•ados praticos. 

§ 3° Convocnr extraordinlll"inmente a directoria. 
~ ~-" l're:>idir ás s~s,ões ordin;orias e extraordinarias da 

directoria, mantendo n•·l'as a tlevida ordem. 
§ 5." Propor á approvação da directoria o quadro do prs~oal 

da fabrica e t!ept·nd··nc:in~, su;r su:.:pen-ão, multa ou dt>nriss[oo. 
§ 6. 0 Diri ir os trabalhos preliminares das assemblé:•s ge

rae~ até á el .. ic;íio da rn• sa. 
§ 7.0 Apre~entar <i dirertoria os planos e orçamentos das 

obras e dos reparos tJ,, engenho, e propor a adopção de <~ppa
relhos e methodos de fahrico. 

§ 8. lndicH á dirertoria qune~quer ob3taculos, que encon
tre nn cxecnrão destes e-t.,tutos, pnrn que ella proponha á 
assembiPa gl'r:ol as neces~:~rias alterações. 

Art. :!~. Compete ao director-~e,:ret;orio l:wrar as actas das 
sessões da dirt>t'loria, lançaudo-:os em um livN para este fim 
destinado, fnzer tuda n e-cripturar;iio concernente ao expe
diente da din·ctoria. As ar, las referidas serão assignadas por 
todos os dir<Jctore:.: pre:.:entt\S á ~essão. 

Art. 3.). .\o dir·e,-t.,r-the<onrriro compete ter sob sua 
guarda os !linhPiros e qn:oe-qtler v:•lores consistentrs em tí
tulos cnmrnerci:oe~ ou hypn bPcarios pertencentes :i companhia, 
receber 1odns as divid:.,; actinrs ll fazer os pagam,.nto,; orde
nados pela directori:l, tPndo uma escripturação e contabilidade 
regular de tod''" as Opi'J'·•çíi··s :o seu c~argo. 

Paragraphol unico. O tho>soureiro prP.stará fiança ou caução 
conforme fõr pela directot·ia deliber:odo. 

Art. ~6. A directnria é re~>lt>givel em parte ou em todo, 
conforme a vontade da companhia, ~anifestada em suas 
eleições. 
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f6CÇàO III 

Da commissão fiscal 

Art. 37. A commissão fiscal serú eleita annualmente d"en
t~e _!JS accionistas que possuam pelo menos 2ii acções nas con
diçoes do art. 12 e compor-se-ha de tres membros, servindo 
de relator o que entre si designarem. No caso de impedi
mento de qualquer de seus membros, servirá o immediato 
em votos. 

Art: 38. Compete á commissão fiscal inspeccionar todas as 
operações fabris e commerciaes da companhia, e para este fim 
visitará todo o estabelecimento e dependencias; examinará o 
estado da caixa, a escripturação e contabilidade da companhia, 
os seus registros, livros e quaesquer documentos, de tudo 
dando conta á 3Ssembléa geral e tornando patentes as faltas e 
irregularidades que encontrar, propondo votos de louvor, 
censuras e mesmo a destituição da directoria, conforme a sua 
boa ou má gestão dos negocios da companhia. 

Paragrapho unico. Esta commissão só é reelegivel passado 
um anno depois do seu exercício. 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 39. A companhia durará 30 annos e ter::i sua séde na 
cidade de Leopoldina. 

Art. 40. A companhia, logo que esteja definitivamente 
constituída, fará acquisi<;ão do engenho pertencente ao in
corporador, Dr. Thcophilo Domingos Alves Ribeiro, e no 
intuito de aproveitar a lavoura de canna já existente, re
spondendo aos interesses nella confiados, fará no dito engenho 
a primeira safra, antes de o alargar e sujeitar ao plano destes 
estatutos, si não houver tempo para effectiva realização desse 
plano antes da época da safra a Iludida. 

Art. 4:1.. A Companhia engenho central Aracaty obriga-se 
a saldvr todo seu debito provtlniente da compra do material 
da fabrica e suas dependencias, sendo a responsabilidade dos 
accionistas proporcional ao numero das suas acções. 

Art. 42. Nenhuma despeza será ordenada pela directoria 
com a construcção do engenho central e suas dependencias 
sem estar comprehendida nos planos, orçamentos e estudos 
approvados pela assembléa geral dos accionistas e pelo Go
verno. 

A~t. 43. E' da c9mpetencia da directoria, sob indicação do 
presidente, propor a assembléa geral as alterações que forem 
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julgadas necessarias nesses planos e orçamentos, para serem 
sujeitas á approvação do Governo. 

Art. 4A. Os membros da directoria são individualmente 
responsaveis pelas perdas e damnos que causarem á com
panhia por dolo, malicia ou culpavel negligenci~. 

Art. 4Ji. O presidente e mais membros da directcria ficam 
autoriz~dos para dem::mdaf e ser demandados e para exercer 
a administração da companhia nos termos destes estatutos. 

Art. 4,6. Fará parte destes estatutos o contrato que o in
corporador, Dr. Theophilo Doming-os Alves Ribeiro, firmar 
com o Governo Geral ou Provinch1l para a concessão da ga
rantia de juros. 

Art. 4,7. A companhia se dissolverá nos casos prescriptos 
no Decreto n. 27H de 19 de Dezembro de 18GO, observada 
a disposição do art. 23 § 6. • 

Art. 4,8. Os abaixo assignados obrigam-se pelo. numero de 
acções que subscreveram e por qunlquer numero que lhes 
fôr distribuído, e se sujeitam :.ís disposições destes estatu~os, 
que approvaram, autorizando o incorporador, Dr. Theophilo 
Domingos Alves Ribeiro, para requerer ao Governo Imperial 
sua approvação e aceitar as alterações que o mesmo Governo 
lhes lizer. ( Seguem-se :~s assignaturas. ) 

DECRETO N. 8543- DE 20 DE MAIO DE 1882 

Approva com modificações os estatuto; da Companhia uo bonds-Paraeme, 
c autoriza-a para fur~ccionar. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia de bonds 
- Paraense, devidamente representada, e de conformidade 
com a Minha Immediata Resolução de 13 do corrente mez, 
tomada sobre parecer da Secção dos Negocios do Imperio do 
Conselho de Estado, exarado em Consulta de 18 de Feve
reiro deste anno, Hei por bem Conceder-lhe autorização para 
funccionar, e Approvar os seus estatutos, com as modifi
cações que com este bai:s:am assignadas por Manoel Alves de 
Araujo, 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 Maio de 1882, 61• da Independencia e do 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 
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Modificações a que se refere o Decreto 
n. 8~43 desta data 

A redacção do art. 14 fica substituída pela seguinte: 
A companhia será administrada por um gerente, e por um 

conselho fisc;1l, composto de tres membros. Os membr:Js do 
conselho fiscal serão eleitos annualmente pela assembléa geral 
d'entre os accionistas poss 1idores de 50 acções. pelo menos, 
das quaes não podem dispor durante sua gestão, e emquanto 
esta não. fM approvada pela assemblcia geral. 

No fim do paragrapho unico do mesmo artigo acrescente-se 
-nenhum memb~o da administração ou empregado da com
panhia fará parte da mesa da assembléa g.;ral . 

li 

No art. 15 acrescente-se- 1\'ão se admitLem votos por pro
curação para a eleição do conselho fiscal. 

III 

No art. 17, depois das palavras - pelo conselho fiscal 
- acrescent·,-se- com dependencia da. approvação da as
.semblea geral em sua primeir.1 re mião, ou dentro do ma.l:imo 
que fór autorizado pela assembléa geral. 

O mais como está. 

IV 

No art. 25 acrescente-se - si o presidente do conselho 
fiscal ou da asaembléa geral recusar fazer esta convocação, 
podel':i esta ser feita pelos signatarios do requerimento, com 
declaração do motivo. 

v 

No art. 30, depois das palavras- excepto nos casos dos 
arts. 3o e 4o, acrescente-se -e no de reforma. dos estatutos, 
em que s3rá necessaria a representação, pelo menos, de me

·tade do capital. 

VI 

No art. 36 substitua-se as palavras- de deterioração -
pelas -de reserva; e no firn acrescente-se -0 fundo .te reserva 
é e:cclusivamente destinado a fazer face ás perdas do capital 
social ou para substituil-o. 
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Este fundo serã convertido em apolices da divida publica 
geral ou provincial, que tenham os privilegios daquellas, em 
bilhetes do Thesouro ou em letras hypothecarias de estabeleci
mentos de credito real garantidos pelo Estado, a juizo da di
I'ectoria, dando-se aos juros a mesma applicação. 

VII 

Nos arts. 37 e 38 faça-se a mesma substituição. 
Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Maio de i882.-Manoel 

Alves de Araujo. 

Estatutos da Companhia de bonds - Paraense 

TITULO I 

DA CO:.IIPAN!IIA 

Art. f. o A Companhia. de bonds- Paraense, organizada na 
cidade de Belém, capital da Provincia do G:ão-Parã, logar de 
sua s~de. tem por fim estabehcer linhas de bonds ã tracção 
animada para passageiros e cargas, segundo contrato C<"iebrado 
em 3 de Nove111bro corrente, en re a lllma. Camara Municipal 
da capital e o Bacharel Felippe José de Lim:>.. 

Art. 2.• O concessionario oóriga-se a transferir a co'Tlpanhia 
os direitos e onus estabelecidos no referido cont .. ·ato, o privile
gio que potra igual fim requereu a Assembléa Legislativ..1. Pro
vincial, si lhe fór concedido, a promover a approvação destes 
e5~atutos e a auxiliar a com_,anhia em rem >ver qu1.lqucr obsta
enio que appareça no principio do assentamento das linhas, 
mediante :~ •jo. que lhe serão entre!.l"ues pelo gerento em acções 
com as entradas realizadas. tendo antes firmad::> contrat > por 
escrit>tura publica com o conselho fiscal. 

Art. 3.0 O prazo de d11ração da companhia serã de 30 annos, 
que poder i ser prorogado p.>r deliberação da assemblea geral, 
na qual estej \m representados, pelo menos, dous terços do 
capital emittido, e autorização dos po:leres competentes, e a sna 
dissohção sóment,. terã logar nos casos previstos pelas leis 
vigentes ou, ~i assim o resob·er a assemblr-\a geral, convocada 
expressamente para esse fia1, com antecedencia de 30 dias, por 
maioria de votos que representem, pelo menos, dous terços do 
capital s11b;;cripto. 

Art. 4.• O capital sera de 500:000$, divididos em 5.000 
acções de iO'I$ cada uma ; pod<'rã este ser augmentado por 
deliberação da assembléa geral, representando os votos vence
dores a metade, pelo menos, do capital e obtida autorização 
Elo Governo Geral. 
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Paragrapho unico. O augmento do fundo capital será tambem 
dividido em acções de 100$, que serão vendidas em leilão 
commercial, levando-se ao fundo de deterioração o lucro que 
dessa operação provier. 

Art. 5. 0 As prestações serão de 25 °/o cada uma; e as cha
madas feitas por annuncios puMicados tres vezes durante 
nove dias nos jornaes de mais circulação. 

Paragrapho unico. Não poderá ser feita nova chamada se
não depois de decorridos, pelo menos, 30 dias contados do ul
timo marcado para a antecedente. 

Art. 6. o As acções serão transferi v eis só depois de reali
zada metade do capital. 

Paragrapho uni co. A transferencia se fará por termo lavrado 
em livro competente, que ser:iassignado pelo cedente, cessiona
rio e gerente. 

Art. 7. 0 Realizada a segunda prestação, receberão os accio
nistaB os títulos definitivos. 

TITULO H 

DOS ACCIONISTAS 

Art. 8. 0 E' accionista quem pcssuir uma ou mais acções. 
Art. 9. o Os accionistas são responsa v eis pelas acções que lhes 

forem distribuídas e são obrigados a fazer as entradas no tempo 
determinado pelo conselho fiscal. 

Art. 10. A falta de pagamento da primeira prestação im
porta a exclusão do accionista, ficando não obstante respon
savel pelos prejuízos que d'ahi provierem. 

Art. 11. Os accionistas que não pagarem a segunda pres
tação no prazo marcado para essa chamada perderão a primeira 
em beneficio da companhia. 

Pa.ragrapho unico. Perde o direito as acções o accionista que 
não effectuar em tempo competente a terceira ou quarta pres
tação, perdendo a primeira effectuada em beneficio da compa
nhia e recebendo jl. quota parte do que as acções produzirem em 
leilão, relativamente á segunda ou terceira, que acaso tenha 
pago. 

Art. 1 2. Todos os accionistas poderão fazer parte da as
sembléa geral, propor e discutir o que julgarem conveniente ; 
sómente votarão, porém, os que possuírem, pelo menos, 1.0 
acções. • 

§ L• Cada 10 acções dar:i direito a um voto e assim pro
gressivamente, de modo que HJO acções correspondam a 
10 votos. 

§ 2. 0 Nenhum accionista terá mais de 10 votos, qualquer 
que seja o numero de acções que possuir. 

§ 3. 0 Os accionistas ausentes poderão ser representados 
por procuradores que sejam accionistas àe 10 acções, pelo 
menos. 
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§ 4. 0 Os pais, maridos, tutores e curadores poderão repre· 
sentar os filhos menores, as mulheres, os pupillos e curate
lados. 

§ 5. 0 Os socios de uma firma commercial que fôr accionista 
poderão discutir ; votar à, porém, sómen te um delles. 

Art. 13. Os accionistas poderão examinar o;; livros da com
panhia, em presença do gerente, nos 10 dias anteriores ao 
marcado para a reunião ordinaria da assembléa geral. 

TITULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 

ArL. 14. A companhia será administrada por um gerente e 
por um conselho fiscal composto de tres membros eleitos pela 
assembléa geral, d'entre os accionistas que possuírem pelo me
nos 20 acções, que serão intransferíveis durante a gestão. 

Paragrapho unico. Na mesma occasião serão tambem eleitos 
o presidente e o 1° e 2o secretarios da assembléa geral. 

Art. 15. A eleição de que trata o artigo antecedente serà 
feita por escrutínio secreto a maioria relativa de votos e em 
duas cedulas com os rotulos dos cargos que deverem exercer 
os votados e declaração do numero de votos de que o accionista 
dispõe. 

Art. 16. Não poderão ser gerente nem membros do con
selho fiscal: 

§ f.o Os parentes consanguineos até o segundo grão pelo 
direito canonico, sogro e genro, e cunhados durante o cunhadio. 
Destes prevalecera o mais votado, e no ca.so di empate o que 
designar a sorte. 

§ 2. 0 03 fornecedores da companhia. 
§ 3. 0 Dous ou mais socios de uma firma commercial. 
§ 4. 0 Os que forem impedidos legalmente. 
Art. 17. Os vencimentos do gerente s·erão marcados pelo 

conselho fiscal. Os membros deste perceberão uma gratifi· 
cação correspondente a 5 "/o da renda liquida. 

Art. 18. O gerente em seus impedimentos serà substituído 
por um dos membros do conselho fiscal. 

Paragrapho unico. Durante o impedimento por mais de tres 
mezes serà nomeado novo gerente, si o conselho fiscal assim 
o entender. 

Art. 19. Os membros do conselho fiscal escolherão d'entre si 
o presidente e secretario. 

Art. 20. Os membros do consel~ fiscal poderão ser reeleitos 
e, no caso de não o serem, continuarão a servir até á eleição 
de nova administração. 

Art. 21. No dia 31 de Dezembro de cada anno procederá. 
0 conselho fiscal a balanço geral e marcarà dia para a reunião 
da assembléa geral, dentro do mez de Janeiro. 
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Paragrapho unico. Nesta reunião serã1 submettidos á dis
cussão e approvação os inventarios e balanços da companhia, 
os relatorios do gerente e o parecer escripto do conselho fiscal, 
no qual emiHirá juizo sobre tudo o que interessar á compa
nhia. 

Este parecer será imp~esso e distribuído pelos accionistas 
dez dias antes da reunião. 

Art. 22. S:io attt·ibuições d.o gerente : 
1." Administr·ar todos os negocios da companhia e effectuar 

a compra de todo o necess.1rio ao seu gyro o custeio; 
2. a Nomear o demittir livremente os empregados da com

panhia; 
3 .a Organi:r.ar as tab !las de vencimentos dos empregados, de 

frete e do horario das viagens, e sujeital-as á approvação do 
conselho fiscal ; 

4." l{eceber qualquer importal!lcia pertencente á compa
nhia; 

5." Entregar ao concessionario as acçõJs devidas segundo 
o art. 2° destes estatutos ; 

6 .a Submetter á appro\•ação da Camara Municipal as plantas 
das linhas o de yual·ruei· mudança ou acrescentamento, que 
se lhe~ tenha de f .zer ; 

7 .a CnllcH:ar em um oa mais Bancos se:nanalmento as sommas 
pertencentes ã companhia; 

8." Dirigir ,L escriptur.lção da companhia de modo que seja 
!eita com m •thodo e clareza; 

9." Rubric,u·, <>b:·it· c nnccrrar todoo; os livros, que não devam 
ser rubric:ados p<>la Junta Commercial; 

10." Acsignar com urn dos ;~:embro; do conselho fiscal m 
cheques para retiradas das sommas depositadas nos Bancos, 
tendo om.sua guard L o livro de chcqttes e a caderneta; 

11.~ Assignar com cedentes e cessiona!"ios os termos de 
trans:'crenci« de <vções; 

:12." Ter '50h sua guarda o responsabilidade as quantias 
necessari;ts pal'a occon·er ás despe~as otdinarias e etfecttLH' 
os paç.ramentos p;·ecisos; 

13." Distribui!· pelos accionistus cs dividend;>s <euto?izado3 
pelo conselho fiscal, depois de assignarem recibo em livro 
pr"prio; 

14." .A presenlar no fim do cada moz ao conselho fiscal ba-
lanço, rel:>to ·io e contas. . . 

Paragr·~pho unico. O gm·ente sómeute entrará ern exer·ctc!O 
depois do p~·est·u· fianç,L, que <'ôr arbitrad~\ pelo conselho fiscal, 
o que pode:-á fazel-o COlll acções proprias. 

Art. 23. O gerente é responsa vel para com o conselho fiscal 
o este para com a companhia pelos J1r~juiz:>s que catlsarem. 

Art. 24. São attribuições .:lo conselho fisc:tl : 
1." Nomear e demittir liVremente o gerente; 
2.a Represent •r a companhia pe.·ante o Governos GeraL 

Provincial ou M uniC'ipal c em Juizo ou fóra delle, para o que 
lhe Sil:é> concedidos i !limitados poderes, até pat•a tra n.sigir li
vremente sobre os seus interesses; 
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:3 ... Effectuar compras de bens de raiz; 
4. a. l1azer as chamadas das p ·estações. que têm de realizar 

os accionistas pelas acções que subscreveram; 
5. a Celebrar contratos para as· en tamento de linhas ; 
6.a Autorizar os dividendos semestraes nos r.oezes de Feve

reiro e Agosto de cada anno; 
7. a. Nomear arbitros, que decidam as duvidas e contestações 

entre a companhia e qualquer entidade; 
S. a. Apresentar á asse.n?léa geral, na s?ssio ordinaria, re

latorio circumsta.nciado das operações da companhia, acom
panhado dos balanços mensaes e das contas de lucros e 
perdàs; · 

9 ... Tomar contas ao gerente no fim de cada semana; 
iO.a Delegar no gerente os seus poderes; 
H .a. Organizar o regulamento interno. 
Paragrapho unico. O conselho fiscal se reunirá ao menos 

uma vez por semana. 
Art. 25. Compele ao presidente do conselho fiscal : 
1. 0 C. nvocar e presidir as reuniões do conselho fiscal; 
2.• Rubt·icar os livros do conselho e da assembléa geral; 
3.° Convocar a reunião o~dinaria da assemblca geral na 

época fixada no art. 34, e as e:s:traordinarias, com declaração 
dos motivos, sempre que julgar conveniente ou fôr deliberado 
pelo conselho fiscal ou a requerimento de accionistas, que 
representem pelo menos um de cimo do capital emittido. 

Art. 26. Cilrnpete ao secretario do conselho fiscal redigir e 
escrever em lil'ro proprio as ~tas das sessões do conselho e 
assignal-as com os demais membros. 

TlTULO IV 

D.~ .~SSEMBLÉ.-1. GER.tL 

Art. 27. A assemblca geral serà composta de accionistas, 
cuja> acções se acharem averbadas no livrocompetente ses
sent l dias antes da reunião, salvo no cas:J de transferencia por 
herança ou dissoluções de sociedades commerciaes em que ser:i. 
dispe!lsada. 

Art. 28. A assembHa geral serà pre~idid:L por um accionista 
que não sej l membro do conoelho fiscal nem empregado da com
panhia. 

A~t. 29. Ao rresidente rla ass,mbl'a compete: 
1. o De~ignar d'entre os acc:onista~ dous escrutadores, quando 

houv>r r>l ição; 
2.' Conced r ou negàr a palavra aos que a pedirem; 
3.'' Mant 'r a ordem na rennião ; 
4.o R)solver as qu2stões de orde1p; 
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5.• Mandar lavrar pelo 1° secretario as actas das s3ssões, das 
quaes constará resumidam~mte tudo que nellas se passar, e 
assignal-as com os membros da sessão ; 

6.• Communicar ás autoridades e aos que possa interessar 6 
resultado da eleição por officios assignados por elle e pelo 
secretario ; 

7.• Convocar a as>cmbléa geral, quando não o faça o presi
dente do conselho fiscal, no caso do art. 25. 

Art. 30. A assembléa geral ficara constituída com accionis
tas que representem p3lo menos a terça parte do capital e com 
este numero d Jliberarà, excepto nos c.:tsos dos arts. 3• e 4.0 

§ 1. 0 Não comparecendo accionistas em numero sufficiente, 
se far.l. nova convocação para oito dias depois c se deliberará 
com o numlro de accionistas que se reunlrem, comtanto que 
representem, pelo menos, a quarta parte do capital. 

§ 2.• Nesta sJgunda reunião só s:J tratará do assumpto que 
tiver motivado a primeira convocação. 

Art. 31. Os accionistas que compa1·ecerem ás ses>ões inscre
ver-se-hão em um livro de presença, declarando o numero de 
acções que possuírem e das que reprasentarem por procuração. 

Art. 32. Nenhum accionista poderá fallar mais de duas vezes 
sobre o assumpto em discussão, excepto os membros do conse
lho, si tratar-se de factos de sua adminhtração, e o autor de 
qualquer proposta. 

Art. 33. A' assembléa geral compete : 
L• Reformar este estatuto, submettendo á approvação do 

Governo Geral qualquer alteração, que resolver antes de sua 
execução; 

2.• Eleger o sJu presidente e os membros do conselho fiscal.; 
3.• Approvar ou reprovar as contas apresentadas pelo ct>n

selho fiscal ; 
4. 0 Augmentar o capital,. segundo o art. 4°; 
5.0 Destituir o conselho fiscal, quando hajam motivos ponde

rosoa, sendo para isso necessario dous terços dos votos pre
sentes; 

6.o Deliberar sobre a responsabilidade do mesmo conselho; 
7.• Deliberar sobre a continuação ou liquidação da compa

nhia, segundo o art. 3• ; 
8." Resolver qualquer negocio que não esteja commettido ao 

conselho fiscal. 
Art. 34. A assembléa geral se reunirá ordinariamente em 

Janeiro de cada anno. 
Art. 35. Na reunião ordinaria de cada anno será discutido e 

votado o parecer por escripto do conselho fiscal, procedendo-se 
em seguida à eleição de que trata o art. 14. 

§ f.o Para a eleição de qualquer cargo não são admittidos 
votos por procuração . 
. . § 2.<>· Nas reuniões extraordinarias se tratará sómente do as

. sumpt?! que motivou a sua convocação. 
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TITULO V 

DO FUNDO DE DETERIORAÇÃO E DOS DIVIDENDOS 

Art. 36. Do saldo verificado no fim de cada semestre se dedu
zira vinte e cinco por cento, sendo vinte por cento para fundo 
de deterioração e cinco por cento para gt•atificação dos membros 
do conselho fiscal. 

Paragrapho unico. Retiradas as importa.ncias acima referidas, 
de que trata este artigo, o saldo será considerado lucro liquido 
e serà dividido em cem partes, das quaes cinco serão entregues 
a Camara Municipal da capital e noventa e cinco divididas pelos 
accionistas. 

Art. 37. O fundo de deterioração sera destinado aos reparos 
mais importantes e a fazer face às perdas do capital. 

Art. 38. Quando o fundo de deterioração não baste para 
preencher as perdas do capital, será este completo com o lucro 
liquido, não se fazendo distribuição de dividendos, emquanto 
não fór aquelle integralmente restabelecido. 

Art. 39. Em caso de dissolução, a liquidação será feita 
amigavelmente pola fórma que a assembléa gel'll.l resolver, 
ou na falta desta resolução pelo modo determinado no Codigo 
Commercial. 

Art. 40. Approvados estes estatutos pelo Governo Imperial, 
entrarão logo em vigor, sendo eleita a administração na primeira 
reunião da assembléa geral. 

Pará, 28 de Novemb:·o de 1881. (Seguem-se as assigna
turas.) 

Vi!:CRETO N. 3544- DE 20 DE MAIO DE 1882 

p,·oroga o prazo da co:J.cessão feita ao Commonuaolor A:~tonio José Gomes 
Pereira BasLos, para explorar minct·aos I:a. J1rod:1ei:1 do Amazonas, c coa .. 
rode-Ih~ permissão para exll'ahir protluetos naturaos em terrenos devo

lutos. 
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nos terrenos devolutas designados nas clausulas que com este 
baixam, as·-ignadas por Manoel Alves de Araujo, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que a8sim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do R10 d Janeiro em 20 
de Maio de 1882, 61° da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

jlfanoel Alves de Araujo. 

Clausulas a que se ref'ere o Decreto 
n. 8~44 desta data 

E' concedida ao Commendador Antonio José Gomes Pereira 
Bastos, arrendatario das fazendas do Estado, situadas nas 
margens do RicJ Br nco, da Provincia do Amazonas, permissão, 
emquanto durr.:r o actual arrendamento das mesm·1s fazendas, 
para extrahir !•roductos naturaes, na zona dos terrenos devolu
tas, que demoram entre o rio Anduá e o limite daquella das 
mencionadas fazendas, que se denomina S. José. 

li 

A extra.cção dos productos vegetaes não será feita no mesmo 
terr-eno senão depois de decorrerem clous annos da primeira 
colheit·1. 

Nesta extracção não se comprehendem as madeiras de lei, 
das quaes o conressionario não se poderá. utilisar, sem licença 
e>pedal. senão para ronstrucção de casas para si e par.:~ seus 
trabalhadores, de pontes ou pontilhões, nunca porém para 
commercio. 

IIl 

O con~essionario não poderá caçar nos ·terrenos descriptos 
na clausula fa., nem pesca1• nos respectivos rios sem licença 
por escripto das Municipalidades a que pertencerem os me~mos 
terrenos, sendo na mesm:t licenç t determinada com precisão 
a époc~ em que é permittida a caça ou a pesca, sem perigo de 
·extincçãoou ainda diminuição :;ensivel dos respectivos animaes. 

IV 

O cnn<'essinn'lrio declarará todos os annos ao Presidente 
~h provincLt, quaes os logares do perímetro acima definido, em 
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que terà. àe proceder á colheita dos productos Daturaes, e qaaes 
estes sejam. 

Si durante oa trabalhos da. colheita, tiver de mudar o campo 
de suas operações, deverà. dar parte immediatamente ao mesmo 
Presidente da província, expondo os motivos de sua deliberação. 

v 

O concessionario serã. obrig1do a remetter para o Museu 
Nacional, convenientemente acondicionados, de accôrdo com 
as instrucções que lhe serão ministradas pelo respectivo Di
rector Geral, todos os specimens vegetaes, animaes e mine
raes, fosseis .ou não, e bem assLu os artefactos indigenas 
anti!:'OB ou modernos, esqu letos, ossos dispersos e quaesquer 
outros objectos pertencentes aos nossos aborígenes que en
contrar e lhe parecerem raros, uteis, ou lhe tiverem sido 
recommendados p)l' aquelle funccionario, correndo a despeza 
de transporte da cidade de Manáos em diante por conta da 
mesma repartição. 

VI 

O concessionario não poderá directa ou indirectamente 
impedir a colheita dos produ ;tos naturaes, de que trata esta 
concessão, aos actuaes moradores da zona concedida, que 
individualmente a fizerem. 

VII 

O concessionario fica sujeito á pena de multa ce 100$ a 200$ 
pela transgressão _de qaalquer dest~s .clausulas. A pena s'~rà. 
1mposta pelo presidente da Provmc1a e cobrada adminis
trativamente. 

VIII 

. O Governo. rese~va-:se o direito de r~vogar esta concessão 
SI o conce~swnar10 mcorrer por t!•es vezes consecutivas na 
pena do artigo antecedente e por motivos de ordem publica, 
e nesta hypothese o concessionario não terà direito a indem
nização, por qualquer titulo que seja, ficando-lhe entretanto 
salvo o direito de colher durante o prazo de um anno, contado 
da data da revogação, os productos natnraes dos terrenos que 
por elle tiverem sido explorados até à. mesma data. 

Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Maio <!e 1882.
M anoel Alves de Araujo. 
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DECRETO N. 8.':iMi - DE 20 DE MAIO DE 1882 

Appro>·a os estatutos da Assoeiação de Soeeorros Mutuos Memoria ao 
A:!_arqucz de Pombal. 

Attendendo 80 quü requereu a directoria da Associação de 
Soccorros Mutuos Memoria ao Marquez de Pombal, e Conror

. mando-me com o parecer da Secção dos Negocios do Imperio 
do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 29 de Março 
do corrente anno, Hei por bem Approvar os estatutos da 
mesma associaçiio. 
Qu~esquer alterações que se fizerem nos ditos estatutos nãc; 

puderiio ser postas em vigor sem prévia approvação do Go-
verno Imperial. · 

Rodolpho Epiphanio de Souza Danla$, do Meu t.:onselho, 
Ministro e Secretario d Estado dos Negocias do Imperio, 
assim o tenha enlt.mdido e faça executar. Palacio do Rio de 
J[:!leiro em 20 de Maio de :188:2, 61 o da Independencia e do 
Imperio" 

C :-ub!'ica ue Sua ·:\!agestatle o Imperador. 

Rodolpho EpipiJanio de Souza Dantas. 

Estatutos fh Associacão de Soccorros Mutuos 
N!cmoria av l\farquez de Pomhal 

CAPITULO I 

DA 0!\GA:\IZAÇAO E FINS DA ASSOCIAÇÃO 

Art. I. o A asso::iaç~o, fundada no dia 20 de Junho de :1881 
na cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, onde terá sua 
sédc, denomin;lr-sr-lw- Assoeiac?io rle Soccorros l\:Iutuos 
Memoria no l\I::rqucz de Pombal. Serú composta de illimi
t:Jdo numero de associados, de qualquer nacionalidade, de 1.':i 
a 50 annos de idade, no gozo de seus direitos civis, exercendo 
ou possuindo meios honestos de vida, em estudo de perfeita 
s::ude e sem defeitos physieos quo para o futuro possa a !legar 
})ara prov~r impossibilidade de trabnlh:Jr. 

Paragrapho uni co. Os menores de 21 annos sómente serão 
ndmittidos na nssocinção por proposta de seus pais, tutores ou 
cnradores, os quacs serão responsaveis por todas as obriga
r,ões pecuniarins do menor. 



ACTOS DO PODER EXECt::Tl\'(1 661 

Art. 2. 0 A associação tem por fim : 
§ :l. o Soccorrer seus associados quando enfermos ou 

invalidas, concorrer para o transporte dos que provarem 
necessidade de ausentarem-se da Côrte ou do lmperio, 
prestar auxilio para o funeral dos que fallecerem e dar uma 
pi!nsão mensal á família destes. 

§ 2." Commemorar as glorias do eminente estadiita Mar
quez de Pombal, por meio de um espectaeulo, em beneficio 
dos cofres sociaes, no dia 8 de Maio de cada anno. 

CAPITULO H 

DA ADMISSÃO DOS ASSOCIADOS 

Art. 3. o Ninguem poderá fazer varte da associação sem que 
preceda proposta, assignada por qualquer a.-;sociado que esteja 
no gozo dos sens direitos, a qual deverá conter o nome, idade, 
estado, profissão, naturalidade c residencia do candidato. 
Fica vedada a admissão de senhoras, sendo unicamente 
reconhecidas como nssociadas as que se inscreveram na quali· 
dade de fundadoras e as admittidas por proposta até ao dia 
28 de Julho de t88L 

CAPITULO III 

DAS lOIAS, MENSALIDADE!;: E REMISSÕES 

Art. 4.. 0 0- candidato approvado, e que tenha recebido 
communicação, pagará a joia de 51$ logo que se dê começo á 
distribuição de soccorros marcados nestes estatutos, i/$ pelo 
diploma e i/$ de mensalidade em trimestres adiantados. 

§ :l. o O candidato proposto para socio remido pagará de 
uma só vez a quantia de 150/$, além de 1/$ pelo respectivo 
diploma ; ao socio contribuinte que se quizer remir levar-se
lhe-ha em conta a metade das mensalidades que tiver pago. 

§ 2. • O socio que no espaço de i O annos não houver perce
bido beneficencia poderá remir-se, pagando 3ij, com direito 
ao diploma. 

§ 3. o O socio fundador, si quizer remir-se, pagará em 
qualquer tempo 20 o;o menos do que pagaria si o não fosse. 

CAPITULO IV 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS ASSOCIADOS 

Art. 5. o A associação compõe-se das seguintes classes de 
socios : fundadores, incorporadores, contribuintes, beneme-
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ritos, benemeritos-distinctos, bemfeitores, bemfeitores-dis
tinctos, e honorarios. 

§ L" Os que se inscreveram até ao dia 20de Junho de :1.88!, 
em que se eff,r·tuou a in,tnll:rção, são considerados fund~do
rcs, e incorpor<~dures os admittidos posteriormente ; contri • 
buintes serão os que entrarem de conformidade com o disposto 
no art. ~-· 

§ 2. 0 Os benemeritos são os que propuzerem ~O so~ios que 
realizarem as suas entradas ; os que, por espaço de tres 
annos cousecutivos ou interc:rlados, sPrvircm no const~lho 
administrativo, ni'•o dl'ix~ndo r!e comparecer a mais de seis 
sessões em cada anno ; os que fizerPm üm dnnatil'o na im
P••rtuncia de 300~ ou pas~arem c pagarem bilhetes de bene
ficios no valor de sooaooo. 

§ 3." Os titulos de benem<'ritos-distinctos, bem feitores e 
bemfeitores-distinetos serão conferidos aos que conquistarem 
2•, 3• e~· bcnP-rnerencias. 

§ ~. • Ao medico, pharmacPutico, advogado, procurador, 
ou qualquer P"~soa que prest:rr serviços de suas profissões, 
estimados em 3l.IO~, será concedido o titulo de socio hono· 
rario. 

CAPITULO V 

DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS 

Art 6.• E' dever de todo associado: 
§ t. • Cumprir fielmente os presentes estatutos e regula

mento~ internos, desde que estes sejam approvados pela 
a~sembléa treral. 

§ 2. o Aeeitar e exercer com zelo e dignidade os CaJ'gos 
para que for eleito ou nomeado, não podendo esquivar-se, 
salvo motivo justificado, e pagar as suas mensalidades em 
trime>tres 11diantados. 

§ a.o Comparecer aos actos sociaes, comportando-se com 
a decencia e dignidade precisas. 

§ 4.• Participar por escripto ao i" secretario quando 
mudar de nome, estado ou residencia. 

CAPITULO VI 

DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS 

Art. 7. o Todo socio, excepto o honorario, tem direito 
aos soccorros seguintes : 

§ L o A' beneficencia de 201$ mensaes, paga em duas pres
tações adiantadas, logo que seja acummeltido de qualquer 
enf~rmidade que o prive de trabalhar. A beneficencia aos 
socro~ titulares será concedida na proporção seguinte : 25/$ ao 
benenrerito, 308 ao benemerito-distincto 35~ ao bemfeitor, c 
li88 ao bemfeitor-distincto. · ' 
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§ 2. o A ser soccorrido com uma pensão de Ui> mensaes, 
si fõr julgado invalido por velhice, desastre ou molestia que 
se prolongue além de um anno. A pen~ão 110s socios titulares 
será f"Oneedida na proporção seguinte: 15/$ ao benemerito, 
!8~ ao bene;uerito-distincto, 211$ ao bt}mreitor e 25~ ao 
bemfei tor-distincto. 

§ 3.o A receber dous mezes de benellcencia, si retirar-se 
par<l fóra do Rio de Janeiro, e d·lUs e me in, si fõr para róra 
do Imp••rio, no ~as0 de grave enf,~rmidade, provada com 
atte,;t-odo medico; niio tendo, porém. dir<'itO a nova bene
ficencia senão sei~ meze~ depois da p:~rticipaç:io de re~resso. 

§ lJ:.o A' quantia de 30;$ para auxilio do funernl si fôr 
essa contribuição requisitada por pessoa da família ou 
insuspeita á ndministração no prazo de oito dias, conta1io 
da data do fallecimento. Os sodos titulares terão mais 5/$, 
conl'orme a sua graduação. 

§ 5 o A votar e ser votado para os earg-os administrativos, 
exceptu.mdo-se: o que estiver perc.~bendo beneficencia; os 
que não estiverem no gozo d1l seus Lli•·eitos; os e•npregados 
retritmidos; as sacias exiskntes, que ,;ó poderão servir 
em commis•õcs e~peeiaes. Os analphabetos poderão votar, 
mas não serão votallos. 

Art. 8. o O socio ficará isento do pagamento de mensalidade 
qu~n·lo au~cntar-se para Jogar onde não possa ser soe
corrido, comtanto que prec:eda participação á secretari<~, e 
nesse ~~••so n;io terá direito aos soccorros sem que decorram 
tres mezes depois de seu regres~o. 

Art. 9. 0 O socio poderá propor por escrirto ao conselho 
admini,;trativo as medid:1s fJtle julgar uteis; dirigir-lhe quei
xas e repre>entatões, podendo sómllnte discuti I· as; requerer 
ao presidente da associação a convocação de assembléa geral 
·extraordinarià, devendo n peliçiio conter assknaturas de lO 
socios quites e a declar;1çào dos motiV<lS dessa exigencia. 

Art. tO. Preenchidas as dispo,içõ.~s do art. 9•, o presi
dente convocará a assembléa gerJI no prazo de 15 dias, e, 
no caso de recusa ou negli~encia deste, poderão fazer a 
convoeaçiio os proprios socins que a re~1uereram, declarando 
o motivo por que as~im proced~m. send., con-dderad:JS válidas 
as deliberações que to·nar a assemb~a geral assim constiLuiola. 

Art. H. O so~io poderá ind·~mnizar a as.>ociaçãc das quan
tias que houver recebido de soccorros para que a família 
tenha direito á pensão, cumprindo-lhe p·1ra tal fim requerer 
ao conselho. 

CAPITULO VII 

DAS PENAS DOS ASSOCIADOS 

Art. i\!. O socio que dever mais de tres mezes não terá 
direito aos soccorros ; sendo a divida de mais de seis mezes 
considerar-se-ha desligado da associação, mas poderá pagar o 



66~ ACTOS DO PODER EXECI;TIVO 

debito, si não exceder de um anno, requerendo á adminis
tração, que, á vista das razões apresentadas, resolverá como 
lhe parecer mais acertado. 

Art. i3. O socio incurso nas penas do artigo antecedente 
será attendido, si estiver de perfeita ~ande, e só goznrá dos 
soccorros da associação seis mezes depois de se haver tor
nado quite com esta. 

Art. H. O socio que, sem causn reconhecida, nbandonar o 
cargo para que tiver sido eleito ou nomeado, ou que, partici
pando a ausencin, não a effectuar, nem dessa occurrencia 
prevenir ao conselho, ficará privado dos seus direitos, fa
zendo-se menção disso no relatorio, e jámais se lhe concederá 
a categoria de socio titular, e ficará sujeito ao pagamento das 
mensalidades em atrazo, só tendo direito á beneficencia seis 
mezes depois de achar-se quite. 

Art. !5. O socio que, sem participação, retirar-se da Côrte 
ou Nictheroy, ou que, tendo participado, regresse ou não 
communique, será obrigado ao pag-amento das suas mensa
lidades desde a data em que constar haver regressado e só 
gozará da beneficencia depois do mesmo prazo marcado no 
artigo anterior. 

Art. !6. Perde os direitos de soei o e nada poderá reclamar 
da associação ; 

§ :l. • O que extraviar qualquer quantia ou ohjecto da as
sociação, ficando á administração o direito salvo de havei-os 
judicialmente, quando não o possa conseguir pelos meios 
amigaveis. 

§ 2. • O que por informarões inexactas fôr admittido ao 
gremio soei~!, desde que isso seja approvado no decurso de 
um anno após a sua admissão. 
. § 3. • O que e~pontaneamen te se desligar ou que fôr e li
minado do quadro dos socios em virtude de qualquer das 
disposições contidas nos presentes estatutos. 

CAPITULO VIII 

DA ASSEMBLÉA GERAL 

Art. !7. A assembléa geral é a reunião de socios quites 
em numero de ~0, pelo menos, convocados ordinariamente 
tres vezes em cada anno, sendo: a primeira na 3• dominga 
de Janeiro, para proceder-se á leitura do relatorio e balanço 
geral, eleger a commissão de contas e exame de relatorio, e 
o presidente, e i• e 2• secretarias da 2a e aa assembléns ge
raes, não podendo ser eleito nenhum socio que faça parte 
da administração ou empregados da associação ; a segunda 
terá Jogar no maximo intervallo de t5 dias, para ser discu
tido. e votado o parecer da commissão de contas e exame de 
relatorio e eleger-se o conselho administrativo, composto 
de 20 membros e o thesoureiro, sendo este eleito directa-
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mente pela mesma assembléa; a terceira effectuar-se · ha oito 
dias depois da anterior para dar posse aos membros eleitos 
e nella unicamente se tratará do objecto para que foi con
vocada. 

Art. i8. A assembléa geral tambem poderá ser convocada 
extraordinariamente, quando a administração julgar conve
niente ou fôr requerida por iO socios quites ; em taes re
uniões, porém, não se tratará de objecto differente do que 
motivar a convocação. 

Art. 19. A assembléa geral constitue o primeiro poder da 
associação, e como tal compete-lhe: 

§ i." Attendcr ás queixas dos socios, julgando-as como 
fôr de justiça. 

§ 2. • Ouvir a leitura da acta da ultima sessão, appro
vando-a ou corrigindo-a, de accôrdo com o que fôr ven
cido. 

§ 3.0 Approvar, alterar ou rejeitar as propostas apresenta
das por qualquer socio ou pela administração. 

§ t~.· Providenciar sobre os casos em que faltar competencia 
ao conselho e em que forem omissos r.stes estatutos. 

Art. 20. Si no dia e hora aprazados não houver numero 
para constituir a nssembléa, será ella de novo convocada, 
com o intervallo de oito dias, e funccionará com a presença 
de qualquer numero de socios excedente ao dos membros 
da administração que comparecerem. 

CAPITULO IX 

DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

Art. 21. O conselho administrativo· constitue o segundo 
poder da associação, e compõe-se de 20 membros e u thesou
reiro, eleitos annualmente de conformidade com o art. J 7 ; é 
~olidariamente responsavel pelos seus actos na direcção dos 
negocios sociaes que não forem da competencia da assembléa 
geral, e compete-lhe : · · 

§ i. • Reunir-se em sessão preparatoria para eleger a dire
ctoria, composta de presidente, vice-presidente, i• e 2° se
cre:arios, procurador e as respectivas com missões , ordinaria
mente duas vezes por mez e extraordinariamente sempre que 
fôr.con~ocado pelo presidente, por intermedio do i• secre
tano, nao podendo haver sessão sem estarem presentes, pelo 
menos, H membros. Perderão os respectivos cargos os con
s~l_heiros que falta!:em, sem ser por molestitt ou ausencia par
ticipada, a tres sessoes consecutivas. 

§ 2.• Executar e fazer executar os presentes estatutos · 
providenciar para que não sejam demorados os soccorros, e 
suspendel-os, si forem prestados indevidamente ; ouvir as 
queixas dos associados, attendendo-as, si forem justas, e au-
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toriznr as despezas sociaes, cujas contas serJo pagas depois 
de rubricad~s pelo presidente. 

§ 3. o Tomar contas ao thesoureiro no fim de cada trimes
tre, ou em qunlquer occasião que julgar conveniente, :~ppro
vando-as ou rejeitando-as, á vista de parecer da commissão 
de finanças. . 

§ ~.o Providenciar para que o thesoureiro não conserve 
em seu pDder quantia superior á nece;;saria para as despezas 
calculadas ou prova v eis, snlvo casl)5 ex:traordinarios, .af)pli
cando n:~ compra de apolices gilra~s da divida publica as 
quantias excedentes ás despezas, até completar-se o f11ndo 
permanente; depois deste realiz;l(}o Silrão os saldos depo. 
sitados Am um estabelecimento b:1neario de reconhecido ere
dito alim de formar-se o fundo disponível. 

§ 5. 0 Tomar conhecimento d,p; stJrvi.;os prestados;, :lsso
ciação n declarados no art. 5°, §§ 2·• a ~o, mandando passar os 
regpectivos diplomas. 

§ 6. o Suspender a qualquer de seus membros que não 
cumprir eom zelo e dignidarle as attribuições de ,;eu. ca1·go. 

§ 7. o Requerer ao presidente a convocaçiío da as:;emlJiéa 
geral sempre que o julgar necessario, de accôrdo com eites 
estatutos. 

§ 8. o Confeccionar e submetter á aJlprovação da ass1~mbléa 
geral um regimento interno, que regule os trabalhos de todas 
as se.<sões da associilÇã<l e disrrnnine os deveres da directoria, 
das com missões e outros servicos internos. 

§ 9. 0 Accu;;ar perunte a justiça do paiz o thesourt~iro ou 
qualquer associado que tlafraudar os cofres e bens da :Jsso
eia~iio. 

§ 10. Ch1mar, em ca~o de vnga, O> SUtJplentes do con
selho, segundo a ordem da votação e, na falta destes, a 
qunlquer socio que já tenha servido n:1 administração . 

CAPITULO X 

DOS MEMBR.03 DA DIRECTORIA, SEUS DEVERES E .A:TTRIBUIÇÕES 

Art. 22. Ao presidente da associação compete: 
§ i. o Presidir ás sessões do conselho, dirigir os trabalhos, 

estabelecer e r11gular as discussõe~ e votações, mauter a 
ordem e suspender ê2 sess:io qu:mll.o ella se a<:har alterada e 
não forem <Jttendidas as suas advertencias. 

§ 2 .o Rubricar os livros da associa~ão, d<Jr destino ao expe
diente, examinar n escripturação da secretaria e thesouraria, 
providenciando, de accr'Jrdo com o secretario e o thesoureiro, 
sobre as irregularidades ou.f<Jitas que encontrar. 

§ 3.0 Autorizar as despezas urgentes que não excedam 
de l006, independente de intervenção do conselho ; mandar 
passar as certidões requeridas pelos associados, e dar-lhes 
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conhecimento das deliberações do conselho sobre qualquer 
petição, proposta ou representação que lhe hajam dirigido. 

§ 4.• Despachar os papeis que não dependerem de delibe
ração do conselho, rubricar todos os <locumentos de desprza e 
assignar, com o secJ•ctario e o tbesoureiro, os diplomas. 

§ 5." Ordenar a entrega da benelicencia marcada no art. 7°, 
§§ l 0 a 3•, a qu;•l']uer associado que devidamente a red:~me. 

§ 6. 0 Or~anizar e apresentar á assembléa geral. na sua pri
meira reunião ordinnria. um relatorio cireum$tanciado dos 
traldhos e occurrencias do anno soci:~l, acomp»nbado de um 
balanço geral e mappas do movimento e. estado dos corres da 
associação. 

§ 7 .• Nomear commis>ões para representnr a associação 
quando fõr convidada a 11ssi;;tir a actos solemnes. 

Art. 2a. Não poderá convocar a a~sPmbléa geral extraor
dinaria, st•m autoriz:,çao do consdho, salvo o caso deste não 
poder funccionar, ou de, tendo sido convo~ado pol' Ires vezes 
consecutivas, não se reunir, com o fim de impossibilitar por 
esse modo a sua renlizaç:io. 

Art. 24. Ao vice-presidente compete: 
Substituir o presidente em todos os seus impedimentos, 

ainda mesmo momentanros, assumindo todas as suas attri
bui\_'Ões e respon~abilidades. 

Parngrapho unico. No caso de fallecimento ou demi~são do 
presidt·nte a substitui\âo terá Jogar ~té proceder-se a nova 
eleh·ão. 

Art. 25. Ao i• secretario compete : 
§ L• Substituir o pre~idente na falta ou impedimento do 

vice-presidente, assumindo todas as attribuitões e respon
sabilid:Jdes inllerentes ao dito cllrgo, e nomeando quem sub
stitua o :to secretario, que passnrá a servir de 1.0 

§ 2.• Fazer a leitura dr.s act<~s e do expedirnte, redigir e 
assignar tod11 a corresponrlencia, PXpedindu-a por inlermedio 
dos agentes, e pedir o que fór precbo p11ra n secretaria. 

§ 3. 0 Pass~r, merliante despacho do presidente, as certidões 
que pelos socios forem req neridas, concernentes aos seus 
intert>sses, eotJr:mdo por cada uma a quantia de 2{$, que en
tregará ao thesoureiro. 

§ 4.° Conservar o archivo na melhor ordem, tendo sempre 
em dia a escripturação a seu cargo, o responder pelas 
faltas. 

§ 5. o Matricular os associados. sem distincc;ão de sexo, na 
ordem chronologica de suas entradas, fornecidas mensal
mente pelo tbesoureiro, devendo constar do livro o nome, 
idade, estado, naturalidade, profissão e residencia do candi
dato, e o nome do proponente. 

§ 6.o Rt•gistrar os nomes dos associados que. requererem 
beneficencias, declarando as épocas em que começaram e dei
xaram de ser soccorridos, e em um livro especial os daquelles 
que prescindirem dos soccorros quando enfermos. 

§ 7. o Annunciar e avisar, em nome do presidente, aos mem
bros da administração do dia, logar e hora das sessões. 



668 ACTOS DO PODER EXECL"TIVO 

§ 8. o Inventariar os moveis, apolices e mais objectos que 
constituam o patrimonio da associação. 

Art. 26. Ao 2° secretario compete : 
§ L• Redigir e registrar as actas, que devem conter ore

sumo conciso e claro do que se tiver passado nas sessões. 
§ 2. o Coadjuvar o -1 • secretario e substituil-o em todos os 

seus impedimentos, excepto nas funcções de presidente. 
Art. 2í. Ao Lhesoureiro compete : 
§ 1. o A responsabilidade do dinheiro, titulos e bens que 

pertençam á asseciação e estejam sob sua guarda. 
§ 2. o Receber e despender o dinheiro da associaçlío, de 

accôrdo com estes estatutos; admittir, sob sua responsabili
dade, um ou mais agentes para eifectuar a cobrança, aos quaes 
pagará uma porcentagem nunca maior de :lO % de toda a co
brança, excepto a de beneficios, e sendo elles tambem obri
gados a fazer a eutrega do expediente. 

§ 3. 0 Re~olher em conta corrente com a associação a um 
estabelecimento bancaria de reconhecido credito, designado 
pela administrarão, as quantias que receber, empregando-as 
po~teriormente ua compra de apolices geraes da divida publi
ca, mediante autorizaçiio do conselho, cumprindo-lhe reser
vllr sempre em seu poder a quantia necessaria para occorrer 
ás desp~zas calculadas e provaveis da associação. 

§ !J,. o Entregar as quantias precisas para o pagamento das 
benE)ficencias, funeraes e outras despezas, legalmente requisi
tadas; mandar proreder á cobrança ordinaria e extraordina
ria; receber os juros das apolices e não pagar quantia supe
rior a fOO,) sem autoriznção do conselho e -cumpra-se- do 
presidente. 

~ 5. o Apresentar 110 conselho no fim de cada trimestre um 
balancete documentado da receita e despeza, e no fim do anno 
um balanço g-eral, que será annexo ao relatorio. 

§ 6. o Dar verbalmente ou por cscripto as informações que 
pelo conselho lhe forem exigidas, relativamente aos negocias 
a seu cargo. 

Art. 28. Ao procurador compete : 
§ 1. o Tratar do funeral do associado, quando feito directa

mente pela associação. 
§ 2. 0 Desempenh:1r com zelo e dignidade as commissões 

para que fôr nomeado. 
§ 3. 0 Representar a associação em .fuizo quando se achar 

para isso autorizado. 

CAPITULO XI 

DAS COMMISSÕE:S 

' Art. 29. Além da commi~são :Jue tém por fim examinar o 
relat_orio e contas annuaes e dar parecer, que será apresenta
do a assembléa geral na sua segunda reunião ordinaria, 
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haverá tros commissões permanentes, denominadas : hospi
taleira, de syndicancia, e de finanças. 

Art. 30. A' commissão hospitaleira, que será composta de 
seis membros, compete: . 

§ i. o Distribuir as beneficencias . aos associados enfermos 
que residirem no centro da cidade do Rio de Janeiro, Ni
ctheroy ou suburbios, percorridos pelas linhas de carris ur
banos. 

§ 2.o Informar ao conselho sobre as queixas ou repre
sentações feitas pelos enfermos por falta de recebimento dos 
soccorros. 

§ 3. 0 Requisitar, qu3ndo julgar conveniente, que os en
fermos sejam examinados pelo medico da associação. · 

§ lJ,.o Propor ao conselho a suspensão das beneficencins 
quando julgar que estão sendo indevidnmente distribuídas. 

Art. 3i. A' commissão de syndicancin, composta de seis 
membros, incumbe : 

§ i. • Verificar com zelo e prudencia acerca das pessons 
propostas para soei o~ e dar parecer por esc ri pto. 

§ 2. • Arbitrar a idade da pessoa proposta, quando não se 
conformar com a que estiver deci:Jrada e não se verificnr a 
exactidiio do nllegado. 

§ 3. 0 Observar, em relar.ãu a este nssumpto, o que deter
minam os nrts. 1° c 3° destes estatutos. 

Art. 32. A ccmmissão de finanças, qufl Ctmslará tle tre., 
membros, terá por dever : 

§ L o Examina r os balancetes trimensaes, dar sobre elles 
parecer e chamar a attenção do conselho quando houver ino 
observancia das disposições contidas nestes estatutos. 

§ 2.• Dar pnrecer sobre qualquer objecto ou deliberaç1io 
relativos a financas. 

§ 3. • Propor ás medidas que julgar adequados á economia 
e boa fiscalisação dos dinheiros da associação, para augmt:nto 
do seu capital. 

CAPITULO XH 

DO CAPITAL DA ASSOCIAÇÃO 

Art. 33. O capital dn associarão é illimitadu, e divide-se 
em permanente e disponivcl. 

§ 1. 0 O fundo permanente será formado, além do que 
constitue o patrimonio da associação, dos saldos que se ve
rificarem até perfazer a quantia de iOO:OOO$, convertidos em 
apolices da divida publica, que só poderão ser alienadas ~i a 
isso annu_irem d~us terços dos socios quites. O rendimento 
desse capital, assim como outros sal :los que apparecerem, pas
sarão a pertencei' ao fundo disponível. 

§ 2. o Do fundo disponível será conservada em miTo do the
soureiro n quantia nece~saria para s:1tisfação das despezas 
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provaveis, ordinarias e extraordinarias, durante o anno social, 
sendo o excedente depositado em um estauelecimento bancaria 
de reconhecido credito, e o rousdho só poderá delle lançar 
mão quando a rPr.eira não comportar a despeza e baja urgente 
neces~idade de fazer face aos compromissos sociaes, prece· 
dendo 11utorizaçào da a~semblr-ia geral, constituída como nos 
casos ordinarius pr ... vistos nt·stes est<Jtutos_ 

§ 3 _o J{;:s condicões do paragrapho antccedflnte, o fundo 
diSIJOnivel é i! limitado; podendo com tudo parre delle ser 
convertida em apolices, que !icanlo pertencendo ao fundo 
permanen1e, quando, pelo est<Jdo prospero da sociedade, se 
reconheça qne dt·ssa continua IH~cumulação P. immohil•saeão 
de capitaes além do necessario para re::lizaçiio ·do fim que se 
tem em visb com tal disposiçiío póde resultur prejuízo para 
os cof1 es sociaes. 

Art. 3í. A receitn da associac~o compõe-si\ do produeto de 
joias, diplomas, mensalid<~c!e~. remissões, .i uros de apolices, 
donntil•os e iJPne!ieio~, e ser:'1 applii::Jdo á satisfação dos com
prumisws contrahidos pela associaçiio, e o saldo terá o destino 
marc:1do no artigo anterior_ 

CAPITULO X!II 

DAS llENEFICENCIAS 

Art. 35. O associado só um <lllno depois de ter pago n JOI:l 

de admissão, e estôlndo quite de suas mensalidades, terá di
reito á benefit:encia conforme ma,·ca o art. 7° e seus p:~ra· 
graphos, sendo estn cont:lda da data ern que n retição fôr 
entregue na secret~ria, c cessará logo que o associ;Jdo se 
restabeleça. 

Paragrtlpho unico. A beneficencia srrá aug-mentado, con
forme o titulo do associado, segundo preceilúa o ~ 2° 
do art. 7 .c 

Art. 36. A benetlcencia será levada ao domicilio do asso
ciado que residir dtmtro dos limites, na Côrte e Nictheroy, 
percorridos pelas linhas rle c::rris urbanos. 

Art. 37. O associ<1do deverá requerer ao presidente da 
associação, indicando em seu requerimento a residencia e 
j untnndo o recibo do trimestre dentro do qual requerer, ou 
a quantia respectiva, caso ainda n:w o tenha pago. 

Art. as. A IJeneficencin reclamada pelo associado que se 
recolher a qualquer hospital onde ~Pja vedado o ingresso ü 
respP-clivn commissão afim de de~cmpenhar esse dever ser~ 
emregue á fawilia do associ;~do, e, si a não possuir, recebera 
deJ;ois que tivHr alta, exhibindo documento que pro,-e o de-

. C':Ji">o de tempo que esteve em tr••tamento, precedendo syn-
dicancia da commissão hospitaleira. . 
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CAPITULO XIV 

DAS PENSÕES 

Art. 39. O associado que nada dever de beneficios e men
salidades, ou que, tendo recebido beneficencia, satisfizer o 
disposto no art. H, unw vez que pertença á associação ba 
cinco :~unos, legará á sua familia uma pensão de 81) men
saes; si tiver complet:1do dez annos em identiclls circum
staneias. a pensão será de iOt$000. Em qualquer dos casos, o 
socio titular terá mnis 2!$ em cada graduaçii:J _ 

Art. 40. Ao pensionista, em virtude do artigo anterior, 
se descontará mensalmente a quantia de 1{$, sendo o producto 
que desse desconto resultar em cada anno dividido pelas 
ramili:•s tios socios quites falleddos que apenas houverem 
completado dous annos de ndmittidos sem terem percebido 
beneficonrin, ou que, tendo-a usufruído, houverem indemni
zado a :1ssociação .na conformidade do disposto no arL. H. 

Art. 41. Para execução do que tiispõe o artigo precedente 
o conselho annunciarú trintil dins antes de terminarem os 
trabalhos de sua administ!'ação, pelos jon.aes de maior circu
lação, convidt~udo essas famílias '' npre.-entarem as suas peti
ções, instruidns com documentos que provem vida hone~la e 
seu direito, as quaes, depois de syndicadas, ~eri.io submetlidas 
á deliberação do conselho na ultima ,;essüo de cada anno. 

Art. 4:2. Essas dadivas não devem ser menores de iOI, 
observando-se o di:<po~Lo no tina! do art. 36 quanto aos socios 
titulares, e procedendo-se a sorteio, caso a quantia arreca
dada não comporte a despeza a realizar, em conseqnencia da 
apnsenta<:ào de crescido numero de pclit:ões. 

Art. 43. A distribuição das quotas Eerá feita por interme
dio ae uma commissào e~peci<d, nomeada na sP.ssfio de assem
bléa geral. de posse, qu<J as leva ri• ci residencia das peticiona-
1·ias, exigindo dPstas os competentes recibos. 

CAPITULO XV 

DA F.HliLIA DO AS50CIADO 
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Art. ~5. Quando o fundo permanente attingir a 50:0006 
em apohces, abrir-se-hão as pensões, que serão pagas unica
mente com ? re!ldimento desse fundo capitalisado, proceden
do-se a ratew, SI a quantia não for sufficiente para satisfazer 
a importancia total, de conformidade com o disposto no 
art. 39. • 

Art. 46. Não perderú o direito á sua quota a pensionista 
que, sendo socia, estiver recebendo a beneficencia que lhe 
garantem estes estatutos. 

CAPITULO XVI 

DAS ELEIÇÕES 

Art. !17. Na primeira assembléa geral ordinaria, depois da 
leitura do relatorio e balanço geral, o presidente convidará 
os socios presentes a munirem-se de cedulas para a eleição 
da commissão de contas e exame do relat:1rio, as quaes dD
ver1ío contei· tres nomes, com o rotulo- commissão de con
ta;;,- e nomeará dons ~scnlladores, e, nssim con3tituida a 
mesu, dar-,;e-ha principio ú chamada, pelo livro de prescnç~a, 
feita pelo i 0 secretario, nilo se admittindo Yotos por pro-
curacão. . 

ArL lJ,8. Concluída a chamada, o presidente confrontará o 
numero de cedulas com o dos votantes e dará principio a 
apuraçiío, não se apurando as listas incompletas ou onde 
existirem nomes trocados ou riscados, sendo permittido votar 
até terminar a chamada aos que comparecerem depois desta 
haver principiado, assignando, comtado, posteriormente no 
livro respectivo. . 

Art. 49. Si na confrontação encontrar-se differença entre o 
numero de cedulas recebidas e o dos votantes que acudiram ú 
ehama'da. á assembléa geral, que deverú conservar-se reunida 
até ao final da apuração, compete decidir da validade das 
eleições. 

Art. 50. N<io sendo possível concluir-se no mesmo dia a 
apuração, lavrar-se-ha um ten110 com <<S necessarias declara
ções, e este, qepois de assignado pelos membros da mesa, :;erá 
guardado, coin as cedulas ainda niio ~1pun1das e eom as da 
apur:Jçiio já feita, na urna, que, além de fechada com tres 
chaves difi"erentes, que ficarão em poder uo presidente e escru
tadores, será l::~crada e sellada pelos membros da mesa. 

Art. Gl. Terminada a apuração c conhecido o resultado da 
eleição, o presidente proclamurá eleitos os que houverem ob
tido a maioria relativa de votos, sendo considerados supplen
tes os seus immediatos, e mandarú pelo i o secretario lavrar a 
acta, na qual mencionará os protestos e contra-protestos apre
sentados, que deverão ser tomados em consideração,.quer :m
tes quer depois de acclamados os novos efeitos. 
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Art. 5\t. O to secretario da assembléa geral offieiará com 
urgencia aos eleitos para membros da commissão de contas, 
cujo relator será o mais votado, mas essa participação só terá 
Jogar não havendo protesto pendente de decisão, devendo -se, 
neste caso, e na falta da providencia indicada no art. 4:9, 
convocar-se a assembléa geral para resolver sobre o assumpto. 

Art. 53. Findos os trabalhos eleitoraes da segunda reunião 
ordinaria da assernbléa geral e conhecido o resultado da elei
cão, o 1° secretario remetterá a cada um dos eleitos p.ara o 
conselho um officio, que lhe servirá de diploma, déclarando o 
numero de votos que obteve e indicando-lhe o dia, hora e Jo
gar da sessão preparatoria, que será presidida pelo mais vota
do, e, no caso de empate, paio m:tis antigo na associação, 
procedendo-se á eleição para os diversos cargos, em seguida 
realizitr-se-ha a posse do novo conselho em sessão de 
assembléa ger:~L 

CAPITULO XVII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 5~. A associação não contrahirá divida alguma, nem 
far;í juncção com outra, embora do mesmo genero, desde que 

· tenha de perd(~r o seu titulo, e, ainda mesmo consen·ando-o, 
sei o poderá fazer por delibera~;ão da assembléa geral, consti
tuída com dous terços dos assorindos quites. 

Art. 55. Não se consideram ausentes, embora o estejam, 
para os effeitos do di~posto no art. ::10, os associados remidos 
c os que estiverem contribuindo com as mensalidades. 

Art. 56. Ao socio honorario que quizer inscrever-se como 
contribuinte sera dispensado o pagamento da joia e do di
ploma, ficando sómente sujeito uo das mensalidades. 

Art. 57. O socio tem direito a defender-se de qualquer 
accusação perante o conselho, podendo discutir, mas não 
votar. ' 

Art. 58. Para que o socio possa remir-se, como dispoem os 
§§ {0 a 3° do art. qo, deverá propor outro, que realize o pa
gnmento de sua entrada, salvo entrando logo remido. 

Art. 59. O socio que, em virtude do aus~nda, tiver sido 
di:'pensado do pDgamento das mensalid:H.les, quert>ndo remir
se, pagará a~ relativas ao interstício dessa dispensa. 

Art. 60. A associação creará um livro especi:Jl, em quere
gistrara os nomes dos assoeiados titulares e os relevantes 
serviços por elles prest&dos. 

Art. 61. Não serão tomados em consideracão os escriptos de 
qualquer natureza, assim como as pul.Jiicações em cartas ano
nymas que, em tr.rmos injuriosos, forem dirigidas á associação. 

Art. 62. A's sessões do conselho poderá assistir qualquer 
associado, com tanto que se porte. com decencia c como simples 
espectador. 

PODBn EUCUTIVO !.882 43 
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Art. 63. As attribui{'ões do conselho cessam com a posse 
da nova administração, a cujo thesoureiro serão entregues os 
títulos, valores, moveis e immoveis que pertençam á socie
dade, dando-se ao ex-thesoureiro quitação, assignada pelo 
novo conselho, ou pela maioria deste. 

Art. 64. Si uma hora depois da annunciada par:.~ reunião 
da as5embléa geral houver numero legal e não se achar pre
stmte alg-um dos membros da me~a, serão abertos os trabalhos 
por qualquer membro d:~ administração para isso convidado, 
proclamando-se acto continuo um presidente ad hoc, o qual 
designará dous socios que não façam parto da ndministrarão 
para servirem de secrelarios. 

Art. 6'5. As beneficencias a que têm direito os socios, como 
dispõe o art. !7 e seus paragraphos, serão abertas quando a 
associação tiver realizado, em apolices geraes da divida pu
blica, o capital de fO:OOObOOO. 

Art. 66. E' dever do associado exhibir o seu recibo no acto 
de votar, para compro\'ar que pagou o trimestre de Outubro 
a Dezembro, e estur apto a tomar parte nas discussões e 
votação das nssembléas geraes. . 

Art, 67. Os recibos oxhiuidos pelos socios no :;cto de votar 
serão deposilados em uma urna especial, afim de serem con
feridos com o numero de votantrs que acudirem á cha
mada, e depois o presidente os restituir:.~ aos respectivos 
50CiOS. 

Art. 68. Si, terminada a primeira cleiçiio, os socios não. 
reclamarem a entrega de seus reciuos, o presidente ordenará 
que estes lhes sl'jam re,:tituidos com tempo de poL!erem elles 
tomar parte nos trr.IJalhos da eleição subscquente. 

Art. 69. Ao presidente da as;;embléa geral eompcte nomear 
uma commissuo de tres a cinco socios para ~e encarregar de 
dispor a sala para o trabalho da eleição, de modo que não sPja 
este interrompido pelos assistentes. 

Art. 70. Os socios designados para essa commi5são não se 
podem recusar a tal ser\'iço, sob pena de não serem admit
tidos a votar, salvo motivos justificavels, que os inhibam de 
desempenhai-a. 

Art. 71. A associação só poderá ser dissolvida por impos
sibilidade manife~ta e comprovada de preencher seus fins e 
depois de haver esgotarlo, como ultimo recur~o, dous terços 
do seu fundo permanente, e precedendo autorização de duas 
terças partes de socios quites, reunidos em assembléa geral 
expressamente convocada para esse fim. 

Art. i2. No caso de resolver-se a dissolução, cumpre ao 
conselho fazer cessar logo todos os soccorros, encerrar a 
extracçiio e cobrança de recibos, in venta ri ar judicialmente e 
converter em moeda corrente deste paiz todos os títulos de 
valor, bens moveis e immoveis, pagar todas as dividas prc
venientes de desrezas realizadas, com autorização conferida 
por estes estatutos, e dividir o 5aldo, si o houver, em duas 
partes, sendo uma distribuída entre os socios e socias necessi
tados e a outra pelos pensionistas. 
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Art. 73. Estes estatutos, depois de approvados pelo Governo 
Imperial, ::erão postos em execuç:!o, e só poderão ser reforma
dos em asseml:léa geral extraon!inaria, cspecialme nteconvo
caúa para esse fim, a achando-se reunidos, pelo menos, me
tade dos soei os quites ; não podendo a reforma ser po::ta em 
execução sem npprovação do Governo Imperial. (Seguem-se as 
assignaturas.) 

DECRETO N. 851ó6 -DE 20 DE MAIO DE !882 

Declara a c"uttdcladc da ecncessão feita pelo Decreto n. í6l9 de 31 Jo Ja 
· neiro de iSSO. 

Consideranllo que no prazo nxado na 2• das clnusulas 
annexas no Decreto n. 7619, de 31 de Janeiro de 1880, o con
ccssionario do privilegio para a construceão, mo e gozo de 
uma estrada de ferro entre a babia de S. Francisco, Provin
cia de Siinia Catilarina, e a villa do nio Negro, na do Paraná, 
Engenheiro Constancio da Franca Amaral, não deu começo 
aos estudos, c que já decorreu o duplo do prazo marcado para 
a conclusi;o dos mesmos trabalhos, sem haverem sido estes 
submettidos á approvação tio Governo, Hei por l..:em, de con
formidade com a clausula 6• do referido decreto, Declarar 
caduca a concessão. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro c Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça executar. 
Pal acio do Rio de Juneiro em 20 de Maio de 1882, 6i0 da 
Independencia e do Imperio. 

Com n rubrica de Sua ~Iagestad•) o Imperador. 

Jfanoel .-llves de Aravjo.· 
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DECRETO N. 8547- DE 20 DE MAIO DE 1882 

Considera justificado o excesso havido no prazo mareado para conclusão 
da viagem redonda feita re:o paquete Ccrvantes no mez de Novembro 
do anno proximo findo, 

Hei !lOr bem, de conformidade com a clausula 15a do contrato 
approvado pelo Decr.1to n. 6048 de 4 de Dezembro de 1875, Con
siderar justificado o excesso havido no ;Jrazo marcade> ~ara con
clusão da viagem redonda começada a 17 de Novembro proximo 
findo, e terminada a 10 do Dezemb1·o do mesmo anno, pelo pa
quete Cer-vantes da Companhia, Liverpool Bra;:;il and Ri ver 
Plate, Navigation. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça execut'lr. Pa
lacio do Rio de Janeiro em 20 do Maio de 1882, 61° da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com rubrica de Sua Magestade o Im:10rador. 

1li anoel A.lves de Araujo. 

DECRETO N. 8548- DE 20 DE MAIO DE 1882 

Conecd.c ao Commcndador Francisco Eugenio tlc Azevedo, ou á cmprcza que 
•J mesmo orJanizar, p~iJcgio por 33 anH~s, pa~·a a construcr.ITo, uso c gozo 
de toma linha do carris do ferro entre ·a Praia FoJ'l!JOsa e a ostacão de 
S. Chrístovão da E;i-rada do Ferro D. Pedro !1, com um ramal-para o.. praça 
Ü. Pedro I • 

. 'i.ttendendo ao que Me requereu o Commendador Francisco 
Eugenio de AzevNio, Hei por bem Conceder-lho privilegio por 
:~:3 annos, contados da data da assignatura do contrato, para 
pot· si, ou pela empreza que organizar, construir, usar e gozar 
de uma linha de carris de ferro para o transporte de passa
gGiros entre a Praia Formosa e a estação de S. Christovão da 
Estt·ad:l de Ferro D. Pedro lL com um ramal para a praça 
D. Pedro I, n:-. freguezi::. de S. Christo\ão do município 
neuLro, sob as clausulas que com este baixam, assignadas 
por ~Ianoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e 
:::lecretat•io 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 Maio de 1882. 61° da 
lndependencia e do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 
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Clausulas a que se ref'ere o Decreto. n. s:;..ss 
desta data 

I 

E' concedido ao Commendador Francisco Eugenio de Azevedo 
ou :i. empreza que o mesmo organizar, privilegio por 33 anno3, 
a contar da dato! da assignatura do r~sp~ctivo contrdo, para. 
construcção, uso e gozo de uma linha d3 carris de ferro de 
tracção animada para o transporte de passageiros e carga,; 
que, partindo da Praia Formosa no principio da rua Francisco 
Eugenio, siga pela mesma rua e pelas do Dr. Oliveira Fausto, 
do Banco Industrial, Duque de Sa.xe, terminando na estação 
de S. Christovão da Estrada. de Ferro D. Pedro li, com um 
ramal a partir da rua Francisco Eugenio em direcção a praça 
da Igreginha, em frente a praça D. Pedro I, passando pelas 
ruas do Consultorio, Imperador, Praia dos Lazaros e das Pal· 
meiras. 

11 

Na construcção das linhas serão observadas as seguintes con
dições technicas: 

i." O systema de carris de ferro serà. o mesmo em uso nas 
linhas da companhia de carris urbanos; 

2." A bitola não excederá de Om,82 Gntre trilhos ; 
3." A linha serà. singela, tendo os desvios que forelll ne

cessarios, e ficando de cada lado espaço sufficiente para o mo
vimento de outros vehiculos de qualquer especie, para c~jo 
fim farà. a em preza as necessarias desapropriações; 

4." A superficie dos trilhos deverà. ficar sempre no mesmo 
nível da calçada, de modo que não embarace o transito dos 
vehiculos c animaes em qualquer direcção na 'estrada ; 

5." O calçamento entre os trilhos e Om,3Q do lado exterior 
serà. feito :i. custa da em preza ; 

6." Os carros de transporte de passageiros e cargas serão 
identicos aos da Companhia de carris urbanos. 

1II 

As obras da linha deverão começar dentro do prazo de seis 
mezes, contados da data desta concessão, e terminarão no de 
um anno, salvo caso de força maior, julgado tal pelo Governo. 

IV 

A em preza não exigirá por cada passagem mais tle 100 réi!!! 
e obriga-se a dar traRsporte gratuito ao Engenheiro fiscal, aos 
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agemes do Correio e da Policia, a qualquer empregado publico, 
indo a serviço publico, e bem assrm aos officiaes e praças do 
corpo de bombeiros, quando em serviço de incendio. 

v 

Sempre que a Illma. Camara Municipal resolver a construcção 
ou reconstrucção do calçamento das ruas e estradas por onde 
percor·rem os carros da empreza, nenhum embaé·a-;o lhe será 
posto, nem indemnização poderá exigir pela interrupção do 
trafego em razão de taes trabalhos, sendo, porém, obrigada 
a collocar a sua custa os trilhos, à medida que o calçamento 
proseguir. 

v: 
A empreza não poderá, sem previa licença da Illma. Camara 

Municipal, assentar linhas, mudar o nivelamento das ruas ou 
estradas, ou fazer nellas quaesquer outras alterações para 
regularidade do trafego, salvos os casos de força maior, parti
cipando immediatamenfe á...mesma Camai"a. 

VII 

As despezas com a canalisação das aguas pluviaes, por 
mudança de nivelamento, como quaesque!" outi"as relativas á 
viação e que forem reclamadas por serviços d'l empL·eza, por 
conta desta serão feitas. 

VIII 

A tarifa de transporte de cargas ser<Í organizada pela em
preza, segundo as distancias, e não poderá se? posta em exe
cução senão depois de approvada pelo Ministerio da Agri
cultui"a, Commercio e Obras Publicas. 

IX 

A construcção das obras e o serviço do tr.:tfego serão inspec
cionados por um Engenheiro fiscal de nomeação do Governo, 
sendo seus vencimentos de 3:600$ annuaes, pagos pela em
preza. 

X 

A em preza porá á disposição do Governo todos os meios de 
transporte que possuir, mediante o abatimento de 30 °[o dos 
preços da. tarifa, quando delles houver necessidade para con
ducção de tropa e material de guerra. 
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XI 

A empreza terá o numero de.cantoneiros ou guardas que fór 
fixado pelo Engenheiro fiscal para limpeza dos trilhos e para 
avisarem os peões, cavalleiros e vehiculos da approximação 
dos carros, afim de evitar-se sinistro. 

XII 

A empreza estabelecera tres estações decentes e apropriadas 
ao serviço dos passageiros e . bagagens, sendo uma na rua 
Francisco Eugenio, outra no ponto terminal da linha e a ter
ceira na praça da lgreginha, cujas plantas serão subm~ttidas á 
approvação do Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas antes de começarem as respectivas obras. 

Xlll 

Caducará a presente concessão : 
1. 0 Si, decorridos seis mtJzes da presente data, não esti

verem principiadas as obras da linha ; 
2. 0 Si, depois de começadas, ficarem as obras paralysadas 

por mais de um mez, salvo os casos de força maior, devidamente 
provados ; sendo a empreza obrigada a remover dentro de 60 
dias da.data da intimação todo o material permanente e a 
repôr o calçamento no estado primitivo, sob pena de ser feita 
a remoção e o reparo da rua ou estrada pelo Ministerio da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, á custa da empreza ; 

3.° Finalmente, si, depois de entregue a linha ao trafego, fôr 
este interrompido, sem causa justificada, por mais de 48 horas. 

XIV 

A empreza fará acquisição dos terrenJs necessarios para a 
abertura e alargamento de ruas ou estradas, si fór isso preciso, 
e quando os não puder obter por ajuste com os proprietarios, 
ser-lhe-ha concedido o direito de desapropriação, na fórma es
tabelecida pela Lei n. 359 de 12 de Julho de !845. 

XV 

Todas as questões que se suscitarem entre o Governo e a 
empreza a respeito de deveres, direitos e interesses serão deci
didas por arbitramento, nomeando cada uma das partes o seu 
arbitrg, e no caso de empate pela Secção dos Negocios do lmperio 
do Conselho de Estado .• 
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XVI 

Findo o prazo da concessão (33 annos) reverterão para_ o 
domínio da Municipalidade em bom estado os edificios das es
tações, armazena, officinas e todo o material fixo e rodante da 
empreza, que não terá direito a indemnização alguma. 

XVII 

O Governo poderá resgatar· esta concessão, em qualquer 
tempo, depois dos dez primeiros annos, contados da presente 
data. O preço do resgate será fixado por arbitros, nomeados 
um pelo Governo e outro pela empreza, os quaes tomarão em 
consideração não só a importancia das obras no estado em que 
então se acharem (sem attenção ao seu custo primitivo), como 
tambem a renda liquida da linha nos cinco annos anteriores. 
Si os dons arbitros não chegarem a um accôrdo, dar-á cada um 
o seu parecer e a questão será; resolvida na fórma do final da 
Glausula XV. 

XVIII 

A presente concessão não poderá ser transferida. 

XIX 
' A empreza obr·iga-se a cumprir o Regulamento que baixou 

com o Decreto n. 5837 de 26 de Dezembro de 1874 e quaesquer 
outros que o Governo publicar para a policia e fiscalisação dos 
carris urbanos. 

XX 

Pela falta de cumprimento de quacsquer das clausulas desta 
concessão e do regulamento para a policia dos carris urbanos, 
o Governo poderá impor multas de 50$ a 2:000$, conforme a 
gravii!ade do caso. 

XXI 

Para garantia e fiel observancia do respectivo contrato depo
sitará o concessionario, antes da assignatura do mesmo con
trato, no Thesouro Nacional a quantia de 5:000$, que perderá 
em beneficio do Estado si fór declarada caduca a presente con
cessão. Sendo o deposito feito em moeda corrente, não vencerá 
juros. 

XXII 

Si decorrido o prazo de 30 dias, contados da data da publi
cação no Diario Olficial desta concessão, não estiver assignado 
pelo eoncessionario o respectivo contrato, considerar-se-ha ca
duca a mesma concessão. 

Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Maio de 1882.-Manoel 
Alves de Araujo. 
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DECRETO N. 8549- DE 27 DE MAIO DE i882 
'\ 

Explica varios artigos dos )egulamentos das . A~~ll.4cgas. 

Convindo remover as duvidas suscitadas a respeito das 
disposições dos arts. 547 e 606 do Regulamento n. 2647 de i9 
de Setembro de i860, ·t.8 do Decreto n. 45f.O de ~O de Abril 
de 1870 e 7°, paragrapho unico, do de n. 5321 de 30 de Junho 
de 1873, Hei por bem que d'ora em diante se observe o 
seguinte: 

Art. :1.0 O art. 547 do Regulamento de i9 de Setembro 
de 1860, na parte que dispensa a primeira conferencia das 
mercadorias, continuará a ser executado, em todas as Alfan
degas, do modo prescripto no art. ~4 do Decreto n. 3217 de 
31 de Dezembro de 1863, podendo tambem ser, na da Cõrte, 
admittidas ao pagamento de direitos e subsequente confe
rencia de sabida outras mercadorias, além das de que tratt1 
o mencionado decreto, uma vez que as notas do despacho 
contenham todas as declarações exigidas pelo art. 544, § 2°, 
do cilado Regulamento de i9 de Setembro de t.860. 

§ L • Na hypothese final deste artigo, quando a mercadoria 
submettida a despncho fõr daquellas que têm mais de uma 
taxa na tarifa, não será admittida a nota, para o lim de ser 
dispensada a primeira conferencia, senão quando contiver 
a declaração da qualidade superior. 

§ 2. o Na mesma hypothese, encontrando-se na conferencia 
de sahida qualquer differença de direitos, de que a (iarte 
reclame restituição, nf10 terá esta logr.r, sendo a differença 
de qualidade, nos termos da primeira parte do art. 606 do 
Regulamento de 19 de Setembro de 1860. 

Art. 2. 0 A disposição do art. 18 do Decreto n. 45l0 de 20 
de Abril de 1870 é súmente applicavel ás dif!erenças de 
qualidade encontradas na conferencia dos despnchos, quando 
destas differenças resultem accrescimos de direitos. 

Art. a.o Do producto dos objectos apprehendidos, que fôr 
adjudicado aos apprehensores, se deduzirá a taxa de armaze
nagem, a que se refere o art. 7°, paragrnpho unico, n. 2, do 
Decreto n. 532i de 30 de Junho de 1873, que estiver vencidn 
até á data em IJUe se tornar effectiva a apprehensão: d'ahi 
em diante até á conclusão do processo nenhumn deducção se 
fará a titulo de armazenagem. 

Martinho Alvares ela Silvn Campos, 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 faç:~ executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 27 
de Maio de i882, 61° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

.lfartinho Alvares da Silva Campos. 

<AA:f\:f'~ 
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DECRETO N. 8350 -DE 27 DE MAIO DE !882 

Approva a sob>tituição tl:l planta a quo so refere a clausula segunda do 
Doe reto n. 8021 de 5 da ilhrço do 488i. 

Attendendo ao qu~ Me requerau o Dr. Alft•edo da Rocha 
Bastos e lclirerico Narbal Pamplona, concessionario; do 1pro
longamento da.!:!!ª' de Luiz de Vasconcellos, nestn. Corte, Hei 
por bem Approvar a substituição d L planta a que se ref-~re a 
chusula segunda do Decreto n. 8021, de 5 de M:uço de 1881, 
pela que apres(}ntw.tm os m3smo> concessionario> e qu13 
baixa rubricJ.da pelo Chef~ interin' da Diroctoria das Obras 
Publica~. 

Manoel Alves de Ar<1ujo, clo M~u ConsJlho, Minist!'o e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publica>, assim o t~nha entendido e faça execut~lr. 
Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Maio de 1882, 61 o da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8551 - DE 27 DE 1\IAIO DE 1882 

Approva os estudo; definitivos para o prolon;amento da linba do centro 
da Estrada do Forro D. Ped•··J II, do;do Habira á ciJaJo do Sabará. 

Hei por bem Approvar os estudos definitivos p3ra o prolon
gamento da linha do centro da Estrada de Ferro D. Pedro H 
desde Itabira até ü cidade de S3bará, na extensão do cin
coenta e cinco kilometros novecentos e vinte metros, apre
sentados pelo Engenheiro em chefe do mesmo prolongamenio. 

Manoel Alves de Araujo, do !\leu Consrlho, Ministro e Se
cret3rio de Estado dos Negocios da :igricultilra, Commercio 
e Obras Publicas, <JSsim o tenha entendido e fa:~a exewtar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 28 de !\!aio de 1882, Gto da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 
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DECRETO N. 855~ - DE 27 DE HAlO DE !882 

Approva os estudos definitivos e orçamento da ta secção do ramal do Pa· 
troeiuio, da estrada de ferro do Carangol a. 

Hei por bem Approvar os estudos definitivos e orçamento 
da ta seccão do ramal do Patrocínio, da estrada de ferro 
do Carangola, na extensão de 2i kilometros, apresenta· 
dos de conformidade com o Decreto n. 8290 de 29 de Outu
bro de :l881 pela respectiva companhia, os quaes baixam ru
bricados pelo Chefe interino da Directoria das Obras Publicas. 

Manoel Alves de Araujo, do l\leu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeit·o em 27 de Maio de i882, tH.• da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8553- DE 27 DE MAIO DE ~882 

Concede privilegio a Luiz Gismondi para a maehina denominada- Appa-
- ralho Gismondi. 

Attendendo ao qu.') Me requet>eu Luiz Gismondi, e de con
formidade com o parecer do Conselheiro Procuradot• da Corôa, 
Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe 
privilegio, por dez annos, para a machina, que diz ter inven
tado, denominada- Apparelho Gismondi- e destinada a fa
bricar cigarros, segundo a descripção e desenho, que depositou 
no Ar.::hivo Publico, e com a clausula de que sem o exame 
prévio da referida machina não será effectivo o privile3'io, ces
sando a patente nos casos previstos no art. 10 da Lei de 28 de 
Agosto de 1830. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Maio de 1882, 61• da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 
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DECRETO N. 8554 - DE 27 DE MAIO DE 1882 

Proroga o prazo concedido a João Feri·cira de Oliveira pelo Decreto n. 7616, 
de 31 de Janeiro de :!880, para explorar ~~~~·o na Provinda do Paraná. 

Attendendo ao que Me requereu João Ferreira de Oliveira, 
Hei por bem Prorogar, por dous annos, o prazo que lhe foi 
concedido pelo Decreto n. 7616, de 31 de Janeiro de 18SO, para 
explorar jazidas de ouro, na serra de Marumby, da Província 
do Paraná. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negociós da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Maio de 1882, 61° da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8555- DE 27 DE MAIO DE 1882 

Concede aos Engenheiros Dr. André Gustavo Paulo de Frontin e Collat'no 

Marques do Souza Filho privilegio para o processo de !Qrtminação por 
·sublimação dos gazes da diStiílação da madeira. 

Attendendo ao que Me requereram André Gustavo Paulo de 
Frontin e Collatino Marques de Souza Filho, e de conformi
dade com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, So
berania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhes pri
vilegio, por 10 annos, para o processo de illuminàção por 
sublimação dos gazes da distilbção da madeira, que dizem 
ter inventado, cuja descripção e desenho foram depositados 
no Archivo Publico, sob a clausula de que sem o exame 
prévio do referido processo não será effectivo o privilegio, 
cessando a patente nos casos previstos RO art. iO da Lei de 
28 de Agosto de 1830. 

Manoel Alves d'l Araujo, 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 27 de Maio de 1882, 61° da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperado.r. 

Manoel Alves de Araujo. 
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DECRETO N. 8556-DE 27 DE MAIO DE 1882 

Concede gara11tia dos juros de 6 °/o ao anno sobre o capital de 600:0008 
á companhia que o Dr. João Antonio Coqueiro organi'Zat· para o estabelc· 
cimento de um engenho central destinado ao f3brico olc assucar de 
~anna, no vallc do Piiidaré, ,;;~~idpio de Monção, Província do Maranhão. 

Attendendo ao que Me requereu o Dr. João Antonio 
Coqueiro, Hei por bem, nos tet•mos do art. 2° da Lei n. 2687 
de 6 de Novembro de 1875, Conceder, :i. companhia que orga
nizar, a garantia de juros de 6 °/0 ao anno, sobre o capital de 
600:000$, destinados ao estabelecimento de um engenho 
central e suas dependencias, para o f:tbrico de assucar de 
canna, mediante o emprego de apparelhos e processos moder
nos os mais aperfeiçoados, no valle do Pindaré, municipio 
de Monção, Província do Maranhão, observadas as'. clausulas 
do Regulamento que baixou com o Decreto n. 8357 de 24 de 
Dezembro ultimo, e as que coro este baixam, aasignadas por 
Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e 
faç::~ executar. Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Maio de 
1882, 61° da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua MagestadQ o Imperador. 

Manoel A.lve sde A!:"attjo. 

Clausulas a que se ref'e:re o Decreto 
n. ss:;6 desta data 

O engenho terá capacidade para moer diariamente 250.000 
kilogrammas de canna, e fabricar, durante a. safra. de 100 
dias, 1.250.000 kilogrammas de assuca.r, no mínimo. 

li 

Todas as obras estarão concluídas no prazo de um anno, 
contado do dia em que iíveram começo, na fórma. do art. 19, 
§ 1° do Regulamento approvado pelo Decreto n. 8357 de 24 de 
Dezembro de 1881. 

Iii 

Si a companhia. fór organizada, ou o capital levantado fóra 
do Imperio, o pagamento dos juros que forem devidos se effe-
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ctuará na Delegacia do Thesouro em Londres, de conformidade 
com as rc gras prescriptas nos arts. 7° e 16 do regulamento 
supracitado. 

IV 

No contrato que celebrar o Ministro da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas, em virtude desta concessão, se decla
rara que o concessionario e a companhia que elle organizar 
ficam sujeitos ás clausulas do citado regulamento, e que á 
companhia são concedidos os favores nelle mencionados. 

Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Maio de 1882.-Manael 
Alves de Araujo. 

DECRETO N •. 8557 - DE 27 DE MAIO DE 1882 

Approva e~· regulamento para o serviço t!e construeção c trafego tla estrada 
de ferro de Sobral, Província do Ceará. 

Hei por bem Approvar o regulamento para o serviço de con
strucção e trafego da estrada de ferro de Sobral, da Província 
do Ceará, qu) com este bai:s:a, assignado por Manoel Alves de 
Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publkas, que 
assim o tenha entendido o faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em 27 de Maio de 1882, 61 o da Independcmcia e do Im
perio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

Regulamento pat•a o serviço da construccão e 
trafego da estrada de ferro de Sobral, a que se 
refere o decreto desta data 

CAPITULO I 

DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

· . .Art. 1:.0 ·Os serviços da estrada de ferro de Camocim a Sobral 
e 'se ui! ramaes, tanto em trafego como em construcção e estudos, 
ficam reunidos sob uma mesma direcção. 
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Art. 2.o Os se:viços abrangem as seguintes divisões: 
1. a Administração central. 
2.a Trafego. 
3.a Locomoção. 
;l. a. Conservação. 
5.a Construcção. 
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Art. 3. o Todos os serviços ficam directamente subordinados a 
um director engenheiro-chefe. 

CAPITULO li 

DO DIRECTOR ENGENHEIRO-CHEFE 

Art. 4. o Ao director engenheiro-chefe incumbe : 
§ 1. o A direcção de todos os serviços. 
§ 2. o A orooanização dos regulamentos e instrucções. 
§ 3. o A adopção de quaesquer medidas e providencias re

lativas ao desenvolvimento da estrada em trafego, ou em con
strucção e estudos. 

§ 4. 0 As composições com as companhias de estradas de 
ferro em communicação para o estabelecimento do trafego 
mutuo, permutas, uso commum de estações, etc. 

§ 5.o A decisão das reclamações, duvidas, contestações, 
desapropriações e indcmnizações. 

§ 6. 0 O estabelecimento e classificações das estações. 
§ 7. 0 A interpretação das tarifas. 
§ 8.° Fazer os ajustes, encommendas e contratos mediante 

concur1·encia 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 préviamente 
autorizados pelo Ministro, ou sujeitos ã sua approvação. 

§ 9.• Auto:·izar as despezas dentro dos creditos votados. 
§ iü. A organização das condições geraes, especificações e 

tabellas de preços para as obras, fornecimentos e quaesquer 
trabalhos. 

§ H. A nomeação de todos os empregados da estrada., que 
pelo presente regularr.ento não competir ao Ministro. 

§ 12. Propor ao Ministro os empregados que devem ser por 
este nomeados • 

§ 13. Demittir, suspender, multar e propor a demissão dos 
empregados, de accórdo com o estatuído neste regulamento. 

Art. 5.o Ao director engenheiro-chefe passam em inteiro 
vigor e nos mesmos termos e sentido, todos os deveres e attri
buições que pelas Instrucções de 19 de Junho de 1878 com
petiam ao engenheiro-chefe e que não feram · as ou 
derogadas por este regulamento. 
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CAPITULO lii 

DA PRIMEIRA DIVISÃO 

Art. 6. 0 A p1·ilncira divisão cG>mprehende : 
§ 1. o O expediente geral. 
§ 2. 0 A contabilidade ge1·al. 
§ 3.o A caixa e a sua escripturação. 
§ 4. 0 O esttido das tarifas. 
§ 5. 0 O archivo central. 
§ 6. o O almo:s:<trifado. 
Art. 7. 0 O pessoal da 1a divisão compõe-se de: 
Um secretario. 
Um contador. 
Um guarda-livros. 
Um thesoureiro. 
Um fiel do thesoureiro. 
Um escripturario. 
Um almoxarífe. 
Dous amanuenses. 
Um despachante. 
Um porteiro. 
Um continuo. 
Art. 8. o Ao secretario incumbe : 
§ 1 . o O expediente geral. 
§ 2. 0 O lançamento dos contratos e ajustes. 
§ 3. 0 O assentamento dos empregados. 
§ 4. 0 O registro das nomeações e licenças. 
§ 5.• O inventario dos proprios da estrada. 
§ 6. 0 A o:·ganização das estatísticas geraes. 
§ 7. 0 A organização dos quadros do pessoal. 
§ 8. 0 A organização das folhas de pagamento'do pessoal 

da 1 a divisão. '· ·:··.,..,.:.C:\-<.,. ··· 
Art. 9. 0 No serviço a seu cargo o secretario serà auxiliada 

pelo escripturario e por um dos amanuenses, si fór preciso. 
Art. 1.0. Ao contador incumbe: 
§ 1.• A contabilidade geral da receita e despeza. 
§ 2. 0 Os balanços, discriminação, conferencia e coordenação 

•ios respectivos documentos. 
§ 3. 0 O exame a<ithmetico ele todas as' contas, folhas de 

pagamento e certificados. Estes serviços serão regulados por 
instrucções especiaes approvàdas pelo Ministro. 

Art. 1i. Ao guarda-li Vl"Os incumbe: 
§ :[.o A escripturação da receita e despeza, tanto ordina

rias, como extraordinarias e eventuaes. 
§ 2.• Auxiiiar o contador nas suas funcções e com elle 

assignar as conferencias da> contas, folhas de pagamento e 
certificados. 

Art. 12. A cai:s:a fica .sob a guarda e responsabilidade do 
thes~ureiro. ao qual incumbe: 
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§ t.o Receber e escripturar diariamente no livro da cail:a. 
a receita ordinaria, e~traordinaria e eventual da estrada. 

§ 2.o Receber, na Thesouraria de Fazenda do Ceará, á vista 
de requisição do director engenheiro-chefe ao inspector da 
mesma Thesouraria, a importa.ncia das prestações necessa:-ias 
aos diversos serviços da estt·ada. 

§ 3.o Entregar na mesma Thesouraria a renda da estrada, o 
saldo das quantias recehidas e .a importancia de direitos, im
postos e multas dos empregados. 

§ 4.o Effectuar por si ou por seu fiel, devidamente autorizado, 
todos os pagamentos da estrada, excepto os que por força. de 
contratos já existentes e outros que se fizerem tenham de ser 
realizados em outra repartição publica. ~ 

Art. 13. O thesoureiro será auxiliado pelo seu fiel, ao qual 
incumbe os pagamentos a fazerem-se ao longo da estrada em 
construcção. . 

Art. 14. O pagamento do pessoal será mensalmente feito 
nos logares do trabalho ou suas proximidades. 

Art.· 15. Os fornecimentos, contas e quaesquer outras 
despezas serão pagas na administração central, ou, quando o 
director engenheiro-chefe julgar conveniente, em qualquer 
outro ponto. 

Art. 16. Nenhum pagamento se fará sem que o respectivo 
documento haja sido conferido pela contadoria e nelle tenha o 
director engenheiro-chefe lançado o- pagut:-se- ou dado 
ordem escripta. 

Art. 17. O director en;;enheiro-chefe verificará uma vez 
por mez, pelo menos, e em dias incertos, a caiu e a escri
pturação geral. 

Art. 18. A escripturação dà receita e despez .. far-sc-hn por 
exercícios, sendo organizada de accôrdo com as instrucçõcs e 
modelos fornecidos pelo Thesouro Nacional ou pela Thesouraria 
de Fazenda do Ceará, onde se procederá à tomada de contas 
dos responsaveis pelos dinheiros arref'at!ados e dPspcndidos, 
de conformidade com o Decreto n. 2548 de 10 do Março 
de 1860. 

Art. 19. Em caso algum os sy~temas de contJ.bilida.de central 
dos pagamentos e liquidações apartar-se-ha do que prescrever 
a legislação de Fazenda. 

As contas ou folhas de pagamento que não forem satis
feitas até o encerramento de cada. exercicio, não o serão por 
conta do seguinte, devendo ser enviadas á Thesoura.ria de 
Fazenda para e competente processo de liquidação. 

Art. 20. O director engenheiro-cà.efe enviar:i. mensalmente 
á Thesouraria de Fazenda a synopse da receita e despeza do 
trafege e da despeza por conta. dos creditos especiaes, tudo 
relativo ao mez anterior. ' 

Art. 2i. O almoxarife tem a. seu cargo a arrecadação, 
guarda, conservação e fornecimento dos materiaes e objectos 
de consumo necessarios aos diversos servicos da. estrada. 

Art. 22. Os objectos e materiaes necessários aos serviços 
serão fornecidos ás divisões em vista de pedidos rubricados 

~O~ER EXB~UTI\"0 1.8S2 44 
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pelo dii"ectoi" engenhcii"o-chefe e mediante recibo de empi"e
gados das mesmas divisões, devidamente autorizados. 

Art. 23. O fornecimento ou compi"a dos objectos necessaJ:"ios 
ao almoxai"ifado sómente se effectuai"a DOI" ordem do director 
engenheiro-chefe, c em concurrencia publica ; e quando se 
tratar de acquisições de pequeno valor pei"mittir-se-ha outra 
fórma de fornecimento. 

Art. 24. O almoxarife sei":i auxiliado por um amanuense 
quando assim o sei"viço o exigir. 

Art. 25. Para a compra de objectos, que em pequena 
quantidade forem necossarios, I"eceberi o almoxarife men
salmente do thes01ueiro até à quantia de 500$, em virtude 
de ordem do director engenheiro-chefe, passando recibo e 
devendo prestar contas nos pi"imeiros dez dias do mez se-
guinte. · 

Art. 26. O almoxarife api"csentarà mensalmente ao director 
engenheiro-chefe uma relação da quantidade e valor dos for
necimentos feitos ás divisões; e em cada trimestre uma nota 
do material e objéctos em sei", e seu valor. · 

Art. 27. O almoxarife é responsavel pela quantidade c 
qualidade dos materiaes e objectos existentes nos depositos até 
que tenham sabida. 

Art. 28. Todas as requisições que o almoxarife I"eceber serão 
colleccionadas e escripturadas nos livros competentes, tanto 
as entradas como as sahidas dos objectos e materiaes. 

Art. 2l}. O director engenh~úro· chefe examinará semestral
mente, por si ou por empregados que designar, a escripturação 
do almoxarifado, dando balanço ao material existente, provi
denciando acerca do destino do que fôr considei"ado impres
tavel e encenando definitivamente as contas do almoxarifado 
até !i data em que se ultimar aquelle balanço. 

CAPITULO IV 

1>.\ SEGUNDA DIVISÃO 

AI"t. 30. A s.3gunda divisão comprehende o movimento dos 
tl"cns, o serviço telegraphico das estações e suas d~pen
dencias, e tudo o que concernc á arrecadação da receita do tra
fego na estrada e seus ramaes. 

Art. 31. O pessoal da za divisão comprehende : 
1 chefe do trafego. 
1 escripturario. 
2 amanuenses. 
Agentes de estação. 
Fieis de estação. 
Telegraphistas. 
Conductores de trem. 
1 continuo. 
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Art. 32. Ao chefe do trafego incumbe : 
§ 1. o Executar as ordens do diroctor engenheiro-chi3Ie. 

relativas à organização do horario dos trens e fo1·maçílc, 
composição, marcha e emprego util destes. 

§ 2.o Fiscalisar a fiel execução dos regulamentos e il!.
strucções que o director engenheiro-chefe expedir para. sigaaes, 
movimentos, policia e segurança àos trens e estaçees, at
tribuições dos empregados do trafego, ou quaesquer outros regu
lamentos, instrucções e ordens de serviçe para o trafego. 

§ 3. o Estabelecei' o serviço e a escripturação das estaçõe;; 
e das respectivas dependencias. 

§ 4.o Vular na fiel applicação das tarifas e organizar o se~
viço estatístico de passageiros e mercadorias. 

§ 5. 0 Examinar ou fazer e-xaminar, ao menos trimensalmente 
•. 1 dias indetermin:ldos, a escripturação, serviço, objectos 
d" uso e dependencias de cada uma das estações. 

§ 6.° Fazer escripturar a receita e despeza da divisao 
do t;·afego à vista dos documentos remettidos pelas estações, cs 
ouaes serão devidamente classifi,'ados e recolhidos á contadorir. 
geral com demonstração minuciosa da receita e despezu. 

§ 7. 0 Receber, processar e apresentar ao director eng.::
nheire-chefe as rec.hmações relativas ao transporte de 1!a:;:
sageiros e mercadorias. 

§ 8.° Fazer organizat· e assignar as folhas de pagamenw 
do pessoal da segunda divisão. 

Art. 33. O chefe do trafego remetterá diariamente ao the
som·eiro e ao contador uma nota, para servir de contra-prova, 
da receita da estrada arrecadada no dia ou dias anteriores n::.s 
estações, mencionando as differenças encontradas nas re<
pectivas folhas. 

"Ué o dia 10 de cada mez apresentarà ao di~·ectol' enge
nheiro-chefe um relatorio de todas as occurrencias havidas 
no trafego durante o mez anterio~, com os quadros estatísticos 
da receita, despeza e movimento ; e até o dia 31 de Janeiro de 
cada anno um relatorio circu.üstan·:iado do anno anterior-, 
acompanhado dos sobreditos qu;;dros e do orçamento da despeza 
provavel com o trafego, em cada um dos semestres dos :u~nos 
civil e financeiro seguintes. 

Art. 34. A verificação dos documentos da re~eita, inclus:ve 
bilhetes de passageiros e dados estatísticos, f~r-se-ha dil'.J"i,,.
mente no escriptorio do trafego, de modo que em c:1.so algum 
os documentos de uma semana deixem de estar verificado;;, 
emmassados e remetlidos á contadoria na semana seguinte. 

Art. 35. O producto ela- receita elas estaçõe> serà di2.ri~
:rnente remettido pelos re>pectivos agentes ao thes:mreiro, 
qu& lhes passar:í. recibo. 

Art. 36. As estações serão classificadas em tres cla-,s.os. 
Art. 37. O ~erviço das estações comprehend(' : 
§ 1.° Formação e expedição dos trens. 
§ 2.o Policia e transporte de passageiros. 
§ 3.o Re~ebimento., guat·da c entrega de bs.gagons, en·~~·f•t

;Dendas e mercaclonas. 
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§ 4.0 Recebimento e expedição de telegrammas e o emprego 
e inspecção 'dos apparelhos telegraphicos, ficando a saa con
servação a cargo da terceira divisão. 

§ 5.0 Policia das estações e suas dependencias. 
§ 6.0 Inspe:::ção e a•seio dos edificios e material das estações. 
Art. 38. Serviço algum, a qaalqaer secção que pertença, 

ser:i feito nas estações e na linha comprehendida entre as 
respectivas agalhas, sem conhecimento préYio do agente da 
estação. 

Os agentes são obrigados a prostar a todos os chefes de ser
vi~o os auxílios de q a e dispuzerem e que por esses chefes forem 
exigidos a bem do serviço, urna vez que d'ahi não provenha 
manifesto prejuízo ao serviço da estação. 

Art. 39. Aos conductores de trem compete a conducção e 
policia das trens em marcha. 

CAPITULO V 

!\A TERCEIRA DIVISÃO 

Art. 40. A terceira divisão comprehende tudo quanto con
cerne ao estudo, construcção, uso e reparação do materütl 
rodante e dos apparelhos telegraphicos. 

Art. 41 O pesso:tl da 3• diYisi'ío compõe-"e de 
1 chefe da locomoção. 
1 escripturario. 
1 amanuonso. 
1 armaze nis ta. 
1 desenhista de 2a. cbsse. 
Machinistas. 
Foguistas. 
Mestres e contra-mestres. 
1 continuo. 
Art. 42. Ao chofe da locomoção·imcumbe 
§ L o Fazer manter em bom estado as locomotivas, tenders, 

carros, wagon~, tanques alimentadore~ e quaesquer accessorios 
do serviço confiados a sua guarda. 

§ 2.0 Administrar as officinas de construcção e reparação e 
suas dependencias, os depositas de combustível e de sobresa
len tes do material. 

§ 3.0 Organizar e distribuir o pesso~.l da locomoção. 
§ 4. 0 Estudar e promover, depois de appro,·adas pel? director 

engenheiro-chefe, a~ modificações que forem convementes no 
trem rodante. 

§ 5.o Estudar e fazer executar as reparações do trem rodánte 
e apparelhos telegraphicos. 

§ 6.0 Preparar os planos geraes e de. execução ~ara as. en
çommendas do trem rodante e accessor1os, quer ~eJam execu
tados nas officinas da estrada, quer em outras officmas, e bem 
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assim as especificações e condições geraes que devem acom
panhar os mesmos planos. 

§ 7.o Assistir por si ou por seus auxiliares á. recepção do 
material encommendado, ordenando todas as experiencias 
necessarias. :Jj 

§ S.o Fazer executar as encommendas d11s outras divisões 
mediante requisição dos respectivos chefes, rubricada pelo 
director engenheiro-chefe. 

§ 9.o Organizar e fiscalisar a contabilidade e estatística da 
locomoção, officinas e depositas, fazer organizar e assignar as 
folhas de pagamento do pessoal da terceira divisão. 

Art. 43. Sem prejuizo do serviço da estrada poderão as 
offi.cinas executar quaesquer trabalhos particulares, sempre 
que esses trabalhos forem solicitados e autorizados pelo di
rector engenheiro-c'hefe. Para e:s:ecução desses trabalhos pre
cederá sempre ajuste feito entre as partes e o director 
engenheiro-chefe. O producto desses trabalhos será recolhido 
como renda eventual da estrada. 

Art. 44. A contabilidade da locomoção abrange a do material 
rodante e seus .accessorios, a das officinas e suas dependencias, 
e a dos depositos de supprimentos. 

Será organizada por fórma que se conheça para as loco
motivas, carros e vagões, os reparos que tiverem experi
mentado, seu consumo, despeza kilometrica e o p~rcurso.feito 
desde sua acquisição até que se considerem inutilisados ; para 
as officinas, o trabalho util das machinas, apparelhos e os 
reparos ; para os depositas as quantidades entradas, sahidas e 
em ser. 

Art. 45. Conservar-se-ha com todo o cuidado um invental'io 
descriptivo de todo o material rodante e fixo em serviço e em 
deposito, material das officinas, combustível, etc., a cargo da 
3a divisão. 

Esse inven;ario serà revisto e conferido trimensalmente pelCJ 
chefe da locomoção, ou por empregado por elle designado. 

Art. 46. O chefe da lor:omoção apresentar-á ao director en
genheiro-chefe, até o dia 10 de cada mez, um relatorio succintCJ 
do estado do material rodante e das officinas, e das principll-es 
occurrencias havidas no serviço a seu cargo durante o mez 
anterior. 

Esse relatorio será. acompanhado dos quadros estatisticos 
do percu::.-so, consumo, natureza dos reparos do trem rodante, 
construcções novas especificadas pelo numero e classe de cada. 
locomotiva e vehiculo, ou obra nova. 

Até o dia 31 de Janeiro de cada anno apresentarà ao mesmo 
director ~m. relat~rio ~ir~umstanciado, ac?mpanhado dos qua~ 
dros estatistlcos aetma mdtcltdos, tudo relatiVo ao anno anterior, 
e o orçamento da despeza provavel p~~ora ;ro 
e civil seguintes. ~\~li0TH[04 aA a , . 

'/f/1~ '\ 
,~ 

'-::P .., 
()~PJ ·- · nnc::_ *A 
~:-~~ 
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CAPITULO VI 

DA QUARTA DIVISÃO 

Art. 4i. A quarta divisão comprehende todos os trabalhos 
de conservação, reparação e construcção da linha em trafego, 
seus edificios e dependencias, assim como as construcções 
novas nas partes da estrada em trafego, e a conse1·vação da 
linha telegraphica. 

Art. 48. O pessoal da 4a divisão compõe-se de : 
1 engenheiro residente. 
1 conductor para cada trecho de 50 a GO kilometros . 
.t mestre de linha para cada trecho de 25 a 30 kilometros. 
2 amanuenses. 
Art. 49. Ao engenheit·u residente incumbe : 
§ 1. 0 Manter a linha nas melhores condições, de modo 

que a circulação dos trens se effectue com a maior regulari
rbde, segurança e economia. 

Para esse fim o engenheiro residente terá a seu cargo v 
conservação, reparo e reconstrucção das obras de terra e 
d'arte, cdificios, encanamentos, obras accessorias de consoli
dação e Eegurança, e a conservação da linha telegraphica. 

§ 2.• Organizar o serviço de policia da linha, fazendo maH.ter 
os regulamentos em vigor e as instrucções do director en
genheiro-chefe. 

§ 3.° Fazer escripturar as despezas da divisão por natureza 
de obra, discriminando o que fôr propriamente conservação, 
,·eparação, ou reconstrucção do que fôr obra nova. 

§ 4. 0 Inventariar todo o material e utensilios da via perma
nente. 

§ 5.• Fazer o;·ganizar e assignar as folhas de pagamento 
do pessoal da sua divis:l:o. 

Art. 50. As obras de conservação e reparos ordinarios serão 
teitas por administração. 

As construcções novas, reconstrucções ou reparos impor
tantes serão feitos por empreitada. 

Só em casos excepcionaes e urgentes poderão taes obras ser 
executadas po1· administração. 

Art. 51. O engenheiro residente apresentará ao director en
genheit·o-chefe, até o dia 10 de cada mez, um relatorio succinto 
das principaes occurrencias havidas no serviço a seu cargo 
durante o mez anterior, fazendo expressa menção do estado da 
linha, edificios e suas dependencias, linha telegraphica, custo 
e quantidade do material consumido, discriminação dos pontos 
em que fór empregado, e da despeza kilometrica da con
servação. 

Até o dia 31 de Janeiro de cada· anno apresentará ao mesmo 
director engenheiro-chefe um relatorio circumstanciado dos 
trabalhos do anno antecedente e despeza da conservaç~o, e o 
orçamento provavel para os annos civil e financeiro se
guintes. 
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CAPITULO VIl 

DA QUINTA DIVISÃO 

Art. 52. A quinta divisão comprehende: 
§ i. 0 A fiscalisação de todos os trabalhos e serviços rela

tivos á. construcção e estudos. 
§ 2. o A organização das explorações ·e estudos para o pro

longamento da estrada e seus ramaes. 
§ 3. 0 A organização dos projectos, orçamentos e instrucções 

para a execução das obras. 
§ 4. o As medições e avaliações para pagamento das obras 

executadas. 
§ 5. o A organização dos certificados para pagamento das 

obras e serviços executados relativamente a construcção. 
§ 6. 0 A organização das folhas de pagamento do pessoal da 

. 5a. divisão. 
§ 7. 0 A escripturação technica das despezas de construcção 

e do custo das obras. 
§ 8. 0 O apuramento das 4'antidades de obras e serviços 

feitos na construcção. 
At·t. 53. O pessoal da 5<> divisão compor-se-ha de um f o enge

nheiro, de um escriptur<J.rio, e dos chefes de secção, a:iudantes 
e conductores de i" e za. classe, desenhistas e auxiliares de 
1", 2a e 3"' classe, que forem necessarios, segundo o desenvol
vimento dos trabalhos. 

Paragrapho unico. O engenheiro chefe submettera á appro
vação do Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura o quadro do referido pessoal, conforme as necessidades 
do serviço da commissão, devendo o mesmo quadro ser reduzido 
á proporção que se forem concluindo os serviços a.os quaes 
tiver sido destinado o respectivo pessoal. 

Art. 54. Ao 1° engenheiro incumbe a direcção immedia.ta 
do escriptorio technico da constt•ucção da estrada e seus ra
maes. 

A cargo do referido escriptorio ficam : 
§ 1.0 O delineamento do projecto definitivo do prolongamento 

da estrada e seus ramaes, a vista das plantas e mais docu
mentos do estudo do terreno. 

§ 2. 0 A organização e desenho dos projectos de obras. 
§ 3.o Os calculos de cubação e orçamento das obras proje

ctadas. 
§ 4.o Os calculos de cubação e avaliações das obras feitas, 
§ 5.o A organização dos certificados provisorios e contas 

fi.naes pat•a pagamento das obras. 
§ 6.o A organização dos elementos para a parte dos relato

rios do director engenheiro-chefe, referente á construcção e 
estudo. 

§ 7.o A escripturação technica da 5"' divisão. 
§ S.o A organização das folhas de pagamento do pessoal da 

5" divisão. 
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Art. 55. Aos chefes das secçees incumbe : 
§ :1. o Fiscalisar a execução das obras e mais serviços da sua 

secção. 
§ 2. 0 Dar, de accôrdo com as indicações do director enge

:nheiro~chefe, as ordens de serviço que forem precisas para a 
boa execução e melhor marcha dos trabalhos confiados á sua 
fiscalisação. 

§ 3. ° Fazer as medições provisorias e finaes das obras e 
mais serviços da secção. 

Art. 56. Os chefes das secções apresentarão ao director 
engenheiro-chefe, até o dia :10 de cada mez, um relatorio resu
mido dos trabalhos da secção durante- o mez anterior, e até o 
dia 3:1 de Janeiro de cada anno, um relatorío circumstanciado 
do anno anterior. 

Art. 57. Para o fornecimento em grande escala de materiaes 
destinados á construcção, preferír-se-ha o systcma de concur
rencia. 

Art. 58. Os estudos e obras da estrada, além de Sobral, assim 
como dos ramaes, não poderão ser executados sem que preceda 
ordem especial do Ministro. 

Art. 59 Dada essa ordem p:fa os estudos o director enge
nheiro-chefe os mandará executar e organizar o orçamento das 
obras, e redigira as condições dos contratos, especificações e 
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 obras. 

CAPITULO VIII 

DO PESSOAL E DAS LICENÇAS 

Art. 60. Compste:n aos empr·3gadosos vencimentos marcados 
na tabella annexa a este J:egulamento e as vantagens nelle 
mencionadas. 

Art. 6:1. Emquanto o contt•a.·io não fôr resolvido pelo Poder 
Legishtivo, todos os empregados serão considerados em com
missão tem poraria. 

Art. 62. O director engenheiro-chefe será nomeado por 
decreto. 

Serão nomeados por portaria do Ministro, e sob proposta do 
director engenheiro-chefe : o primeiro engenheiro, os chefes do 
trafego e da locomoção, o engenheiro residente, o thesoureiro, 
guarda-livros, contador e secretario ; os chefes de secção e aju-
dantes de primeira classe. . 

Serão nomeados pelo director engenheiro-chefe todos os maiS 
empregados. 

Para a nomeação do fiel de thesoureiro precedera proposta 
deste. 
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Art. 63. Cada um dos chefes de serviço poderá admittir ou 
despedir os feitores, cabos de turmas, cantoneiras, guardas, 
serventes, operarias, guarda-freios e jornaleiros do serviço a 
seu cargo, sujeitando, porém, seus actos à approvação do dire
ctor engenheiro-chefe. 

Art. 64. As horas de trabalho serão fixadas pelos chefes 
dos respectivos serviços, com approvação do director enge
nheiro-chefe. 

Art. 65. Todo o trabalho do pGssoal sullalterno, executado 
fóra das horas do serviço ordinario marcado pelo director 
engenheiro-chefe, será retribuído com um accrescimo que po
derá attingir, conforme a duração e intensidade do mesmo ser
viço, até ao duplo do res:>ectivo salario. 

Art. 66. Nos casos de affiuencia de serviço, para o qual seja 
insufficiente o res11oal das tabellas annexas, poderá. o director 
engenheiro-chefe admittir extraordinariamente alguns auxi
liares, sujeitando o seu acto á approvação do Ministro. Esses 
empregados extraordinarios serão dispensados logo que cesse 
a aflluencia de serviço. 

Art. 67. Si o augmento de serviço tiver, pelo desenvol
vimento da estrada, caracter permanente, o enges.heiro chefe 
proporá. ao Ministro o indispensavel augmento nos quadros 
fixos. 

Art. 68. Sómente serão concedidas gratificações extraer
dinarias, como premio ou recompensa, de provado notavel 
zelo, actos de~ coragem e previsão nos casos de accidentes, ou 
quando estes estiverem imminentes, procedimento irreprehen
sivel ou notaveis melhoramentos propostos e adaptados no 
serviço de que estiver incumbido o empregado. 

Taes gratificações só poderão ser autorizadas pelo Ministro, 
sobre proposta do director engenheiro-chefe. 

Art. 69. O thesoureiro, o fiel do thesoureiro, o almoxarife, 
·prestarão, na Thesouraria de Fazenda do Ceará, fiança no valor: 
o primeiro de 10:000$, o segundo de 5:000$ e o terceiro de 
2:506$000. 

A fiança só poderá ser levantada depois que o empregado 
deh:ar o serviço e se lhe houver passado carta de quitação. 

Art. 70. O director engenheiro-chefe será substituído em 
suas faltas e impedimentos pelo 1° engenheiro, chefe do tra
fego, o chefe de secção mais antigo, engenheiro residente 
e chefe da locomoção, na ordem em que aqui se acham 
designados. 

Si o impedimento se prolongar por mais de trinta dias,. o 
Ministro nomeará quem interinamente substitua o director 
engenheiro-chefe. 

Art. 71. No impedimento on falta dos demais empregados, 
o director engenheiro-chefe designará quem substitua o em
pregado impedido ou em falta ; si, porém, esse impedimento 
ou falta não exceder de oito dias, a substituição sé fará ex o !fi
cio, com a accumulação de emprego e pela fórma seguinte: 

§ t.o O primeiro engenheiro pelo engenheiro mais graduado 
do escriptorio technico da 2a divisão. · 
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§ 2.0 O chefe do trafego pelo da locomoção e vice-versa. 
§ 3.0 O engenheiro residente pelo conductor mais graduado 

da 5" divisão, ou, em igualdade de graduação, pelo mais antigo. 
§ 4.0 O chefe de secção pelo a:.iudante mais graduado da 

secção, ou, em igualdade de graduação, pelo mais antigo. 
§ 5. 0 O secretario pelo escriptm-ario da 3" divisão. 
§ 6. o O thesoureiro p~lo seu fiel. 
§ 7. 0 O contador pelo guarda-livros, designando, porém, logo 

o dircctor engenheiro-chefe urn empregado para com o mesmo 
guarda-livros fazer assignar as conferencias. 

Art. 72. O substituto do director engenheiro-chefe não 
poderá accumulur funcções, mesmo nas mais curtas substitui
cães. 
" Art. 73. Nas substituições e:r: otficio com accumulação de 
funcções, o e:nprcgaclo que substituir outro continuará a· 
perceber unicamente os vencimentos e vantagens de seu pro
prio cargo. 

Nas suustituições por nomeação e sem accumulação, o empre
gado que substituir outro perceberá, além de seus vencimentos 
e vantagens, a parte dos vencimentos que se descontar ao 
substituído, comtanto que em caso algum essa parte, reunida 
áquelles vencimentos, exceda ao vencimento que a tabella 
annexa marca para o cargo que elle fôr desempenhar. 

Art. 74. Aos engenheiros, conductores e auxiliares da con
strucção. quando em serviço de campo, mandara o director 
engenheiro-chefe abonar uma quantia para cavalgadura, 
ficando o empregado obrigado. quando deixar o serviço que lhe 
da direito à cavalgadura, a entrar com a quantia que houver 
eecebido, com desconto na razão ele 10 °/0 ao anuo, calculado 
sobre o de~orrido prazo desde a data em que se lhe tiver feito 
::~bono. 

Art. 75. O provimento dos Jogares que vagarem será feito, 
tanto quanto possível, por acce,so, attendendo-se de preferencia 
i aptidão, zelo c assiduidade. 

Art. 76. Serão nomeados, independente de accesso, o director 
engenheiro-chefe, o f o engenheiro, os chefes do trafego e da 
locomoção, o engenheiro residente, o contador, o secretario, o 
thesoureiro e o seu fiel, e o porteiro. 

Art. 77. As licenças aos empregados serão concedidas até 
30 dias pelo director engenheiro-chefe, e as de maior prazo 
pelo Ministro da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
precedendo, sempre que for possível, audiencia do •Erector 
engenheiro-chefe. Em caso algüm sorá.concedicla licença com 
vencimentos integraes e sim conforme as seguintes regras : 

§ 1.0 Provada a molestia, poderá ser a licença ate tres 
mezes somente com dons terços dos vencimentos; de tres e 
seis mezes somente com metade dos vencimentos; de seis a. 
nove mezes, sem vencimentos. 

§ 2. 0 Os prazos marcados no§ f o são maximos dentro do anno, 
quer se trate de uma licença, quer de mais de uma que o 
empregado pedir ou obtive·r, devendo, portanto, os prazos 
destas ser sommados. 
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§ 3.° Findo o prazo;maximo para as licenças, o empregado 
não poderá obter nova licença sem voltar ao exercício do cargo 
e nelle permanecer por tempo pelo menos igual ao da ultima 
licença gozada. 

§ 4. o As licenças coro vencimentos só poderão ser conce
didas ao empregado que, pelo menos, tiver seis mezes de 
serviço na estrada. 

Art. 78. O empregado só poderà. entrar no gozo da licença 
dentro do prazo e satisfeitas as formalidades prescriptas pelas 
leis e avisos do Ministerio da Agricultura. 

Art. 79. O empregado licenciado deve apresentar ao secre
tario a sua portaria de licença já com o - cumpra-se - do . 
director engenheiro-chefe 1, e do seu chefe immediato, afim 
de ser ell:J. registrada c se fazer o assentamento da data em 
que principiar o gozo da mesma licença. 

Nenhum vencimento se pagarà. ao empregado sem que elle 
haja apresentado, ou mandado apresentar, a sua licença a 
registro. 

Art. 80. O empregado perderá as gratificações sempre que 
fahar ao serviço, e tambem o ordenado quando as faltas não 
forem justificadas. 

Ao director engenheiro-chefe compete o julgamento sobre as 
justificações das faltas. 

Art. 81. No caso de faltas interpoladas seri o desconto 
correspondente aos dias em que ellas se derem; no caso de faltas 
seguidas serão tambem descontados os domingos, dias santifica
dos e feriados comprehendidos no seu período. 

Art. 82. O empregado que sem causa justificada faltar se
guidamente ao serviço por mais de oito dias, ser:i considerado 
demittido. 

Art. 83. As faltas commettidas pelos empregados, além das 
penas estabelecidas na legislação vigente, serão puniàas, 
segundo a sua gravidade ou reincidencia, com advertencia, 
simples reprehensão em ordem de serviço, multa correspon
dente até um mez de vencimentos e gratificações, suspensão 
até dous mezes, demissão simples, demissão a bem do serviço 
publico. 

Art. 84. O director engenheiro-chefe poderá. impor qual
quer das penas designadas no art. 83 ao pessoal de sua nomea
ção ou ao da dos chefe de serviço, e as penas de adver
tencia, reprehensão, multa ate um mez e suspensão até 30 dias 
aos de nomeação do Ministro. 

Art. 85. Os chefes de serviço poderão impor as penas de 
advertencia, ou suspensão até tres dias, ao pessoal sob suas 
ordens, e mais a de reprehensão, multa até tres dic:s, ou de
missão aos agentes e operarios de sua nomeação ou escolha. 

Em qualquer caso haverà. recurso para o director enge
nheiro-chefe. 
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CAPITULO IX 

DAS ENCOMMENDAS DO MATERIAL E DE COMRUSTIVEL 

Art. 86. O material metallico fixo, ou o material rodante, 
quando não fór construido nas officinas da estrada, será 
encommendado pelo Ministro á visb de requisição do director 
engenheiro-chefe. 

Art. 87. A requisição de que trata o artigo precedente deve 
ser acompanhada de desenhos ou indicações minuciosas, 
especificações para o fabrico, designação das fabricas, nota 
do custo provavel e das épocas do fornecimento. 

Art. 88. A acquisição do combastivel será realizada pelo 
director engenheiro-chefe que, com a precisa antecedencia, 
solicitará do Ministro a ordem de pagamento quando este 
houver de ser feito no estrangeiro ou no paiz, ma> em outra 
praça que não a do Ceará. 

CAPITULO X 

DISPO~IÇÕES GERAES 

Art. 89. O dire~tor engenheiro-chefe expedira:, logo depois 
da promulgação deste regulamento, as instrucções ou regi
mentos internos indispensaveis :i boa marcha de cada um 
dos serv.iços. Os regimentos internos serão im?ressos, collec
cionados e remettidos á Secretaria de Estado do Ministerio da 
Agricultura. 

Art. 90. As guias, conhecimentos e outros papeis justifi· 
cativos da receita e despeza da estrada serão queimados dous 
annos depois, desde que estejam escripturados nos livros 
competentes e encerradas pelo director engenheiro-chefe as 
respectivas contas. · 

Os livros, contas o recibo> serão conservados pelo tempo 
fixado em lei para a guarda de taes objectos. 

Art. 91. As tarifas e regulamentos que tenham relação 
com o publico, só terão execução depois de publicados com 
antecedencia de oito dias pelo menos. 

Art. 92. Exceptuam-se na artigo precedente os casos de 
interpretação de tarifas ou de decisão nos casos omissos ; 
nesses casos o que fôr decidido pelo director engenheiro-chefe 
terá immediata execução. 

Art. 93. Todos os empregados ao serviço das estaçõ~s, 
depositos, trens e via permanente usarão de uniforme escolh1do 
pelo director engenheiro-chefe. 

Art. 94. As estatísticas resumidas da estrada serão se
mestralmente publicadas no Diario Otficial. 
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Art. 95. Os agentes das· estações e todos os mais empregados 
que arrecadare·m dinheiros, ou _tiverem mercadorias sob sua 
guarda, prestarão na thesouraru~ da estrada fiança, que ser:i 
fixada pelo director engenheiro-chefe á vista da importancia 
do emprego e correspon:lente responsabilidade. 

Essa fiança será recolhida na Thesouraria de Fazenda, à vista 
da guia do director engenheiro-chefe, e d'alli serã pelo inte
ressado levantada lambem à vista de guia do mesmo director, 
na qual se declare estar o empregado quite. 

Art. 96. Só o Ministro e o director engenheiro-chefe, ou 
quem suas vezes fizer, poderão conceder passes gratuitos nos 
trens da estrada em trafego, para objecto estranho ao serviço 
da mesma estrada. 

Nas estatísticas e relatorios far-se-ha menção desses passes. 
Art. 97. Os empregados da estrada, em serviço, e os empr~i

teiros terão passe livre. 
Esses passes serão concedidos pelo director engenheiro

chefe ou velos chefes de serviço aos emp:-egados sob suas 
ordens. 

Art. 98. As requisições ou ordens, para passagens em 
serviço publico, serão satisfeitas sempre que forem passadas 
por autoridade competente, e a importancia da passagem serã 
levada à conta do Ministerio respectivo, ou da província, 
quando ·em serviço desta, devendo figurar como renda da 
estrada. 

Art. 99. Aos empregados encarregados de pagamentos se 
abonara, para quebras, uma quantia, que set•à fixada pelo 
Ministro. 

Art. 100. Ató ao ultimo dia de cada mez o director enge· 
nheiro-chefe remetterá ao Ministro um relatorio succinto dos 
factos e occurrencias mais notaveis, e do estado das obras 
e do material, tudo do mez anterior. 

Esses relatorios serão acompanhados de mappas estatísticos 
da receita e despeza da estrada, discriminando, quanto ã 
receita, por estações e natureza de transportes ; e quanto à 
despeza, por cada uma das divisões do serviço da estrada. 

Art. 101. Até ao dia 1 de Março de cada anno remettcri. o 
director engenheiro-chefe ao Ministro um relatorio geral do 
anno anter.ior, em que exporã circumstanciadamente o estado 
das obras e do material e quaesquer informações que aprovei
tem à estrada e ao Governo. 

Esse relatorio serã acompanhado do balanço geral, da 
discriminação da receita e despeza por estações e por um 
kilometro, na paJ;te em trafego, da despeza com obras, etc., 
na parte em construcção ; de quadros estatísticos para todos 
os ramos de serviços da estrada, ·do orçamento das despezas 
provaveis para os annos civil e financeiro seguint.es ; dos 
quadros do pessoal e da relação dos proprios da estrada. 

Art. 102. O director engenheiro-chefe providenciará pro
visoriamente a todos os casos omissos do presente regulamento, 
quando a urgencia do serviço exigir, representando immediata
mente ao Ministro para que este providencie definitivamente. 
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Art. 103. O di~ector engenheir.o-chefe se entenderá directa
mente com o Ministro da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, cumprindo-lhe, porém, prestar ao Presidente da 
província quaesquer esclarecimentos que este lhe requisitar, 
e satisfazer as suas determinâções no que interessar ao serviço 
publico. , 

Art. 104. Os actuaes empregados da estrada de ferro de 
Camocim lc Sobral serão preferidos, na medida de suas habili
tações, na ot"g-anização do pessoal fixado por este regulamento. 
Aos que continua~em nas mesmas funcções e com os mesmos 
vencimentos, não se passarão novos titulos de nomeação. 

Art. 105. Os quadros do pessoal fixado neste regulamento 
serão preenchidos à medida que as necessidades do serviço o 
exigirem. 

Palacio do Rio de Janeit•o em 27 de Maio de 1882.- Manoe 
_.Uves de Armtjo. 

TABELLAS DOS YE:NCIMENTOS DO PESSOAL DA ES· 
TRADA DE FERRO DE CAMOCil\i A SOBRAL 

AD>l!NISTRAÇ:Í.O CENTRAL 

( E~tando a estrada em trafe3"o e em constru~ção) 

Director engenheiro-chefe 
Secretario .............. . 
Contador ............... . 
Guarda-livros ...........• 
Thesom·eiro .........•.... 
Fiel do thesoureiro ..•... 
Escripturario ........... . 
Almoxarife ............. . 
Amanuense ............. . 
Porteiro ...•............. 
Continuo .••............. 

8:000~000 
2:000$000 
2:000$000 
2:000$000 
2:400$000 
1:200$000 
1:200$000 
1:600$000 

666$667 
360$000 
280$000 

4: ooo~;oool 
1:000$0001 
1 000$000 
1 000$000 
1 200$000 

600$000 
600$000 
800$000 
333$333 
180$000 
140$0001 

12:ooo:::;ooo 
3:000$000 
3:000$000 
3:000$000 
3:600$000 
1:800$000 
1:800%000 
2:400$000 
1:000$000 

540$000 
420$000 
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ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

(Estando a estrada sómente em trafego) 

~irector ............ \ 
Secretario .......... 

1 Contador ........... \ 
Guarda-livros ...... . 
Thesoureiro ....... . 
Es~.ripturario ...... . 
Almoxarife ........ . 
Amanuense ........ . 
Porteiro ...........• 
Continuo ............ 

1 

5:60080001 
1:333$3:33 
1 : 600i!;i000 i' 

1:600::;000 
1:600~0001 
i : 200$000 11 
i:200f!;OOO 

666$.·6671 
360$000 
280$0001 

TRAFEGO 

2:800$000 o 

666:,;667 
800~000 
800S000 
800S000 
600~0001 
600;-;000 
333$333 
180$0001 
140:>;000; 

" I 
! 
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8 400$000 
2 000$000 
2 400$000 
2:400$000 
2:400t'\;OOO 
1:800$;000 
1:800SüOO 
1:000$000 

54osooo 
42o.Sooo 

Ordenado I Gratifica;ú~. Total 

I ----·-- ----~--- --·-

Chefe do trafego ... . 
Escripturario ...... . 
Amanuonse ........ . 
Agente de estação de 

1a. cbsse ........ . 
Dito idem de 2a classe 
Dito idem àe 3a. classe 
Fiel de estação ...•.. 
Telegraphista de i"' 

classe ........... . 
Dito de 2a classe ... . 
Conductor de trem de 

f a classe ....... .. 
Di t0 idem de 2a classe 
Continuo ........... . 

Chefe da locomoçrco .. . 
Escripturario ........ . 
Amanuense ........ . 
Armazenista ....... , . 
Desenhista ......... . 
Continuo ........... . 

3: 600$000 I 1. : 200$000. 
1:200$0001 6008000' 

666$667i 333$333, 

960$000( 480~000. 
800$000 I 400$000: 
5608000 : 280.)'000 ' 
480$0001 240$000 

• 600$000 1 3oos:ooo . 
400~000 200~000'1 .. I ,, 
720$000! 
600$0001 
280j;i000i 

I 

LOCOMOÇÃO 

3:200$000 
666.~667 
400$000 
720:-;000 
720sooo 
280$000 

i 

360$000: 
300$000; 
140$0001 

i:6C0$000 
s:33~33 
200$000 
36~000 
360$000 
140$000 

4:800$000 
1:800$000 
1:000$000 

1:440$000 
1:200;5000 

840$000 
720$000 

9008000 
600$000 

1:080$000 
900$000 
420$000 

4:8008000 
1:000$000 

600$000 
1:080$000 
1:020$000 

420$000 
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CONSERVAÇÃO 

Engenheiro residente. 3:200~000 1:600$000 4:800$000 
Conductor ........••. 1:600$000 800$000 2:400$000 
Amanuense .•........ 400$000 200$000 600$000 

CONSTRUCÇÃO 

1o engenheiro ......•. 5:600$000 2:800$QOO 8:400$000 
Chefe de secção ...... 4:000$000 2:000$000 6:000$000 
Ajudante de 1"' classe. 3:200$000 1:600l000 4:800$000 
Dito de 2"' classe ...•.. 2:400$000 1:200 000 3:600$000 
Conductor de 1a classe. 2:000$000 1:000$000 3:000$000 
Dito de 2"' classe ..... 1:600$000 800$00J 2:400$000 
Auxiliar de 1"' classe. 1:440$000 720$000 2:160$000 
Dito de 2"' classe .•..• 1:280$000 640$000 1:920$000 
Dito de 3"' classe ••.•.. 720$000 360$000 1:080$000 
Escripturario •..•.•.•. 1:200$000 600$000 1:800$000 
Desenhista de 1 a classe 2:200$000 1:100$000 3:3005';000 
Dito de 2" classé ..•• 1:600$000 800$000 2:400$000 
Continuo .......•.... 280$000 140$000 420$000 

OBSERVAÇÕES 

1."' O director engenheiro-chefe arbitrar:i a cada um dos 
empregados da ta e 5"' divisão, uma diaria de 1$ a 3$ para 
aquelles e de 1$ a 6$ para estes, variando segundo a ·cate
goria, natureza do serviço e local do emprego. 

Ao director engenheiro-chefe caberá o maximo desta ultima 
diaria. 

Fica entendido que as diarias acima mencionadas serão con
ce:lidas durante o tempo em que estiver a estrada. em con-
strucção. . 

2.a Os empregados extranumera.rios que forem admittidos 
por urgencias do serviço, perceberão os vencimentos e mais 
vantagens correspondentes aos cargos que forem occupar. 

Esses empregados serão além disso considerados interinos 
para os effeitos do pagamento de direitos e impostos. ·· 

3.a Para os despachos na Alfandega do Cear~ o director en
genheiro-chefe ajustará um despàchante geral da mesma 
Alfandeg<t mediante a retribuição de 1:200$ por anno, sendo 
8.00$ de ordenado e 400$ de gratificação . 

.4.a O 11gente de estação, qualquer que seja a sua oa~egoria, 
perceberá, emquanLo esta estação fór terminal, os venc1mentos 
de agente de fa. classe. 
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5."' O director engenheiro-chefe fixara, de accôrdo com as 
necessidades do serviço, o numero dos machinistas e foguistas 
das locomotivas, mestres, contramestres, operarias e se!'ventes 
das officinas, mestres de linha, cabos, feitores, operarias e 
serventes da conservação e da construcção e estudos, guardas 
de baneiras, agulheiros, guardas e serventes das estações e 
suas dependencias, serventes das diversas divisões e do pes
soaL zeladores, carvoeiros, estafetas. apontadores, porta-miras 
e todo mais pessoal subalterno, e lhes marcara o respectivo 
ordenado ou salario, o que tudo deve constar de tabellas que 
remettera ao Ministro. 

6.a Os cl:J.efes de trem, machinistas, mestres e contramestres 
de officinas, mestres de linha, agulheiros e g1,1ardas de esta· 
ções e barreit·as, zelaàore> e apontadores que, durante cada 
trimestre, não incorrerem em multa nem em falta, que a 
juizo do director engenheiro-chefe prejudique o serviço de 
qu:llquer maneira, terão direito a uma gratificação equivalente, 
no maximo, ao ordenado ou salario de dez dias. 

Palacio do Rio de Janeiro em Z7 de Maio de 1882.
llf anoel "il ves de .4.r(wjo. 

DECRETO N. 8558- DE 3 DE JUNHO DE 1882 

Crêa um esquadr•io de cavallaria de guardas nacionaes na frc;>"uczia de Santa 
Rita de Lavergcira, na Prorincia de :Mato Grosso. 

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Provín
cia de Mato Grosso, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. E' creado na freguezia de Santa Rita dr
Lavergeira, da comarca de Miranda, na Província de Mato 
Grosso, um esquadrão de cavallaria com a designação de pri
meiro, que se compora dos guardas nacionaes qualificados na 
dit<~ freguezia ; revogado o Decreto n. 7260 de 26 de Abril de 
1879, na parte em que organizou o oitavo batalhão de infan
taria com toda a força alli qualificada. 

Manoel da Silva Mafra, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha enten
dido e faça executar. Pala~io do Rio de Janeiro em 3 de Junho 
de 1882, 61° da Independencia e do Imperio. 

CJm a ru~rica 

PODER E:tECtTJYO !.882 
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DECRETO N. 8559- DE 3 DE JUNHO DE 1882 

Crê:t um eorpo de e:n·allat i.i de gu~n~-~~ t.~cic~a~s na freguozia de S. Luiz 
de Caecrc>, na Proviuci~ ue Mato Grosso . 

. Attendendo ao que Mr- rep1·csentou o Presidente da Pt·ovin
cia de .Mato Grosso; Hei por bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. O 7° batalhão àe infantaria, creaào na 
freguezia de S. Luiz de Caceres, na Pro1·incia de Mato Grosso, 
passa a pertencer á arma de cavallaria, com a organização de 
um corpo de tres esquadrões e a desigaação de f o; ficando 
revogado nesta r arte o Decreto n. 7261 de 26 de Abril 
de 1879. 
: Manoel da Silva Mafra, do Me LI Conselho, Ministro e Secre

tario de Estado dos Negocios tta .Justiça. assim o tenha ent<::n
dido e faça executar. Palacio do Riod0 .Janeiro em 3 de Junho 
de 1882, 61° da Inderend0ucia e do Im::erio. 

Com a rubrica de Sna Magestade o Imperador. 

Jl.f anoel da Silva Jl.f afm. 

DECRETO N. 8560 - DE :3 DE JUNHO DE 1832 

Eleva á calcgol'ia de secção de batalhão a segunda tompanb.ia avuba J;;:. 

reserva da Guarda Naeional das comarcas Je Santa Cruz de Corumhá 

Miranda c Sant'.\nna do Parar:ahyb~. 11a Prodncia de Mato Grosso. 

Attendendo ao que Me representou o Presidente da P;·ovincia 
de Mato Grosso, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica elevada à categoria de secção de batalhão, 
com tres companhias e a designação d3 segunda, a cc.mpanhia 
avulsa da reserva, creada nas freguezias de Santa Cruz e S. 
José da Herculanea da comarca de Corumbà, revogado nesta 
parte o Decreto n. 7260 de 26 de Abril de 1879. 

Manoel da Silva Mafra, do Meu Conselho, Ministro G Secre
tario d.e Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha enten
dido e faça executar. P3.lacio.do Rio de Janeiro em 3 de Junho 
de 1882, 61° da Indepcndencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua M;igestade o Imperador. 

M ano6l da Silva M afra. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 707 

LECRETO N. 8561- DE 3 DE JUNHO DE 1882 

Autoriza a organização nosta Cúrte do uma sociedade anonyma com o titulo 
de- Socieuado de CreJíto. 

Attendendo ao que Me requereu Quirino Guilherme Fir
menick, e Tendo ouvido a SJcção de Faz~nda do Conselho de 
Estado, Hei por bem, de conformidade com a Minha Impe
rial Resolução de 27 de Maio proximo findo, Conceder ao sup
plicanle autorização para organizar nesta Córte, dentro do 
prazo de seis mczes, conta~Io da publicação d::J presente de
creto, uma socied:1de anonyma com o titulo de - Sociedade de 
Credito-, sobre as bases indicadas no prospecto junto, que 
apresentou ; ficando, porém, o mesmo supplicante obrigado a 
submetter á approvação do Governo, no dito pra.zo, os esta
tutos da sociedade. 

Martinho Alvares da Silva Campos, do Meu Conselho, Se
nador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Mi
nistro 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 
3 de Junho de 1882, 61o da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

M artinhJ Alvares da Silva Campos. 

Prospecto da - Sociedade de Credito - a que 
se refere o Decreto supra, n. 8561 

Art. i. 0 A sociedade compor-se-ha de 50 ou mais socios, 
e será administrada por uma dirJctoria composta de sete ou 
mais membros, a qual ser:i ao mesmo tempo â - Commissão 
de Credito - e de um gerente. . 

Art. 2. 0 A sociedade abrirá cre::l.itos em um ou mais Bancos 
nacionaes ou estrangeiros, devendo estabelecer-se as condi
çõe3 de suas relações, bem como os seus mutuos direitos e 
obrigações, por contratos dJ cinco em cinco annos. 

Art. 3. 0 A sociedade ser:i baseada sobre o principio da 
garantia mutuados creditos individuaes, fixados a cada um 
dcs seus membros pela commissão de credito, e verificados 
periodicamente, segundo as informações obtidas .. 

Art. 4.• Para que essa garantia mutua se torne a todos 
os respeitos eff"ectiva e effica:z. cada um dos associados deverá 
depositar na caixa da socied1de, ante3 de poler gozar dos 
beneficios que ella offerece, a importancia de dez por cent() 
do credito que lhe fór cmce:lido. 
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§ f. o Estas quotas de 10 °[0 formarão o fundo de ga
<antia. 

§ 2. o Satisfeita e~sa coRdição, poderá o socio usar livre
mente do credito pessoal que lhe fór concedido, com a sua 
firma sómente. por cheques, letras, cambiaes, como melhot• 
lhe convenha. 

Art. 5. 0 O socio gozara mais, de um credito especial de 
outro tanto ou mes·no do dobro d0 seu credito pessoal, apre
sentando a desconte>, em conta corrente, ou em caução, 
letras ou documentos commerciaBs com mais uma firma:, além 
da sua, porém que seja de um dos associados. que ao ban
queiro da sociedade p1reça garantir o pagamento no seu 
vencimento. 

Art. 6.• Fóradcstas vantagens positivas, cada socio terá a 
faculdade de descontar no Banco da socied~de, sem obstaculo 
nem limite, todos os documentos commerciaes com duas 
firmas pelo menos (fMa a propria) que offereçam visivelment0 
sufficientes garantias de pontual pagam~nto. 

Art. 7. o A sociedade de credito administrará os seus ha
veres representados pelos fundos de garantia e de reserva e 
terá. parte nos lucros que auferirem os SJUS banqueiros pelas 
transacções com elles feitas. 

Art. 8.• Dar-se-ha. balanço s~mestralmento. Dos lucros 
nelles verificados, provenientes dos interesses do~ fundos da 
sociedade e da parte dos lucros que provierem do banqueiro, 
formar-se-ha o fundo geral de reserva. 

Art. 9. 0 Todas as vezes que o fundo de garantia soffrer 
diminuição por perdas occorridas durante o semestre, serà 
ella preenchida pelo fundo get·al do res·!rva. 

Pa:·agrapho uni co. Quando o saldo desto não puder preen
cher a diminuição havida naquelle, serã ella effectuada pelos 
socios a pro rata de suas t·espectivas partes. 

Art. 10. Quando se repartirem lucros entre os socios, serão 
distribuidos na proporção de suas partos no fundo d<> g-arantia. 
(Art. 4. 0 ) 

Rio de Janeiro, 5 rl<' Setembro de 1881.- QuiTinu GHillwrme 
Firmanick. 

DECRET< l N. 8562- Dl' :~ DF. JC:,\;HO DE 1882 

lkYalida as eoneessücs foi las pelos DeCJ"clos ns. 8288 c 82811 Jo 20 Jc Outub•·o 
1lo :1.881 o approva os planos, c:;tudos c o.rramcntos das obras dus engenhos 
centrao~: a que se rcf.::r~~m as HlCsmas concessões. 

Attendendo ao que Me requereram Anfrizo Fialho c Theo
doro Christianscn e Relevando a pena de caducidade em que 
incorreram as concessões feitas pelos Deeretos ns. 8288 e 828rt 
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de 29 de Outubro do anno praximo passado, por não havereru 
os concessionarios assignado os contratos no prazo fixado, Hei 
por bem Revalidar as mesmas concessões e Approvar os planos. 
estudos e orçamentos das obras a que se referHm, sendo dentro 
de um mez assignado o contrato, com a declaração de que a 
companhia, organizada pelos concessionarios, fica autorizada 
a construir a via ferrea para o serviço dos respectivos engenhos 
centraes á proporção que se fizer necessari11, a juizo do fiscal 
do "Gõverno, de fórma a garantir o transporte <ias cannas 
precisas para. produzir em 100 dias 2.000.000 de kilogramma.s 
de assucar. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, l\Iinistro e Se. 
cretario de Estado dos Negocias da Agricultut•a, Commercio 
c Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Junho de 1882, 61° da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

lrl anoel Al~:cs de Aravjo. 

DECRETO N. 8563 - DE 3 DE JUNHO DE 1882 

Concedo ao Engenheiro Francisco de Siqueira Queiroz privilegio ror 33 anzw.· 
para a construcção, uso e gozo do uma linha de carris de ferro a partir tla• 
proximidades do Jogar denominado Jardim, no bairro das Larangcira,• 
até á praia de Botafogo, no municipio neutro. 

Attendendo ao que Me requereu o Engenheiro Francisco de 
Siqueira Queiroz, Hei por bem Conceder-lhe privilegio por 
33 annos, contados da data da assignatura do respectivo con
trato, para, por si ou pela empreza qua organizar, construir, 
usar e gozar de uma linha de carris de ferro para o transporte 
de passageirca e cargas, entre o lagar deiiQ!.J:!.i!lJ:~oJ!\rdim, no 
bairro das Lsg:angeirl!-s, e a ·-praia de Botafogo, passando pelo 
morro do Munão·Nóvo e a rua de D. Carlota, soe as clausulas 
que com este baixam, assignadas por Manoel Alves de Al'aujo, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
3 de Junho de 1882, 61o. da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperado e . 

. ilfanoel Alves de Araujo. 



710 ACTllS DO PODE!\ EXECCTIVO 

Clausulns a que se ret'e;·e o Decreto n. s;;sa 
desta data 

E' concedido ao Engenheiro Francisco à•) Siqueira Queiroz, 
ou à em preza que o m·'smo organizar, privilogio por 33 annos, 
contados da datt~ d" assignatura do respectivo contrato, para 
construir, usar e gozar uma linha de carris dJ ferro de tracção 
animada, para o transporte de passageiros e cargas, que. 
partindo das proximidades do logar denominado Jardim, no 
bairro das Larangeiras, termine na praia do Botafogo, passando 
peb mo:·ro do Mnndo Novo e rua de D. Carlota. 

ll 

Na constl'Ucçito da linha s ;rito ouscrvadas a> seguintes con
dições technicas : 

f.a. O syst"ma de carris de ferro será o mes:no em uso nas 
linhas da Companh:a de carris urbanos ; 

z.a. A bitola nito e:s;:cederà de Qn•,82 entre trilhos; 
3.a A linha s:crá singela, tendo os desvios que forem neces

sarios, e ficando de cada lado espaço sufficiente para o movi
mento de outros vehiculos de qualquer especie e dos peõ·:s, para 
cujo fim fará a empreza a-; nccessarias desapropriaçõ0s ; 

4 ... A superficie dos trilhos deverá ficar sempre no mesmo 
nivel da calçad,t, d() modo que não r•mlnrace o transito dos 
vehiculos e animaes, em qual'luer direcçilo na estrada; 

5.a. O calcamento entre os trilhos e Qm,3Q do lado exterior 
S8rá feito á custa da empreza; · 

6.a Os carros de transporte de passageiros e cargas serão 
identicos aos da Companhia d·J carris urbanos. 

III 

As obras da linha deverão começar dentro do prazo de seis 
mezes, contados da data do contrato, e brminarão no de um 
anno, salvo caso de força maior, julgado pelo Governo. 

IV 

A empreza não exigirá por cada passagem mais de 100 
réis, e obr.iga-se a dar transporte !l"ratuito ao Engenheiro fiscal, 
aqs .agentes do Correio e da Policia, a qualquer empregado 
.publicq, indo a serviço publico, e bem assim aos officiaes e 
pra,-as do corpo de bombeiros, quando em serviço de incendio. 
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Sempre gue a Ulma. Cam"-rl Municipal resolver a constmcção 
ou r.:construcção do calçamento das ruas e estradas por oud<J 
percorrerem os carros da empr·::za, nenhum embaraço·lhe será 
posto, nem indemniz·,ção podera exigir pela interrupção do 
~raf2go em razão de taes trabalhos, sendo, poreiii, obrigada a 
collocar <i sua custa os trilhos, a medida que o calçamento pro
seguir. 

A em preza não poderà, sem previa licença -da Illma. Cam».bl. 
Municipal, assentar linhas, mudar o nivelamento das ruas ou 
estradas, ou fazer nellas quaesqu.~r outras alterações pa!'a. 
regularidade do trafego, salvos os casos de força maior, partici
p1ndo immediatamente à mesma Camara. 

'di 

As desp3zas com a canalisação das aguas pluvia3s, ijOr 
mudança de nivelamento. como quaesquer outras relativas á 
via'.:ão o que forem reclamadzs por serviços da empreza, por 
conta desta serão feitas. 

Vlll 

A ta;•ifa de transnorte de car<.ras serà orgs.nizada nela em
prez:l, segundo as dist~ncias, e não poderá ser posta em e:s::3cuçJo 
senã~ depois de appr?vada p<;lo Ministerio da Agricultura, Soin
merclO e Obras Publ:cas. 

IX 

. A construcção das obras ~ o serviço do trafego serão inspe~
ciOnados por um Engenheiro fiscal de nomeação do Governo. 
Os vencimentos do mesmo Engenheiro, na importanci:L ,1e 
3:600$annilaes, s~rão pagos ]>ela empreza. 

X 
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XI 

. A empreza terá o n~mero de canton~iros ou guardas que 
for fixado pelo Engenhmro fiscal para hmpeza dos trilhos· e 
para avisarem aos peões, cavalleiros e vehiculos da approxi
maçlio 'dos carros, afim de evitat·-se sinistro. 

XII 

A empreza estabelecerá duas estações decentes e apropriadas 
ao serviço dos passageiros e bagagem, sendo uma no lagar 
onde tiver principio a linha, e a outra no ponto terminal da 
rua D. Carlota, em frente á praia de Botafogo, cujas plantas 
serão aubmettidas a approvação do Ministerio da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas. 

XIII 

Carlucará apresenta concessão: 
f.o Si, decorridos seis mezes da data do contrato, não esti

verem principiadas as obras da linha . 
• 2. 0 Si, depois de começadas, ficarem as obras pr.ralysadas 

por mais de um mez, salvo os casos de força maior, devidamente 
provados; sendo a empreza obrigada a remover dentro de 60 
dias da data. da intimação todo o material permanente e a repor 
o calçamento no estado primitivo, sob pena de ser feita a 
t•emoção e o reparo da rua ou estrada pelo Ministerio da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, à custa da empreza. 

3.° Finalmente, si, depois de entregue a linha ao trafeg·o, 
for este interrompido, sem causa justificada, por mais de- 48 
horas. 

XIV 

A cmpreza fa.ra acquisição dos terrenos neeessarios para 
a abertura e alargamento das ruas ou estrad,1s, si fôr isso 
preciso, e, quando os não puder obter por ajuste com os pro
prietarios, ser-lhe-h a concedido o direito de des~propriação, n<t 
fôrma estabelecida pela Lei n. 359 de 12 de Julho de 1845. 

XV 

Todas as questões que se suscitarem entre o Governo e a 
empreza a respeito de deveres, direitos e interesses serão deci
didos por arbitramento, nomeando cada uma das partes o seu 
arbitro, e, no caso de empate, pela Secção dos Neg-ocios do 
Imperio do Conselho de Estado. 
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XVI 

Findo o prazo da concessão reverterão para o dominio da 
Municipalidade em bom estado os edlficios das estações, arnu
zens, officina~ e todo o material fixo e rodante da emprez:1, 
que não terá direito a indemnização alguma. 

XVII 

O Governo poderá resgatar esta concessão, em qualque1· 
tempo, depois dos dez primeiros annos, contados da presente 
data. O preço do resgate será fixado per arbitros, nomeados 
um pelo Governo e outro pela empreza, os quaes tomarão em 
consideração não só a i.mportancia d~s obras no estado em 
que então se acharem (sem attenção ao custo primitivo}, como 
tambem á renda liquida da linha nos cinco annos anteriores. 
Si os dous arbitras não chegarem a um accórdo, dará cada 
um o' seu parecer e a questão será. resolvida na fórma do final 
da dausula 15. a 

XVIU 

A emprcza obriga-se a cumprir o regulamento que baixou 
com o Decreto n. 5837 de 26 de Dezembro de 1874 e quaesquer 
outros que o Governo publicar para a policia e fiscalisação dos 
carris urbanos. 

XIX 

Pela falta de cumprimento de quaesquer das clausulas desta 
concessão e do regulamento para a policia dos cat•ris urba
nos, o Governo poderá impor multas de 50$ a 2:000:::;, confor
me a gravidade do caso. 

XX 

.A presente concessão não póde ser transferida. 

XXI 

Para garantir o cumprimento e fiel execução do respectivo 
contrato, depositari o concessionario no Thesouro Nacional a 
qua:Rtia de 5:000$ antes da assignatura do mesmo contrato. 

Sendo o deposito feito em moeda corrente, não vencerá. 
juros, e ficando entendido que, uma vez caduca esta. concessão, 
nenhum direito terá ao levantamento do deposito realizado. 
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XXII 

Considerar-se-ha caduca a presente concessão si, passados 30 
dias da data da publicação desta mesma concessão no Diario 
Official, não houver o concessioaario assignado o respectivo 
contrato. 

Pahcio do Rio de Janei1·o em 3 de Junho d~ 1882.
M anoel Al-ves de Amu.JO. 

DECRETO N. 8554- DE :3 DE JU?>IIO DZ 1882 

Approv.l. os o.;tatutos da .\ssoeiatão Portuguoza Jo BcncHecada ~Iemoria 

a Luiz d1J Camõcs. 

Attendendo ao que rec1uer~u ~1. directoria da Associação Por
tugueza de Beneficenc.ia l\Iemoria a Luiz de Camões. e Con
formando-me cem o parecer da Se ?çiio dos N cgocios do Imperio 
do CoNselho de Estado, e:;:arado em Consulta de 4 de Janeiro do 
corrente anno : Hei por bem Approvar os estatutos da mesma 
ass~ciação. 

Quaesquer alterações que se fiz.~rem nos ditos estatutos não 
poderão se:· postas em vigor sem prévia approvação do Go;•erno 
Impe:·ial. 

Rodolpho Epiphanio de Souza Dantas, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio. assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio d•l Janeiro 
em 3 de Junho d·~ 1882, 61° da Inde11endencia e do lmpe:·io. 

Com a rubrica de Sua Mag.:Jstade o Imperador 

Rt;dolpho Epiphanio de Sou:; a Dantas. 

E:;;tatutos da Associacão Portugueza de Bencf1-
cencia .Memoria a tuiz rle Camões 

CAPITULO I 

DA ASSOCIAÇÃO E SEUS FIXS 

Art. 1. o A Associnção Port~gueza de Beneficencia-Memoria 
a Luiz de Camões, fundada no Rio de Janeiro, onde tem a sua 
séde, e installada na sala da .Associação de Soccorros Mutuolil 
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D. Luiz I, a rua do Hospício n. 170, no dia 10 de Junho de 1880, 
por occa~ião dos festejos em homenagem ao primeiro poeta 
portuguez Luiz de Camões, reconhece como seus presidentes 
honorarios o actual ministro portuguez residente nesta Côrte 
e seus successores, e compõe-se de illimitado numero de socios 
daquella nr.cionalidade que a ella queiram pertencer, com
tanto qu8 estejam nas condições estabelecidas nestes estatutos, 
e tem por fim : 

§ f.o·J.:ieneficiar os seus associados quando enfermos e im
possibilitados dü trabalhar. 

§ 2. o Contribuir com uma quantia para o seu transporte 
para fóra da capital ou do Imperio, quando por molestia fôr 
obrigado a retirar-se. 

§ 3. o Concorr3r para o funeral do associado. 
§ 4.o Beneficiar as familias dos aEsociados depois do fal

lecimento. 
§ 5.° Festejar o anniversario de sua installação, no dia iO 

de Junho de cada anno, por meio de um espectaculo em be
neficio dos cofr,~s sociaes. 

§ 6. o Beneficiar e dar a protec<;ão possível a qualquer ci
dadão portuguez residente no Imperio que por infelicidade 
provada seja obrigado a ella recorrer. 

CAPITuLO li 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS ASSOCIADOS 

Art. 2. 0 A associação estabelece cinco classes de socios, 
s·)ndo : installadores, incorporadores, bemfeitores, benemeritos 
e honorarios, qualificados da fórma seguinte : 

§ 1. 0 Installádores os que se achavam inscriptos no acto 
da installação em numero de 97. 

§ 2. 0 Incorporadores os que forem admittidos por propost:t 
de qualquer associado, exceptuando-se os honorarios. 

§ 3. 0 Bemfeitores os que por duas ou mais vezes fizerem 
jus ao titulo de benemerito, como dispõe o § 4o deste artigo. 

§ 4. 0 Béneme1·itos os associados de diversas classes, exce
ptuando-se os honorarios, que prestarem a associação serviços 
relevantes, sendo considerados como taes : 

1•, acquisição de 40 socios, e que esses satisfaçam a primeira 
contribuição estabelecida no art. 6° e seus paragraphos ; 

2°, servir na administração por espaço de tres annos se
guidos ou intercalados sem faltarem em cada anno a mais de 
cinco sessões, e aceitar os cargos para que fôr eleito ou nomeado 
no conselho ; 

3°, fazer donativos em dinheiro ou em objectos no valor 
de 200$000; 

4o, passar bilhetes em beneficio da associação no valor 
de 600$000. 
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§ 5. 0 Honorarios qualquer individuo, ainda que não seja 
socio, que fizer donativo á associação no valor de 200$ ou 
passar bilhetes de beneficio na importancia de 600$000. · 

Esses associados não terão assento e voto nas reuniões da as
sociação, exceptuando-se os que, estando nas condições esta
belecidas no art. 3•, quizerem pagar as contribuições, para o 
que deverão requerer á administração afim desta lhes mand:a.r 
extrahit• os recibos, dispensando-lhes o pagamento da joia e 
diploma, e neste caso gozarão das disposições beneficiarias 
destes estatutos, sendo-lhes applicaveis as penas. 

CAPITULO Ili 

DA ADMISSÃO DOS ASSOCIADOS 

Art. 3. 0 Pessoa alguma será admittida para esta associação 
sem que tenha os seguintes requisitos : · 

§ 1. o Ser portuguez e ter meios de vida honesta. 
§ 2.• Não ser menor de 14 annos, nem maior de 50; não 

podendo ser admittido nenhum menor de 21 annos sem 
consentimento expresso de seu pai, tutor, curador ou patrono. 
o qual se responsabilise por todas as obrigações pecuniarias 
do dito menor para com a sociedade durante a menoridade. 

§ 3. o Estar no gozo de perfeita saude, não ter defeito 
physico que para o futuro allegue como molestia que o 
impossibilite de trabalhar. 

§ 4. o Não estar envolvido em processos crimes. 
§ 5. o Ser proposto por um associado contribuinte ou remido, 

devendo a proposta conter o nome, idade, estado, occupação 
e morada do proposto. 

Art. 4. o A proposta será dirigida á secretaria,· despachada 
pelo presidente, remettida pelo secretario á commissão de 
syndicancia, que dentro do prazo maximo de 15 dias dará o 
seu parecer, que será lido, discutido e votado na primeira 
sessão. 

Art. 5. o Logo que o candidato fôr approvado, o f o secre
tario officiará, convidando-o a que satisfaça a contribuição 
estabelecida no art. 6• e seus paragrl!-phos, no prazo de 30 
dias, ficando sem effeito a approvação, si deixar de o fazer. 

CAPITULO IV 

D.~S CONTRIBUIÇÕES B REMISSÕES DOS ASSOCIADOS 

Art. 6. 0 Todos os associados, excepto os honorarios, são 
obrigados ás seguintes contribuições : 

§ f.o Os fundadores, inshlladores e incorporador3s, admit
tidos até á approvação destes <Jstatutos pelo Governo Im
perial, serão dispensados do pagamento d<1 joia, o os 
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:-tdmittidos posteriormente pagarão a joia de 5$, qu~ s't•ã 
elBvad:t a 10$ qu:l!1do s) julgar conveni()nt). 

§ 2. 0 Todos os socios são obrigado> ao pagam !nto de 2$ 
pelo seu diploma. ao de 1$ d) mensalidade> pagas em trimestres 
ou semestres adiantados, á vontade do socio, e ao de 2$ por 
qualquer certidão que requ•rerem. 

Art. 7. 0 Todo o socio tem direito de r~Iflir-se de sua> mens::t
lidades pela seguinte fórma: 

§ 1.0 Os fundadores c inst1lladores entrando com a quanti:.o 
de 60$ em qualquer tempo, levando-s~ em conta 50 °/n 
das mensalidades que tiverem pago nos primúros quatro 
annos. 

§ 2.0 Os incorporadores admittidos antes da approvação 
destes estatutos pelo Governo Imperial pagando 80S, levando
se-lhes em conta 50 °/0 das mensalidades que tiverem pago 
nos primeiros seis annos. 

§ 3. 0 Os admiUidos depois da approva<;ão destes esta
tutos palo Governo Imperial pagando a quantia de 120~. 
levando-se-lhes em c!mta 50 °/0 das mens:did tdes pagas nos 
pl"imeiros 12 annos. 

Art. 8.0 Nenhum associado poderá remir-se si tiver recebido 
beneficencia ou si estiver em debito de qualquer natureza 
com a sociedade, devendo annexar o recibo do trimestre em 
and tmento no acto de requerer a remissão. 

CAPITULO V 

DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS 

Art. U.o E" dever de todo o associado : 
§ 1.° Contribuir com o que estabelece o capitulo 7. o 
§ 2.° Cumprü· e fazer cumprir os presentes estatutos <' 

regulamentos interno~. 
§ 3. 0 Aceitar e exercer com zelo e <lignidado os cargos 

para que fô1· eleito ou nomeado, não podendo recusar-se. 
salvo por molestia, reeleição ou incompatibilidade pro· 
vada. 

§ 4.° Concorrer com tudo que estiver ao seu alcance para 
a prosperidade da associação n de seus associades. 

§ 5.o Comparecei" :is reuniões da assembléa g-eral c condu
zir-se com toda a digniClaEle c respeito. 

§ 6. 0 Participar poi" escripto :i secretaria sempre que 
mudar de residencia e de nome. 

§ 7.o Coadjuvar a administração em qus.lquer beneficio 
promovido em favor da associação, recolhendo a im}•OI"tancia 
dos bilhetes que aceitar, os quaes constituem um debito, c 
não poderá gozar das garantias contidas nestes estatutos 
sem que satisfaça q uaesque;.- valores a que s') obrigar. 
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CAPITULO VI 

DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS 

Art. 10. Todo o associado, cxcaptuando-se o honorario, tem 
direito : 

§ 1.0 A's beneficencia.s garantidas nestes estatuto,, si 
estiver quite de mensalidades e de outro qualquer debito. 

§ 2. 0 A remir-se de sua'! mensalidades, quando lhe aprouver, 
de conformidade com os paragraphos do art. 7 .o 

§ 3.0 A requerer uma a-;sembléa geral extraordinaria 
quando o conselho lhe falte com O'l seus direito,, ou quando 
entender que o mesmo trabalha contra os interesses sociaes, 
devendo essa convocação ser requeridJ. ao presidente em 
petição as>ignada por 10 socios quites, e nella allegará o 
requerente o> motivos que o levaram a pedil' a>sembléa, que 
se1·à convocaàa no prazo de 15 dias. 

Si o presidente recusar fazer a convocação no prazo aqui 
fixado, os signatarios do requerimento terão o direito de a 
fazer, declarando o motivo. 

§ 4.0 A deixar de pagar mensalidades quando ausentar-se 
para logar onde não possa ser beneficiado, si tiver feito a 
devida participação antes de se retirar, e si estiver quite 
com a associação, não tendo direito a se: beneficiado ou a 
deixar pensão à família sem que tenham decorrido t~es mezes 
contados da data da participação do regresso. 

Não são considel'ados ausentes, embora o estejam, os remidos, 
os que não communicarem ausencia e os que, apezar de ausen
tes, mandarem pagar as suas contribuições. 

§ 5. 0 A discutir, votar e ser votado para os cargos adminis
trativos, exceptuando-se : 

1. o Os empregados, quando se tratar de eleição, podendo votar 
sobre outros assumptos; 

2. 0 Os menol'es de 21 annos, os que não estiverem quites 
com a associação e os que estiverem recebendo beneficencia ; 

3.o Poderão votar, mas não ser votados, os que não souberem 
lei' nem escrever. 

§ 6. 0 A indemnizar em sua vida a as>ociação de quantias que 
tenha l'ecebido de beneficencias para poder-se remir e deixar 
pensão á família. 

§ 7. o Os tres socios fundadora;~ terão assento no conselho 
administrativo para discutir, mas não para votar. 

CAPITULO VII 

DAS PENAS DOS ASSOCIADOS 

Art. 11 . Perdem o direito de socio: 
§ Lo Os que fo~em admittidos por falsas informações. 
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§ 2.o Os que se atrazarem no pagamento de mensalidades 
por mais de 12 mezes sem motivo justificado. 

§ 3.o Os que forem condernnados por crime contt•a a honra 
ou contra a propriedade. 

§ 4.o Os que extraviarem qualquet• quantià ou objecto da 
associação, si para os obter fór preciso recorrer a Juizo. 

Art. 12. Os que nas reuniõe3 da associação perturbarem os 
trabalhos, faltando com o respeito a seus co.Qsocios, serão sus
pensos dos direitos de socio por tres a doze mezes. 

Art. 13. A pena da perda dos direitos de sccio só póde ser 
imposta pela assembléa geral, sobre proposta da directorb e 
ouvido p:·éviamente o indichdo. 

Art. 14. O associado que participar ausencia para lhe ser 
dispensado o pagamento de mensalidades e não se ausentar, ou 
o que, ausent.mdo-sc, não pat·ticipar o seu regresso no prazo 
de 30 dias, fica sujeito a pagar as mensalidades de todo o tempo 
que s.J :cchar na Córte. 

Art. 15. O associado que se atrazar no pagamento de seis 
mezes fica suspenso dos direitos de sacio, e para os readquirir 
é preciso requerer ao conselho, allcgando os motivos pelos 
quaes :::e atrazou, e este resolvera, ouvida a commissão de 
syndicanci:~.. 

Art. 16. O associado que fõr eliminado ou se despedir não 
tem direito a reclamar causa ou quantia alguma com que para 
a associação tenha entrado, salvo si o objecto fór emprestado. 

CAPITULO VIII 

DOS CORPOS QUE REPRESENTAM A ASSOCIAÇÃO 

Art. 17. São co~po~ que repr3sentam a associação. quando 
legalmente constituida: · 

1 . o A asscmbléa geral ; 
2. 0 O conselho administrcüivo. · 

CAPiTULO IX 

DAS ASSEMBLÉAS GERAES 

ArL. 18. A assembléa geral é a reunião de todos os asso
. ciados quites no acto da convocação, o que ordinariamente terã 
logar tres vezes por anno, e extraordinariamente sempr3 que 
o bem social o exija ou fór requerida por dez ou mais socios. 

A assembléa geral serã presidida por um presideRte eleito 
ou acclamado p!llos socios presentes ·no momento da abertura da 
sessão, verificando-se a m6sma regra para a nomeação dos 
secretarias, mas para estes cargos não poderão ser eleitos ou 
acclamados os membros do conselho administrativo ou empre
gados da sociedade. 
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Art. 19. A reunião da assembléa geral ordinaria tera logar: 
§ 1. 0 A primeira no terceiro domingo do mcz de Julho de 

cada anno pal'a ser lido pelo presidente o relatorio, balanço 
geral e propostas que tenham de ir á commissão de ex&.me de 
contas, procedendo-se em seguida á eleição d'essa comrriissão. 

§ 2. o A segunda quando a commissão de contas tiver COII·· 

cluido o seu parecer, que não deverá demorar-se por mais de 
15 dias, para a discussão e votação do mesmo, assim como as 
queixas, representJções, medidas e resoluções concernentes á 
associação, procedendo-se em neto continuo :i eleiçãc do con-· 
selho administJ'<lliv-J, de accôrdo com o disposto no art. 24. 

§ 3. 0 A terceira oito dias depois da segunda, p:tra dar posse 
aos novos eleitos, em euja sessão tratar-se-ha unicamente do 
acto de posse, logo <JUe esteja presente qualquer numero de 
~ocios e a maioria dos novos eleitJs . 

. \rt. 20. Nas assembléas geraes extraordinarias tratar-se-h:1. 
unicamente do assumpto que motivar a coHvocação, salvo o 
caso de urgencia requerida em tempo afim de tratar-se de as .. 
sumpto divet·so, mas não se tomara reselução alguma sobre 
esse assumpto diverso senão em outra sessão ordinat·ia C'.t 

extraordinaria. 
Art. 21. Não se considera legalmente constituída a assem·· 

bléa geral sem que estejam presentes, pelo menos, 40 associa-· 
dos, e, não se reunindo este numero, sera de novo convocada e 
funcciouará com 25 associados ; caso, p01·ém, não se reuna 
numero, convocar-se-ha pela terceira vez e fanccionarã com 
•tualquer numero de associados presentes. 

:\.rt. 22. Não se concluindo os trabalhos para que fót• co,1-· 
vocada a assembléa geral, ficarão clles adiados para nova con-
vocação, q lle d<::Ye 3er em continuação e poderá funccionar com 
:25 as;ociauos, e nas subsequente> com qualquer numero. 

AJ't. 23. Considera-se illegal a assembléa geral cuja reunião 
não fôr anmmciacln m>.s folhas diarias de maior circulaçi:o \)elü 
m<:nos trcs dia~. 

CAPITULO X 

lJO PROCBSSD EJ.ElT~JR.-H . 

. \.rt. 24. Pam n eloiçiio da commissão rlo contas e c:o con
selho administrativo se observará o ;_:eguinte : 

§ f. o Finda a primeira parte dos trabalho> <la primeira as
sembléa ordinaria, o presidente convocar<i dous socios para 
servirem de e;;crutadores afim de proceder-se '' eleição da com
missão de contas. 

§ 2.o O f o secretario farã a chamada dos socios presentes 
inscriptos no livro de presenças, depositando caa:J. votante 
uma cedula na urna, contendo cinco nomes. 

§ 3.o Não seri admissivel votar o que não se tiver inscripto 
no livro de presenças, o que poderá. fazel-o até â ultima cha
mada. 
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§ 4.° Finda a terceira e ultima chamada, proceder-se-ha ã. 
contagem das cedulas afim de confrontai-as com o numero 
de votantes que acudiram à chamada., se;\'1linrlo-se a apuração 
das mesmas, competindo à mesa decidir sobre tj1talquer dtiYida 
que se encontrar, salvo recurso para a asscmbléa geral, e, finda 
a ap:mtção, o presidente pr-oclamara o.> nomes àos eleitos. 

§ 5. 0 O f o secretario da. assemblca em acto continuo offi
ciar:i aos eleitos, sendo o mais votado o relator. e. no caso de 
igualrlade de votação, designarão entr3 elles o relator. 

§ 6. 0 Não ser:i permittido apctrar os nomes 'JUC excederem 
do numero estipulado e os que estiverem incompletos ou ris
cados. podendo-s:~ apa1·ar os que estiverem em substituição 
e os qne não tivo7em nu11wre completo. 

§ 7.° Caso nilo se p;JsS:1 concluir a apar;1.çi\o IFJ mesmo dia, 
1avr::t:>"'"SD-· :~ u1n te1·:no, que fiC'arU. gaal·~~ado eo:u ['~S ceda] as e os 
demais pareis ;·eiativos ao pl\>cesso deita~al :>.: ·) ao <li • seguinte. 
na u~Da, que será .fechada, l:cerada e ru!Jric:vh pcbs mc:n.b:-os 
d:1 mClsa, dislribu::ld:>-se ::ts c!mns pe::J iJ;·.~:,identc c es
crutadores. 

Art. 25. H:n-endo p:-ot ·st:l sobn o ::Ct') el .:t.:Jnl, s.~e:i cli·;
cutido :~ vot·tdc., si :ôr .,~)r 'S ·nt·do .nt ·s ct1. ~ ·~1.1~·-~:--cl:), 0, si ~ür 
delJOis, s "'l~i.Í. J,~eito. si e~tiv::r ·;ssign do ~:o:- .~bz o~u :n~is S')cios 
dos qur; co:npnz ·r m :t :ts':i· mbló :, d:sc~:t!r..dc->;e s~, houver nu~ 
m~ro d ~ soei os ;);>."~S')nt ··s s·_!:):~:·io;· n.o d:=>s -~i:· . .:-n .t ::rios. ~-~. não 
h t~·:)ndo, C):1~.-oc ~r-s '-!la:: :·.s-; ~-rnblé-~ i' ':".t ,j~1l.~· tl-e>. · . 

Art. 2G. N t ~i •içrio d:J cons:olho rtd:ninistt•.· t:vo S3 d'·v >r .i. 
obs:~rv r:~-; forrrL~lidtd~s d')3 :;.:•ts. 22 , :?3, · cJ.dt vo~·;nt~ 
dcposit :r:i um: c ·da: 1 co::: •;do 25 :w:n •s, ;:· ·z •ndo c·:da nom~ 
~.,., d ·si_:~rr :çrro:-Io c ·r.;o p .:•.: ril-l • C escolhido~ ~ d:J :nc·~o s guint •: 

P.i'"<~sid · n t-~ ; 
Vi~ ·-presid ·nt ~; 
io :- 2° s;c:·;~~~rios; 
Th::so;J:·-:ir) :: prJ~ur-"-..-~o:·. q-..1 • con.:;t:ta·1 :a (li:·,~cto:·i · .. 0 

m::tis i\) C'O::s :Ih ,ir:Js. 
"''lrt. 27. Find::>s os tr.:h;lhos csp~~~-'l::~ ~1')s 1-:.o ~:.rt. 2.1~ o fo 

s;cr't rio cl\ soci·:~cd' o:'üci·~rá ::O.i nCJY::JS cl·itJs. commt:.ni
C::lndo-lh ·s os r.'SP':Ct~vos c t.:·.~·cs~ convid '!ldo-C:5. po~ .. ord 'IU do· 
pr2sidont' d' ass mblé:.! g ·r d. " comp:c~c; r :i s~ssão de 
poss·:, cujo di,, loga~ r hor.c s '~"'~ pi'Óvi·•.:n ·1lt · annnnci1do, 
servindo-lhes os offidos d: ,;inbm:!s. 

' . 

CAPITULO XI 

DJ C )XS:EL:I J ADM~X:S7UATI ',"'.) 

Art. 23. O cons0!ho r:d~1inistr:livo s:mi SJli:Lri ::nentJ res
ponswel pelos seus ::tetos, c n:t diroc\ãJ dos n~;;ocios d.-t :~s
sochçii:o comp;tJ-lh; : 

§ 1. o R')unir-se em SC).~são prep:~ratoria p <r.< el·• g.;r a·; c.:;m
missões p3rmane\ntes d3 que trat.1 a 2a. p1rte do ~,i't. :33. 

PODER EXECUTIVO l.882 4G 
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§ 2. 0 Reunir-s3 na secretaria da associação ordinariamente 
tinas vezes por mez, e extraordinariamente sempre que o exi
girem os interesses sociaes, não podendo haver sessão sem 
nstarem presentes, pelo menos, i3 membros, perdendo o log;tr o 
4.ue faltar a tres sessões seguidas sem allsgar molestia ou 
:,use:qcia. 

§ ::1. 0 Autorizat• todas as despezas que forem indispensaveis, 
,,s quaes serão pagas depois de despachadas pelo presidente. 

§ 4.o Executar e fazer executar estes estatutos e regula
r.lentos internos, não consentindo que sejam demoradas as bene
:ficencias ou outros quaesquer soccorros aos socios, suspender as 
heneficencias quando verificar com provas irrecusaveis que 
'lstão sendo indevidamente distribuídas, ouvir as queixas dos 
:cssociados, deferil-as ou indeferil-as, como fór de justiça. 

§ 5.o Tomar contas ao thesoureiro no fim dos trimestres, ou 
'"!.u:mdo julgar conveniente, suspendel-o e a quaesquer de 
.seus membros que não cumprirem com zelo e dignidade as 
:;.ttribuições dos seus cargos, accusar perante a justiça do paiz 
~' qualquer quo se apodere de dinheiro ou de objectos da as
sociação, si dP.lles não quizer fa~r a entrega. 

§ 6. 0 Tomar· conhecimento dos serviços prestados i asso-
0iação por pessoas estranhas, e conferir-lhes o titulo de hono
rario, conforme dispõe o §5° do art. 2°, e ordenar, quando 
julgar preciso, a convocação das assembleas. 

§ 7. o Organizar, approvar e submetter a approvação da a.s
sembléa um regimento interno, que regule o trabalho das 
sessões e as obrigações elos funccionarios, nomear empregados 
'1ara o serviço da associação, arbitrar-lhes vencimentos, sus
pendel-os ou demittil-os quando não cumprirem os seus de
veres. 

§ 8.0 _ Assign:ti" procuração, autorização, requerimento ou 
':ualquer documento que tenha de subir ao Governo Imperial e 
''· qualquer autoridade do paiz. 

§ 9.o Autorizn.L" o thesoureiro a depositar em um estabeleci
mento bancn.rio as quantias que não forem precisas ás des
pezas, emprcg;\ndo-as em apolicel! da divida publica lego que o 
deposito chegue para isso. 

§ 10. Requisitar providencias da assembléa geral para os 
casos não previstos nestes estatutos. 

§ H. Chama? supplentes do conselho, segundo a ordem 
<ia votação, e nos seguintes casos : 

f.o Por fallecimento ou renuncio.. 
2. 0 Por falta do comparecimento a tres sessões seguidas, 

sem participação justificada. 
3.0 Por debito de mensalidades, btlneficios ou outras quaes

f[Uer dividas concernentes a associação. 
Art._ 29. De todas as decisões do conselho haverà recurso 

p:aril a assembléa geral. 
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CAPITULO XII 

DOS DEVERES DA DIRECTORIA 

Art. 30. Compete ao presidente: 
§ 1. o Convocar e presidir as sessões do conselho, dirigir a. 

ordem dos trabalhos, dar destino ao expediente, esclarecer a 
maneira da discussão e votação. 

§ z.o Convocar as assembléas geraes e exh·aordinarias 
quando lhe fór requerido, como determina o § 3° do al't. f&, 
ou qnando fór ordenado pelo conselho, presidil-as até á accla
mat:ão ou eleição do presidente, na fórma do art. 16. 

§ 3. 0 ?lfanter a ordem nas sessões, suspendel-as ou adiai-as 
quando se acharem alteradas, l' não forem, a tal respeito, at
tentlidas as suas observações, rubricar os livros da associação 
depois de numerades, e assignar os diplomas com o i" secreta~ 
rio e o thesoureiro. 

§ 4. 0 ExamimLt' os trabalhos da secretaria e thetOuraria, pro
videnchr sobre quaesquer faltas ou irregularidades, sempre 
de a.ccórdo com o f o secretario e thesoureiro; autorizar qual
quer despeza de urgencia que não exceder de 100:), dando disso 
conta ao conselho na fa. sessão. 

§ 5.o Mandar passar certidões requeridas pelos associados, 
dar-lhes sciencia de qualquer deliberação do conselho sobre 
suas queixas e reclamações, despachar e ordenar o anda
mento dos papeis que não dependerem de ordem do con
selho e ordenat• que sejam cumpridas as suas deliberações. 

§ 6. o Organizar e apresentar na primeira assembléa. geral 
ordinaria um relatorio circumst:mciado de todas as occurren
cias do anno social, acompanhado dos mappas da secretaria c 
balanço d:t thesouraria. · . 

§ 7. 0 Nomear as commissões oxtraordinarias que julgar ne
cessarias ao desempenho dos interesses sociaes e para repre
sentar a a.ssociação. 

§ 8.0 Ordenar que sejam distribuídas as beneficencias aos 
associados com a maxima presteza, uma vez reclamadas por 
elles c que estejam nos casos determinados nestes estatutos. 

§ 9.o Cumpri. r c fazer cumprir todas as deliberações do con
selho e da assemblé:l. geral. 

Art. 31. Compete ao vice-presidente substituir o presidente 
em todos os seus impedi:nentos, ainda mesmo momentaneos, 
exceptuando-se o caso de fallecimento, renuncia ou ausencia por 
mais de tres mezes, em que ser:í. preenchida a vaga por 
nova eleição, convocando para esse fim o vice-presidente a as
sembléa ge:al. 

Art. 32. Ao fo secretario compete : 
§ 1. o Substituir o presidente na faltado vice-presidente, con

vidando um membro do conselho para occupar o logar do 2o 
secretario, que passará para o de f.o 

§ 2. o Fazer a leitura das actas e expedi e ilnr'- . ·. 
gnar toda a correspondencia da associaçã e ~llfil'HftJf:~ 

~ o,., C'.~-' * ~;-·:,, 
,~ \' 

\.<>~<' ~' 
~ur,oos;) 
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a promptidão, por intermedio dos agentes da thesour-ar-ia, todo 
ô expediente da associação e avisos aos conselheiros para as 
sessões. 

§ 3. 0 Matricular os socios pela ordem chrcnolog!ca de suas 
entradas, que lhe serão fornecidas pelo thesoureiro de oito em 
oito dias, devendo constar do livro de matriculas o nome, 
idade, estado, profissão e residencia do proposto e o nome do 
proponente. 

§ 4. o Registrar o nome do socio qu.e requerer beneficencia 
com a respectiva data e quantia, as~im como os nomes dos 
que prescindirem dellas, dos qué fizerem donativos e pres
tarem so:·viç:.Js ;i ass::;ciação. 

§ 5. 0 Annunciar·, po~· o:·de:n d:J presidente da sociedade, as 
sessões o~·din::>ri~s c; ""''·ao!·dina!"Üts do conselho e da as
scn,Lléc~ ,;e:·d e p::ssc~:· cc:·;idces c:~e pelos ::>ssociados forem 
requeridas, c!o r; '!C couc"a:>ci '' cl u.c.::tti" de 2:-;0JO. 

§ ().o Fazer :..::r:. in\'C:l~ar·io dos n1oveis, ap::;lices e outros 
ol.ljectos que possai~ a asso:!Í:lç.:o, em :.:m liv:·o especial, e o 
pedido de livros e o mais quo fór preciso pa:·2o & cscriptu:-a
ção e expediente ; ex~:·ahi:· guias de orr!em pa:·o. pagamentos 
ou recebimentos de dinheiros e cumprir as ordens do p;·esidente 
c conselho, de accôrdo com os estatalos. 

l.trt. 33. }co 2° sccreL:·!o com·;ete : 
§ 1. o Coadjuvar o 1" secre~ai·io !10 c1ue for P'"eciso, sub

stituil-o nos seus impeJimentcs tem:->ornrios, ex~eptu:mdo-se as 
funcções cb presidente. 

§ z.o iledigir e :·ogistr:1.:· as actas, q:1e àei'Cm cD:J~e~ um ;·e
sumo de tudo quando se tiver passado nas sessões. 

A:·t. :34. Ao tl10sourciro compete: 
§ 1. o Ser dcpositario, o como tal ;-esponsavel pelos títulos 

de v:~br, dinhoi:·o, moveis c o ~:1::-.is CJUC foi' considerada bens 
da ;;SS)Ci::té;ê<O. 

~ 2. o Receber- os .~ur:.::s c:~s ~pcliees c d:--,.~ di·;:1ei:-os de
pcsicttdos em Banco, àon::livos o certidões: 

§ :3:> Proce!Jer c m::lnda:· pt·ocecler :S cobran<::c de joias de 
out:·aJ:::;, di'JLn11 :::;~ mens::..lidD.des, I·c!ni~sJ:::s c iJGneficios, por 
inte:rn·•din de n1a ca m:1is ~~.gcn~os de s:1a con;~a!lÇ'a e r·espo:n
sabilid:Hle. :J.r>s c;::aes ])odor.S dar :.1:na norcct:tn.:rem nunca 
maior ,:e. 10 °/0 • nas· :::e:1salidades c rêmissü·•s,~ c d ~ 2 °/0 

das joias, diplo:m1.s o bcn• ·ficias, fic?-ndo os mcsmcs "gentes 
ob~igados a ontr;~gar t·y:lo o expediente da sacret:u~ia o the
sourari::. sem direito a qualquer gi"atificação. 

§ 4. o Recolher· ao Banco que lhe for ordenado pelo conse
lho, c'" cont: CIWl"ilntc com a assochção, toda'; as qu·1 nti2s 
qlle fór mceb·n:!o, e <JUC não sejam procisus para as despe
zas, ompreg:mdo-as em 2.poEces da divida publica log-o que 
i~so lho sqja ordon:vlo, não podendo ter em s ~a pod•:r q uan
ha suoerioi" a 1 :000~000. 

§ 5·. 0 Entregar a quem competir as quantias precisas para 
pagamentos de beneficencios, enterros ou despell:1"s de urgen
cia, uma vez que sejam legalmEnte requeriJas. 
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§ 6. ° Fazer na secretaria da associação de 1 a 8 de cada. mez 
o pagamento das pensões marcadas no § 6° do art. 41. 

§ 7. 0 Apresentar no fim de cada trimestre, ou quando o 
conselho o exigir, um balancete da receita ·e despeza, e no fim 
do anno um balanço geral, que deve acompanhar o relatorio do 
presidente. 

§ 8.• Dar por escripto ou verbalmente ao conselho as 
explicações que este exigir sobre a thesouraria, e cumprir oa 
despachos do presidente ou da assembléa geral. 

Art. 35. Ao procurador compete: 
§ i.• Verificar com urgencia o fallecimento dos socios, 

cujas familias, ouquem direito tiver, exijam a quantia esta
belecida pa~a o enterro. 

§ 2.• Cuidar dos funeraes dos socios, si forem feitos pelá 
associação . 

§ 3. 0 Tratar de todas as causas q:1e a associação tiver, 
pedindo ao conselho procuração especial, quando as tiver de 
tratar em Juizo. 

§ 4. o Desempenhar com zelo todas as commissões pata que 
fôr eleito ou nomeado pelo presidente ou conselho. 

CAPITULO XIII 

D.~S COMM!SSÕES 

Art. 36. A commissão de contas tem por dever examinar 
o relatorio e as contas do anno administrativo, bem como 
qualquer requerimento, proposta ou reclamação que lhe seja 
apresentada, podendo ver todos os livros da secretaria e the
souraria para dar parecer circurnstanciado, que serà discutido 
e votado na segunda assembléa geral ordinaria. 

Haverá mais trcs commissões permanentes, eleitas annual
mente pelo conselho, com a denominação de syndicancia, 
beneficencia e finanças. compondo-se as primeiras de oito 
membros cada uma e a terceira de tres membros. 

Art. 37. A' commissão de syndicancia compete: 
§ 1.• Syndicar os candidatos a socios que residirem dentro 

dos limites percorridos actualmente pelos carros denominados 
bonds na Côrte e na cidade de Nictheroy, e pela Estl'ada de- Ferro 
D. Pedro li até á estação das Officinas, si estão nos casos 
prescriptos nos §§ i o a 4• do art. 3. o 

§ 2. 0 Syndicat· com toda a moralidade si as famílias que 
requererem pensão estão nos casos de a receber e de accôrdo 
com esta lei, e bem assim si existe qualquer suspeita ou de
nuncia, dando sciencia ao conselho por escripto. 

§ 3.o Syndicar si os socios que participarem estão ou não 
ausentes, e si o seu regresso data de mais de 30 dias, para o 
conselho deliberar sobre o pagamen~o estabelecido no art. 12. 

§ 4.0 Prestar-se a toda syndicancia que lhe fôr ordenada 
pelo presidente ou conselho, não podendo em caso algum 
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demorar os pareceres por mais de i5 dias, e os mesmos pare
ceres seriio escriptos e assignados por todos ou pela maioria 
da commissão. 

Art. 38. A' commissão de beneficencia compete: 
§ i.• Distribuir com a m&.:xima brevidade as beneficencias 

aos associados enfermos em quinzenas adiantadas. 
§ 2.0 Informar ao c:mselho sobre as réclamaçõ~s, queixas e 

representações que os associados fizerem em relação ás bene
ficencias. 

§ 3.• Requisitar, quando julgar necessario, que os doentes 
sejam examinados pelo medico da associação ou por outro da 
confiança do conselho. 

§ 4. 0 Exigir attestado do medico que prove estar o doente 
impossibilitado de trabalhar e nos casos de receber benefi
cencia. 

§ 5.0 Dar ao conselho, no fim de cada mez, um relatorio das 
occurrencias havidas, em que conste as quantias despendidas. 

§ 6.0 As beneficencias dos associados que se recolherem a 
'iuaesquer hospitaes lhes serão pagas quando dos mesmos 
sahirem, cumprindo ao associado exhibir documento assignado 
pelo medico, director ou porteiro do estabelecimento onde 
esteve, exceptuando-se dessa t•egra o associado que na sua 
petição indicar pessoa da familia ou amigo para as receber, 
salvo á commissão o direito de fiscalisação. 

Art. 39. A' commissão de finanças compete: 
§ f.a Examinar o balancete apresentado pelo thesoureiro e 

todos os documentos da receita e despeza, e dar um parecer 
a.ccusando as faltas ou abusos que se tenham praticado. 

§ 2. 0 Propôr ao conselho as medidas que julgar uteis e 
velar pelos interesses da associação. 

CAPITULO XIV 

DO CAPITAL DA ASSOCIAÇÃO 

Art. 40. O capital da associação divide-se em permanente e 
disponível. 

§ 1.• O capital permanente será de 100:000$, representado 
em apolices, e o seu rendimento será unicamente destinado 
ao pagamento das pensões estabelecidas no § 6• do art. 41. 

§ 2. 0 O capit;1l disponível será illimitado, e o seu rendimento 
será metade para auxiliar o rendimento das pensões ; a outra 
metade fará parte da receita geral da associação. 

§ 3.• O capital disponível se formará depois de estar com
pleto. o permanente, e daquelle farão parte os moveis e mais 
pertenças da secretaria e thesouraria. 

· . · Ar.t·. 41. A receita da associação será das joias de entradas, 
d1plomas, mensalidades, remissões, juros de dinheiro deposi
tado, donativos, beneficios, accrescimo que houver no rendi-
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mento do capital permanente, depois de pagas as pensões, e da 
metade do rendimento do capital disponível. · 

Art. 42. Toda a despeza da associação, á excepção das pen
sões, será feita da receiLa geral, empregando-se os saldos na 
compra de apolices, reservando-se em caixa quantia sufficiente 
para a.s despezas urgentes. 

Art. 43. Si o rendimento do capital permanente e o auxilio 
do disponível não chegar para fazer-se integralmente o paga
mento das pensões do § 6° do art. 44, soffrerão ellas um des
conto proporcional ao direito de cada uq~. beneficiado. 

C .\PITULO XV 

DAS BENEI<'ICENCIAS EM GERAL 

Art. 44. Todos os aasociados (e:s:ceptuam-se os honorarios) 
têm direito a uma beneficencia nos seguintes casos: 

§ 1. 0 Ao que seis mezes depois do pagamento da sua joi3. 
adoecer e não puder exercer a sua profissão será garantida a 
beneficencia do 20$, paga em duas prestações adiantadas : si 
fôr socio benemerito, a beneficiencia será de 25$ e de 30$ si 
fôr bemfeitor, cessando logo que possa trabalhar. 

Para obter essa beReficencia deverá requer.::1l-a ao presidente. 
designando a rua e numero da casa, e contar-se-ha a benefi
cencia do dia em que fôr entregue o requerimento, ao <'J.Ual 
deve estar junto o recibo da mensalidade em que prove esta:
quite. 

§ 2. 0 O associado simples, benemerito ou bemfeitor tem 
direito ao augmento de 3$ nas beneficencias de cinco em 
cinco annos si durante esse período não recebei-as, sendo-lhe 
contados os seis mezes de interstício de que trata o § 1. o 

§ 3. 0 O socio que po:- molestia ou avançada idade ficar im
possibilite.do de trabalhar e de haver os meios de subsistenci" 
terá uma pensão de 15$, paga depois de vencida ; si fôr bene
merito terá 20$, e 25$, si fôr bemfeitor, e o augmento àe 2$, 
caso verifique-se o disposto no § 2° 

§ 4. 0 O que por moles tia provar necessidade de retirar-se 
para fóra da· Côrte com attestado de seu medico confirmado 
pelo da associação, terá direito a dous mezes de beneficencia, 
si retirar-se para a província do Rio de Janeiro ; a tres mezes, 
si fôr para outra província, e a quatro xnezes, si fôr para 
fóra do Imperio, não tendo direito a outras beneficencias sem 
haver decorrido aos primeiros quatro mezes, aos segundos 
seis mezes, aos ultimos oito xnezes, contados da data do recebi
mento. 

§ 5.o O que fallecer, não tendo iamilia, a associação lhe 
fará o enterro da tabella n. 5 ; em caso contr · !_aÇão 
dari á família, ou pessoa idonea que re ~{~I tlllllt}lti~~ 
50$009, caso seja reclamada no prazo ~e u~IH'Htiépgijltfo'~ 
fallec1roento. O.,t (). , • 

* :.(~ '·. 
~ ._,. 
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§ 6.0 A' familia do associado, depois do seu fallecimento, 
com uma pensão de 8$000; si fôr benemerito,'a pensão será de 
13$, e de 18$000 si fôr bemfeitor, contada da data em que 
fôr requisitada, e mais o augmento de 2%000 mensaes si o 
fallecido tiver feito jus ao que presct·eve o§ 2o deste artigo. 
Esta pensão será dada á familia do socio que fallecer um 
anno depois de sua admissão, do que não tiver recebido benefi
coocias, ou a do que, tendo-a recebido, indemnizar a asso
ciação, como dispõe o§ 6° do art. 10. 

Art. 45. A beneficencia estabelecida no § 1° do art. 41 
poder:i ser dada por uma sô vez ao socio que provar necessidade 
de residir fóra dos limites prescriptos no § 1o do art. 34, uma 
vez que possa vir recebel-:t na secretaria da associação. 
· .Art. 46. A qualquer cidadão portuguez q•:e esteja neste 
lmperio ha m "nos de um anno, e que proye que por doença ou 
infelicidade acha-se 8Cm recursos pa1•a subsistencia, lhe será 
garantida uma beneficencia, a juizo da administração, e a possí
vel protecção. 

Art. 47. As beneficencias de que trata o art". 41 §§ 1° a 5° 
s·i terão principio quando a associação possuir em apolices da 
dhida publica um capital superior a 10:000$000; as pensões 
quando o capital for, pelo menos, de 50:000$, nos mesmos 
titulos; as do art. 43 logo que estes estatutos forem appro
vados pelo Governo Imperial . 

. Art. 48. A associação reconhece com direito a receberem a 
pensão estabelecida no § 6• do art. 41 as pessoas seguintes: 

§ f. o A vi uva, emquanto se conservar nesse estado e hones
tamente, provando p;los meios legaes a sua honestidade. 

§ 2.o As filhas solteiras, legitim:ls ou legitimadas, até à 
idade de 18 annos, e os filhos, nas mesmas condições, até á idade 
de 14 annos. 

Art. 49. A vi uva que, sem motivo plausível, se tiver retirado 
antecinadamente da companhia de sea marido perde o direito á 
pensão', que revertera em favor dos filhos. 

Art. 50. As pensões não são transferíveis de um parà outros 
herdeiros, e ce;;sam com os primeiros instituídos. 

Art. 51. Para t·~r direito e receber a pensão exige-se os 
se~ruintes documentos : 

§ 1.0 A' viuva : certidões de idade e de obito. 
§ 2.o Aos filhos legitimados: certidões de idade, de legitima· 

ção e de obito. 
§ 3.o Aos filhos legítimos: certidões de idade e de obito. 
Art. 52. A' família do socio que fallecer antes de aberto 

o pagamento de pensões pre!lcripto no § 6° do art. 41 
fica-lhe o direito de o requisitar logo que esteja em execução 
esse beneficio. 

Art. 53. Os associados não terão direito as beneficencias 
estabelecidas nestes estatutos nos seguintes casos : 

§ i,o Emquanto não se realizar o capital estipulado no 
art. 44. 

§ 2. 0 Os que não tiverem preenchido o interstício de que 
tratam os §§ i 0 e 6° do art. 41. 
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§ 3.0 Os que não estiverem quites com suas mensalidades, 
considerando-se quites os que deverem menos de 30 dias. 

§ 4. 0 Os que se acharem em debito de beneficios ou de qual-
quer especie. . 

§ 5.o Os ausentes dispensados do pagamento de mensalida
des. 

CAPITULO XVI 

DISPOSIÇÕESGERAES 

Art. 54. A associação podera reformar os seus estatutos a 
proporção que a pratica mostrar os defeitos ou lacunas que 
houverem, exceptuando-se o nome de Associação Portugueza 
de Beneficencia Mcmoria a Luiz de Camões, que será 
perpetuo. 

Art. 55. A associação não poder:i contrahir dividas ou 
fazer ernprestimos de qualquer natureza. 

Art. 56. A associação não poderá fazer juncção com 
outra, embora do mesmo genero, desde que tenha de perder 
o nome, e, ainda mesmo conservando-o, não o poder:i fazer 
sem a isso a;nnuir mais de metade dos socios quites reunidos 
em assembléa geral, constituída para esse fim. 

Art. 57. As sessões do conselho são francas aos associados 
que a ellas quizerem assistir, comtanto que se conservem 
como simples espectadores. 

Art. 58. Os escriptos de qualquer natureza e os anonymos 
que forem dirigidos à associação em termos inconvenientes, 
que contenham palavras offensivas ao seu decoro ou d') seus 
associados, serão completamente desattendidos. 

Não se consideram escriptos em termos inconvenientes os 
requerim~ntos e reclamações em que se fizer a exposição de 
factos arbitrarias, violentos ou injustos da dircctoria, do 
conselho ou de qualquer funccionario d·1 2ssociação. 

Art. 59. Salvos os casos previstos nos arts. 35 e 36 do 
Decreto n. 2711, de 19 de Dezembro de 1860, a associação não 
poderá ser .dissolvida sem que a isso annuam mais de metade 
dos socios quites, reunidos em assembléa geral, annunciada 
consecutivamente oito dias nas folhas de maior circulação, 
declarando-se o fim para que é constituída. 

Art. 60. Approvada a dissolução, serão os bens divididos 
pela fót•ma seguinte : 

§ 1.0 Dinheiro, apolices, producto dos moveis e de tudo o que 
pertencer ao capital disponível da associação, depois de pagas 
todas as despezas, será rateado pelos socios quites. 

§ 2.0 As apolices pertencentes ao capital permanente serão 
entregues á Sociedade Portuguezade Beneficencia do Rio de 
Janeiro, que dividirá proporcionalmente o rendimento entre 
os socios invalidas e familias dos fallecidos que nessa occasião 
estiverem sendo soccorridas ; revertando em seu proveito as 
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pensões extinctas pol' fallecimento, e outras causas discrimi-
nadas no art. 45, §§ f o e 2 .o · 

Art. 61. Si a Sociedade. Portugueza de Beneficencia não 
quizer aceitar esse encargo, ou, aceitando, não cumprir fiel
mente o que determina o § 2° ào art. 57, passará para a Caixa 
de Soccorros D. Pedro V nas mesmas condições. 

Art. 152. Estes estatutos, compostos de 16 capitulos, depois 
de approvados pelo Governo Imperial, constituem a lei social, 
e qualquer alteração que se fizer só poder:i ser executad·t 
depois da imperial approvação. 

DECRETO N. 8565- BE 3 DE JUNHO DE 1882 

Concede a José Passos de Faria privilegio para o aerostato que denominou 
-Balão Brazil-dc sua invenção. 

Attendendo ao que Me requereu Jose Passos de Faria, e de 
conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da 
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder
lhe privilegio, por dez a.nnos, para o apparelho que diz ter 
inventado, destinado a dar direcção e movimento aos bàlões 
aerostaticos, sem auxilio de leme, ao qual denominou- Balão 
Brazil-, cujo desenho e descripção depositou no Archivo 
·Publico, sob a clausula de que sem o exame previo do referido 
apparelho não será effertivo o privilegio, cessando a patente 
nos casos previstos no ·art. 10 da Lei de 28 de Agosto de 1830. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Junho de 1832, 61° da Inde
pendencia e do lmperio. 

Com a rubrica. de Sua Magestude o Imperailor. 

Manoel Alves de Araujo. 
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DECRETO ~. 8566- DE 3 DE JONHO DE 1882 

Conecde P!ivilegio a Carlos Ernesto da Silva Braodão para o ventilador 
de ~aí é de sua invenção. 

Attendendo ao que Me requereu Carlos Ernesto da Silva 
Brandão, e de conformidade com o parecer do Conselheiro Pro
curador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacionàl, Hei por bem 
Conceder-lhe privilegio, 11or dez annos, para. o apparelho de 
ventilar café de sua invenção, denominado- Ventilador de 
elevação- segundo a descripção e desenhg que depositou no 
Archivo Publico, com a. clausula. de que sem o exame prévio 
do referido apparelho não será etfectivo o privilegio, cessando 
a patente nos casos previstos no art. 10 da Lei de 28 de Agosto 
de 1830. . 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Junho de 1882, 61° da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Al11es de Araujo. 

DECRETO N. 8567 -DE 10 DE JUNHO DE 18'82 
.... 

Approva a reforma dos estatutos da Imperial Sociedade União 
Bcnclieente das Familias Honestas. 

Attendendo ao que requereu a direcloria da Imperial So
ciedade União Beneficente das Faniilias Honestas, Hei pOl' 
bem Approvar a reforma dos estatutos da mesma sociedade, 
a qual não altera nem os fins, nem as condições de sua 
existencia. 

Quaesquer alterações que 11e fizerem na dita reforma de 
estatutos não poderão ser postas em vigor sem prévia appro
vação do Governo Imperial~ 

Rodolpho Epiphanio de Souza Dantas, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendidJ e faça executar. Pala.cio do Rio de 
Janeiro em 10 de Junho de 1882, 6fo da lndependencia e do 
Imperio. 

Com à rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Rodolpho Epiphanio d~ Souza Da~tas. 
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Estatutos da Im}Jerial Sociedade União 
Beneficente das Familias Honestas 

CAPITULO I 

DA SOCIEDADE E SEUS FINS 

Art. 1.0 A sociedade, denominada- União Beneficente das 
Familias Honest1s-, fundada nesta Côrt~ em 8 de Julho 
de 1862, compõe-se de illimibdo numero de homens e ''enho
ras que a ella queiram pertenc3r, uma vez que sejam de reco
nhecida honestidarb. 

Art. 2. 0 A sociedade divide-s0 em duas cLsse>: a dos 
socios, á qual compete a e:s:clusiva administração social; e a 
das socias, que só poderá ser empreg:1da em commissõ3s espe
ciaes, compondo-se ambas d J fundadores, eff~ctivos, bJn~m3-
ritos e b3mfeitores. 

Paragrapho unico. Os fins da sociedade são : 
Soccorrer os seus as'lociados quando enfermos ou impossibi

litad'Js de trabalhar; auxiliar os qul) tiverem de se ausentar 
por doente~; contribuir para os funeracs dos socios ; estabL;le
cer pensões as famílias dos que fallecersm. 

CAPITULO li 

DA ADMISSÃO DOS SOC!OS 

Art. 3. o Para ser soei o dest t ·soei ~dade exige-se que o 
proposto seja de condição livra, que tenha bom comportamento 
e hon3stidade, que esteja no gozo de perfeita saude, e em 
plena liberdade, sem pronuncia de qualidad3 alguma, com
tanto que não tenha mais de 50, nem menos d J 16 annos 
de idado ; devendo os menores de 21, que não forem c1sados, 
apresentar consentimonto por cscriptg de seus pais, tutores ou 
curadores, on de quem por elles se interesse, os quaes se 
responsabilisarão por tod:1s as obrigaçõ:s pecuniarias do menor. 

Art. 4. o Para ser sacia é necessario, além das condições 
do artigo antecedente, que seja abonada por pessoas insus
peitas a honestidade da candidata, e que a propost:1 seja feita 
por seu marido, pai, filho ou irmão, desde que estes façam 
parte da sociedade. 

Art. 5. 0 A proposta para a admissão devera conter: o nome, 
idade, nacionalidade, estado, profissão e residencia do proposto, 
e ser as>ignada pelo proponente, que por elh ficará respon
savel. 

Art. 6. 0 As propostas serão enviadas ao fo secretario, que 
as lera em sessão do conselho, e, depois de numeradas, as remet
terà á commissão syndicante; salvo quando forem ellas entre-
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gues no intervallo de urna a .outra sessão, porque então o prasi
dentr; as d2spacharà com vista à mesma com missão, para serem 
lida" depois que vierem informadas. 

Art. 7. 0 Os parecGres da commissão syndicanto deverão 
ser assignados pela maioria de seus membros, e ter o mesmo 
numr:ro. da proposta, afim de entrar<?m em discussão, SJgundo 
a ordem dos trabalhos, e serem votados em ses-;ão de con
S'"lho por maioria rehtiva dos que se achac·em present~s, c por 
cscrutinio prévio quando hou;·er duvida ~obre a capacidade 
da P'-'Bsoa proposta. 

Art. 8. o O cmdidato, logo que fôr app:-ovado socio, contri. 
buir:i com a joia dJ 5$ c com a mensalidade de 1~, paga em 
trimestres adiantados, dém d '- qu >ntia de ·i$ p<:lo respectivo 
diploma, sem o qml não ;)oderü g<1zar d:1s Ynntag-ens c auxilios 
que lhe são garantiGO> nestes cst·1tutos. 

Par<:lg-:·apho uni co. Logo qu • a coei :d .G.c po~stiir 3~J :~po
lices ::s joi :s s ·rão el8Yad:1s :~ 10$00~1. 

Art. \:l. o Serão considerados ,cocios funà :dor.~~ todos aqudles 
que entraram para a sociedade durante o.-. primeiros seis 
mozes ela sut fundação, 0 eif~ctivc-s to:los os r1uc entr.1rem 
post.;riorlncntr~ e pag,1r-Jm · ~t joia. e~tabelccid1- no al~tigo an .. 
terior. 

CAPITULO IIl 

DOS D:3VZi.lES :lOS SOCIOS 

,",.:·t. 10. E' dever de todo o socio, alem c! o qn J e.>tà det·;;·-
min~1do no art. 8°: , 

§ 1. u Cumprir e faz'll' cumprir os prJsJntes cstatut ;s. 
§ 2. 0 Ser pontual no ?aga.mc;nto d; su ~s ::1ens:1lidaclr:ío. 
§ 3. 0 !1~2it,~:- e c·x·,rcor com zelo e C:ig!,ià:<le os carg-.>s 

ou com:nissões p:1ra :;ue for elc!;o o" nome do, não po:lendo 
rejflita.r S'_'nl s0~ por !-:t~:::;ti\·os j-.~sLos, tn.cs con1o molesü:, ün
pedimonto p1·o·:ado p ~ranle o co:1sel:w, ou roehiç:io. 

§ 4.° Comparece::· :is ses õ·~s rJa ass~mblc: go:·al convocdas 
leg.'.lmente. toma<· -,:&rt·; n ·,s discnss;:;e-;, c ccnconel' por todos 
os _mci:;s ao seu alcanc~ Il ,:·a o augmento e· prJsp·;rid ,a; d' 
SOCli!d éUi!. 

§ 5. 0 Participar pot· csc~ipto ao 1° s·;cret:Jrio quando mude 
d.J nome, esttdo ou r;;sidencia. 

CAPITULO IV 

DOS DIREITOS DOS SOCIOS 

,\.rt_. 11. Todo o socio que estiver quite de m.Jnsalidadcs, 
tem dtreito d.; vo'ar e ser votado par.1 03 cargo> administra
tivos da sociedade; cxceptu[lm·SJ, porém: 

§ f.o Os que estiverem p3rcebendo boneficencia ou pensão 
da socied .1de. 
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§ 2. 0 Os menores de vintCJ e um annos, salvo si estiverem 
emancipados. 

§ 3.o Os que e>tiverem presos ou pronunciado.g, 
§ 4.o Os que forem empregados estipendiados da sociedade. 
§ 5.o Associas em geral. 
§ 6.0 Os socios que não souberem ler nem escrever, os quaes 

poderão apenas votar, mas nunca sel' votados. 
Art. 12. Todo o socio que entender que a administração 

lhe faltou com a justiça devida, ou que excedeu de suas attri
buições, poderá represent:J.r á asscmblóa geral, pedindo as 
providencieis que julgar acertadas, comt:.mto que não scjrt na 
sessão de posse. 

Art. 13. Quando, porém, não se reuna a assembléa geral a 
tempo de providenciar sobr<) a reclamação do socio, elle poderá 
requerer a convocaç.'.io de uma reunião da m8sm.a assembléa, 
uma vez que a petição esteja. assigmda por 10 socios quites, 
.e nella se declare o motivo da convocaçãJ, a qual não poderá 
ser negada, nem espaçada por mais de 15 dias, sob pena de ser 
feita a mesma convocação pelos requerentes. 

CAPITULO V 

DAS PENAS DOS SOCIOS 

Art. 14. Os socios que se atraz:1rem no pagamento de 
mens.tlidades, ou os que não pagarem. a importancü do res
p€1Ctivo diploma, não gozarão das beneficcncias estabelecidas 
nestes estatutos. 

Art. 15. O socio, uma vez desligado da sociedade, qualquer 
que seja o motivo, jámais poderá ser de novo admittido, salvo 
o caso do art. 17. 

Art. 16. Perdem o direito de socio, sem podel'om reclamar 
c ousa alguma da sociedade, salvo dinheiro que tenham adiantado 
ou objecLo> que hajam emprestado : 

§ i. o Os que, abandonando os meios de vida que tinham 
quando se inscreveram na sociedade, não procu!'arem outra 
occuuação honesta. 

§ z.o Os que directa ou indil'ectamente promoverem a ruina 
da sociedade, jà aüstando-lhe os socios, já evitando quo outros 
sejam adrhittidos. 

§ 3.o Os que intencionalmente buscarem dcsmoralisar a 
administração, ridicularisando seus actos ou menosprezando 
sua autoridade. 

§ 4.o Os que forem condemnados por crimes contra a vida, 
a honl'a, a propriedade e os bons costumes. 

§ 5.o Os que faltal'em com o respeito devido a qualquer 
senhora pertencente á familia dos socios, por mais indigentl3 
qú~ seja a mesma família, desde que se achem representando 
a sociedade. 
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§ 6.o Os que extraviarem qualquer quantia ou objecto da 
sociedade, :ficando a esta salvo o direito de havei-os judicbl
mente. 

§ 7. o Os que por falsas informações tiverem sido admittidos 
ao gremio social. · 

Art. 17. O socio que, não estando ausente, seatrazar em mais 
d0 um anno de suas mensalidades, será considerado como tendo
se desligado da sociedade, podendo todavia, si o conselho assim 
o entender, pagar o seu debito, depois de nova syndicancia, 
som que tenha, porém, direitO aos soccorros garantidos nestes 
estatutos, senão um anno depois de se haver quitado. 

Art. 18. Nos casos de perda de direitos scciaes, de que tratam 
os §§ i o, 2°, 3o e 7o do art. 16, haverá recurso para a assembléa 
geral. 

CAPIT'C'LO VI 

DA ADMI1\ISTRAÇÃO SOCIAL 

Art. 19. A sociedade será administrada por um conselho, 
composto de 25 membros, os qu:<es serão eleitos annualmente 
pela assembléa geral dos socios quites, e sempre que, por falta 
de supplentes, fôr necessario completar este numero. 

Art. 20. Ao conselho compete : 
§ f. o Eleger d'entre sous membros, na sessão preparatoria, 

por maioria relativa, os membros da mesa e as respectivas 
commissões permaaentcs com c:!:ccpção do thesoureiro, que 
é eleito directamente pela assembléa geral. 

§ 2. 0 Reunir-se todas as vezes que fôr convocado pefo fo 
secretario, em nome do presidente, perdendo o logar de 
conselheiro o membro que faltar a quatro sessões seguidas, sem 
ser por motivo de molestia ou por auscncia participada. 

§ 3.o Executar e fazer e:!:0cutar, cumprir c fazer cumprir 
os presentes estatutos, providenciando pal"a que sejam pres
tados, quando reclamados, todos os socco.rros por elles garantidos 
aos socios que o .requererem devidamente, um::t vez que se 
achem quites. 

§ 4.o Ouvir as queixas dos socios e deferil-as, como fô.r de 
justiça. 

§ 5. 0 Autorizar todas as despezas sociaes, que lhe parecerem 
justas, á vista do pedido feito pelo f o secretario e authenticado 
pelo presidente. 

§ 6. 0 Tomar contas ao thesoureiro no :fim de todos os tri
mestres, ou quando ent8nder conveniente, approval-as ou 
.r3geital-as, segundo o parecer da commissão de contas. 

§ 7. o Suspender o thesoureiro, bem como a ualquer con-
selheiro que não cumpra com zelo e dig · · · ões 
d? seu . cargo, pod.endo. tambem sus n E~ ()f1f,;w 
d1rector1a em casos 1dent1cos. ~,O C l.J'A /) 

',f 04;. ,', 
,.,.~\ 
~I 
?' I 

D~p,._ * j 
~~~·_c~~ 
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§ 8.o Accusar o thesourairo e a todo e qualquer socio, 
perante as justiças do paiz, quando defraudarem o cofre ou os 
bens sociaes. 

§ .0.o Convocar a assembléa geral extraordinariament8, todas 
as vezes que fór requerida po;· 10 socios quites, como ordena 
o art. 13, assim como em toda e qu:1lquer occasião quo o bem 
social o exija. 

§ 10. To:nar todas as medidas que julgar cc:mvenientes a bem 
da boa marcha social, comtanto que não ultrap3sse as dispo
siçõ8s contidas n ·stcs cst·1tutos. 

§ 11. Organizar um regimento interno para ;·,:guiar as 
s·ossõ:•s elo conselho e da assembléa geral, no qual não poderà 
J"c)Stringir, ne:n ampliar os dir,;it•Js o d'Jveres dos socios 
anrcado~ nestes :.•statatcs. 

Art. 21. Sei•ilo supplontes do conselh::l os immJdiatos em 
votos, uma v ·z r1 Ll J ost3;ja:n <Juites, os <JUaes s ·r:1o chamados 
n:t ord :m de sua vot:1ç:!o, c n: de antiguidade como socio, na 
hypotheso de se ;cchai"Om dons oa mais nomes com igual 
votação, o toma:•ão assento nos seguintes casos: 

§ 1.0 Por falta ele comparecimento d:J propri,tario a :;uatro 
s~ssões seguidas, não sGndo motivada por molestia. 

§ 2. o Por prisão o a proauncia do prop:·ietario, sendo aquella 
prclongada. 

§ 3. 0 Por à:s edida ou fallecimonto. 
§ 4.o Po7 atrazo de mensalidades. 

CAPITULO VI! 

DA .\SSZ:dBL~A GED.AL 

.~;·t. 22. A assembléa g:ral reunir-se-h~ orrlinari:tm:mte 
tres \'t'z·;s por anno~ sendo ~ p!'::n::i: .. ,t 11.0 2·) do:11~ngo d::> 1nez 
do Lhe; a 2" oito dias d;pois; e a 3a oito c1ias lhpois da 
segunda. 

,!,;·t. 23. CompetG i i"- r~ss ~mbléa ;;cl'al: 
3 1. '' 0~1vir a leitur.1 da a:: ta da ultima assembléa, discu· 

til-a e :lpprovar sua rcdacção ; ouvir a lcitu;·a do ralatorio 
apr.;sentarlo p-Jo p:·asideat<.! e elo lnlanccte da theso:li'aria, yuB 
lhB serà ann;xo. 

§ 2.o Ele:;er uma commissão de trcs membros pan dar 
parBcer soke o balancete e r ~latorio da administl'ação. 

A:·t. 24. A' 2a assembléa geral compete : 
§ 1.0 Ouvir a leitura da acta da s~ssiio antJriot·, discutil-a e 

approvar sua redacção. 
§ 2. o Discutir o parecer apresentado poia commissiío de 

e:s:am<J d·~ contas. não so sobro o relato rio e balanço, bem 
assim so!Jr,J a.; medidas tomael,ls e sobre a·; propostas feitas p~la 
administraç~io ou pelos soei os, approvando-o ou rejeitando-o. 

§ 3. 0 Ouvi!' a-; qu:Jixas, rep:·osmtaçces ou appellações dos 
socios, conjunctnrn~nte com as respostas e justificaçõ8s do con-
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selho, discutindo-as e decidindo-as dejj.nitivamente, como íôr- de 
justiça. 

§ 4. o Conceder o titulo de socio benemerito e o de bemfei
tor aos socios que delle se tornarem merecedores. 

§ 5.o Eleger o novo conselho; composto de 25 membr9s, 
inclusive o thesoureiro, o qual serâ especialmente designa
do para esse cargo nas respectivas cedulas. 

Art. 25. Compete á 3" assembléa geral: 
§ 1.0 Ouvir a leitura da acta da ultima sessão, discutil-:11. 

e approvar a sua redacção. 
§ 2.° Fazer a entrega dos títulos de benemerito e de bem

feitor quando concedidos na sessão a.nteceden•e. 
§ 3.o Empossu o novo conselho. 
Art. 26. As assembléas geraes só se julgarão constituídas, 

achando-se presentes 50 socios quites, e dGverão seus tra
bllho3 ser dirigidos por um presidente accl::mado ou eleito na 
occasião, o qual convidará dous socios pr."sentes p::tra servirem 
do secrct~rios, não podendo fazer parte de; mesa d1 mesma 
assembléa nenhum membro da administração, nem empre
gado cstipendiado pela sociedade. 

Art. 27. Não comparecendo á primeira reunião o numero 
prescripto de socios, a assembléa geral serâ de novo con
vocada dentro do prazo de oito dias, c, si ainda nesb se
gunda convocação se der a mrosma falta, Íclr-se-ha uma terceira 
dentro do mesmo prazo, e no dia m:trc .. do poderá a assembléa 
get•al funccionar e dclib2rar com o numero de socios que se 
achar proooente. 

Paragrapho unico. A asscmbléJ. geral podera ser convocada 
extraordinariamente sempre que o conselho o entender con
veniente, 1 o;· meio de annuncio3, com tres dias de anteccden:
cia, e bem as,im quando for requerida na fórma do art. 13, 
não se podendo, tanto nesb como n:ts s'ssõos extraordinarias 
do conselho, trat·Jr d·J outro assumpto quo n?io seja aquélle 
para que foram ellas convocadas, salvo todavi<1. as matarias 
para quo for requerida e votadct a urgencia. 

CAPITULO Vlll 

!lAS ELEIÇÕES 

Art. 28. Findos os trabalhos da za. assembléa ordinaria de 
cada anno, o presidente annunciat·a que vai proceder-se à 
eleição do conselho e do thesoureiro e mandará. pelo i o secre
tario fazer ·a chamada dos socios quites, depois que, por indi
cação suá e approvação da maioria da assembléa, forem accla-
mados quatro escrutadores. . . 

Art. 29. Finda a chamada e receb1d3.s as cedulas dos vota~ 
tes, que pessoalmente a_s deposit~rão_ na urna, _depois de entre;
garem a mesa o seu 1'ec1bo de c~mtaça~, o pres1dente proceden. 
a contagem dellas afim de venficar s1 conferem com o numero 
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de votantes que acudiram á chamada exhibindo o seu r·ecibo. 
Verificada a exactidão, proceder-se-ha immediatamente á respe
ctiva apuração; quando, porém, não fôr possível concluil-a no 
mesmo dia, lavrar-se-ha o competente termo com as declarações 
necessarias, o qual, depois de assignado por toda a mesa, será 
guardado com as cedulas ainda não apuradas e com as notas 
da apuração já feita na urna, a qual serã lacrada e fechada, 
ficando as chaves com o presidente e com dous dos escruta
dores até o dia seguinte, em que continuará e terminará a 
apuração. 

Art. 30. Concluida a apuração, e conhecido o resultado da 
eleição, o presidente proclamará eleitos os que houvet•em obtido 
a maioria relativa de votos, sendo considerados supplentes os 
immediatos em votos, e mandará pelo f o secretario lavrar a 
acta, na qual se mencionarão os protestos e contra-protestos, 
<J.uando apresentados, os quaes deverão ser tomados em consi
deração pela assembléa geral, que deve estar constituida, 
quer antes quer depois de · acclamados os novos eleitos. O 
fo secretario remetterá a cada um dos conselheiros eleitos um 
officio, que lhe servira de diploma, declarando o numero de 
votos que ebteve e indicando-lhe o dia, a hora e o logar da 
sessão preparatoria, que será presidida pelo mais votado, e, no 
caso de votação igual, pélo que fôr mais antigo como socio. 

Logo que o conselho tiver. feito entre si a eleição para os 
cargos administi·ativos e para as respectivas commissões, 
se r á convocada de novo a assembléa geral para a sessão à e posse. 

Paragrapho unico. Nesta assembléa geral poderão servir 
de presidente e de secretarias, sem prejuízo do que determina 
o art. 26, os mesmos socios que faziam parte da mesa na 
assembléa em que procedeu-se à eleição do conselho. os 
quaes, depois de installada a sessão, discutida a acta e entre
gues os diplomas, conforme se acha estabelecido no art. 25 
§ 2°, empossarão a directoria, sendo a solemnidade da posse 
..presidida pelo presidente da nova administração. 

CAPITULO IX 

Art. 31. O presidente da sociedade é o fiel observador 
executor das disposições contidas nestes estatutos ; e, para -
boa execução dellas e inteira observancia delles, cumpre-lhe: 

§ 1. o Presidir as sessões do conselho, dirigindo a ordem dos 
trabalhos conforme lhe fôr prescripto pelo regimento interno. 

§ 2.o Manter a boa ordem entre os socios e suspender as 
sessões quando tumultuosas, podendo mandar retirar do recinto 
da~ sessões do conselho a qualquer socio ou conselheiro que 
manifestamente provocar e promover agitação e desordem na 
sessão, afim de que esta possa continuar regularmente os 
eeus trabalhos. 
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§ 3. o Organizar e apresentar na primeira reumao da 
assemblea geral ordinaria um relatorio circumstanciado de 
todos os trabalhos do anno social, o qual será sujeito ao 
exame e parecer da commissão nomeada na mesma assem
blea geral. 

§ 4. 0 Apresentar, caso se demitta ou seja demittido, um 
relatorio sobre o estado social, o qual servirá para o seu 
successor formular o annual, que deverá ser completo. 
fazendo at'juelle parte integrante deste. 

§ 5. o Representar a sociedade, conjunctamente com os 
membros da mesa, em todos os actos para que fôr ella convi
dada, podendo, em caso de impossibilidade da àirectoria, 
nomear uma commissão ou os membros que forem neccssa
rios para aquelle fim. 

§ 6.o Assignar com a directoria todos os requerimentos 
ou representações que, em nome da sociedade, tenham de 
ser dirigidos ás autoridades do paiz, bem assim as procura
ções para a compra de apolices. 

§ 7. o Nomear, de accôrdo com o conselho, commissões d•· 
senhoras, quando os interesses sociaes o exigirem e puderem 
ellas ser de utilidade á sociedade. 

§ 8. 0 Rubricar tedos os livros, tanto da thesouraria como 
da secrt!tal'ia, depois de competentemente numerados e aber
tos por um termo do 1° secretario, e bem assim todas as 
guias e contas para pagamento. 

§ 9. 0 Despachar todos os requerimentos e propostas que 
não dependam de deliberação do conselho, e todo o expe
diente social, segundo as decisões que forem tendo, rubri
cando e datando todos os seus despachos. 

§ 10. Fiscalisar a entrega dos soccorros, de modo quP 
os socios que requererem a _bencficencia, <lstando quites, 
não soffram demora. na recepção della. 

Art. 32. O presidente, como conselheiro qu:) é, poderá, sem 
que ultrapasse as disposições destes estatutos, propór medidas, 
proj,?ctos ou resoluções a bem da sociedade, os quaes se
rão, como todos os da mesma natureza, discutido> e votados, 
na forma do regimento interno, não podendo elle tomar 
parte na discussão sem que ceda a cadeira ao seu substituto, 
nem tão pouco oppor-se a que sejam discutidos em conselho 
todos os requerimentos, indicações ou projectos que forem 
dirigidos ao mesmo conselho em nome collectivo. 

Paragrapho unico. O president·J não poderá convocar a 
assembléa geral extraordinaria sem autorização do conselho, 
seja ou não requerida, salvo nos casos em que o mesmo con
selho não possa funccionar, por não estar completo o seu nu
mero e faltarem supplentes quites ou, quando convocado de
vidamente, não s9 reunir em tres sGssõGs seguidas. 

Art. 33. Ao vice-presidentG compete substituir o presidentP 
em todos os seus impedimentos, ainda mesmo mom<cmtaneos. 
excepto nos casos de demissão ou fa.llecimento, porque entãÓ 
o cargo deverá s&r preenchido por nova eleição, na fórma 
do disposto no§ f o do art. ~0, assumindo durante o tempo em 
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que o substituir, qualquer que elle seja, todas as funcções 
e responsabilidades. 

Art. 34. Ao 1° secretario compete: . 
§ 1. o Substituir o presidente, na falta do vice-presidente, 

com todas as attribuições e responsabilidades, sendo o 2o secre
tario, que passará a fo, substituido por quem o conselho 
designar. 

§ 2. o Annunciar-, em nonte do presidente, pela imprensa, ou 
por meio de avisos, os dias, horas e logares das sessões, tanto 
do conselho, como da assembléa geral. 

§ 3.o Matricular nm livro especial os socios, sem distinc
ção de sexo, pela ordem chrono!ogica do suas entradas, á 
vista da nota que lhB deverá ser fornecida pelo thesoureiro 
mensalmente, devendo constat• da matricula, que será feita 
com clareza e simplicidade, o nome, fdada, estado, naturalidade, 
pl'ofissão e rB~idencia do socio e o nome do proponente. 

§ 4.o Registrar em livro comp~tcntc o nome dos socio> que 
têm requerido beneficencia, com declaração. da época em que 
começou e findou a mesma beneficcncia, e qual a somma a 
qu0 ella attingiu ; bem assim o dos que prescindiram das 
beneficencias a que tinham direito, quando enfec•mos, com 
designação da quantia por css! motivo poupada a8s cofres 
sociaes. 

§ 5. o Proced·:r á leitut•a do expediente nas sessõ!s do con
selho; redigir e assignar toda a correspondcncia da sociedade. 

§ 6.o Expedir com a m::tior brevidad' po~-;ivel, por inter
media dos agente> da thesouraria, os officios, avisos, diplomas, 
circulares e mais papai~ concornentes :i sociedade. 

Art. 35. Ao zo secretario competG: 
· § 1. o Redigir c proceder a leitura das actas da ses,;ão do con

selho e registral-as no respectivo livro, dr:p~i~ de approvadas. 
§ 2.o Coadjuv::.r e substituir o fo secretario em todas as 

suas attribuições, salvo a disposição do § 1 o do artigo 
anterior. 

Art. 36. O thesoureiro d<Jverá comp:<recer a t~das as 
sessões, tanto do conselho como da· assemblé:.:. geral, e com
pete-lhe : 

§ f.o Art•ecadar o fazer arrecadar,, ScJb. sua responsabili
dade individual, tudo quanto pertencer a soc1cdade, fazendo um 
inventario dos b nc; sociaos, e sendo responsavel, por si e seus 
prepostos, por tudo quant::J recr)b ·r e d0spond,)l'. 

§ 2.o Apresrnt~r· á administ\ação, no fim de cada trimestre, 
ou quando dla o JUlga_r conv.emente, ~m ~:tLtncJt~ do~umen
tado d,, :trrccadação, dtspendtn c apphcaçao dos dmhetros da 
sociedade, o rtual será sujeito ao exame e pctrecer da com
mis,ão de contas. 

§ 3. o Ter um livrJ de onde con,tG com clareza e simplicidade 
os nom's e as 'latas das entradas dos sccios, as joL1s, diplo
mas c mensalid<ldes que pag,1ram ; r outro onde faça o lança· 
mento da receita e d:•speza da s~cicdade, os quaes, bem COJ:J?-0 

os da secretaria, serão numerados e rubricados pPlo prest· 
dente. 
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Art. 37. O thesoureiro não poderá pagar quantia alguma 
sem autorização prévia do conselho, e sem ordem rubricada 
pelo presidente. 

Art. 38. O thesoureiro poderá ter, p1r proposta sua e sub
sequente approvação do conselho, um ou mais agentes de sua 
confiança para fazerem toda. a cobrança da socie:lade, aos 
quaes pagará uma porcentagem nunca maior d•J 8 °/o sobre as 
quantias arrecadadas. 

Art. 39. Ao procurador compete: 
§ f.o D3sempenhar com zêlo e dignidade todas as dili

gencias ou commissões de que fôr encarregado pelo conselho. 
§ 2.o Coadjuvar as commissões em caso extra.ordinario, e 

empregar toda a sua influencia e dedicação a favor dos inte
resses sociaes. 

CAPITULO X 

DAS COMMISSÕES 

Art. 40. Haverá tres commissões permanentes, eleitas 
pelo consJlho, e denomin1das: a f a syndic1nte, a 2a hospi
taleira e a 3a de contas. 

Paragr,1pho unico. Além destas commissões, poderão ser 
eleibs pelo conselho ou nomeadas pelo presidente hntas quan
tas forem espccblm~mte nec9ssari 1s. 

Art. 41. A' commissão syndic:tnte, composta de oitJ m"lm
brJs, compet'"! : 

§ f. o Syndicar, com prudCJncia e es~rupulosa ?.ttenção, si os 
candidcttos propostos, de um ou de outro sJxo, têm os requisitos 
exigidos pelos arts. 3° e 4° destes <:sbtutos, dando o seu pa
recer por escripto e mcmcionando nelle o numero das propostas 
syndicadas. 

§ 2. o Informar ao con-selho sob ré! o máo procedimento de 
qu1lquer socio, logo que t'}nha certeza de tão desagradavel 
occurrencia. 

§ 3 .o Esforçar-se para angariar o m~ior numero de socios 
quo puder, r3speitando sempre as disposições dos arts. 3° e 4.o 

Art. 42. A' commissão hospitaleira., que será ta.mbem de 
oito membros, compete: 

§f. o Visitar os socios que se acharem enfermos, logo q.ue 
para isso fôr autorizada ; saber das suas necessid-1des e infor
mar de tudo ao presidente, afim d~ que este providencie com 
urgencia. 

§ 2.o Continuar a visital-os de quinze em quinze dias, 
emqu'lnto estiverem doentes, e inform1r do seu estado ao 
conselho, por meio de plreceres por escripto. 

§ 3.o Informar do mesmo modo ao conselho quando veja 
que algum socio já se acha em estado de não preciur mais 
da b:meficencia., e bem assim propôr ao mesmo conselho a 
suspensão delb, quando entenda que está. S'3ndo mal appli
cada. 
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Art. 43. A' commissão de contas, que tera tres membros, 
compete: 

§ f. o Examinar e dar parecer minucioso sobre as contas 
balancetes da thesouraria, devendo para isso rever toda a 

escripturação desta, bem como compulsar e analysar todos os 
documentos a. que s~ referirem os balancetes. 

§ 2. o Propôr ao conselho as medidas que lhe suggerirem seu 
zêlo e amor social, não só para que haja economia nas des
pezas sociaes, mas tambem para que se augmente o fundo da 
sociedade. 

§ 3.° Chamar a attenção do conselho sempre que verificar 
r1ue os dinheiros da sociedade estão sendo gastos com profusão. 

CAPITULO XI 

.)S FUNDOS DA SOCIEDADE 

Art. 44. Os fundos da sociedade dividem-se em permanente 
e disponível. 

§ 1.° Fundo permanente ó o producto das joias de entradas 
e o das mensalidades todas as vezes que exceder de f: 000$, e 
os donativos feitos a sociedade ate perfazer a quantia de 
250: 000$000. 

§ 2.° Fundo disponível é a accumulação de mensalidades, 
joias e donativos, emquanto não houver o fundo permanente 
de que acima se trata ; logo que elle esteja realizado, pas
sará todo o rendiment0 a ser fundo disponível. 

Art. 45. Os fundos da sociedade serão depositados em um 
estabelecimento bancario de reconhecido credito, escolhido 
pelo conselho, e as quantias destinadas não só para o fundo 

. permanente, mas tambem para o disponível, serão converti
das, a juizo do conselho, em apolices da. divida publica ge1•al 
oil provincial, em bilhetes do Thesouro, ou em letras hy
pothecarias que tenham garantia do Governo ; não podendo o 
thesoureiro conservar em caixa mais de f:OOO$, devendo 
regular os depositos no Ba•co, de modo que sempre esteja a 
caixa habilitada para occorrer as despezas de momento. 

Art. 46. A sociedade não podera fazer effectivas as pen
sões marcadas no art. 52 sem que tenha realizado o fundo 
permanente de 250:000$000. 

CAPITULO XII 

DOS SOCCORROS EM GERAL 

Art. 47. Os socios tanto na Côrte como nos seus limites 
que, por ·molestia ou avançada idade, não puderem obter os 
meios de subsistellcia, serão soccorridos com uma mensalidade 
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de 20$, paga em duas prestações adiantadas. Si o socio fôr 
benemerito ou bemfeitor, a mensalidade será: no primeiro 
caso de 25$, e no segundo de 30$000. 

Art. 48. Quando qualquer socio por molestia, desastre OG 
avançada idade, ficar impossibilitado de trabalhar por toda a 
vida, terá. direito a uma pensão de 15$ mensaes, que será. de 
20$ si o socio fôr benemerito, e de 25$ si fôr bemfeitor. 

Art. 49. Logo que qualquer socio adoecer e quizer per
ceber a beneficBncia deverá. rBquerel-a por escripto ao pre
sidente, juntando ao seu requerimento o recibo do ultimo 
trimestre, por onde prove estar quite de suas mensalidades. 

Art. 50. A todo o socio que em estado enfermo justificar 
a absoluta necessidade que tem de procurar restabelecimento 
nos suburbios, ou fóra do Rio de Janeiro, será adiantada por 
inteiro, á vista do respectivo attestado, a beneficencia de dous 
mezes, não tendo direito a novo soccorro senão depois de de
corridos tres mezes. 

Art. 51. Todo o socio tem direito á quantia de 50$ para 
auxilio do seu funeral, desde que seja requerido dentro dos 
primeiros sete dias posteriores ao fallecimento, por pessoa. 
de sua familia, ou por algum amigo de reputação idonea e in
suspeito á. administração, incumbindo-se esta de fazer o 
enterro até á quantia acima mencionada, si porventura o 
auxilio f@r reclamado no dia da morte, e os requerentes não 
inspirarem a precisa confiança. 

Art. 52. O socio que tiver pago á. sociedade cinco annos 
não interrompidos de mensalidades, sem que, em tempo algum, 
haja recebidg da mesma qualquer soccorro, legará á. sua viuva, 
emquanto ella se conservar nesse estado. uma pensão de 10$ 
mensaes, a qual ser:i _de 15$ si o socio fall~cido fôr benemerito, 
e de 18$ sendo bemfeltor. 

Paragrapho unico. O prazo de cineo annos, exigido neste 
artigo, não tem applicação aos soeios remidos, cujas obrigações 
pecuniaria.s ficam integralmente satisfeitas com a remissão. 

Art. 53. Na falta da viuva, a pensão de que tr-ata o artigo 
antecedente reverterá, repartidamente, em favor dos filhos e 
filhas legitimes, ou legitimados, sendo, quanto a estas até á. 
idade de 21 annos, salvo o caso de invalidez, e áquelles até á 
de 15, podendo ainda reverter em favor dos pais do socio quando 
a este não sobrevivam mulher ou filhos, mas unieamente no 
caso de reconhecida invalidez e quando residentes dentro dos 
!imites prescriptos no art. 47. 

CAPITULO XIII 

DISPOSIÇ~ES GERAES 



Art. 55. O socio que, não tendo recebido soccorro algum 
se quizer remir de suas meiisaliclade>, o poderá fazer, pagaria~ 
a quantia de 200$, em cujo computo entrarão as mensali
da~es que houver pago,. na razão, de 90 •fo· O can~idat~ que 
qmzer entrar logo remido pagara a mesma quantia, alem dà. 
importa:O:cia da respectiva joia e diploma. 

Art. 56. O socio que tiver sido soccorrido poderá equipa
ra.r-se aos não soccorridos, pàra o effeito de remir-se e legar 
pensão, entrando em vida para o cofre social com as quantias 
qU:e houver percebido de beneficencia e soe corro. 

Art .. 57. A sociedade reunida em assembléa ge~al poderá 
conferir, por proposta do conselho ou de quaesquer de seus 
membros, o titulo de socio benemerito a todo e qualquer socio 
qU:e tenha prestado relevantes serviços á sociedade. 

Art. 58. Será consid3rado benemerito todo e qualquer socio 
que propuzer quarenta candidatos para o gremio social, desde 
que todos elles tenham pago a respectiva joia. 

Art. 59. O socio que servir no conselho da sociedade por 
espaço d'3 tres annos, comparecen:io pelo menos a 68 sessões, 
será tambem consid 3rado benemerito. 

Art. 60. S3.rão igualmente consid<)rados socios benemeritos 
todos os medicos e boticarios, que se prestarem a soccorrer, 
gratuitamente, os socios enfermos desta sociedade, por espaço 
de um anno. 

Art. 61. Serão socios bemfeitores os que por uma ou mais 
vezes fizerem um donativo á sociedade, nunca menor de 200$, 
bem éomo os que conquistarem por duas vezes o titulo de 
benemerito. 

Art. 62. Salva a e::s:c~pção do paragrapho unico do art. 52, 
llenhum socio tora direito aos soccorros estabelecidos nos 
arts. 47, 48, 50 e 51, sem que tenha decorrido um anno 
depois do pagamento de sua joia de entrada. 

Art. 63. Todo o socio que S3 retirar para fóra da Côrte, 
participando por escripto á socieded8, ficará is3nto de pagar 
as mensalidades, emquanto estiver ausente; não tendo, porém, 
direito aos soccorros sociaes s3não seis mezes depois da data 
em que tiver communicado o seu regresso ; communicação esta 
que deverà fazer no prazo de 60 dias, designando no respectivo 
officio com exactidão o !lia d' sua chegad.t á Côrte. 

Art. 64. Nenhum socio terá dirilito ás regalias contidas 
D03 presentes estatutos sem que esteja quite, considerando-se 
como tal o que dever me no.> de trinta. dias d1 m3nsalid1des. 

Art. 65. A sociedade não poderá ser dissolvida sem que a 
isso annuam dous t'lrços da totalidade dos membros que a 
compõem, em assembUa geral p'lra esse fim especialmente 
eonvocada, devendo em tctl Có!SO ser o seu patrimonio dividido 
por todos os so~ios na razão proporcional das quantias com 
que tiverem entrado para o cofre social. 

Art. 66. Fica expressC~miJnte vedad·t a execução de resolu
ções da assembléa geral desde que alterem d~ qualquer mod_o 

-·o que fica estabelecido nestes estatutos, sem que sejam pre
viamente sanccionadas pelo Governo Imperi::tl. 
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Art. 67. Os presentes estatutos, depois de approvados pelo 
Governo Imperial, constituirão a lei da sociedade e só poderão 
ser novamente reformados em assembléa geral e'lttraordinaria, 
especialmente convocada para ease fim, achando-se reunidos, 
pelo menos, a metade doa socios quites, e não sendo a nova 
reforma posta em vigor sem que primeiro obtenha a sancção 
do mesmo Governo Imperial. 

Art. 68. Fica revogada á. reformá dos estatutos approvad>1 
pelo Decreto n. 6242 de 12 de Jm1ho de 1876. 

DECRETO N. 8568 - DE 10 DE JUNHO DE 1882 

Eleva a 70J:OJOJ o capital de 500:0008 jprantido pelo Decreto n. 8431 de 
H de Março de l8S2, e alteca a clausula i> das que baixaram com o mesmo 
decreto. 

Attendendo ao que Me requereram os Engenheiros Francisco 
Antonio Carneiro da Cunha, Jo:i:o Evangelista Carneiro da 
Cunha e Luiz Monteiro Caminhoá, Hei por bom Elevar a 
700:000$ o capital de 500:000$, garantido pelo Decreto n. 8451 
de 11 de Março ultimo, e Altera!" a clausula i" das que baixa
ram com o mesmo decreto, a qual fica sendo do theor seguinte : 

« O eng:enho central terá ca?acidade para moer diariamente 
300.000 ktlogrammas de cannn., e fabricar, durante a safra de 
100 dia~, 1.800.000 kilogrammas de assucar, no minimo.>> 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obra.;; Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pala
cio do Rio de Janeiro em 10 de Junho de 1882, 61° da Indepen
dencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 
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DECRETO N. 8569- DE iO DE JUNHO DE 1882 

Aceita a desistencia que faz Alexandre Coppell de Gandino em favor de 
Francisco de Albuquerque Hollanda Cavalcanti, da concessão constante 
do Decreto n. 85391 de t3 de Maio de t882. 

Attendendo ao que Me requereu Alexandre Coppell de Gau
dino, Hei por bem Aceitar a desistencia, que faz em favor de 
Francisco de Albuquerque Hollanda Cavalcanti. da concessão 
constante do Decreto n. 8532 de 13 de Maio ultimo, ficando o 
novo concessionai"io sujeito as obrigações e com direito aos 
favores expressos no Regulamento approvado pelo Decreto 
n. 8357 de 24 de Dezembro de 1881 . 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em iO de Junho de 1882, 61• da lnde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Al"es de Araujo. 

DECRETO N. 8570 -DE iO DE JUNHO DE 1882 

Concede privilegio a Gony Stephen para o apparclho de sua inven~iiO d~· 
~ n_a~o-~ descascar éafé. 

AUendendo ao que Me requereu Gony Stephen, e de con
formidade com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, 
Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe 
privilegio, por iO annos, para o apparelho de sua invenção, 
destinado a descascar café, segundo a descripção ~ desenho 
que apresentou e ficam archivados. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em iO de Junho de i882, 61• da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jfanoel Alves de Araujo. 
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DECRETO N. 8571 -DE 10 DJ: JUNHO DE 1882 

Proroga o prazo concedido ao Bacharel José Joaquim Ramos Ferreira pelo 
Decreto n. 7923, de 30 de Novembro de iSSO, paro. o•plorar o_uxo o outro< 
mineraes na Provincia de Mato Grosso. 

Attendendo ao que Me requereu o Bacharel José Joaquim 
Ramos Ferreira, Hei por bem Prorogar, por um anno, o prazo 
que lhe foi concedido pelo Decreto n. 7923, de 30 de Novembro 
de 1880, para explorar ouro e outros mineraes no municipio 
de Mato Grosso, da Provincia do mesmo nome. 

Manoel Alves de Araujo, 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 iO de Junho de 1882, 61° da 
lndependencia e ào Imperl.o. 

Com a. rubrica de Sua ~iagesta.de o Imperador • 

. Zilanoel Al'Ves de A.raujo. 

DECRETO N. 8572- DE 10 DE JUNHO DE 1882 

Conr.cdo pe.-nlissão a Antonio Taaffe para explorar ?.::o_ na Provincia do 
Paraná. 

Attendendo ao que Me requereu Antonio Ta.atfe, Hei por bem 
Conceder-lhe permissão para explorar ouro no rio Tibagy, da 
Provincia do Paraná, mediante as clausulas que com este bai
xam, assignada.s por Manoel Alves de Araujo, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 10 
de Junho de 1882, 61° da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

.M: anoel Alves de Araujo. 
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Clausulas a que se ref'ere o Decreto n. 8S')'~ 
desta data 

E' concedido. o p~azo de dous annos, contados desta data, a 
Antonio Taaffe para, s~m prejuízo dos direitos de terceirJ, ex
plorar jazidas de ouro no valle e leito do rio Tibagy e seus 
confluentes, entre os logares Lavra. de Povo e Barra G·rande, 
na Província do Paraná. 

li 

As explorações poderão s~r feitas por qualquer dos modos 
recommendados pela sciencia. As que se tiverem de fazer em 
terrenos possuídos, por meio de sond•1gens, cavas, poços, gale
rias subterraneas ou a céo aberto, não poderão ser executadas 
sem autorizaç~o escripta dos proprietarios. Si esta, porém, lhe 
fõr negada, podeçá ser supprida p2la Presidencia da província, 
mediante fiança preshda pelo concessionario, que responderá 
pela indemnização de todos os prejuízos, perdas e damnos cau
sados aos proprietarios. 

Para concessão Je semelhante supprimBnto, o Presidente da 
província mandará, por edit:<es, intimar os proprietarios para, 
dentro do prazo razoavel que marcar, apresentarem O> motivo;; 
de sua opposição e requererem o que julgare•n n!Jcessario a 
seu direito. 

III 

O Presidente da provincia C·)ncederá ou negará o suppri
mell.to requerido, á vista das r.tzões expandidas pelos proprie
tarios, ou á revelia destes, declarando os fundamentos de sua 
decisão, da qual poderão os interessados recorrer para o Mi
nisterio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

Este recurso, porém, sómentl3 será recebido no effeito devo
lutivo. 

IV 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, proce
dei·-se-h:L immediahmente á avaliação da fiança de que trata a 
clausula 2", ou da indemnização dos prejuízos allegados pelos 
propriet<trios, por meio de arbitros que serão nomeados, dous 
pelo concessionario e dous pelos proprietarios .. Si houver 
empate, s3rá decidido por um quinto arbitro, nomeado pelo 
Presidente da província. Si os terrenos pertencerem ao Estado, 
o quinto arbitro será nomeado pelo Juiz de Direito. 
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Proferido o laudo, o concessionario será. obrigail.o a etfectuar 
l.O prazo de oito dias o deposito da fiança. ou pagamento Ela 
.mportancia. em que fôr arbitrada a. indemniza.ção, sem o que 
~ão lhe será. concedido o supprimento da. licença.. 

v 
A indemnização de que trata a clausula ::>.ntecedente será. de

vida., ainda quando as e3:plorações forem feitas em terren.os de 
propriedade do concessionario ou do Estado, uma vez que della 
possa provir damno ou prejuizo aos proprietarios confrontantes. 

VI 

Será. igualmente obrigado a restabelecer á sua. custa o curso 
natural das aguas c~ue tiver de desviar de seu leito pela 
necessidade dos trabalhos da exploração ; si o desvio dessas 
aguas prejudicar a terceiro, não o poderã fazer s&rn licença 
deste, quo poderã ser sup! ri da mediante indemnização, na 
fórma estabelecida na clausula 4." 

VII 

Si dos tl·abalhos da exploração resultar a formação de pan
tanos ou estagnação de aguas que possam p~ejudicar a saude 
dos moradores da circumvizinhanç:1 , o clncession&rio será 
obrigado a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os :l. seu 
antigo estado. 

Vlll 

As pe,quizas de minas por meio de cavas, poços e galerias 
no territorio desta concessão n;}o terão logat• : 

t.o Sob os cdificios e a -15 metrcs de sua circumferencia, 
salv:> na ultima hypothese, fómente cem consentimento ex
presso e por escripto do respcctivJ proprietario. Este consen
timento não podora ser supprido pela Presidencia da província; 

2.o Nos caminhos e estradas fUblicas e a 10 metros de cada 
lado delles ; 

3.o Nr,s povoaçõr:s. 

IX 

O concessionario fa.r:i. levantar plantas geologica e topo
graphica dos terrenos explorados com perfis que demonstt•am, 
tanto quanto p<!rmittirem os trabalhos que tive!" feito, a su
perposição das camadas_mineraes, e remetter:i. as ditas planta~;, 
pol" intermedio da Prestdencia da p~ovincia, a Secretaria de 
Estado dos Negocios da Agricultura,Commercio e Obras Publicas 
acompanhadas: 1°, de amostras dos mesmos mineraes e das va-
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riedades das camadas de terras; 2•, de uma descripção minu
ciosa da possança das minas, dos terrenos de domínio publico 
e particular, necessarios á mineração, com designação dos 
proprietarios, das edificações nelles existentes e do uso ou em
prego a que são destinados. Outrosim indicará qual o meio mais 
apropriado para o transporte dos productos da mineração, e 
qual a distancia entre cada uma das minas e os povoados m:<is 
proximos. 

X 

Satisfeitas as clausulas deste decreto, ser-lhe-ha concedida au
torização para lavrar as minas que descobrir nos lagares por elle 
indicados, si provar ter a faculdade precisa para, por si ou por 
meio de companhia, que organizar, manter os trabalhos da 
mineração no estado exigido pela possança das minas. 

Na hypothese de não ser-lhe concedida a lavra das minas, 
comE> descobridor destas ter.i direito a um premio fixado pelo 
Governo, s3gundo a importancia das minas, e que lhe será 
pag-o por aquelle a quem forem ellas concedidas. 

No acto da concessão da lavra serão estabelecidas as condi
ções que o Governo entender convenientes no interesse, quer 
da mineração em geral, quer do Est:ldo ou dos particulares. 

Palacio do Rio de Janeiro em 10 de Junho de 1882.-Ma
noet Atves de Araujo. 

DECRETO N. 8573- DE iO DE JUNHO DE 1882 

Approva, com altcraçõos, a reforma dos c•latutos d:. Companhia on~cnl<!_ 

central da Pojuca, na Provineia da Bahia. 

Attendendo a~-~ue Me requereu a Companhia engenho cen
tral da Pojuca, na P~ovincia da ~ahia, devid3;mente repre
sentada, e de conformidade com a mmha Immed1akt Resolução 
de 3 do corrente mez, tomada sobre parecer da Secção dos 
Negocias do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Con
sulta de i O de Maio proximo findo, Hei por bem A pprovar a 
reforma de seus estatutos, com as alterações, que com este 
baixam, assignadas por Manoel Alves de Araujo, do Meu Con
selho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em iO de 
Junho de 1882, 6io da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
I 

llil anoel Alves de Araujo. 
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Alterações a que se ref'ere o Decreto n. 8S')'!l 
desta data 

I 

No art. 6• substituam-se as palavras- por eleição, etc., ate 
ao fim- pelas seguintes : por decisão de accionistas que re
presentem pelo menos metade do capital realizado. 

li 

Ao art. 27 acrescente-se- e não forem approvadas as contas 
do seu mandato pela assembléa geral. 

Palacio do Rio de Janeiro em 10 de Junho te 1882.- Manoel 
A.lves de Araujo. 

Reforma de diversos artigos das estatutos 

Art. 6. 0 O capital da companhia ó de 300:000$, dividido 
em 300 acções de i :000$ cada uma, podendo ser elevado até 
500:000$, por decisão dos dous terços, pelo menos, da as
sembléa geral. 

Art. H. Além das dcducções do artigo antecedente, serão 
ainda deduzidos 8 °/o para os tres directores, repartidamente. 

Art. 24. A administração da companhia será exercida por 
tres accionistas, com o titulo de directores, eleitos de confor
midade com o art. 21, ficando a caixa a cargo de um dos 
eleitos. 

Art. 25. Os directores terão a porcentagem marcada no 
art. H, podendo a assembléa geral, segundo o rendimento da 
fabrica e o valor dos serviços prestados, conceder-lhes qual
quer gratificação, depois do balanço da safra, si fór aquella 
solicitada. 

Art. 26. Os directm·es serão eleitos annualmente e poderão 
ser reeleitos. 

Emquanto, porem, não se reunir a assembléa geral, para 
eleger os novos directores, de accôrdo com o art. 24, conti
nuarão os actuaes no respectivo exercício. 

Art. 27. A responsabilidade de cada um dos directores serà 
garantida por 10 acções, que não poderão ser transferidas em
quanto elles exercerem os respectivos cargos. 

Supprima-se o art. 28. 
Os artigos seguintes até final.terão os numeros 28 a 41. 
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DECRETO N. 8574- DE 10 DE JUNH.O DE 1882 

Concedo permissão á Northern Assurance Oompany para restabelecer a agoncia 
na capital da Provineia do Pernambuco. 

Attendendo ao que Me requereu a N orthern Assurance 
Company, devidamente representada, e de conformidade com a 
Minha Immediata Resolução de 3 do corrente mez, tomada 
sobre parecer da Secção dos Negocies do Imperio do Conselho 
de Estado, exarado em Consulta de 3 de Abril ultimo, Hei por 
bem Conceder-lhe permissjo para restabelecer a agencia na 
capital da Província de Pernambuco, sob as mesmas claumlas 
do Decreto n. 6105 de 19 de Janeiro de 1876. · 

Manoel Alves de Araujo, do MNI Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 'e 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pala
cio do Rio de Janeiro em 10 de Junho de 1882, 61° da Indepen
dencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8575- DE 1 o DE JUNHO DE 1882 

Concede á companhia que Oi'g"anizarem \Varinr~ nrothcr~, P!'ivilcg~o por 70 
annos, para a construcção, uso o gozo do uma c~~tad_~ do feno ontJ:o_a 
cidado da Victoria, capital da Prorineia do Espirito Santo, e o 10rto da 
Na ti ;idade, no Rio Doco, fi'Ontcira. da P1·ovintia do ~finas GC!'"Os; ~ ·g;: 
raE!J.!. .• ~~ J!!.!ll_S de 6 "lo ao anno sob:o o capit~l quo for fixado dop;~ 
da revisão dos c;tudos. 

Attendendo ás vantagens da proposta apresenbda por Waring 
Brothcrs, em concu~rencia publica, aberta por edital da Se-
0retaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas de 29 de Julho de 1881, Hei por bem Conceder 
á. companhia que organizarem os ditos proponentes privi
legio por 70 annos para a construcção, uso o gozo de uma 
estrada de ferro entre a cida~o d:t Victoria, capital d_t Pro
"incia do Espirito Santo, e o porto da Natividade, á margem do 
Rio Doce, na Província de Minas Geraes, e bem assim durante 
30 annos a garantia de juros de 6 °/o ao anno sobre o capital 
que fór definitivamente fixado depois da revisão dos estudos 
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da me3ma estrada, de conformidade com as clausulas que com 
este baixam, assignadas por Manoel Alves de Araujo, do ~leu 
Conselho. Ministro e Secretario de Est tdo dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 10 
de Junho de 1882, 61 o da Indepandencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

Clausulas a que ~!<e rcf'ere o Decreto n, S~~·~ 
desta data 

I 

E' concedida a \Varing Brothers, de Londres, a necessaria 
autorização para organizarem uma companhia que, mediante o 
pt·ivilegio por 70 annos e mais condições adiante especificad~s. 
se incumbirá da construcção, uso e gozo de uma estrada ·de 
ferro na Provincia do Espirito Santo, entre a cidade da Victoria 
e o porto da Natividade, à margem do Rio Doce, na fronteira da 
Provincia de Minas Geraes. 

Além do privilegio, o Governo concede os seguinte3 fa
vores: 

1.• Cess1lo gratuita de terrenos devolutos e nacionaes, e bem 
assim dos com!Jrehendidos nas sesmarias e posses, excepto as 
indemnizações que fo:·em de direito, para o leito da estrada, 
estações, armazens e outras obras especificadas no respectivo 
contrato. 

2.o Direito de desapropriar, na fórma do Decreto n. 816 de 
10 de Julho de 1855, os tert·enos de dominio particular, predios 
e 9emfeito~ias, que forem precisos para as obl'as de que trata o 
paragrapho antecedente. · 

:3." Uso da~ madeiras e outros matet•iaes existentes nos te~
renos devoluto~ e nacion~es, indispcnsavcis parJ. a construcção 
da est:-.vla. 

4." Iscnçi!o de direitos de imp0rtação sobt·e os trilhos, ma
chitEIS. instrumCJntos c mais objecto.q destinados :i construcçãe. 
uem como :;oure o carnio de pedra indispensavel para. as officina'> 
e custeio da estrada. 

Esta isenção não se far:i. elfectiva emq,unto a companhia 
não apresentar, no Thcsonro Nacional, ou na Thesouraria de 
Fazenda da p:-ovincia, a relação dos sobreditos objectos. espe
cificanélo a respectiva quantidade e qualidade, que aquellas re
partições fi:s:arão annualmente, confiJ~·me as in3tmcções do 1\ii
nistet·io cb Fazenda. 

Ce,sarà o favor-, ficando a companhia sujeit~. a restituiç:'ío 
dos direitos que teria de paga:· e á multa do dobro das~es cli-

PooEn EXECUTIVO 1S82 4·8 



75~ ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

reitos imposta pelo Ministerio da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, ou pelo da Fazenda, si se provar que ella 
alienou, por qualquer titulo, objectos importados, sem que 
precedesse licença daquelles Ministerios, ou da Presidencia da 
província, e pagamento dos respectivos direitos. 

5.0 Preferencia, em igualdade de circumstancias, para lavra 
de 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 deve ficar sujeita a 
empreza. ' 

6.0 Pre(erencia para acquisiçã,o de terrenos devolutas exis
tentes á margem da estrada ; effectuando-se a venda em lotes 
alternados, de maneira que, sendo o primeiro da companhia, 
o segundo ficará. pertencendo ao Estado e assim por diante, pelo 
preço mínimo da Lei de 18 de Setembro de 1850, si a com
panhia os distribuir, por immigrantes ou colonos que importar 
e estabelecer, não podendo, porém, vendei-os a estes, devida
mente medidos e demarcados, por preço e:tcedente ao que fôr 
marcado pelo Governo. . 

Essa preferencia só terá Jogar durante a construcção da es
trada. Si, decorridos cinco annos depois d0 concluída a es
trada, não tiverem os terrenos sido distribuídos a immigrantes, 
a companhia os adquirira :i razão do preço maximo da lei, 
indemnizando o Estado da differença que estiver por pagar. 

7.o Preferencia em igualdade de circumstancias para a exe
cução de ramaes da mesma linha e para o prolongamento da 
estrada em questão pelo valle d0 Rio Doce, na Província de 
Minas Geraes. mesmo ouando o Govern0 resolva executai-o 
com garantia de juros . • 

li 

A companhia será organizada de accôrdo com as leis e re
gulamentos em vigor, dentro do prazo de seis me:~es, depois 
que, nos termos da clausula 6a, se tornar definitivo o contrato 
respectivo e tera representante ou domicilio legal no Imperio. 

As duvidas e questões que se suscitarem serão resolvidas 
de accórdo com a. legislação brazileira. 

m 

Os trabalhos da estrada começarão no prazo de seis mezes, 
contados da data da approvação dos estudos e orçamento a que 
se refere a clausula 7"", e proseguirão sem interrupção : devendo 
ficar todos concluidos no prazo de tres annos. 

IV 

Os trabalhos de construcção não poderão ser encetados sem 
prévia. a.utori:>:ação do Governo ; para isso os projectos de todos 
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estes trabalhos serão organizados em duplicata e submettidos á 
approvação do mesmo Governo. Um dos exemplares será devol
vido á com[Janhia com o visto do Chefe da Directoria das Obras 
Publicas do Ministerio da Agricultura, e outro ficará archivado 
no meamo Ministerio. 

v 

A pre3ente concessão tem por base os estudos feitos official
mente polo Engenheiro Het•millo Candido da Costa Alves, os 
quaes ficam entretanto sujeitos á revisão a. que se refere a. clau
sula seguinte. 

Antes de começarem as obras o Governo será indemnizado da 
importancia que tiver despendido com os referidos estudos e 
com as cópias que fornecJr aos concessionarios Waring Bro-
thers. · 

VI 

A revisão dos estudos mencionados na clausula precedente 
será. feita pelos referidos concessionarios e á sua custa sobre a 
immediata inspecção de um Engenheiro do Governo, e sómente 
depois de concluída a mesma revisão e 1il:ado o capital garan
tido se considerará definitivamente concluído o contrato que fôr 
celebrado em v;rtude da presente concessão. 

Si, porem, os eoncessionarios não chegarem a um accôrdo 
com o Governo, as despezas de!!sa revisão serão pagas pela em
preza que tiver de celebrar o novo contrato com a responsa
bilidade do me>mo Governo. a quem caberá indemnizar as referi
das despezas, si a estrada contratada tiver de ser construída 
directamente pelo Estado. 

VII 

Dentro de 15 mezes cont:.dos da assignatura do contrato e 
da entrega dos estudos preliminares de que trata a clausula 5", 
os concessionarios apresentarão os estudos definitivos da es
trada e o orçamento para a fi:s:ação do capital garantido, os 
quaes constarão dos seguintes documentos: 

f.o A planta geral da linha concedida e um perfil longitudi
nal com indicação dos pontos obrigados de pas11agem. 

O traçado será indicado por uma linha vermelha e continua 
sobre a planta geral, na escala de 1 por 4.000, com indicação 
dos raios de curvatura, e a. configuração do terreno represen
tada por meio de curvas de Rivel equidistantes de tres metros ; 
e bem assim, em uma zona de 80 metros, pelo menos, para cada 
lado, os campo~ •. matos, terreno~ pedregosos! e, sempre que'fôr 
possível, as diVIsas das propr1edad~s particulares, as terras 
devolutas e minas. 

Nessa planta serão indicadas as distancias kilometricas, con
tadas do ponto de p::trtida da estrada de ferro, a e:xtensão dos 
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alinhamJn.tos rectos, e bem assim a origem, a extremidade 
o desenvolvimento, o raio e sentido das curvas. ' 

O perfil longitudinal ser·:i. feito na escala de 1 po~ 40J par:J. 
as alturas, e de 1 por 4.000 para as dist:tncias horizontaes, 
mostrando respectivamente por linhas pretas c vermelhas o 
terreno natural e aoo; plataformas dos córtes o aterros. Indicará, 
por meio de tre> linll'ls horizontaes, traçadas abaixo do plano 
de comparaçij:o: 

i.• As distancias kilomett•icas, contadas a partir da origem 
da estrada de ferro ; 

2.• A extensão e indicação das rampas e contc·a-rampas c 
a extensão dos patamares ; 

3. 0 A extensão dos alinhamentos rcctos c o desenvolvimento 
e raio das curvas. 

No perfil longitudinal 0 na planta será indicad't a posiçito 
das est'lções, paradas, obr~s d'arte e vias de communicação 
transversaes. 

O perfil longitudinal será acompanhado por um certo numero 
de perfi> transvcrsacs, inclusive o perfil typo da estrada de 
ferro. 

Estes perfis serão f jtos na escala de i por 100. 
O traçado e o perfil longitudinal poderão ser apresentados 

por secções, comtanto que estas se este::dam de um ponto do 
passJgem obrigado a um out~o. e que no prazo marcadCJ 
tenham sido apr2sentada-; todas as secções. 

2.• Projectos especificados d 1 todas as obras necessari:ts 
~ara o e3t<J.belecimento da estra.da, suas estações e depen
dencias, bem como as plantas cl3 todas as propri,;dacles que for 
necessario adquirir por meio de desapropriação. 

Os projectos das obras d'arte compor-se-hão de proj.,cções hori
zonta,~;s e verticaes e ele cortes transvers~es e longitudinaes 
na escala d ~ 1 por 100. 

Os projectos elas estações mais important 'S e das pontes 
poderão, mediante prévia concessão do Governo, ser apros Jn. 
tados :i medida qu~ tiverem ele sei' exncutados. 

3.• A .relação elas pontes, viaciuctos, pontilhões o boeiros. 
com as principaes dimensões, posição n:t linha, systema de 
construcção e quantidade ele obra. 

A tabella da qu:J.nticlade ele excavações necessarias para 
executar-se o projecto, co:n indicação da classificação appro
ximacla elos matet•iacs e das distancias medias de transporte. 

A bbella dos alinhamentos, raios ele curvas, cótas de decli
vidade e suas extensões. 

As cadernetas authenLicadas dgs notas elas ope;·a(:ÍQs topJ
o-raphicas, g-eoclesicas e astronomicas feitas no terreno. 
"' Os desenhos dos trilhos e accesso~ios em grandeza dr; 
execução. 

Series e tabellas de preço> de unidades simples e com;lOstas. 
4.o O:; dados e info!'maçõe; que tiver colligido sobre a 

população, indust1·ia, commercio, riqueza e composição mine;:oa
logica da zona percorrida pela. c ;tracla. 
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vm 

Antes de resolver sobre os projectos submettidos à sua appro
vação, poderá o Governo mandar proceder a expensas dos 
eoncessionarios ás operações graphicas necessarias ao exame 
dos projectos e pode !'<i modificar esses projectos. como julgar 
conveniente. 

O Govérno poderá designar os pontos em que devem ser 
estabelecidas as estações e paradas. 

A companhia que for organizada não poderá, sem autorização 
expressa do Governo, I).lodificar os projectos app1·ovados. 

Todavia, não obstante a approvação do pet·fillongitudinal, a 
companhia poderá fazer as modificações necessarias ao estabe
lecimento das obras d'arte, passagens de nível e paradas indica
das no projecto approvado. 

A approvação dos projectos apresentados pelos concessio
nM·ios não poder:i ser invocada pa1·a justificar a revogação de 
nenhuma destas condições. 

IX 

Procurar-se-ha dar :i.s curvas o maiot• raio possível. O raio 
mínimo será de 100 metros. 

As curvas dirigidas em sentidos contrarias deverão ser 
separ:tdas por uma tangente de 10 metros pelo menos. 

A declividade maxima ser:i de 4 oj0 • 

A estrada será dividida em secções de serviço de locomo
tivas, procurando-se em uma destas uniformar as condições 
technicas de modo a effectuar o melhor aproveitamento de 
força dos motores. 

As rampas, contra-rampas e patamares serão ligados por 
curvas verticaes de raios ~ desenvolvimento convenientes. 
Toda rampa s~guida de uma contra-rampa será separada desta 
por um patamar de 30 metros pelo menos ; nos tunneis e nas 
curvas de pequenos raios se evitarJ. o mais possível o em
pre"go de forte> declives. 

Sobre as grandes pontes e viaductos metallicos, bem como 
à entrada dessas obras, se procurat•á não empregar curvas 
de pequeno raio ou as fortes declividades, afim de evitar a 
producção de vibrações nocivM :i.s juntas e articulações das 
diversas peças. 

As paradas e estações serão de preferencia situadas sobre 
porção da linha em recta e de nível. 

X 

A est!'ada poded. ser de via singela, mas terá os desvios e 
linhas auxiliares que forem necessarios parJ. o movimento dos 
trens. 

A distancia entre as faces internas dos trilho·; será de 1,00 
m2tros. 
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As dimensões do perfil transversal serão sujeitas á appro
vação do Governo. 

As valletas longitudinaes terão as dimensões e declive ne
cessarios para dar prompto escoamento as aguas. 

A inclin:tção dos taludes dos córtes e aterros será fixada em 
vista da !õ.ltura destes e da natureza do terreno. 

XI 

A companhia executara todas as obras d'arte e fara todos os 
trabalhos necessarios para que a estrada não crêe obstaculo 
algum ao escoamento das aguas, e para que a dir.ccção das 
outras vias de communicação existentes não receba senão as 
modificações indispen.>aveis e precedidas de approvação do 
Governo. Os cruzamentos com as ruas ou caminhos publicos 
poderão ser supel'iores, infel'iol'es, ou, quando absolutamente se 
não possa fazer por outro modo, de nivel, con<;truindo, 
porém, a companhia a expensas suas as obras que os mesmos 
eruzamentos tornarem necessarias, ficando tambem a seu cargo 
as despezas com os signa"s e guardas que forem precisos para 
as cancellas durante o dia e a noite. Terl ne;se caso a com
panhia o direito de ulterar a direcção das ruas ou caminhos 
publicos, com o fim de m~lhorar os cruzamentos ou de di
minuir o seu numel'o, precedendo consentimento do Governo 
e, quando fór de direito, da Camara Municipal, e sem que possa 
perceber qualque: taxa pela passagem nos pontos de inter
secção. 

Executara as obras necessarias a passagem das aguas 
utilisadas para ab~1stec:imento ou para os fins industriaes ou 
agrícolas, e permitti~á que, com identicos fins, taes obras 
se effectuem em qualquer tempo, desde que dellas não resulte 
damno :i propria estr.~da. 

A estrada de ferro não poderá impedir a navegação ·dos 
rios ou canaes, e nesse intuito as ponte> ou viaductos, sobre 
·O> rios e canaes. terão a capacidade necessal'ia para que a 
navegação não seja embaraçada. 

Em todos os cruzamentos superiora.> ou inferiores com as 
vias dé communicação ordinarias o Governo terá o direito de 
marcar a altura das vãos dos viaductos, a largura destes, e 
a que deverá haver entre os parapeitos em relação às ne~essi
dades de circulação da via public::t que ficar inferior. 

Nos cruzamentos de nível os trilhos serão collocados sem 
saliencia nem depressão sobre o nível da via de communi
cação que cortar a estrada de ferro, de modo a não emb::traçar 
a circulação de carros ou carroças. 

O eixo da estrada d l ferro não deverá fazer com o da via 
dJ communicação ordinaria um angulo menor de 45°. 

Os cruzamentos de nível terão sempre cancellas ou_ ba~
reiras, vedaJ!do a circulação da via de communicação ordmarta 
na .pceasiãõ da p-\ssagem dos trens; havendo além disso uma 
ca:ál!- de g.úà.rda sempre que o Governo o e.xigir. 
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XII 

Nos ~unneis, corno nas passagens inferiores, àe.-erá haver 
um intervallo livre nunca menor de fm,50 de cada lado dos 
trilhos. Alem disso, haverá de distancia em distancia, no 
interior dos tunneis, nichos de abri~ro. 

As aber~uras dos poços de construcção e ventilação dos tun
neis serão guarnecidas de um parapeito de alvenaria de dous 
rne~ros de altura e não poderão ser feitas nas vias de com
rnunicação existentes. 

XIII 

A companhia empregará rnateriaes de boa qualidade na. 
execução de todas as obras, e seguirá sempre as prescripções 
da ar~e. de modo que obtenha construcções perfeitamente 
solidas. 

O systerna e dimensões das fundações das obras d'arte serão 
fixados por occasião da execução, tendo em attenção a natureza 
do terreno e as pressões supportadas, de accôrdo entre a com
panhia e o Governo. A companhia s!:!rà obrigada a ministrar 
os apparelhos e pessoal necessarios as sondagens e fincamento 
àe estacas de ensaios, etc. 

Nas supers~ructuras das pontes as vigas de madeira sõ 
poderão ser empregadas provisoriamente, devendo ser sub
stituídas por vigas rnetallicas, logo que o Governo o exija. O 
emprego do forro fundido em longerões não ser:i tolerado. 

Antes de entregues à circulação, todas as obras d'arte serão 
experimentadas, fazendo-se passar e repassar sobre ellas, com . 
diversa velocidade e depois estacionar algumas horas, um trem 
composto de locomotivas, ou, em falta destas, de carros de 
mercadorias quanto possível carregados. 

As despezas destas experiencias correrão por conta da com
panhia. 

XIV 

A companhia construirá todos os edificios e dependeneias 
necessarias para que o trafego se effectue regularmente e 
sem perigo para a segurança publica. 

As estações conterão salas de espera, bilheteira, accornmo
dação para o agente, arrnazens para mercadorias, caixas d'agua, 
latrinas, rnictorios, rampas de carregamento e embarques de 
anirnaes, balanças, relogios, larnpeões, desvios, cruzamentos, 
chaves, signaes e cercas. 

As estações e paradas terão mobilia apropriada. 
Os edificios das estações e paradas ter- _ _ . da linha 

urna plataforma coberta p::tra embar n e!J~arqlle.. dos 
passageiros. ~\o I U I H.·~· r. 1 ~ 
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As estações e paradas terão dimensões de accôrdo com a 
sua impor-tancia. O Governo poderá exigir que a companhia 
faça nas estações e paradas os augmentos reclamados pelas 
necessidades da lavoura, commer-cio e industria. 

XV 

O Governo reserva o dir-eito de fazer executar pela companhia, 
ou por conta della durante o pt•azo da concessão, alterações, 
novas obr-as, cuja necessidade a e:s:periencia haja indicado, om 
relação á segurança publica, policia da estrada de ferro ou do 
trafego. 

XVI 

O trem rodante compor-se-há de locomotivas, alimentadores 
(tender), de car-ros de fa e 2a classe par-a passageiros, de 
carros especiaes para o serviço do correio, vagões de mer
~adorias, inclusive os de gado, lastro, freio e, finalmente, de 
ca!'ros para conducção de ferro, madeira, etc., indica9.os no 
orçamento definitivo. 

Todo o matel'ial ser-á construido com os melhoramentos e 
commodidades que o progresso intt·oduzir no serviço do trans
portes por estr-adas de ferro, e segundo o typo que fúr- adaptado 
de accôrdo com o Governo. 

O Governo poder-á prohibir o emprego do material que não 
preencha estas condições. 

A companhia deveri fornecer o trem rodante pr-oporcional
mente á extensão de cada urna das secções em que se dividir a 
estrada, e que, a juizo do Governo, d<õva ser aborta ao transito 
publico, e si nesta secção o trafego exigir-, a juizo do fiscal por 
parte do Governo, maior numero de locomotivas, carros de pas
sageiros e vagões que proporcionalmente a ellas caibam, a 
companhia será obrigada, dentro de seis mezes depois de re
conhecida aquella necessidade por par-te do Governo e delh 
sciente, a augmentar o numero de locomotivas, carros de pas
sageiros, vagões e mais mater-ial exigido pelo fiscal por pal'te 
do Governo, com tanto que tal augmento fique dentro dos limites 
estabelecidos no primeiro período desta clausula. 

A companhia incorrerá na multa de dous a cinco contos de 
réis por mez de demora, além dos seis mczes que lhe são con
cedidos para o augmento do trem rodante acima referido. 

E si passados seis meze!,; mais, além do fixado para o au
gmento, este não tiver sido feito, o Governo fornecerá o dito 
augmcnto de material por conta da comp~nhia. 

XVII 

Todas as indemnizações e · dispezas motivadas pela con
strucção, conservação, trafego e reparação da 0strada de ferro, 
correrão exclusivamente, e sem excepção, por conLa da com
panhia. 
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XVIll 

A companhia será obrigada a cumprir as disposiçi>es do 
[{ogulamcnto de 26 de Abril de 1857, e bem assim quaesquer 
outras da mesma natureza, que forem decretadas para sogn
r;cnça e policia das estradas de ferro, uma vez que as novas 
<'.:sposições não contrariem as presentes clausulas. 

XIX 

A companhia ser;Í. obrigada a conservar com cuidado durante 
todo o tempo da concessão, e a manter em estado que possaru 
perfeitamcatc preenche1· o seu destino, tanto a estrada de 
ferro e suas dependencias como o material rodante, sob pena 
de multa, suspensão da concessão, ou de ser a conservação 
feita pelo Governo a custa da companhia. No caso de 
interrupção do trafego, excedente do 30 dias coasecutivos, 
por motivo não justificado, o Governo terá o direito de impôr 
uma multa por dia de interrupção igual :i renda liquida do 
dia anterio1· a ella, e restabelecerá o trafego, correndo as des
pezas. por conta da companhia. 

XX 

O Governo poderà realizar em toda a extensão da estrada 
[cS construcções necessarias ao estabelecimento de uma linha 
telegraphica de sua propriedade, usando ou não; como melhor 
1:1e pn.recer, dos mesmos postes das linhas teleg;·aphicas que a 
companhin. é obrigadn. a construir em toda a extensão da es
t:ada, responsabilisando-se a mesma companhia pela guarda 
dos fi0s, postes c apparelhos elcctricos que pertencerem ao 
Governo. 

Emquanto isto não se realizar, a companhia é obrigada n. 
expedir telegrammas çlo dovcrno com 50 °,'0 de abüimento dn. 
t:::rifa estabelecida par::i os tclegrammas particulares. 

XXI 

Durn.nte o tempo da concessão o Governo não coneedcr:i outras 
estradas de ferro dentro de uma zona de 20 kilometros para 
cada lado do eixo da estrada. 

O Governo reserva-se o direito de conceder outras estradas 
ciéle, tendo o mesmo ponto de partida e direcçõesdiversas, pos
sam aproximar·se e até cruzar a linha concedida, comtanto 
qa~, dentro da referida zona, não recebam generos ou passa
geiros. 

:XXII 

A fiscalisação da estrada e do serviço serã incumbida a um 
Engenheiro fiscal c seus ajudantes, nomeados pelo Gon1rno e 
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por elle pagos, aos quaes compete velar pelo fiel cumprimento 
das presentes condições. 

O exame, bem como o ajaste de contas de receita e despeza 
para o pagamento dos juros garantidos, compete a uma com
missão composta do Engenheiro fiscal e por elle presidida ou por 
quem suas vezes fizer, de um agente da cqmpanhia e de mais 
um empregado designado pelo Governo ou pela Presidencia da 
província. 

E' livre ao Govemo, em todo tempo, mandar Engenheiros de 
sua confiança acompanhar os estudos e os trabalhos da con
strucção, afim de examinar si s}o executados com proficiencia, 
methodo e precisa actividade. 

xxm 
Si, durante a execução ou ainda depois da terminação dos 

trabalhos, SJ ve:ificar que qualquer obra não foi executada 
conforme as regras da arte, o Governo poderá exigir da com
panhia a sua demolição e reconstrucção total ou parcial, ou 
fazel-a por administração a custa da mesma companhia. 

XXIV 

Um anno de,,ois da terminação dos trabalhos a companhia 
entregar:1 ao Governo uma planta ca,bstral de toda a estrada, 
bem co:no uma relação das estações e obras d'artc, e um 
quadro d~momtrativo do custo da mesma estrada. 

Be toda e qualquer alteração ou acquisição ulterior será 
tambem enviada planta ao Governo. 

XXV 

Os preços de transporte serão fixados em tarifas approvadas 
pelo Governo, não podendo exceder os dos meios ordinarios 
à3 conducção no tempo da organização das mesmas tarifas. 

As tarifas serão revista~. pelo menos, todos os cinco annos. 

XXVI 

Pelos preços fixados nessas tarifas a companhia será obri
gada a transportar constantemente, com cuidado, exactidão 
e prestez>, as mercadorias de qualquer natureza, os passa
geiros c suas bagagens, os animaes domesticos e outros, e os 
valores que lhe forem confiados. 

XXVII 

A companhia poderá fázer todos os transportes por preços 
inferiores aos das tarifas approvadas pelo Geverno, mas de 
um modo geral e sem excepção, quer em prejuizo, quer em 
favor de quem quer que seja. Estas baixas de preço se fa~ão 
effectivas com o consentimento do Governo, sendo o publico 
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avisado por meio de annuncios affixados nas estações e in
sertos nos jornaes. Si a companhia fizer transportes por preços 
inferiores aos das tarifas, sem aquelle previo consentimento, o 
Governo poderá applicar a mesma reducção a todos os tran
sportes de igual categoria, isto é, pertencentes a mesma 
classe de tarifa, e os preços assim reduzidos não tornarão 
a ser elevados, como no caso de prévio consentimento do Go
verno, sem autGrização expressa deste, avisando-se o pu
blico com um mez, pelo menos, de antecedencia. 

As reducções concedidas a indigentes não poderão dar 
logar a applicação deste artigo. 

XXVIII 

A companhia obriga-se a tran.>portar com abatimento de 
50 °/o: 

f.o As autoridades, escoltas policiaes e respectiva bagagem, 
quando forem em diligencia. 

2.o Munição de guerra e qualquer numero de soldados do 
E:s:ercito e da Guat•da Nacional ou da Policia, com seus officiaes 
e respectiva bagagem, quando mandados a serviço do Governo, 
a qualquer parte da linha, dada a ordem para tal fim pelo 
mesmo Governo, pelo Presidente da província ou outras auto
ridades que para isso forem autorizadas. 

3.0 Os colonos e immigr.:mtes, suas ba&"agens, ferra
mentas, utensílios e instrumontos aratorios. 

4. 0 As sementes e as plantas enviadas pelo Governo ou pela 
Presidencia da provinda, para ISQrem gratuitamente distri
buiàas aos lavradores. 

5. 0 Todos os genoros, de qualquer natureza que sejam, 
pelo Governo ou pelo Presidente da província enviados para at, 
tender aos soccorros publicos exigidos pela secca, inundação
peste, guerra ou outra calamidade publica. 

Todos os mais pas;~geiros e eargas do Governo, geral ou 
provincial, não especificados acima, serão tr.1nsportados com 
abatimento de 15 o/o. 

Terão tambem abatimento de i5 °/o os transportes de ma
teriaes que se destinaram á construcção e custeio dos ramaes 
e prolongamento da propria estrada, c 08 destinados as 
obras muuicipaes no3 municípios servidos pela estrada. 

Sempre que o Governo o exigir, em circumstancias extraor
dinarias, a companhia p~ra as suas ordens todos os meios de 
transporte de que dispuzer. 

N:~ste caso o Governo, si o preferir, pagará á companhia o 
que fôr convencionado, pelo uso da estrada e todo o seu mate
rial, não excedendo o valor da renda média, de periodo identico, 
nos ultimos tres annos. 

As malas do Correio e seus conductorcs, os funccionarios 
encarregados por parte do Governo do serviço da linha telegra
phica, bem como quaesquer sommas de dinheiro pertencentes 
ao Thesouro Nacional ou Provincial, serãó conduzidos gratui
tamente, em carro especialmente ad1ptado para esse fim. 
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XXIX 

Logo que os di1·idendos e::s:cec!eren1 de 12 ofo, o Governo terá. 
o direito de exigir a reducção das tarifas de transportes. 

Estas rcduc<:ões se effectuarão principalmente em tarifas 
differenciaes para os grandes percursos e nas tarifas dos ge
ncros destinados a lavoura e a exportação. 

XXX 

O Governo podera fazer, depois do ouvida a companhia, 
concessão de ram·~es para uso particular, partindo das estações 
ou de qualquer ponto da linha concedida, sem que a compa
nhia tenha direito a qualquer indemni:.:ação, salvo si houver 
:1ugmento e1·entual de despeza c!e conservação. 

Todas as obras definitivas ou p:·ovisorias necessarias para 
obter, neste caso, a sezarança do trafego, serã0 feitas sem 
onus para a companhia. 

XXXI 

l\'a época fixada pa<a terminação da concessão, a estrada de 
ferro e suas dependencias deverão achar-se em bom estado de 
conservação. Si no ultimo quinquennio da concessão a con
servação da estrada for clescur:1da, o Governo ter:i o direito de 
confisc:1r a receita c empr:=g:1l-a naqudle serviço. 

XXXII 

Findo o prazo de 70 annos que ser:i contado da data em que 
a estrada fór concluída de conformidade com a clausula 3", 
:Jassara clh em plena propriedvcle para o Estado com todas as 
suas obras, materiaes, utensílios c quaesquer depenclenci~s, 
e::s:ceptuadas somente as propriedades estranhas ao serviço e 
uso da estrada em questão sem que a companhia tenha direito 
a indemnização alguma por qualquer titulo que seja. 

Entretanto, o Gsverno tera o direit0 do resgata:- a mesma 
estrada, depois de 30 annos decorridos desta data. 

Neste caso o pre~o do resgate sera regulado em falta de 
accôrdo pelo termo médio do rendimento liquido do ultimo 
quinquennio, não sendo o referido preço inferior ao capital 
garantido ; tomando-se, porém, em consideração a importancia 
das obras, material e clcpendencias no estado em que então 
se acharem, e b~m assim a reversão de que acima se trata. 

A importancia do resgate podera ser paga em títulos da 
divida publica interna de 6 °/o de juro annual. 

FICa entendido que a presente clausula só é applicavel aos 
casos ordinarios, e que não abroga o direito de desapropriação 
por utilidade publica quo tem o Estado. 
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XXXIII 

A companhia não poder a alienar a estrada ou parte desta sem 
prévia autorização do Governo. 

Poderá, mediante consentimento do Governo, ar;·endar a 
estrada e o material fixo a outra companhia ou emprcza, á 
qual passara a propriedade do material rodante e os direitos e 
obrigações deste contrato referentes ao custeio da estrada. 

XXXIV 

A companhia obriga-se a não possuir es()t"avcs e a n>io 
empregar nos divet·sos serviços <h estrada senão pcsseas 
li v:·es. 

XXXV 

l\o caso de desaccõrd.o entt·e o Governo e a companhia, 
sobre a intelligencia das presentes clausulas, esta ser:i decidida 
por a~bitros nomeados, dous pelo Governo e cbus pela com
panhia. 

Servir.i. de desompatadot· a Secção do Imperio do Conselho ele 
Estado. 

XX S.\' I 

E' concedida á companhia, em virtude do Decreto Legis
lativo n. 2397 de 10 d • Setemuro de 1873, a gar:.tntia do Estado 
dos juros do 6 °/0 ao anuo soi:Jre o capital que for fixado e 
reconhecido pelo Governo como neccs>a:·io o sufficicnte á con
strucçib de todas as oJrn.s d~ estrada de ferro, cnjo privilegio 
lhe e dado, para acquisição de material fixo e rodante 0 outros. 
linha telegt•aphica, compra de tct•t•cnos, indemniz<tçrlo de bem-· 
feitorias e quaesquc~ despezas feit:J.s antes ou depois de come
çados os traualhos de construcção das mesmas cst;·.Hlas até 
sua conclus'io c aceitação definitiva c sc:·em elbs abo:·tas ao 
trafego pul.Jlico. 

§ 1. 0 O capital fixo mencionado nesta clausula é dctcrmiaadu 
á vista do orçamento fundado nos planos 0 m:1is desenhos de 
caract~r geral, documentos c requisitos necessarios à execução 
ele todos os trabalhos. quer digar..1 respeito ao leito cb estrada, 
quer às suas obras d"arte e editicios de qualquci" natureza, on 
se refiram ao material fixo e rodante de,ta c à su:t linha tcle
graphica, de accórdo com a clausula 7."' 

Os planos e mais de;enhos cb detalhe nccessarios á con
strucção das obras de arte, taes como: pontes. viaductos, 
pontilhões, boeiro.;;, tunneis, ou de qualquer càificio da estr;\da 
de fe;·ro, b 'm como os necessarios ao rnatcrhl fi~,o e rodante, 
serão sujeitos à apprJvação do fi3cal por parte elo Governo um 
mez antes de d 1r-sc come-; o á ob1·a, c si, findo este prazo, não 
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tiver a companhia solução do fiscal, quer approvando quer 
exigindo modificações, se:·ão elles considerados como appro
vados. 

No case de serem exigidas modificações pelo fiscal do Go
verno, a companhia sera obrigada a fazel-as, e si o não fizer 
será deduzida do capital ga1·antido a somma gasta na obra 
executada sem a modificação exigida. 

§ 2. • Si alguma alteração fór feita em um ou maior numero 
dos ditos planos, desenhos, docomentos, e requisito, j:i appro
vado> pelo Govemo, ,;em consentimento deste, a companhia 
perder:i o direito :i garantia ou ã fiança do> juros sobre o 
capital que se tiver despendido na obra executada, segundo os 
planos, des3nho', documentos c mais requisitos assim alterados. 

XXXVII 

Si dentro de doze mczes contados da data da entrega dos re
feridos documentos o Governo e os concessionarios não tiverem 
chegado a accórdo sobre a fixação do capibl garantido, ficará 
sem effeito a presente concessão, devendo neste caso ter logar 
a indemniza.ção de que trata a clausula 6a, a qual se effectuará 
até seis mezes depois que expirar o referido p~azo, ou que o 
Governo tiver resolvido não conce:ler a sua approvação aos 
citados documento.s. 

xxxvm 

Todas as economias éJUe por qualquer motivo se fizerem na 
execução da estrada de ferro Ele que trata esta concessão, re
verterão em beneficio do Estado, danào logar a uma reducçãe 
correspondente ao capital garantido. 

Fica expresso e entendido que em caso algum o Estado se 
€1brigará a pagar juros sobre quantias que não tenham sido 
despendidas com obras e material da estrJda ou em serviços 
que, a juizo do Governo, a esta interessarem directamente. 

XXXIX 

Si, construída a estrada, se reconhecer, por exame a que e 
Governo maudará proceàer, que o maximo do capital garantid(} 
foi excedido por caasas imprevistas ou per emprego justi
ficado do mesmo capital, o Governo concejerá a garantia de 
juros ao excedente, si para isto estiver aut(}rizado pela Lei 
n. 2450 de 24 de Setembro de 1873 ou por outra que a tenha 
substituído ou ampliadg; no caso contrario recommendará a 
concessão da no•a garantia ao Poiler Legislativo. 

XL 

A gárantia dQ juros far-se-ha effectiva, livres de quaesque:r 
imposto's, em semestres vencidos, nos dias 30 ile Junho e 31 de 
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Dezembro de cada. anno e pagos dentro do terceiro mez depois 
de findo o semestrQ durante o prazo de 30 anaos, pela seguinte 
fórma: 

§ i.• Emquanto durar a construcção das obras, os juros 
de seis !lOr cento (6 °/o) serão pagos sobre as quantias que ti
verem sido autorizadas pelo Governo e recolhidas a um estabe
lecimento bancario, para serem empregadas á medida que 
forem necessarias. 

As chamadas limitar-se-hão às quantias exigidas pela con
strucção das obras em cada anno. Para esse fim a companhia 
apresentará ao Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, no Rio de Janeiro, dous mezes antes do começo das 
mesmas obras, o seu respectivo orçamento, que será fun
dado sobre as mesmas bases em que se fundou o orçamento 
geral que r~gulou a garan~ia dos juros sobre o capital 
fixado. 

Decorrido que seja um anno de entrada de cada chamada. 
cessarão os juros sobre a parte da mesma chamada de capital 
que não tiver sido empregada em obras da estrada dentro 
desse anno; logo que o seja, porém, continuará o pagamento 
dos juros. 

§ 2. 0 Os juros pagos pelo estabelecimento bancario sobre 
as quantias depositadas serão creditados à garantia do Governo 
e bem assim quaesquer rendas eventuaes cobradas pela com
panhia, como se,jam taxas de transferencias de acções, etc. 

§ 3.o Nos capitaes levantados durante a construcção não será 
incluído o custo do material rodante, nem o de machinas e 
apparelhos de qualquer natureza necessarios ao seu reparo e 
conservação ; o qual só será lançado em conta para garantia 
dos juros seis mezes antes de ser o dito material, ma
chinas e apparelhos acima referidos empregados no trafego da 
estrada. 

§ 4.• Entregue a estrada ou parte desta ao transito pu
blico, os juros correspondentes ao respectivo capital serão 
pagos em p1·esença dos balanços e liquidação da receita e des
peza do custeio da estrada, exhibidos pela companhia e _devi
damente examinados pelos agentes do Governo. 

§ 5.0 Além da qua11.tia necessaria à construcção das obras 
em cada armo, a que se refere a parte 2" do §f o desta clau
sula, a companhia poderá fazer uma chamada de capitaes no 
principio do primeirro anno, n0 valor de dez por ceAto (10 °/0) 

do capital garantido para attender :is despezas preliminares 
que tiver feito antes de encetarem-se os trabàlhos de con
strucção da estrada. 

XLI 
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Si no prazo fixado na clausula 3a não estiverem concluidcs 
todos os tt•abalhos de construcção da esti"ada, e esta abei"ta ;:~ 
trafego publico, a companhia pagara uma multa de 1 a 2 °/0 po:
mez de demoi"a sobi"e as quantia> que tiverem de ser aind:~. 
despendidas pelo Governo co:n a garantia, tomando-se por ba~.~ 
o orçamento. 

E si passado> 12 mezes, aló:n do prazo acim t fi:s:aclo, n~o 
ficarem condu idos todos os trabalhos acima referidos c não 
estive!" a estrada abert t ao trafego publico. ficarão tarnbw::1 
caducos o privileg.:o, a garantia e mais favores jà mencionado.<, 
vigorando, entretanto, para a parte ·da estrada j:i concluid:~ 
r1ue continmu·:i a ser prop~iedade da co:npanhia, e r: \ 
pl'O()Orção do c:~.;<ital empregado, tendo-se em vista o orçamento 
que serviu de base ao c.>pital garantido, tudo salvo o caso c:e 
força maior sómente pelo Governo como tal reconhecido. N:::o 
sendo reconhecido o caso de força maior terá o Governo o 
direito de resgatar desde logo as obras existentes·, servindo c:e 
base par:t a indemnização o orçamento approvado pelo Governo. 

XLII 

As dcs;:>ezcts de cust~io <la estrada compr.)hendem as q uc s~ 
fizer .'m com o trafego ele passageiros, de merc1dori:<s, co~:.1 
reparos e c:mservação do material rodante, officina>, estações ·ê 

. tocl::ts a> dependenci 1s dct yia fet'r'a, tac; como armazens, 
officinas, depolitos de qual(1uer natureza. do leito da estrada c 
todas as obras de arte a clh pct·tenccntes. 

XLlii 

1." A comp::mhia obri;ill.-Sê ainda a oxhibit·, sempr; qu,) 11:.; 
fwe:n exigid'1s, os livros d l t•ecúta e despeza do custeio ih 
estrada e seu movimetlto c prost:1r todos os csclarecim0ntos c 
informações que lho forem rcchm::tclos pelo Governo em rehçã0 
ao traf13go da mesm~ est~acb. ou pelo President~ d:1. pre>vinCÍ''!., 
pelos fisca0s por p:u·t; do mesmo Governo ou po~ (lu:wsquc;:
ag::mtes deste competentJmente autori7.,tclos, c bem as.sim " 
entregar semoslralrnente ao~ supraditos fi~~ans ou ao Presidente 
d:t pro >inci::t, um relato rio cit·r~umstrtnciad'> do estado dos 
trabalhos em constrticção c d<\ estatística do t!'afego nlm:I1-
gendo as despcz:ls de custeio convenientemont~ especificadas, 
o o peso. volume, natureza e qu:1.lidade d·:s mercadori:is q11 ~ 
transportar·, com declat•ação d.ts dist::tnciae médias pc;r elLs 
perc:ort•idas, da receita de cada uma ilas estações, c da estatisti..ca 
de passcigoiros, sendo estes devide1mente classificados, po(hn(b 
o GoYet·no quando o cntend't' conveniente indicar mo('folos pc.:·" 
as informações que a companhia tem de prestar-lhe regu
larmente. 

2. 0 Aceitar cemo definitiva e sem recurso a decisão d:J 
Go·,cmo sobre as questões que se suscitarem relativamente ao 
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uso reciproco das estradas de ferro que lhe pertencerem ou a 
outra empreza, ficando entendido que qualquer accôrdo que 
celebrar não prPjudicari o direito do governo ao exame das 
estipulações que effectuar e á modificaç§o destas, si entender
que são offensivas aos interesses do Estado. 

3. o A submetter á approvação do governo, a.ntes do começo 
dG trafego, o quadro de seus empregados e a tabella dos 
respectivos vencimentos, dependendo igualmente qualquer 
alteração posterior de autorização e approvaç.ão do mesmo 
governo. 

XLIV 

L@go que os dividendes excederem a oito por cento (8 ojo), o 
excedente será repartido igualmente entre o governo e as 
companhias, cesando essa divisão logo 11ue fQrem embolaalies 
ao Estado os juros por este pagos. 

XLV 

Si os capitaes da companhia forem levantados em pai~ 
estrangeiros, regularâ o cambio de vinte sete dinheiros (27 cl ) 
por mil réis para todas a~ suas operações. 

XLVI 

Os prazos marcados nas presentes clausulas poderão ser 
prorogados por causas de força maior julgadas taes pelo go
verno e sómente por elle. 

Nenhuma prorogação, porém, ser:i. concedida fóra. do ea88 
precedente sem preceder o pagamento de um co•to de réis 
(1:000$) de multa por mez àe prorogação requerida. 

XLVII 

Pela inobset·vancia de qualquer das presentes cl&usulas e 
para a qual não se tenha comminado na pena especial, poderá oe 
governo impor multa de 260$ até 5:000$, e o dobro na .reia
cidencia. 

X~ VIII 

Para garantia <ila execução do contrato que celebrares os 
concessionarios completarão no thesouro nacional ou na àe
legacia do mesmo thesouro em Lo11.dres, ate 60 dias depois da 
assignatura do mencionad@ contrato, a quantia de 50:000$, 
ou ;f 5.000, em dinheiro ou títulos da. divida publica. 

PODER BXECUTITO f882 4-9 
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XLIX 

Si, decorridos os prazos :fixados, não quizer o Governo pro
rogai-os e declarar caduco o contrato, reverterá para o Estado 
a reférida caução. Esta ser:i completada á medida que della 
forem deduzidas as multas. 

L 

O contrato deverã ser assignado dentro de 60 dias contados 
da publicação das presentes clausulas, sob pena de caducar a 
concessão. 

LI 

Uma vez organizada a companhia e approvados os respectivos 
estatutos, ficam-lhe pertencendo toda as obrigações estipuladas 
nas presentes clausulas. 

Palacio do Rio de Janeiro em 10 de Junh'o de 1882. -
Manoel Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8576- DE 10 DE .J{JNHO DE 1882 

Crê:~. o offieio priTativo de Offir.ial do ~i~tro Gorai de Hypothecas 

na comarca <ia eapital da Provineia ~o ~· Paulo. 

Hei por bem, na conformidade dos arts. 7• e 8• do Decreto n. 
34S3 de 26 de Abril de 1865, Decretar o seguinte : 

Artigo unico. Fica creado na comarca da capital da Provincia 
de S. Paulo o officio privativo de Official do Registro Geral de 
Hypothecas. 

Manoel da Silva Mafra, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 10 de 
JuRho de 1882, 61• da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubl'ica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel da Silva M a(ra. 
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DECRETO N. 8577 - DE 10 DE JUNHO DE 1882 

Appron os estudos definitivos e o orçamento para a construcção do trecho 
da c~_!l_!a ... de forro ~_o _I!e.~ife a Caruarú •. comprehendido entre a cidade 
da Victoria o villa de Bezet'fos, Província de Pernambuco. 

Hei por bem Approvar os estudos definitivos e orçamento 
para construcção do trecho da estrada de ferro do Recife a 
Caruarú, comprehendido entre a cidade da Victoria e a villa de 
Bezerros, na extensão de 60 kilometros e 300 metros, apresen
tados pelo Engenheiro chefe do prolongamento da estrada 
de ferro do Recife ao S. Francisco, os quaes com este baixam 
rubricados pelo Chefe interino da Directoria das Obras Pu
blicas. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 10 de Junho de 1882, 61• da lnde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

_llf anoel Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8578 - DE 10 DE JUNHO DE 1882 

Altera a tabella dasl~ommissões devidas aos 9'!!~~~es das praças eommer
ciaos de Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas e Desterro. 

Hei por bem, sobre proposta da Junta Commercial de Porto 
Alegre, Decretar o seguinte : 

Artigo unico. A commissão devida aos Corretores das pra
ças commerciaes de Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas e Des
terro, serã regulada pela tabella junta, ficandé> sem effeito a 
que baixou com o Decreto n. 7697 de 3 de Maio de 1880. 

Manoel da Silva Mafra, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 10 de 
Junho de 1882, 61• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Ma.gestade o Imperador. 

Manoel da Silva M afra. 
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Ta beJ.la das co:rnn1.issões devidas aos Corretores 
das praças COD1.D1.erciaes de Porto Alegr:-e, Rio 
Grande, Pelotas e Desterro 

I 
"' o 

" .... 
OBJKCTOS "'"' .... .... 

õ 
" .. .. 

OQ 
-<z .. .. ,.. 

OBS.KRVA.ÇÚBS I 
I 

I====== ===i==o= ========fi 
Apoliees da divida pu-/ i' I! 

I 
8 
o 

bliea .•.. -- ..•. - .•.• ·1'/s % 1/s % I Sobre o nlor oiTcctivo. i' I 
~c.fi~:~ .d.

0 
•. c·0-~~.:~~~~~~: •• ~~~. ~. :;:;: ~ 

1 
~~~:~c sua imrortancia em j 

I 
·, moeda corrente. Ir 

Letrasdocambio .............. 'ls% lldcm. ll 
Letras de descontos até 

4mezes ............. , ........ 1/s% 

LeJr!~.~~- ~~~~~~-t_o_s_ ~~~ 1... . . . . % % 

1 
11 Letras do descontos até' , 

l.2 mczo; ............ f........ 3/s % lt 
Letras de descontos por 1 1 p 

mais de 12 mezcs ..•••..••...•........ Conforme a co·n onr-ão mu• ua.ll 
Gcncros de exportarão: I I 
A•s~car .......... : .... ~/2 % :1• ~ .Sobre sua importancia. ! 
Cafe .... .. . .. . .. .. .. .. ~o rs. ~o r •. 

1 

Por sueca. 
Couros .. • .. .. .. .. .. .. • •;. % I ' ri' I 
Outros qua squer gene-~ 
· r os.................. 1/2 % 1 
Ditos de importação c 1 

1 

• reexportação_ ..••...• 1

1

•....••. 

1/ 2 ~; :sobro sua imporLaneia. li 
Vendas de na nos ............•. 2 ~ó 1Idcm. lj 
Fretamc1:to de ditos .•. 

1

' ........ 2 'I" % Pagos pelo propdetario ou 1: 
i consignatari> sobro o valor .' 

I : do frete. 1: 
Agencia de seguros ..•.• ! •••••.•• t;10 % ;Pago pelo scgurn.Uo. lj 
Traducção de manifos- i 1 

t 5.'0~0 i Pagos polo proprio' ario ou 

1

: 
os ..... " .... ·" .. "i' .. ·" .. · " I eonsignatario, do cada uma 

I das tres primeiras paginas; e 

I I 
a 28 de cada uma das se- / 

· · guintes, até 4()81.0. 

I 
C l ·d- d ""000 c d I er 1 oes, as e um mez

1
. ... ... . .;; a a uma. 

Ditas excedendo ....... 
1

.. .. .. .. 4$000 I I dom. 

Palaeio do Rio de Janeiro em l.'l de Junho de t882.-Manoel da Silva M•1(ra. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 773 

DECRETO N. 857~ - DJ: 10 Dll: JUNHO DE 1882 

fixa o numero, fiaaça o com missão dos Corretores da praça commereial do 
Rio de Janeiro.---· 

Hei por bem, sobra proposta da Junta Comm3rcia.l da. capi
tal do lmperio, D3creta.r o seguinte : 

Art. f. o O numero de Corretores da praça do' Rio de Janeiro 
é fixado em 70, s··ndo : 

De fundos publicos, 25. 
De mercadorias, 35. 
De navios, iO. 
Art. 2.o Estes Corretores prestarão fiança em apolices da 

divida publica ou em dinheiro, sendo de 10:000$ a dos de fun
dos publicos e de 5:000$ a dos outros. 

Art. 3.0 A commissão devida. aos mesmos Corretores será 
regulada pela tabella junta. 

Manoel da. Silva Mafra, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha en
tendido e fctça executar. Palacio do Rio d1 Janeiro em 10 de 
Junho de 1882, 61o da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. ~J 

. Manoel da Sil,a M a(ra. 



774: ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Tabella das; coxnxnissõe;; devidas aos Corretores 
da praça coxnxnercial do Rio de Janeiro 

OBJBCTOS 

Apolicos da divida pu· 
blica •......•........ 

Acções do companhias .• 
Motaos •.••...••..•.•... 

Letras do cambio .•.••. 
Letras do tlo>contos até 

4 meze; ••....•.•...•. 
Letras do descontos até 

8 mezes .•.•.••....••. 
Letras de descontos até 

t2 mezes ..... ....... . 
Letras do descontos por 

mais de 12 mezes .•... 
Gene•·os nacionaes de 

exportação: 
Assucar .••........•.... 
Café .......••....•.... 
Couros .............•• 
Outros quaesquor go-

neros...... . . . . . ~ ... 
Generos estrangeiros de 

importação e reexpor-
tação ...•.••.••...•.• 

Venda de navios ...••.. 
Fretamento de ditos .•. 

Agencias de seguros .... 
Traducção de manifes-

tos ...•.•..•.••..••... 

Certidões não exceden
tes ás cobr.õos a moz. 

ExcoJendo ã.s eoLa.çües 
a um mez .. ......... . 

" o .. ...... 
o" .... 
=-8 

o 

1/,% 
50 rs. 
1j2% 

õ .. ... .. 
""' -<z .... ,.. 

o 

1/g % •;. % 
1/s % 

1fs % 

1/g % 
2/s % 

3/s %" 

1/2% 
50 rs. 

5~000 

OBSERVAÇÕES 

Scbrc o valor effectivo. 
Idem. 
Sobre sua importancia em di-

nheiro corrente. 
Idem. 

Conforme a convenção mutua. 

Sobre sua importoocia. 
Do cada sacca. 

Pagos pelo proprietario ou 
consignatario sobre o valor 
do f•·ote. 

Pagos pelo segurado. 

Pagos pelo propriotario ou 
eonsignatarh) por cada uma 
das tres primeiras paginas; 
e ~ por cada uma das se· 
guintos, nunca excedendo a 
importancia toda a mais de 
40~000. 

2,)000 Cada umà. 

4,$000 Idem. 

Palacio do Rio de Janeiro em 10 de Junho de !882. - Manoel da Silva 
11Iafra. 
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DECRETO N. 8580 - DE 10 DE JUNHO DE 1882 

Fixa o numero, fiança e eommissão dos Corretores da praça eommercial de 
Belém. ·· ··-

Hei por bem, sobre proposta da Junta Commercial de Be
lém, Decretar o seguinte : 

Art. 1.0 O numero de Corretores geraes da praça de Belém. 
fica. fixado em tres. 

Art. 2. • Estes Corretores prestarão a fiança de 5:000$ em 
apolices da divida publica ou em dinheiro. 

Art. 3.• A commissão devida aos mesmos Corretores será 
regulada pela tabella junta. 

Manoel da Silva Mafra, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 10 tle 
Junho de 1882, 61• da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua. Ma.gestade o Imperador. 

Manoe~ da Silva Mafra. 
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Tabe~la das co:rn.:rn.issões devidas aos Corre-to• 
res da praça co:rn.:rn.ercial de Belé:rn 

OBlECTOS 

Apolicos da divida pu-
blica ............... . 

Acções do companhias .. 
Metaes ................ . 

Letras de cambio .•... 
Ditas de descontos até 

quatro mczos ••••..••. 
Ditas idem até oito me-

zes .................. . 
Ditas idem até :12 mezcs. 
Ditas idem por mais de 

l!l me•cs ........... .. 
Genoros naeiouaes de 

exportação : 
Assucat· .............. .. 
Café ................. .. 
Courus ............... .. 
Borracha ............. . 
Copahyba ............ .. 
Outr~s quaesquer geue-

ros .................. . 
Generos estrangeiros de 

importação e reexpor
tação : 

Venda de navios .... : .. 
Fretamento de ditos .. .. 

Arencia de seguros ..... 
Traducção de manifestos 

Certidões, não exceden-

"' og ..... ,;;; 
~~ 

" 

'I., "' ' '" 'I• % 
.>Js % 

········' 

J4% 
50 rs. 
~% 

tes ás cotações a me•. . .....•. , 
E excoLle3do a~ cotações·~ : 

a um me• .................... \ 

" og 
"'"' "'"' ..,,. .... 

> 

1/s o;;> 
•;,, % 
1/s % 

1/s % 
1/s % 

•;. "' ,o 
3/s % 

OB~ERVAÇÔBS 

jSobre o valor eiTcctivo. 
Idem. 

I 
Sobre. a importação em di· 

nhciro corrente. 

! 
I 

Idem. 

...•.• :Conformo a con vcnção mutua. 

i 
J4 % Sobre sua importancia. 

50 rs. Por sacca. 
I 

1/1._% I 

1/,,.% 

2 ~%I 
2 ~ % Pagos pelo proprielario ou con-

1 signatario sobre o valor do 
, frete. 

1/ 1o% Pago pelo segurado. 
5~000 Pago pelo propriotario ou con

i signatario por cada uma das 
1 Ires primeiras paginas ; e 28 
I por cada uma das seguintes, 
i nunca exce~endo a impor· 
I tancia toda a mais de 40,)000. 

28000 Cada uma. 

4/i(JOO Idem. 

Palacio do Rio de Janeiro em tO de Junho do !882.- Manoel da Sil~a 
M-fra. 
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DECRETO N. 8581 -DE 10 DE JUNHO DB 1882 

Appron os os~atn&os da Caixa Beneficente da Corporação Docente do 
-Rio de Janeiro. 

Attendando ao que requereu :>. directoria da Caixa Benefi
cente da Corporação Docente do Rio de Janeiro, e Confor
mando-me com os pareceres da Secção dos Negocios do Imperio 
do Conselho de Estado, exarJ.dos em Consultas de 30 de No
vembro de 1881 e 18 de Abril do corrente anno, Hei por bem 
Approvar os estatutos da mesma Caixa. 

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

Rodolpho Epiphanio de Souza Dantas, 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 10 de Junho de 1882, 61 o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Rodolpho Epiphanio de Souza Dantas. 

Estatutos da Caixa Beneficente da Corporação 
Docente do Rio de Janeiro 

CAPITULO I 

DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE E SEUS FINS 

Art. f.o A sociedade, cuja séde é no Rio de Janeiro, com
põe-se de todas as pessoas, que vivem do ensino, quer superior, 
secund~rio ou primario, q·.1er das artes libe~·aes, quet• uiJ.cial, 
quer particular; sua. duração será de 30 annos. 

Art. 2. 0 E' illimitado o mtmero dos socios.. Podem fazer 
parte da sociedade tanto homens como mulheres, nacionaes ou 
estrangeiros, uma vez que vivam do e11sino. 

Art. 3. 0 Haverá tres qualidades de socios : 
Etfectivos ; 
Honorarios ; 
Benemeritos. 
§ 1. 0 Socios etfectivos são todos os que aceitam os presentes 

estatutos, e submettem-se aos onus que estes estabelecem. 
§. 2.0 Socios honorarios são todos aquelles que, embora não 

pertençam á sociedade ou ao ensino, se tornem dignos de1te 
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titulo pelos serviços prestados a esta sociedade ou a instrucção 
publica. . 

§ 3.o Socios benemeritos podem ser todos os socios effectivos, 
que tenham prestado relevantes serviços a sociedade,J'á exer
condo o mandato por mais de tres annos, distinguiu o-se no 
exercício destas funcções, j:í. fazendo :i. sociedade donativos 
superiores a 200$, já, fiualmente, tendo prestado outros qúaes
quer serviços, que pela assembléa. geral sejam pela maioria. dos 
socios reputados distinctos. 

Art. 4. 0 A sociedade tem por unico fim soccorrer seus mem
bros em caso de molestia, sendo esses soccorros por eUes 
requeridos, e suas familias por fallecimento dos socios. 

CAPITULO li 

DOS SOCIOS EFFECTIVOS E SUA ADMISSÃO 

Art. 5.0 São considerados socios effectivos com o titulo de 
.socios installadores da sociedade toqas as pessoas que assi
gnarem os presentes estatutos, antes de subirem à approvação 
do Governo Imperial, e todos os professores publicos e particu
lares, que quizerem perteacer á .sociedade antes da approvação 
dos presentes estatutos. 

Art. 6.o Para ser admittido como socio é necessario ser 
proposto por um membro effectivo, que affirme sob a sua pa
lavra de honra que o candidato é digno de fazer parte do gre
mio social. 

Art. 7. 0 As propostas para socios serão·dirigidas á directoria 
da sociedade e. submettidas á approvação do conselho na 
primeira sessão do mesmo ou immediatamente, si fór a propost& 
apresentada em sessão do consolho. 

Art. 8. 0 Logo que o candidato proposto tiver sido approvado 
socio, o f o secretario lh'o officiara, remettendo conjunctamente 
um exemplar dos presentes estatutos, e o convidará para entrar 
com a joia respectiva, 1$ pelo diploma, e a contribuição de um 
trimestre adiantado, no prazo de 30 dias, contados da data da 
approvação. 

CAPITULO IIl 

DOS DEVERES DOS SOC!OS 

Art. 9. 0 E' dever de todo socio : 
f.o Cumprir religiosamente os presentes estatutos. 
2.• Aceitar e exercer com zelo e dedicação qualquer cargo 

para que fôr eleito ou nomeado. 
3.° Contribuir no acto de sua entrada com a joia de ~~· 

emquanto o capital social não chegar a 20:000$; esta. JOla 
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será gradualmente elevada de 10$ em cada 10:000$ que 
accrescerem, 1$ pelo diploma e a annuidade de 12$, pagos 
trimen <almente adiantados. 

4.• Envidar todos os esforços para a prosperidade e fiores
cencia da sociedade. 

CAPITULO IV 

DOS DIREITOS DOS SOCIOS 

Art. 10. Todo o socio, quer effectivo, honorario ou bene
merito, tem direito de discutir, e os effectivos e bcnemeritos 
votam e podem ser votados para os cargos administrativos 
da sociedade. 

Art. 11. Todo o socio votante póde requerer a reunião da 
assembléa geral extraordina.ria, quando entender que a dire
ctoria faltou aos seus deveres, ou quando tiver urgencia de 
propor alguma medida de grande utilidade para a sociedade ; 
em ambos os casos, porém, deve o requerimento ser assignado 
por cinco membros effectivos, que se achem quites com a 
sociedade, dirigido ao presidente e fundamentado o motivo, que 
obrigou a pedir a reunião da asse!Dbléa geral, a qual não po
derá ser recusada, e effectuar-se-ha dentro do prazo de 15 dias. 
No caso de recusa poderão os socios requerentes fazer por si a 
convocação da mesma assembléa, declarando nos annuncios 
os motivos por que assim procedem. 

Art. 12. Não podem ser eleitos para os cargos da so-
dedade: 

1.• Os socios que forem soccorridos por ella. 
2.• Os que não estiverem quites com o thesoureiro. 
3.• Os que estiverem envolvidos em processo crime. 
Art. 13. Todo o socio tem direito as beneficencias da so

ciedade, conforme o disposto nos arts. 58 a 65 e seus para
graphos, devendo as beneficencias em caso de molestia ser 
requeridas, e no ca.so de morte bastará a p3-rticipação do falle
cimento, para que a fa.milia tenha direito á beneficencia. 

Art. 14. O socio, que por espaço de 10 annos não tiver re
corrido á sociedade pedindo beneficencias, ter:i. o titulo de
socio benemerito -. e depois de 20 annos de contribuição s3rá 
considerado remido. 

Art. 15. A viuva ou mais herdeiras do socio fallecido, que 
desistirem da beneficencia, que a sociedade lhes deve, terão 
tambem o titulo de- socias bQnemerita.; -, e seus nomes 
serão inscriptos em livro chamado de- ouro -, onde sómente 
serão lançados os nomes dos grandes bemfeitores da so
ciedade. 

Art. 16. Todo o socio tem direito de propor ·novos socioa 
na fórma do art. 7.• 
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CAPITULO V 

DAS PENAS DOS SOCIOS 

Art. 17. Os socios que deixarem de pagar a sua mensali· 
dade por mais de um trimestl"e perderão os seus direitos ao3 
beneficios da sociedade, e os que deixarem de pagat• mais de 
dous trimestres serão eonsiderados como tendo renunciado a 
todos os seus direitos de socios. 

Art. 18. Pedem os seu~? direitos de socios : 
f. o Os que praticarem qualquer acto reprovado punido pelas 

leis. 
2.o Os que applicarem mal os dinheiros da sociedade, além 

de ficarem t·es11onsaveis com os seus bens pelos prej uizos que 
tiverem dado á sociedade, perante as autoridades judiciaes 
do paiz. . 

Art. 19. Os socios d·~sligados da sociedade não terão direito 
de reclamar qu:~ntia alguma com que tiverem entrado para os 
cofres da sociedade . 

CAPITULO VI 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 20. A administração da sociedade será composta de um 
presidente, um vice-presidente, um 1° e um 2° sect•etarios, 
um thesoureiro, um procurador e 12 membros do conselho, 
eleitos todos pela assembléa geral. Esta administração durar.í. 
por espaço de um anno. 

Os seis primeiros formam a directoria. 
Paragrapho unico. Na assembléa geral, em que forem eleitos 

os membro~ da directoria e do conselho, serão tambem eleitos 
um presidente, um vice-preaidente e dous secretarios, para 
comporem a mesa das assembléas geraes, da qual não poderão 
fazer parte os membros da directoria e do conselho e os em
pregados estipendiados da associação. 

Art. 21. O presidente é o primeiro guarda fiel das dis
posições e preceitos dos presentes estatutos. A elle com
pete: 

1.0 Presidir ás sessões do conselho, manter a boa ordem 
a.estas ses'>ões, conceder a palavra aos socios que a pedirem, 
!IUSpender os trabalhos, quando a discussão se tornar tu
[llUHuaria e as observações delicadas do presidente e seus es
t"orços não forem sufficientes para restabelecer a boa or
lem. 
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2.o Confeccionar annualmente um relatorio circumstanciado 
dos trabalhos durante o anno social, aconselhando as medidas 
cuja adopçâo lhe pareça util. 

3 .o Rubricar todos os lil'ros c talões da socirdade, depois de 
convenienttJmente numerados, com os termos de abertura e en
cerram.?nto, nos quaes se mencionarão 03 fins a que ss des
tinam. 

4.o Despachar todo o expediente social, como todos os reque
rimentos, que lhe forem apresentados, marcando-lhes o destino 
que devem ter. 

Os seus despachos devem todos ser datados e assignados. 
5.o R<:!unir mensalmente ao menos uma sessão do cons<Jlho, e 

annualmente as asssmbléas geraes qu? forem necessarias. 
6.o Ordenar as dBs~wzas c ben~ficencias approvadas pelo 

cons?lho, e, em casos urgentes, sob a sua r.:Jsponsabilidade, 
d~vc·ndo na prim ~ira sessão do conselho dar parte ao mesmo 
do que houver feito, obrigado pela urgencia. 

7. o Provid,_mciar com prest-;za sobre todos os casos não pre
vistos nestes estatutos e de<pachar os soccorros de modo que 
os socios, que os requererem, os recebam com a maxima bre-
vidade, desd3 que a elles tenham direito. . 

8. 0 Propor, como qualquer outro socio, as meGidas ou reso
luções, que t-?nham ; or fim o engrandecimento da sociedade, 
submettel-as á discussão da assembléa ge~al, para se~em por· 
clla adoptada~ ou rejeitadas. O presidente, emquanto occupar 
a cadeira da presidencia, não póde discutir ; para poder fazer 
uso da palavra é ne~essario qu3 dei:s:<; a cadeira presid·,ncial a 
quem, por lei, o tem de substituir, reassumindo a presidencia 
logo que acabe de discutir. 

9. 0 Ropresentar a sociedade com os demais membros da 
directoria nos actos externos, a que t0nha sido convidada, 
podendo tamb:m fazer substituir a directoria nesses actos 
por uma commi-;são por elle nomeada. 

10. Nomear em casos urg-entes commissões especiaes, si as 
circumst tncias o exigirem, devendo porém na pri.ueira. sessão 
da assembléa geral levar ao conhecimento da mesm:1. 

H. Cumprir as resoluções da assemblcia g:ral, estando estas 
de accôrdo c1m os estatutos e os interesses geraes da sociedade. 

12. Representar a sociedade em qualquer ::cto solemne 
pe:·ante o Govern1 lmp:rL1l, om Juizo ou fóra delle, para cuj > 
fim usara ela formula : 

« (1. Caixa Beneficente da Corpo-rnção docente por sua dire
ctoria, etc. » 

Art. 22. Ao vice-presid~nte compete substituir o presidente 
em todos os seus impedimentos, assumindo, durante a substi
tuição, toda a responsabilidade dos seus actos, e servindo nas 
commissões especjaes para que fôr nomeado pelo presidente. 

Art. 23. Ao secretario compete: 
f.o Substituir o presidente na falta do vice-presidente, as

sumindo todas as su·1s attribuições e responsabilidade, e no
mear pessoa idonea para substituir o 2° secretario, que, neste 
caso, pas>a a S3rvir de i 0 secretario. 
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2.° Convocar por aviso, annuncio ou circular em nome do 
presidente, a reunião do conselho ou da assembléa geral, in
dicando dia, hora e logar em que funccionarão. 

3.• Inscrever no livro competente os socios por sua ordem 
chronologica. 

4. 0 Registrar o nome do socio que pedir benoficencia, com 
declaração do dia em que esta. beneficencia começar, assim 
como quando finde ; eutt-osim os nomes de todos aquelles q•1e, 
tendo direito á beneficencia, prescindirem della. 

5.o Fiscalisar, como chefe e responsavel da secretaria, todo o 
serviço da mesma, devendo, de commum accôrdo com o presi
dente, Iev&r ao conhe_cimento da assembléa geràl as faltas que se 
derem; compete-lhe Igualmente em todas as se;sues do conselho 
proceder á chamada dos membros do mesmo, assim como fazer 
a leitura. da acta da ultima sessão e apresentar o expediente. 

6.o Exp'dir sem demora todos os officios, avisos, diplomas 
e circulares, redigir as actas e registral-as nos competentes 
livros, logo que estas, tenham sido appt·ovadas. 

Art. 24. Logo que ·avulLar o expediente, poderá o f o secre
tario requerer á directoria um empregado assalariado para 
coadjuvai-o, tomando o 1 • secretario todos os actos desse 
empregado sob sua unica responsabilidade. 

Art. 25. Ao 2° secretario compete : 
Tomar apontamentos para as actas, assim como coadjuvar o 

f o seeretario e substituil-o em tudo que fór de sua attribuição. 
Art. 26. Ao thesoureiro compete: 
f.o Comparecer em todas as sessões, quer do conselho, quer 

da assemblea geral. 
2.• Arrecadar tudo quanto· pertencer :i sociedade, fazendo no 

competente livro o inventario dos bens moveis, que ficam sob 
sua responsabilidade. 

3.0 Apresentar ao conselho administrativo, semestralmente, 
ou quando este o julgar conveniente, um balancete docu
mentado das operações sociaes, que se tiverem dado durante 
todo o período decorrido desde o ultimo balancete, mencio
nando todos os socios, que fJram admittidos, pagaram en
tradas ou mensalidades, com declaração das respectivas quan
tias ; os que perceberem beneficeneias ou dellas foram pri
vados, e por que motivos, os nomes dos fallecidos e os das 
viuvas, mãis, filhos ou filhas que desistiram da pensão a que 
por morte do >'Ocio üllecido tinham direito ; emfim deve dar 
todos os esclarecimento, sobre tudo quanto disser respeito a 
parte financeira da sociedade. 

4.0 Ter os livros nece>sarios, para com facilidade se poder 
saber em qualquer occasião qual é o estado financeiro da 
sociedade. Estes livros serão sempre presentes á commissão 
de contas, para esta verificar o estado da escripturação. 

Art. 27. O thesoureiro não póde ter no fim de cada -mez 
quantia superior a 200$ em seu poder, devendo depositar o 
excedente no Banco do Brazil, sempre em nome da sociedade, 
ate chegar a somma precisa para a compra de uma apolice da 
divida publica. 
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Art. 28. Do mesmo modo não deve fazer pagamento de 
quantia alguma sem que esteja autorizado pelo presidente 
por uma ordem passada e assignada por este, para ficar exone
rado qa responsabilidade, que ficarà sendo sua unicamente, si 
por qualquer motivo deixar de cumprir esta determinação. 

Art. 29. Para a boa e rapida arrecadação dos dinheiros 
da sociedade poderá ter um ou mais cobradores, aos quaes 
pagará uma porcentagem nunca maior de .10 °/o da quantia 
arre~adada, S'lndo porém a inteira responsabilidade da arreca
dação unicamente sua. 

Art. 30. No impedimento do thesoureiro, a directoria, con
junctamente com o conselho, nomearà por eserutinio secreto 
um socio, que o substitl!a com as m'!smas attribuições, assu
mindo a mesma responsabilidade durante o impedimento do 
thesoureiro. 

Art. 31. Ao procurador compete : 
1.o DesempeRhar com zelo e actividade tudo aquillo de que 

fór encarregado pela directoria para o augmento, prosperidade 
e interesse da sociedade. 

2. 0 Logo que lhe constar a doença ou o fallecimento de algum 
socio, dirigir-se :i casa deste ou da sua familia, e, em caso de 
necessidade, requisitar immedia.tamente da directoria os soe
carros que os presentes estatutos garantem aos socios ou aos 
seus legitimas herdeiros. 

Art. 32. Ao conselho compete : 
1.o Reunir-se ordinariamente uma vez por mez, e extraor

dinariamente sempre que fór convidado pelo 1° secretari8, em 
nome do presidente. 

2. o Organizar o regulamento interno relativo ao bem estar 
da sociedade, de accôrdo com a directoria. 

3.o Ouvir as queixas e reclamações dos socios e deferil-as 
em harmonia com os respectivos artigos destes estatutos. 

Art. 33. Os 12 membros do conselho são substituídos em suas 
faltas pelos immediatos em votos, sendo convidados para este 
fim pelo 1° secretario, conforme o numero de votos que tiverem 
obtido nos seguintes casos : 

i. o Quando não comparecerem os conselheiros em tres ses-
sões segtiidas do conselho. 

2. 0 Nos casos de ausencia participada. 
3. 0 No caso de despedida. 
4. 0 No caso de fallecimento. 
Art. 34. As sessões do cons"llho podem ter logar havendo 

metade é mais um dos membros da administração presentes. 
Art. 35. Não havendo numero sufficiente de membros effecti

vos presentes, e havendo supplentes na sala, o presidente po
derá convidai-os para preencher o numero preciso. 

Art. 36. As resoluções approvadas pelo conselho só poderão 
ser revogadas ·por deliberação da assemblóa geral. 

Art. 37. Tanto a directoria como o conselho são solidarios 
pelos actos que praticarem no exercício de suas funcções, e 
assim collecttvamente responsaveis perante a assernbléa geral. 
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CAPITULO VII 

DA COMM!SSÃO DE CONTAS 

Art. 38. Haverá uma commissão chamada de contas, que 
set•á eleita annualmente pela assembléa geral. 

Art. 39. E' d ·ver da commissão de contas : 
f. o Ser minuciosa no e::taine de todas as contas, documentos e 

balanços do thesoureiro, podendo p1ra isso rever toda a escri
pturação e analysar os documentos de qualquer natureza a que 
os mesmos se refiram. 

2. o Propor à directoria e conselho, por escripto, as m?didas 
que sm zelo e intet·esse pelo bem da sociedade lhe suggerirem, 
não só no qu:) fór relativo a maior economia como ao augmento 
do fundo ,social. . 

3. o Dar seu parecJr consciencioso a re>peito da gestão dos 
negocias da sociedade. 

CAPITULO VIII 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 40. Em meiados de Junho de cada anno rennir-se-ha 
a convite do f o secretario da directoria, em nome do respectivo 
presidente, a assemblea geral sob :l direcção do seu presid8nt~ 
para a ap~csentação do relatorio da directoria e balanç~ geral 
do fundo social, assim como para a eleição da commissão de 
contas, constituída por tres socios, que deveri apres·mtar o 
seu parecet• a assembléa geral no prazo improrogavel de 15 
dias' 

Art. 41. No principio de Julho será novamente convocada 
a assembléa geral pela fórma acima dita para ouvir a hitura 
do parecer da commissão de contas, e depois da approvação 
Ebste,, eleger a nova administração, assim como a mesa, que 
tem de presidir as assemblcias geraes durante o anno social. 

Art. 42. R0unida a assembléa geral, o respectivo pt·esi
-dente mandará pslo seu 1° secretario proceder a chamada, e, 
verificado o numero legal, d3clarará· aberta a assembléa geral 
para os fins a que foi convocada. 

Art. 43. Si a· assembléa geral tiver sido convocada para 
qualquer eleição, o respectivo presidente, .antes de proceder 
a essa. ~leição, de>ígnará dous escrutado'res e mandará pelo 
secret.ario proceder á chamada dos socios presentes para o 
racebimento das c2dulas, cuja apuração se fará logo depois 
ele recebida a ultima cedula. 
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Art. 44. As cedulas para a directoria conterão seis nomes sem 
designação dos cargos, tendo no sobrescripto - para a directo
ria ; as do conselho conterão 12 nomes, tendo no sobrescripto 
- p::tra membros do conselho ; as da com missão de contas tres 
nomes, com o sobrescripto...:... para a commissão de contas-, e as 
para a mesa das a.ssembléas gera.es conterão quatro nomes sem 
designação dos cargos, tendo o sobrescripto- para membros da 
mesa das assembléàs geraes- sendo neste o mais votado presi
dente, o immediato em votos vice-president3, e os dous imme
diatos 1 • e 2• seQretarios. 

Art. 45. Ficará nulla a eleição, si depois de contadas as 
cedulas, verificar-se ser maior o numero destas do que o de 
votantes, e, neste caso, se procedera acto continuo ã nova elei
ção, e si houver empate s3rã decidido por sorte. 

Art. 46. Concluída a votação e lançado pelo f o secretario o 
competente termo, será este :~.ssignado pelos membros da mesa. 
e depois lido ã assembléa geral. 

Art. 47. Este termo será inscripto no livro competente, 
addicionando-lhe todos os protestos e contra-protestos, que 
presentes forem e assignado por toda a mesa eleitoral. O i o se
cretario fará constar aos eleitos o numero de votos por elles 
obtido e o cargo pa,·ll que foram el ~i tos, e assim tambem o 
dia, hora e logar onõ.~ devem reunir-se, para tomarem posse 
dos novos ca1·gos. 

Art. 48. Si algum dos eleitos renunciar o cargo para que 
tiyer sido eleito, adoecer ou morrer antes de tomar posse, no 
primeiro e ultimo caso convidar-se-ha o immediato em votos 
para o cargo que ficou vago, e no segundo será subatituido nor· 
quem tem de substituil-o em caso de falta. • 

Art. 49. Tres dias depois da eleição o 1° secretario convidará 
os seis membros eleitos para a nova directoria, marcando dia,. 
hora e logar para uma reunião secreta, em que distribuirão 
entre si os respectivos cargos, e communicarão collectivamen~ 
á mesa da assembléa geral logo depois de finda esta distribuição 
o resultado della. 

CAPITULO IX 

D.;. POSSE 
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Art. 52. Feita a declaração do artigo antecedente, o presi
dente nomeara uma commissão de cinco membros para receber 
a nova di!·ectorh e acompanhai-a até :i. mesa, ond9 o presi
dente da mesma directoria prestará o juramento em voz alta, 
pondo a mão direita sobre os estatutos da sociedade e p~onun
eiando as seguintes palavras: « .Juro bem e fielmente cumprir 
os deveres do meu cargo conforme nos impoem os presentes 
estatutos. » Terminado este juramen.te cada um dos membros 
efeitos para a nova administração repetirá em voz alta : 
<Assim o juro, » depois do que o presidente da assembléa 
geral os declarara empossados e os convidará a tomar assento 
à mesa. 

Art. 53. Si por qualquer circumstancia o presid mte da 
socied:~de não com par ·cer a hora marcada, será jtea:nJntado o 
vice-presidente, e na falta deste o f o secretario, e na falta de 
todos tres, ficará. a posso adiada para outro dia, que não 
poderá ser além de oito dias depois da f a sessão da ;;os se adiada. 
O mesmo acontece não estando presentes ao m?n0S s't·c conse
lheiros. 

Art. 54. Finda a posse o presidente dará a ;•alavra aos 
socios ou membros das comruissõ"s, qtHJ qur•ir-am rPc·it:>r disenr
aos analogos ao acto da posse, dB;•ois do que levaub;·á. a sessão, 
não pormittindél que se trate de outro qualquer assum;to. 

CAPITULO X 

DOS PliNDOS SOCIAES 

Art. 55. Os fundos sociaes são di1·ididos em ca::ital e di>-
poniveis. · 

Art. 56. Formarão fando capital todas as joias de entrada 
dos socios, os productos dos beneficios, que se age:1eianm c 
donativos qu~ fo~em foitos lÍ. sociedade ; são f•.l:Eirs di":>oni
veis os p!"oductos das mensalidades arrecadadas durc.nte o anno, 
a importancia dos diplomas, qualquer donativo feito com esta 
clausula, e os juros das apolices quando as houver. 

Parag-rapho unico. Todas a~ quantias, que no fim do anno 
social sob3jarem dos fund.Js disponíveis, depois de solvidos 
todos os com(Jmmisso.o; da sociedade, serão co:1vertitlas em 
fundo capital. 

Art. 57. O fundo ;;ermanente ou capital ira sendo convertido 
em apolices da divida publica, a medida que fôr chegando ao 
valor de cada uma, para o que o thesoureiro pedir(t autori
zação a directoria e ao conselho .. 

Art. 58. Si por qualquer causa extraordinaria não pre
vista os fundos disponíveis não chegarem para as despezas 
que se tenham de fazer, a directoria com a approvação do 
conselho poderá. tirar do fundo capital a quantia precisa para 
acudir -a essas despezas extraordina1•ias, e indemnizando-o logo 
que os fundos disponíveis excederem as despezas a fazer. 
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CAPITULO XI 

DAS BENEFICENCIAS 

Art. 59. Os associados que se acharem enfermos e sem os 
meios de tratar-se serão soccorridos com as seguintes mensa
lidades: 

1.• Emquanto o capital social não attingir a 20:000$, as 
mensalidades serã') de 20$. si o capital social subir a 30:(>00$ 
as mensalidades serão de 30$. Quando o capital social chegar 
a 40:000$ a beneficencia mensal será. de 40$, finalm.cmte 
quando chegar a 50:000$ a beneficencia será. elevada 
a 50$000. 

D'ahi por diant:) podem as beneficencias ser augmentadas na 
razão dos rendimentos sociaes. 

Este augmento, porém, deve ser decretado pela assembléa 
geral especialmente convocada para este fim. 

2.• Si nos primeiros annos sociaes hou,·er poRcas benefi
cencias a dar, set•ão os fundos, pal'a este fim Cl'eados, capi
talisados depois de solvidos todos os compromissos sociaes. 

3.• Logo que a sociedade receber olferecimentos de me
dicas e boticas, daquelles para tratar de seus doentes, e 
destas par:>. fornecerem os medicamentos grataitamente, 
serão estes favores aceitos, para soccorret• os socios enfermos, 
independrnt)_da mensalidade a que têm direito. . 

Art. 60. Si algum socio benemerito precisar das benefi
cencias da sociedade, teri direito á. beneficencia dada a 
'lualquer outro socio e mo.is 50 •/o de;,s,J.s quan.tias. 

Art. 61. O mesmo se praticará. com a viuva e herdeiros 
neces;arios do socio benemerito fallecido, caso cs.ses her
deiros não desistam da beneficencia que por dit·eito lhes 
compete. 

Art. 62. A vi uva e herc1eiros necessarios de qualque!' socio 
effectivo têm direito a uma mensalid:1de igual á.quella que a 
sociedade dá ao sacio doente. Est'~ mensalidade cessar::í.: 

1.0 Si a mãi ou Yiuva do fd!ecido socio contrahir novas 
nupcias; neste caso continúa a sociedo.de a dar a sua benefi
cencio..aos filhos ou filhas do fallecido, a estas até ao dia em 
que se casarem e :iquellas até á. sua emancipação. 

2. 0 Por morte da. vi uva ou herdeiros necessarios. 
Art. 63. Tambem tem direito á. beneficencia da sociedade o 

l!locio, que por seu est.,.do valetudinario, ou avançada idade, 
ficar privado de procurar meios de subsistencia. 

Art. 64. As beneficencias dadas aos socios doentes só po· 
derão ser concedidas ao socio qu"l tiver contribuidl}, pelo 
menos dous annos, com a sua mensalidade para o cofre da 
sociedade. 
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CAPITULO XII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 65. Nenhuma disposição ou <teto que possa mudar a 
natureza da sociedade ou .comprometter seu capital é válido, 
sem que tenha sido approvado por metade, pelo menos, dos 
socios, que nessa occasião estiverem quitGs. 

Art. 66. Os socios benemeritos têm assento no conselho; 
podem discutir nas suas sessões, mas não votam. 

Art. 67. A assembléa geral será convocada por annuncios 
nas folhas mais lidas da capital, e só poderá funccionar si 
estiver reunido pelo menos um terço da totalidade dos socios 
que estiverem quites; si não houver numero suffi.ciente, 
annunciar-se-ha nova reunião, e nesta se deliber:tr:i. com 
qualquer numero de socios que se apresentarem. 

Art. 68. O anno social ser:i. contado do 1° dia do mez que se 
seguir :i. data da approvação dos presentes estatutos. . 

Art. 69. Os presentes estatutos não poderão ser reformados, 
senão dous annos depois de approvados pelo Governo Imperial. 

Art. 70. A reforma só poderá ser deliberada em assembléa 
geral extraordinaria especial, em que estiver presente pelo 
menos a m~tade dos socios quites, e não será posta em exe
.cução sem a approvação do Governo Imperial. 

Rio de Janeiro em 24 de Setembro de 1881. (~eguem·se as 
assignaturas.) 

DECRETO N. 8582 - DE 10 DE JUNHO DE 1882 

Fi:ra o numero, fiança e com missão tios ~_r_r_eLO.!,<JS da praça commcrcial !!.!' 
S. Luiz. 

Rei por bem, sobre proposta da Junta Commercial de S. 
Luiz, Decretar o seguinte: 

Art. i ,o O numero de Corretores geraes da praça de S. Luiz 
é fixado em tres. 

Art. 2.o Prestlrão a fiança de 5:000$ em apolices da divida 
publica ou em dinheiro. 
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Art. 3. o A commissão. devida. aos mesmos Corretores será 
regulada pela tabella junta. 

Manoel da Silva Mafra, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de EstadJ dos Negocios da. Justiça, assim o tenha. enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em iO de 
Junho de 1882, 61° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel da Silva M afrt. 

Tabolla das com.m.issões devidas aos Corretores 
da praÇa com:ID.ercial de S. Luiz 

"' "' " .. o ..... <"' 
OBJECTOS c= "'" OBSERVAÇÕES ..... "'"' c.g ~..-:: ., 

;. 

" o 

Apolices da divida pu-
blica ........•...•... 1/s o/o 1/s % Sobre o valor eJTcctivo. 

Acçõcs de companhias •. 1j4. % I/,. % Idem. 
Mctaes ••....•...•..••.• 1/s % 1 /s % Sobre sua importancia. 
Letras de cambio ....... 'la 

,, Idem. 
" Ditas de descontos até 

4 mezes ............. 1/s ~~ 
Di las idem até R mezcs. 2/s % 
Ditas idem até t2 mezes. 3/s % 
Ditas idem por mais de 

t2 mezes ............. Conforme a convencão mntoa. 
Generos de exportação .. 'h % 'I. % Sobro sua in:portanda. 
Ditos de importação ou 

reexportarão ......... 'I. % Irlem. 
Yenda rle nãvios ....... 2% Idem. 
Fretamento de ditos ... l.% Pago pelo proprietario ou con .. 

signatario sobre o valor do 
freto. 

Agencia. do seguros •••• 'ls % Pagos pelo segurado. 
Traducção de manifes-

Pagos pelo proprietario ou tos ..•.••.••...••.... 55000 
consiguat~rio _de cada. uma 
das tres jlrtmouas pagtnas ; 
c 2; do cada uma das se-

Certidões, não ciecden-
guiutes até 40,)000. 

tes ás eotacões a mez. ssooo Cada uma. 
Excedendo ás cotações 

a mez ••...•..•...••• 4!JOOO Idem. 

Palacio do Rio de Janeiro em !O de Junho de !.882.-liEanoel da Silva 
Mafra. 
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DECRETO N. 8583 - DE fO DE JUNHO DE 1882 

Fiu o numero, fiança o eommissão dos.C~~~~es das praças eommereiaos 
da Fortaleza e .Natal. 

Hei por bem, sobre proposta da Junta Commercial da Forta
leza, Decretar o seguinte : 

Art. 1.0 Haverá quatro Corretores geraes na praça da For
taleza e dous na de Natal. 

Art. 2. 0 Prestarão fiança em apolices da divida publica ou 
em dinheiro, sendo de 3:000$ a dos Corretores da praça da 
Fortaleza e de f: 000$ a dos da praça de Natal. 

Art. 3.0 A commissão devida aos mesmos Corretores será 
regulada peh tabella junta. 

Manoel da Silva Mafra, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha enten
dido e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 10 de Junho 
de 1882, 6fo da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel da Sil-oa M afra. 
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Ta.bella das coDUD.issões devidas aos Corretores 
das praças co:~n:~nerciaes da Fortaleza e. Natal. 

08JBCTOS 

Apoliccs da divida pu-
blica ............... . 

Acções de companhia>. 
MetaoL ............. .. 

Letras de cambio •.•... 

" o 

"' .. -= 
"" .. e: .. ~ o 

"' o 

1/s% 
•;.% 
1/s% 

Di!a!e~: •• ~:~e~~~~~ . ~~~ ......... J 
Ditas idem até 8 mezes. 
Ditas idem até 1.2 mezos. 
Ditas iuem por mais de 

12 mezes ............ . 
G'eneros nacionaes de 

exportação: 
Assucar .............. . 

8~~~.;.-:::::::::::::::: 
Outros quaesquer gene-

ros ........... ...... · 
Go)j,eros estrangeiros de 

importação e reexpor-
tação ................ . 

Venda de navios •.•..•. 
Fretamento de ditos .... 

Agencia de seguros ..... 
Traducção de manifes-

tos ................ .. 

Certidões não excedcn· 
tos ás cotações a um 
mez ................ . 

Excedendo as cotações 
a um mez ..•......... 

,;, % 
50 rs. •;. % 

•;.% 

" o .... 
~~ 
o. !:i 

> 
o 

1/s% 
•;.% 
1/s % 

•;.% 

•;.% 
'ls % 
•;,% 

•;.% 
50 rs. 

2'ii~-~io 
2 t;,% 

1/to % 

5/J()OO 

21)00 

4/J()OO 

OBSBRVAÇÕEI 

l-Sabre-~- valor oiTectivo. 
Idem. 
Sobre a importancia em di

nheiro corrente. 
Idem. 

Ccnformo a convenção mutna. 

Sobre sua importanei:a~ 
De c a da sacca. 

Pagos pelo proprietario ou 
Mnsignatario sobre o valor 
do freto. 

Pago pelo segurado. 

Pagos pelo propriotario ao 
consign atario por eada uma 
das Ires primeiras paginas; 
o iS por eada uma das se-
trnintes, nunea e'cedendo a 
1mportancia toda a mais de 
~- -

Cada uma, 

Idem. 

Palacio do Rio de Janeiro em lO de Junho do 1.~.-lllanotl da Siiw 
ILafra. 
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DECRETO N. 8584 - DE 10 DE JUNHO DE 1882 

Fica o :numero, fiança o eommissão dos Corretores das praças eommcr
eiaos do Recife, Maceió e .. 'Pã:rahyba. 

Hei por bem, sobre proposta da Junta Commercial do Recife, 
Decretar o seguinte : 

Art. 1.0 O numero de Corretores geraes da praça do Recife 
:fica reduzido a nove. 

Art. 2.° Fica tambem reduzido a tres o numero de Correto
res geraes da praça de Maceió. 

Art. 3.0 Na praça da Parahyba haverá tres Corretor2s ge
raes. 

Art. 4.0 Prestarão fiança em apolices da divida publica ou 
em dinheiro, sendo rle 10:000$ a dos Corretores da praça do 
Recife e de 3:000$ a dos das outras. . 

Art. 5.o A commissão devida aos mesmos Corretores ser-á 
regulada pela tabelh. junta. 

Manoel da Silva Mafra, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha enten
dirlo e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 10 de Ju
nho de 1882, 61° da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel da Sit'Oa Mafra. 
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Ta.bolla das oo:n:un.issõos devidas aos Oorro"torcs 
da.s praças commerciacs do Roci:fe~ :~>IaceiÓ e 
Pa.ra.hyba 

"' "' ~ .. o 
Q 

<:=! <"' 
OBJBCTOS "- ""' OBSERVAÇÕES .... --c...: .... .. .. 

o ... 
" o 1 1 . 

11===== ==i=== =======11 
'I 

o 

Apolicos da dhida pu-
blica ............... .. 

Acçõos do companhias .• 
Motaos .............. .. 

Letras de cambio •...... 
Ditas de desconto até 

4 mezes ............. . 
Ditas idem até 8 mczes. 
Dita> i dom até l2 mozos. 
Ditas idem por mais de 

:12 mezos ........... .. 

Gonorus nadonaes de 
exportação: 

~~s~ear .............. . 
Cafe ................. . 
Couros ............... . 
Outros quaesquer gene· 

ros ................. . 
Generos estraugeil:os de 

importação e reexpor-
tação •..•............ 

Venda do navios ....... . 
Fretamento de ditos .•. , 

Agencia de seguros ..•.. 
Trad!lcção de manifos· 

tos ................. . 

Certidões não oxceden· 
tes ás cotações a moz. 

1' 0/ /8 ,o 
l{ 0 1 

~% 

~i% 
50 1'$ 

lf% 

li% 

Jií% 
2/s% 
%% 

50 rs. 

'lto% 

Sobro o Yalor effectivo. 
Idem. 
Sobro a importancia em di

nheiro corrente. 
Idem. 

Conformo a convenção mutua.l 

Sobre sua importancia. 
Do cada saeca • 

Pagos pc lo proprietario ou I 
ecnsig,,<.ta!'io sobro o valor 
do frete. 

Pago pelo segurado. 

5,)000 Pagos pelo proprictario ou 
consig(jatario por cada uma 
das tres primeiras paginas; e 
2,000 por cad:. uma das se
guio cs, nunca cxcede.ndo a 
importaneia toda a mais de 
40SOOO. 

28000 Cada uma. 

l 

Excedendo as cotações 

~~a~u~m~m~e~·~··~·~··~·~·~··~·~·~=;~~~4D~"O~OO~~~I~d~em~·~~~~~~~~~~ 
Palacio do Rio <lo Janeiro em 1.0 do Junho de !882.- Jl{anoel da Silva Ma{ra. 
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DECRETO N. 8585 -DE 10 DE JUNHO DE 1882 

Fixa o numero, fiança c eommissão dos Corretores das praças eommerciaes 
de s. Salvader 'ilse-rcipe. 

Hei por bem, sobre proposta da Junta Commercial de 3. Sai
vador, Decretar o seguinte : 

Art. L 0 O numero de Corretores da praça de S. Salvador 
fica reduzido a 18, sando : 

De fundos publicos, 7 
De mercadorias, 8 
De navios, 3 

Art. 2.° Continúa em vigor a disposição do Decreto n. 
5549 de 7 de Feverúro de 1874, quanto ao numero de Correto
res da praçada capitaldeSergipe. 

Art. 3. 0 Os Corretores da praça de S. Salvador prestarão 
fiança em apolices da divida publica ou em dinheiro, sendo 
de 6:000$ a dos de fundos publicos e de 4:000$ a dos outros. 
A dos Corretores da praça de Sergipe será de metade. 

Art. 4.• A commissão devida aos mesmos Corretores se re
&1Ilará pela tabella junta. 

Manoel da Silva Mafra, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Pabcio do Rio do Janeiro em 10 de 
Junho de 1882, 61• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o· Imperador. 

Manoel da SilvQ;. Ma(ra. 
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·Tabe11a das conu:nlssões devidas aos Corre-to• 
res das praças oonunerciaes de s. Sa1Tador 
e Sergipe 

OBJECTOS 

Apolices da divida pu-
blica ................ . 

Acçõos de companhias .. 
Melaes ................ . 

Letras de cambio ..... . 
Ditas de dosconLo até 

4 mozes .•......•....• 
Ditas idem até 8 mezes 
Dilas i dom até 12 mezos 
Ditas idem por mais de 

12 mezes . ........... . 
Goneros nacionaos de 

exportação: 
Assucar ..•••......•.... 
Café ................. . 
Couros ..••.....•••.•.•• 
Piassava ...•.•...••.•.. 
Fumo ................. . 
Cacau ................ . 
Madeiras ............. . 
Oulros qnaesquer gene-

ros .•.•.....•.•..•... 
Generos estrangeiros de 

importação e reexpor
tação: 

Venda de navios ... · ..•• 
Fretamento de ditos ••. 

"' o o 
"' ..... ., .. 

<"' 
"''" 8 

•;.% 
'/s% 
1/s% 

•;.% 
1/s% 
•;.% 
'I•% 
•;.% 
•;.% 
~% 

•;.% 

Agnncia de seguros..... '/10 % 
· Traducção do manifes-

loll. •.•••••••• o o ••• o •• 

Cerlidões, não exceden
do as cotações a mez. 

Exeedendo as cotações. 
a um mez .............. ....... . 

'/s % •;. % 
'/s % 
1/s % 
1/s % 
•;.% 
•;.% 

OBSBR\"AÇÔES 

Sobro o valor offee&ivo. 
!dom. 
~obre a importancia em di· 

nheiro corrente. 
Idem. 

Conforme a convenção muLua. 

'/4 % Sobre sua importancia. 
1/s% 
•;.% 
•;.% 
•;.% 
'I•% 
~% 

l ~% 
l ~% Pagos pelo proprietario ou 

consigna1ario sobre o valor 
do frele. 

Pago pelo segurado. 

Pagos pelo proprietario ou 
coosignatario por cada uma 
das tres primeiras paginas; 
e 'J8 por cada uma das se
guintos, nunca excedendo a 
importancia toda a mais de 
4Q8000. 

Cada uma. 

4(JCOO Idem . 

Palaeio do Rio· de 1aoeiro em 10 de Junho de !88!.- Manoel da Silllt~ 
JLa(m. 
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DECRETO N. 8586 -DE iO DE JUNHO DE 1882 

Concede a Frederi•!O Vierling e ao Engenheiro Emilio Carlos Jourdan )!r_Ivi• 

legio para a construção de uma e~_ad.a_ <!~_fe_r_ro. de bitol:!. estreita qne, 
partindo do litoral da Provinda de Santa Catharin~, na bahia de S. Fr;m
cisco, Tá termina:- na viJla do Rio Negro, na Proyincia do Paraná. 

Attendendo ao que Me requereram Frederico Vierling e o 
Engenheiro Emílio Carlos Jourdan, Hei por bem Conceder-lhes 
privilegio por 70 a.nnos para a constru~ção, uso e gozo de uma 
estrada de ferro de bitola de um metro entre trilhos, que 
partindo da bahia do S. Francisco, no litoral da Província de 
Santa Catharina, se approxime das margens dos rios Itapocú e 
Preto, e vá terminar na villa do Rio Negro, na Província do 
Paranã, sob as clausulas que com este baixam, assignadas por 
Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, que assim o tenha entend1do e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 10 de Junho de 1882, 61° da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

Clausulas a que se rerere o Decreto n. 8:;86 
desta data 

E' concedido a Frederico Vierling e ao Engenheiro Emílio 
Carlos Jourdan ou á companhia que organizarem, privilegio 
por 70 annos para a construcção, usq e gozo de uma estrada 
de ferro que, partindo da bahia do S. Francisco, no litoral da 
Província de Santa Catharina, se approxime das margens dos 
rios ltapocú e Preto e v:i terminar na villa do Rio Negro, na 
Província do Paraná. 

Além do privilegio o Governo concede os seguintes favores : 
1.·° Cessão gratuita de terrenos devolutos e nacionaes, e 

bem assim dos comprehendidos nas sesmarias e posses, excepto 
as indGmnizações que forem de direito, para o leito da estrada, 
estações, armazens c outras obras especificadas nas presentes 
clausulas. 

2. 0 Direito d~ desapropriar, na fórma do Decreto n. 816_de 
10 de Julho de 1855, os terrenos de dominio particular, pred10s 
e bemfeitorias, que forem precisos para as obras de que trata 
o paragrapho antecedente. 
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3.o Us:J das madeiras e outros materiaes existentes nos terre
nos devolu tos e nacionaes, indispensneis para a construcção 
da estrada. 

4. o Isenção de direitos de importação sobre trilhos, machi
nas, instrumentos e mais objectos destinados á construcção, 
bem como sobre o carvão de pedra indispensavel para as offi
cinas e custeio da estrada. 

Esta isenção não se fará effectiva emquanto a companhia 
não apresentar no Thesouro Nacional ou na Thesouraria de Fa
zenda da Província de Santa Catharina a relação dos sobreditos 
objectos, especificándo a respectivil quantid~de e qualidade,. 
que aquellas repartições fixarão annualmente, conforme as 
instrucções do Ministerio da Fazenda. 

Cessará o favor, ficando a companhia sujeita á restituição 
dos direitos que teria de pag:1r o ã multa do dobro desses di
reitos imposte< pelo Ministerio da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, ou pelo da Fazenda, si se provar que ella alie
nou, por qualque~ titulo, objectos importados, sem que prece
desse licença daquellcs Ministerios ou da Presidencia da pro
víncia, o pagamento dos respectivos direitos. 

5. 6 Preferencia, em igualdade de circumstancias, par..t lavra 
de minas na zona privilegiada, sendo expresso em contrato 
especial o numero de datas, que o Governo julgue conveniente 
conceàer, bem como as condições a que fica sujeita a em
preza. 

6. o Preferencia pat•a a acq uisição do terrenos devolutos exis
tentes á margem da estrada, effectuando-se a venda em lotes 
alternados, de maneira que, sendo o primeiro da companhia, o 
segundo ficat·á pertencendo ao Estado, e assim por diante, pelo 
preço mínimo da Lei de 18 de Setemb:·o de 1850, si a companhia 
os distribuir por immigrantes 011 colonos, qutJ importar e 
estabelecer, não podendo, porém, vendei-os a estes, devida
mente medidos e demarcados, por preço excedente ao que fór 
marcado pelo Governo. 

Essa preferenda só terá logar durante a construcção da 
estrada. 

Si, decorridos cinco annos depois 'do concluída a estrada, 
não tiverem os terrenos sido distribuídos a immigrantes, a 
comf)anhia os adquirirá á nzão do preço maximo da lei, in
demnizando o Estado da differença que estivet· por pagar. 

Il 

Si no prazo do 12 mezes contados desta data não estiver 
incorporada a companhia, caducará a presente concessão. 

lii 

A companhia scrã organiz·.1da de accôrdo com r.s leis :) 
regulamentos em vigor. 
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Terá representante ou domicilio legal no Imperio. As duvidas 
e questões que se suscitarem estranhas á intelligcncia das 
presentes cbu~ulas, serão re~olvidas de accôrdo com a legis
lação brazilei r a e julgadas pelos seus Tribunae;;. 

IV 

Os trabalhos da estrada começ:uão no prazo de seis mezes 
contado;; da d!l.ta da approvação da phnta geral e do perfil 
longitulinal da linha, c proseguirão sem interrupção, devendo 
ficar todos concluídos no prazo de quatro annos contados da 
data do começo. 

v 

Até seh mezes del'lois de incorpprada a companhia serão 
apresentados ao Governo a t'lanta geral da linh:t concedida e 
um perfil longitudinal com indicação dos pontos obt·igados 
de pa-sagem. 

O traçado será indicado por uma linha vermelha e co:1tinua 
sobre"' planta g-eral, na escala de 1 por 4.0JO, com indica
ção dos raios de r:urvatur·,,, e a configuração do te?reno r.:Jpre
sentula por meio de cul·vas de nivd equidistantes de tres 
metros ; e bem as;im, em uma zon~• C:e 80 metros, P''lo menos, 
para cada bdo, cs campos, matas,, terr,mos pedregosos, e, 
sempre que fór possível, as divisas das p;·oprie<lades ?articu
lares, as terras devolutas e minas. 

Ne,sa nlanta serão indicadas as distancias kilometricas con
tadas do.ponto de partida da est;·acla de ferro, a extensão dos 
alinhamentos r~cto,-;, e bem ~•ssim à origem. a extl·emid:tde, 
o desenvol vi:uento, o ;·aio e sentido da~ curvas. 

O perfil longitudinal será feit::. na escd: de 1 por 400 p~ra 
as altmas e 1 por 4. 000 pa:-a as distancia<> horisontae.'l, 
most;·ando respectivamente por linhas preto.s e vermelhas o 
terreno natural o as pbtaf,,rmas dos cót·tes e aterros. In
dicarà por meio dB tres linha<; horisonta3s, traçadag abai:s:o 
do plano de comparação : 

i .o A'l distancias kilometricas, cont:::das a p.1rtii" da ori
gem da estrada de ferro ; 

2. 0 A extensão e indicação das r!lmpas e contra-ra!I!pas e a 
extensão dos patamares ; 

3. 0 A extensão do., alinhamentos rectos e o desenvolvi
mento e I"aio das curvas. 

No perfil longitudinal e na planta serà indicada a posição das 
estações, paradas, obras d'arte e vias de communicação 
transversaes. 

O pe!'fil longitudinal serà acompanhado por um certo nu
mero de perfis transversaes, inclusive o perfil typo da estrada 
de ferro. 

Estes perfis serão feitos na escala de 1 por iOEI. 
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O traçado e o perfil longitudinal poderão ser apresentados 
por secções, comtanto que estas sél estendam de um ponto de 
passagem obrigado a um outro, e que no prazo marcado tenham 
sido apresentadas todas as secções. 

VI 

Até quatro mczes depois da approvação do traçado e do 
perfil longitudinal, a companhia apr<:sentara projnctos com
pletos e especificados de todas as obras necessarias para o 
estabelecimento da estrada, suas estações e dependencias, bem 
como as plantas de todas as propriedades que fór necessario 
adquirir por meio de desa.prop~iação. 

Os projectos das obras d'arte compór-se-hão de projecções 
horisontaes e verticaes e de córtes transversJ.es e longitu
dinaes na escala de 1 por 100. 

Os projectos das estações mais import·mtes e das pontes 
poderão, mediante prévia con·essão do Governo, ser apresen
tados á medida que tiverem de s2r executados. 

Apresentará igualmente : 
A re_laç~o das pontes, viaductos, pontilhões e boeiros, com 

as prmCJpaes dimons5es, posição n:t linha, systema de 
constmcção o quantidade de ob•a; 

~\. tabelb da quantidad, de excavações necessat•ias para 
executac·-se o proj~cto com indicação cb classifi0ação app:o::s:i
mada dos materiaes e das distancias médias de transporte ; 

A tabella dos alinhamentos, raios de curvas, cot :s de decli
vidades e suas extensões ; 

As caderneta> authenticadas das notas das operações topo
graphicas, geodesicas e astl'onomica,; feitas no ter;·eno ; 

Os desenhos dos trilhos e accessorio; em grandeza de exe
cução; serie;; e tabellas dos p;·eços d · unid::des simples o 
compost:;s. 

A c:Jmpanhia dever:i t~mbem apresenbr os dados e inf:Jr
mações que tiver colligido sobre a população, industria, 
commercio, riqueza e composição mineralogica da zona pe:cor
rida pela estrada. 

VII 

Antes de resolver sobre os projectos submettidos á sua appro
vação, pod3r:i o Governo mandar proc3der, a expensas da 
companhia, :í.s operações graphicas necessarias ao e:s:ame dos 
projectos e podera modificar esses projectos como julgar 
conveniente. 

O Governo podera designar os pontos emque devem ser 
estabelecidas as estações e parad:1s. 

A companhia. não poderá, sem autori - essa do 
Governo, modificar os projectos approv ól..J.,OT u ~~-

Todavia e não obstante a approva - ~~ U~iirui:íi!ir,~ . 
a companhia poderá fazer as mo c.es uecessâM'IlstJ~~;{ >, 

* '~\ 
'-1' \ 
.., ~I 

/I 
/ 
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estabelecimento das obras d'arte, passagens de nivel e paradas 
indicadas no pr~jecto approvado. 

A approvação dos projectos apresentados pela cornpanhia não 
poderá ser invocada para justificar a revogação de nenhuma 
destas condições. 

VIII 

Procurar-se-ha dar ás curvas o maior raio possivel. O raio 
minimo será de 100 metros. 

A" curvas dirigidas em sentido contrario deverão ser sepa
radas por uma tangente d; 10 metros pelo m8nos. 

A declividade maxima será d; tres por cento. 
A estrada será dividida em secções de serviço c;le locomotivas, 

procurando-so, em uma destas, uniformisar as condições 
technicas de modo a effectuar o melhor aproveitamento de força 
dos motores. , 

As rampas, contra-!'ampas e patamares serão ligados por 
curvas verticaes de raios e desenvolvimento conveniente. 

Toda a rampa s3guida de umct contra-rampa será separada 
deot:t por um patamar de 30 metros, pelo menos ; nos tunnni~ 
c nas curvas de pequenos raios sa evitará o mais possivel o 
emprego de fortes declives. 

Sobre as gr--tnd'>s pontes e viaductos metallicos, bem como à 
entrada destas obras, se procurará não empregar curvas de 
peque.B.o raió ou a-; fortes declividades, afim de evitar a produc
ção dJ vibr.1ÇÕcs nocivas á; juntas e articulações das diversas 
peças. 

A<> paradas e estações serão de prcfe~encia situadas sobre 
porção da linha em recta c de nivel. 

IX 

A estrada será de via sing:la, mas terá os desvios e linhas 
auxiliares qu~ forom necessarios para o movimento dos trens. 

A distancia entre as faces internas dos trilhos será de fm,OO. 
As dimensões do perfil transversal s~rão sujeitas á approvação 
do Governo. 

As valletas longitudinaes terão as dimensões e declive neces
sarios para dar prompto escoamento :is aguas. 

A inclinação dos taludes dos córtes e aterros será fixada em 
vista da altura deste e da natureza do terreno. 

X 

A companhia executará todas as obras d'arte e fará todos os 
t~abalhos necessarios para que a estrada não crêe obstaculo 
algum ao escoamento das aguas, para que a direcção das 
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outras vias de communicação existentes Rão receba S3não as 
modificações indispcnsaveis e i'recedidas de approvação do 
Gove,·no. 

Os cruzamentos com as ruas ou caminhos publicas poderão 
·ser superiores o inferiores, ou, quando absolutamente se não 
possa fazer d) orrtro modo, de nivel, construindo, porém, a 
COlnpanhia a expensas suas as CJbras que os mesmos cruzamentos 
tornarem necessarias, ficando tambem a s3u cargo as despezas 
com os signaes e guardas que forem precisos para as cancellas 
durant~ o dia e a noite. Tora nesse .caso a comranhia o direito 
de a iterar a direcção das. ruas ou caminhos publicas, com o fim 
de melhorar os cruzamentos ou de diminuir o seu nume1·o, pre
ceclenb consentimento do Governo, e, quando fór de direito, 
da Cama~a Munici:,al, e sem que possa perceber qualquer taxa 
pela passagem nos pontos de intersecção. 

Executara as obras necessarias á passagem das aguas uti
lisadas p·1ra abastecimento ou p::ra fins industriaes ou agrícolas, 
e permittira que com identicos fins taes obras sJ effectuem 
em qualquer te:npo desde que dellas não resulte damno á 
pro:wia estrada. 

A est~·ada de f)lTO não poderá impedir :l na,·egação dos rios 
ou canaes, e neste intuito as pontes ou viaductos sobre os rios 
e canacs terão a capacirhde necessari,l para que a navegação 
não seja embaeaçada. Em todos os cruzamentos superiores 
ou inferiores com as vias de communicação ordinaria o Governo 
terÁ o direito de marcar a altura dos vãos dos viaductos, a 
largur·a destes .~ a qcte devera hwe::- entre os parapeitos em 
relação às necessidades da circulação da via publica que ficar 
inferior. 

Nos cruzamentos de nivel os trilhos serão collocados sem 
salienci<• nem depressão sobre o nível da via de communicação 
que cot·tar a est;·ada de ferro, de moda a não embaraçar a 
circubçãcJ de carros ou carroças. 

O eixo da estrad t de ferro não dever:i fazer com o da via de 
commu:1icação ordinaria um angulo menor de 45°. 

Os crLIZamentos de nivel terão cancellas ou barreiras, ve
dando a circulação da vit de communicação orJinaria na occa
sião da passagem dos trens todas as vezes que o Governo reco
nhecer essa necessidade, havendo além disso uma casa de 
guarda sempre que o mesmo Govet·no assim o exigir. 

XI 

Nos tunneis como nas passagens inferiores deverá haver 
um intervallo livre nunca mel'lor de 1,50 metros, de cada lado 
dos trilhos. Além disso haverá de distancia em distancia no 
interior dos tunneis nichos de abrigo. 

As aberturas dos poços de construcção e ventilação dos tun
neis serão guarnecidas de um parapeito de alvenaria de 
2 metros de altura e não poderão ser feitas nas vias de commu
nicação existentes. 

PODER B:tBCOTITO 1882 51 
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x;n 
A companhia empregará materiaes de boa qualidade na 

execução de todas as obras, seguirá sempre as prescripções da 
arte, de modo que obtenha construcções perfeitamente solidas. 

O systema e dimensões das fundações das obras d'arte serão 
fixados por occasião da execução, tendo em attenção a natu
reza do terreno e as pressões supportadas, de accôrdo entre a 
companhia e o Governo. 

A companhia sera obrigada a ministrar os apparelhos e 
pessoal necessarios ás sondagens e fincamento de estacas de 
ensaio, etc. 

Nas superstructuras das pontes as vigas de madeira só 
poderão ser empregadas provisoriamente, devendo ser sub
stituídas pot• vigas met!l!licas logo que o Governo o exija. O 
emprego do f:orro fundido em longerões não ser:i. tolerado. 

Antes de entregues a circulação, todas as obras d'arte 
serão experimentadas fa~endo-se passar e r"passat· sobre ellas 
com diversa velocidade e depois estacionar algumas huras, 
um trem composto dG locomotivas, ou, em ülta destas, d3 carros 
de mercadorias quanto possível carregados. As despezas destas 
experiencias correrão por conta da companhia. 

Xlll 

A companhia construirá todos os edificios e dependencias 
necessarios para que o trafego se effectue regularmente e sem 
perigo para a segur"mça publica. As estações conterão salas de 
espera, bilheteira, accommodações p:wa o agente. armazens 
para mercadorias, caixas d'agua, latrinas, mictol"ios, rampas 
de carregamentos e embarque de animaes, b·,lanças, relogios, 
lampeões, desvios, cruzamentos, chaves, signaes e cercas. 
As estações e paradas ter·ão mobilia apropriada. Os edificios das 
estações e paradas terão ao lado da linha uma plataforma co
berta para embarque e desembarque dos passageiros. As esta
ções e paradas tnrão dimensões de accôrd:l com a sua impor
tancia. O Governo poderá exigir •1ue a companhia faça nas 
estações e paradas os angmentos reclamados pelas necessidades 
da lavoura, commercio e industria. 

XIV 

O Governo reserva o direito de fazer executar pala companhia, 
ou por conta della, durante o prazo da concessão, alterações, 
novas obras cuja necessidade a experiencia haja indicado em 
relação i seguran<;-a pul>lica, policia da estrada de ferro ou do 
trafego. 

XV 

\?O material rodante (locomotivas, tenders e carros, quer de 
passageiros, quer dQ mercadorias de qualquer natureza) será 
construido de mo:lo '1ue haja seguranp nos transportes e 
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commodidades para passageiros. O Governo podera proh1bir o 
emprego de material qu'l não preencha essas condições. Esse 
material compor-se-ha, para a abertura de toda a linha ao 
trafego, do que fór fixado nos estudos de que trata a clausula 7." 

XVI 

Todas as indemnizações e despezas motivadas pela construo· 
ção, conservação, trafego e reparação da estrada de ferro cor
rerão exclusivamente e sem excepção por conta da companhia. 

XVII 

A companhia sera obrigada a cumprit· as disposições do 
Regulamento de 26 de Abril de 1857, e bem assim quaesquer 
outras da mesma natureza que forem decr:•tadas para a segu
rança e a policia das estradas de ferro, uma vez que as novas 
disposições não contrariem as presentes clausulas. 

XVIII 

A companhia serã obrigada a conset·var com cuidado durante 
o tempo da concessão, e a manter em estado que possam 
perfeitamente p~ecncher o seu destino, tanto a estrada de ferr<> 
e suas depondenci:ls como o material rodante, sob pena de 
multa, suspensão da concessão, ou de ser a conservação feita 
pelo Governo a custa da comp1nhia. No cas) de intet•rupção 
do trafego excedente de 30 dias consecutivos por motivo não 
justificado, o Governo terã o direito de impor urna multa por 
dia de interrupção igual à renda liquida do dia anterior a ella, 
e restabelecerá o tt·afego, correndo as despeza; por conta da 
companhia. · 

XIX 

O Governo poderâ realizar em toda a extensão da estrada as 
construcções necessarias ao estabelecimento de uma linha 
telegraphica de sua propriedade, usando ou não, como melhor 
lhe parecer, dos mesmos postes rlas linhas telegraphicas que 
a co'llpanhia é ol:Jrigad:\ a construir em toda a extensão da 
estrada, responsabílisando-se a mesma companhia pela guarda 
dos fios, postes e apparelhos electt·icos que pertencerem ao 
Governo. 

Emquanto isto não se realizar, a companhia é obrigada a 
expedir telegt•amma.s do Governo com 50 °Ío de abatimento da 
tarifa estabelecida para os telegrammas particulares. 

XX 
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possam approximar-se e ate cruzar a linha concedida, com
tanto que, dentro da referida zona, não recebam generos ou 
passageiros. 

XXI 

A fiscalisação da estrada e do serviço sBrá incumbida a um 
Engenheiro fiscal nomeado pelo Governo, que fixará ores
pectho vencimento ; sendo <'Ste, porém, pago pm· conta dos 
concrssionarios c c: da cóm; anhia, l!U, para esse fim dep~ sitarão 
no Thesouro Nacior:a! ou n: Tnesouraria de Faze::da. até ao dia 
15 de cada trimestre, a importancia correspondente. ao mesmo 
trimestre. 

E' livre a:-> Gov,~r"o em todo tempo mandar Engenheiros dQ 
sua confian.;a acompanhar os est:ld:Js rJ os trabalhos da con
strucção, afim de examinar si si'o executados com proficiencia, 
methodo e pt•ecisa actividadR. 

XXII 

Si, durante a execução ou ainda depois da terminação dos 
trabalhos, se verificar que rpalr1ue:· obr.t não foi :Jxecutada 
conforme as regra~ da arte, o Governo podel':i. exigir da com
panhia a sua dnmolição e :·econstrucção total ou parcial, ou 
fazel-a por administração à cus la da mesma companhia. 

XXlii 

Um anno depois da tet•minação r:os trabalhos a companhia 
entrcg:n•á ao Governo urn:t pla:\ta ce1dastral de toda a estrada, 
bem como uma reL:çKo das e-;tações c cbras d'arte, e um 
quadro demonstrativo fb cus h da mesm:t estr<tda. De toda e 
qualquer alteração ou acquisiçilo ulterior serà tambem 0nviada 
planta ao Governo. 

XXIV 

Os preços de transporte serão fixados em tarifas appro
vadas 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. 

XXV 

Pelos preços fixados nessas tarifas a companhia será. obri
gada a transportar constantemente, com cuidado, exactidão 
e presteza, as mercadorias de qualquer natureza, os passagei
ros e suas bagagens, os animaes domesticos e outros e os 
valores que lhe forem confiados. 

XXVI 

A companhia poderá fazer todos os transportes por preços 
inferiores aos das tarifas approvadas pelo Governo, mas de 
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um modo geral e sem ex:cepção, quer em prejuiz) quer em 
favor de quem quer que seja. Estas baixas de preços se farão 
effectivas com o consentimento do Governél, sendo o publico 
avisado por meio de annuncios >>fiixados Has estações e in
sertos nos jornaes. 

Si a companhia fizer transportes por preços inferiores ao• 
das tarifas, sem a 1uelle prévio consentimento, o Governo po
derã applicar a mesmt 1·educção :L todos os transportes de igual 
catélgoria, isto c, pertencentes à mesma classe de tarifas, e os 
preços, assim reduzidos, não tornarão a ser elevados, como no 
caso de prévio consentimento do Governo, sem autorização ex~ 
pressa dest~, avismdo-se o publico com um mez ;,elo menos 
de antecedencia. As reducções concedidas a indigentes não 
poderão dar logar i applicação deste artigo. 

XXVII 
A companhia obriga-se a transportar com abatimento de 

50 °/o: 
1.0 As autoridades, escoltas policiaes, e respectiva bagagem 

quando forem em diligencia ; 
2. 0 Munição de guern e qualquer numero de soldados do 

Exercito e da Guard ~ Nacional ou da Policia com seus officiaes 
e respectivas bagagens, quando mandados a serviço do Go
verno a <;ualqüer pa:·te da linha, dada a orden; ;:ara tal fim 
pelo mesmo Governo, pelo Presidente da província, ou outras 
aulorid tdes que pam isso for-em autorizadas; 

3.o Aos colonos e immigrantes. suas bagagens, ferramentas, 
utensílios e instrumentos aratorio' ; 

4.• As sem<'ntes c as plant ts enviadas pelo Governo ou 
pelas Presidencias das províncias para serem gratuitamente 
distribuídas aos lavrad~res ; 

5.• Todo~ os generos de qualquer natureza, que sejam pelo 
Governo ou pelos Presidentes das províncias enviados para 
attender aos soccorros puhlicos e:s:igidos pela secca, inundação, 
pest ', guerra ou outra calamidade publica. 

Todos os mais pa•s 1geiros e cargas do Governo geral ou 
provincial, não especific :dos acima. serão transportados com 
abatimento d·: quinze par cento (15 ''/0 ). 

Terão tambem abatim 'nto d' 15 "/o os transportes de mate
riaes que -e destinarem á construcção e custeio dos ramaes e 
prolongamento da propria 0st1·ada e os de,.tinado> ãs obras mu
nicipae·s no' municípios servidos pela <'Strada. 

S •mpre ;1ue o GoYerno o exigir, em circumsttncias extraor
dina~ias, a companhia porá ás suas ordens todos Gs meios de 
transporte de que rlispuzer. 

Neste caso o Governo, si o preferir, pagara ã companhia o 
que fôr convencionado pelo uso da estrada e todo o seu mate. 
rial, não excedendo o valor da renda media, de periodo iden
tico nos ultimos tres (3) annos. 

As malas do Correio e seus conductores, os funccionarios 
encarregados por parte do Governo do serviço da linh:< telegra.
phica, bem como quaesquer sommas de dinheiro pertencentes 
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ao Thesouro Nacional ou Provincial, serão conduzidos gratut• 
tamente em carro especialmente adaptado para esse fim. 

XXVIII 

Logo que os dividendos excederem de 12 °/o, o Governo terá 
o direito de exigir a reducção das tarifas de transporte. 

Estas reducções se effectuarão principalmente em tarifas 
differenciaes para os grandes percursos e nas tarifas dos ge
neros destinados á Iavout·a e a exportação. 

XXIX 

O Governo poderá fazer, depois ele ouvida a companhia, 
concessão de ramaes pat•a uso particular, partindo das estações 
ou de qualquer ponto da linha concedida, sem que a compa
nhia 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. 

XXX. 

Na época fixada para a terminação da concessão, a estrada 
de ferro e suas dependencias deverão achar-se em bom estado 
de conservação. Si no ultimo quin,iuennio da concessão a 
conservação da estt·ada fór descurada, o Governo tera o direito 
de confiscar a receita e empregai-a naquelle serviço. 

XXXI 

O Governo tera o direito de resgatar a estrada depois de de
corridos 15 annos desta data. 

O preço do resgate será regulado, em falta de accôrdo, pelo 
termo médio do rendimento liquido do ultimo quinquennio e 
tendo-se em consideração a importancia das obras, material e 
dependencias no estado em que estiverem então. 

Si o resgate se effectuar · depois de expirado o prazo do privi
legio de s3tenta (70) annos, o Governo só pagara a companhia 
o valor àas obras e o material no estado em que se acharem, 
comtanto que a somma que tiver de despender não exceda ao 
que se tivereffectivamente empregado na construcçãoda mesma 
estrada. 

A importancia do resg·ate poderá. ser paga em títulos da 
divida publica inter·na de 6 °/0 de juro annual. 

Fica entendido que a presente clausula só é.applicavel aos 
casos ordinarios e lfUe não abroga o direito de desapropriação 
por utilidade publica que tem o Estado. 

XXXII 

A companhia não poderá alienar a estrada ou parte desta 
sem prévia autorização do Go·;erno. 
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Poderá, mediante consentimento do \Joverno, arrendar a es
trada e o material fixo a outra companhia ou empreza ; à qual 
passarà a propriedade do material rodante e os direitos e 
obrigaçõas da presente concessão referentes ao custeio da 
estrada. 

XXXIII 

A companhia obriga-se a não possuir escravos e a não em
pregar nos diversos serviços da estr.tda senão pessoas livres. 

XXXIV 

No caso de desaccôrdo entre o Gov.~rno c a companhia, 
sobr2 a intelligcncia da~ pres~ntes clausulas, esta s~rá decidida 
por arbitres nom2ados : um pelo Governo, outro pela com
panhia. 

Servirà de d;sempatador a Secção do lmperio do Consdho de 
Estaào. ~ 

XXXV 

Pela inobs2rvancia d 3 qualquer das pres;nt;s condições 
poderá o Governo impor multas de 200S até 5:000:!;, e o dobro 
na reincid\mcia. ·· .. 

XXXVI 

Para g::u·anti,\ da execução do contrato que celebrarem, os 
concessionarios depositarão no Thesouro N 1cional, antes da 
assignatura do m~smo contrato, a quantia de 5:000$, em 
dinheiro ou títulos da divida publica. Fica entendido que depo
sito em dinheiro não vence juros. 

XXXVII 

Si, decorridos os prazos fixados, não quizer o Governo proro
gal-os o fôr declarada caduca a presente conCBssão, os con
cessionarios ou a companhia perderão, em beneficio do Es
tado, a caução prestada. Esta será completada á medida que 
della forem deduzidas as multas. 

XXXVIII 

Fica entendido que os trabalho> d~ construcção não poderão 
ser executados sem prévia autorização do GoYerno ; para isso 
os projectos de todos esses trabalhos serão organizados em 
duplicata e submettidos à approvaçãél do mesmo Governo. Um 
dos exemplares será devolvido à companhia com o visto do 
Chefe da Directoria das Obras Publicas do Ministerio da Agri
cultura e o outro ficará archivado no mesmo Ministerio. 

Palacio do Rio de Janeiro em 10 de Junho de 1882.-M anoel 
Alves de Araujo. 
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DECRETO N. 8587- DE 17 DE JUNHO DE 1882 

Approva os estatutos da Polyclhiea Geral do Rie do Janairo. 

Attendendo ao que Me requereu a Directoria da Polyclinica 
Geral do Rio de Janeiro, Hei por bem Approvar os re>pectivos 
estatutos. 

Quaesquer alterações que se fi'lerem nos ditos estatutos não 
poderão ser postas em execução sem previa approvação do Go
verno Imperial . 

Rodolpho Epiphanio de Souza Danta .. , de~ Me:1 Conselho, Mi
nistro e Sccr~tario de Estado dos :'hgo;cios rb Impe:·io, assim 
o tenl:.ta entendido e faça execcltar. Pala cio do l{io de Janeiro 
em 17 de Junho de 1882, 6i0 da Independencia e do Impe~io. 

Glom a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Rodolph& Epiphanio de Souza Dantas. 

Estatutos da Po1yciiÚi~a G,T;Ú tL RiJ ÜJ 

Janeiro 

CAPITULO 

DA ORGANIZAÇÃO E FINS DA POLYCLINICA GERAL DO RIO DE 
JANEIRO 

Art. f. o Fica creada nesta Côrte ~om a denominação d? « Poly
elinica Geral do Rio de Janeiro » uma associação humanitaria, 
cujos fins são dar gratuitament': consult :s, em um odificio 
apropriado, e fornecer m-,dicamentcs a class~ :'obra, '-'C',1 dis
tincção de idade. s-,xo e nacionalidade, sem'l!'B qu:; as c::mdi
ções financeiras da :~sscciação o p ;rmittirr-.m. 

Art. 2.o A Polyclinic:1 consta ~b duas cL;sses b socios: 
socios bemf,'litores, cujo num 'ro é i!liê1itado. e m:·~Ecos encar
regados do serviço clinico, cujo nu:nero é limitado. 

Paragrapho unico. São considerados socios bemfeitores todos 
os individuos qu~ contribuire;u de qualquer modo para a 
installaçãc e manutenção da Polyclinica. 

Art. 3.o O numero dos medicos encarregados do serviço 
cli;'lico, que actualmente é de 14, podera ser a:1gmentado por 
engencia destes. 
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CAPITULO li 

DA ADMISSÃO DOS SOCIOS 

Art. 4.o A admissão d<3 novos medicos para a Polyclinica será 
feita pelos mdeicos do serviço clinico, por vot:lçio nominal, 
sob propo<ta do Director. 

Art. 5.o No caso d~ impedim;mto passageiro dos medicos, a 
substituição será feita [>Or designação do Director. 

Art. 6.o Os mc3dicos poderão propor ao Dircctor a nomeação 
d'l ajudantes, que serão m~dicos ou estudantes d ' ;ncdicina. 

CAPITULO III 

DEVERES DOS MZDICOS DA POLYCLINICA 

Art. 7. o Dar consultas diarias no edificio da Polyclinica aos 
doentes, provadamente pobr~s, qu' se :-tprcs.~ntarem no seu 
respectivo s;rviço. · 

Paragrapho unico. As consultas cff'ctuar-s ·-hão à hora indi
cada no ho:.-ario qur. :ll'<iviamrmtc fôr organiz<tdo do accôrdo 
com o Director. 

Art. 8.o Escripturar em um livro, rubricado pelo Director, 
o movimrmto do respectivo serviço clinico. 

Art. 0. o Prestar ao DirJctor todas as informações que este 
exigir para a boa direeção do serviço clinico. 

Art. 10. Apre,;cntar mensalmenL'J ao Diroctor uma estatís
tica do respectivo serviço clinico. 

Art. ii. Log-o que as cii·cumstancias permittirem farão cur
sos praticos sobre a rcspc)ctiva ''specialidade. 

CAPITULO IV 

DO CONSELHO DA POLYCL!NICA 

Art. 12. O conselho da Polyclinica sJrà formado pelos 
medicos effr3ctivos do serviço clinico. 

Art. 13. O conselho t"ra um Dit'•"ctor, nm Vicc-Director e 
um Secretario elnitos d'··ntro os mc,dicos dfectivos. 

Art. 14. Ao Director, que é o administrador geral da Poly
clinica, compete : convocar e presidir o conselho todas as 
vezes que julgar nec 'Ssario, rubricar todos os livros, fazer 
acquisição de tudo quanto fôr necessario á mesma, remettendo 
ao Thesoureiro as respectivas notas rubricadas afim de serem 
satisfeitas. 

Art. 15. Ao Vice-Director compete substituir o Director no 
seu impedimento. 



8:1.0 ACT,'S DJ POm:n EXECIJ'fiVO 

Art. 16. Ao Secretario compete organizar as estatísticas 
geraes, redigir a acta das sessões, expedir diplomas, archivar 
todos os documentos e fazer tod~~o a escripturação que lhe fôr 
determinada. 

Art. 17. O Director da Polyclinica convocará annualmente 
os respectivos membros para reunirem-se em assembléa garal, 
por elle presidida, servindo de Secretario o mesmo do conselho, 
afim de d 1r conta dos factos occorridos durante o anno so
cial, apresentando um relatorio que será distribuído impresso, 
caso seja possível. 

Paragrapho unico. Nesta assembléa nomear-so-ha um The
soureiro, sob proposta do Director. 

Art. 18. Ao Thesouniro compete receber os donativos, 
guardai-os e satisfazer as despezas da Polyclinica, de accôrào 
com o Director da mesma, promover, arrecadar e pôr em 
guarda os fundos da Polyclinica, a:>resentar ao conselho, um 
mez antes de findclr o anno social, um balancete dando conta 
da admini1tração dos fundos a seu cargo c do esbdo do cofre 
e finalmente nomear um cobrador de sua confi mça. 

CAPITULO V 

DA PHARMACIA E DO PHARMACEUTICO 

Art. i9. A Polyclinica terá, quando fór opportuno, uma 
pharmacia que funccionarâ no proprio edificio da. Polyclinica 
ou fóra delle. 

Art. 20. A pharmacia, além de satisfazer ás ex:igencias do· 
serviço da Polyclinica, estará aberta, si as condições o per
mittirem, ao publico, quQ assim concorrerá indirectamlilnte 
para a manutenção da Polyclinica. 

Art. 2i. O pharmaceutico set•á. nomeado pelo Director e 
estará sob a sua immediata inspecção. 

Art. 22. Ao pharmaceutico compete ob11ervar o disposto no 
art. 21, registrar em um livro todo o receituario e e:Iecutar 
o que lhe fór determinado pelo Director. 

CAPITULO VI 

DAS PENAS 

Art. 23. O membro effectivo da Polyclinica que não cumprir 
com seus deveres poderá ser eliminado sob proposta do Director. 

Art. 24. Todos os ajudantes dos medicas effectivos, bem como 
os demais empregados da Polyclinica, poderão ser demittidos 
pelo Director quando procederem de modo contrario á disci
plina do estabelecimento. (Segue-se a assignatura do Director.) 
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DECRETO N. 8588- DE i7 DE JUNHO DE 1882 

Aprrova a reforma dos estatutos da Sociedade Philautropica uos Artistas. 

Attendendo ao que requereu a dir•~ctoria · da Socieda.de 
Philantropica dos Artistas, Hei por bem Approvar a reforma 
dos estatutos da mesma sociedade, a qual não altera neJJL os 
fins, nem as condições de sua existeneia. 

Quaesquer alterações que se fizerem na dita reforma de 
estatuto> não poderão ser tostas em vigor sem prévia appro
vação do Governo Imperia . 

Rodolpho Epiphanio de Souza Dantas, do Meu Conselho, 
Ministre e Secretario de Estado dos Negoeios do lmperio, 
assim o tenha entandido & faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em 17 de Junho de 1882, 61° da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Rodolpho Epi'}lhanio de Sou.::a Dantas. 

Estatutos da Sociedade Philantropica dos 
Artistas 

CAPITULO I 

DA ORGANIZ.~ÇÃO E FINS DA SOCIEDADE 

Art. f. o A Sociedade Philantropic:l. dos Artistas, fundada em 
20 de Junho de 1858, compõe-se de illimitado numero de 
socios d~ qualquer nacionalidade, comtanto gue residam na 
Côrte, onde é sua séde, dentro da área sernda por carros 
de ferro-carris urbanos ; em Nictheroy, Barreto e Icarahy ; ou 
nos suburbios por onde passam os trens d:t Estrada de Ferro 
D. Pedro li até ã estação da.; Officinas. 

Art. 2. 0 A sociedade tem por fim : 
§ 1. 0 Socorrer seus socios quando enfermos c impos

sibilitados de trabalhar. 
§ 2.• Auxiliar a passagem dos que, por grave enfermidade, 

ti. verem necessidade de retirar-se para fóra do lmperio. 
§ 3.• Concorrer para os funeraes dos socios. 
§ 4. 0 Estabelecer pensões para. as familias do ~ 

cerem. \_\OTH ;· '1 ··~ 
'~ • d..IAo. -. '. ~'\ " (";. 

~ v~·-~~ ' 
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CAPITULO li 

DA ADMISSÃO DOS SOCIOS 

Art. 3. 0 Para ser socio exige-se : 
§ 1. 0 Ser de condição livre e não estar pronunciado. 
§ 2. 0 Ser moriger,ldo. 
§ 3. 0 Ter meios honestos de subsi~tencia. 
§ 4. 0 Ter mais de 14 e menr1s de 50 annos. 
§ 5. 0 Estar no gozo de pel'feita >aude e não ter defeito 

phy-ico que de futuro o impo,sibilite de tntbalhar. 
§ 6. 0 Hesidil' dentro do . limite., nu t'~'.ados no art. 1 . o 

Art. 4. 0 A propo,~a par3, a admi-isão devet•a conter o nome, 
idade, nacionalidade, estado, profhc;ão e re ;idencia do proposto, 
e será assignada pelo proponente, que por ella ficará res
ponsavel. 

Art. 5. 0 A proposta, depois de lida em sessão do con,;elho, 
será remettida a commissão resp •ctiva para syndicar sobre 
ella e dü.r sen paré!cer na sP-guinte se;são. 

Art. 6. 0 Logo que a propost • fôr approvada, o to secret •rio 
officiar-á ao novo socio, communic:mdo-lhe que, no prazo de 
60 dias, contados da da.ta dessa communicação, deverá eatrar 
para o cofr<) social com a impo~t ·nci:J correspondente á joia 
e diplom<, sob pena de ficar de nenhum effeito a sua 
admissão. 

Art. 7. 0 Ninguem poderá ser admittido ao gremio social 
snm ter as condiçõns do art. 3o e seus paragraphos ; devendo 
os menores de 21 annos ser propostos por "ms pais, tutores 
ou curadores, os qu·10s se respons.tbilis·1rão por tod:ts as 
obrigações pecuniarias do menor. 

CAPITULO III 

DA CLASSIF!CAÇÃO, JOIAS, MENSALIDADES E REMISSÕES DOS SOCIOS 

Art. 8. 0 A sociedade compõe-se dcts snguint".s classes de 
socios : contribuintes; remido;; benemeritos ; bemfdtores, e 
honor;lrios. 

Art. 9. 0 São C>ntribuintf•s os que, dei'ois d~ approV;ldOs, 
éontdbuirem com a joia de 5$, si tiveJ:·.·m de 15 a 35 an11os de 
idad' ; e eolll a do 10:'5, si tiverem de :36 a 50, além de 1~ pelo 
dipluma e 1$ de ni'ensalidade, pag.J. sempre em trimestre 
adiantado. 

Art. 10. São remidos os que já gozam deste titulo, e ?s. que 
no acto d·t "ntrach contribuírem, além da respectiva JOl1 e 
diploma, cotn <t quantia de 120$, si tiviJrem de 15 a 35 anno!l 
de idade, IJ com a de 150$, si tiver9m de 36 a 50. 

Art. 11. São benemerit·)s os que já têm esse titulo e os que 
prestarem à sochldade rJbv:.tntes serviços, taes como : o de 
proporem 40 socios, desde que estes satisfaçam suas entradas ; 
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o de passarem bilhetes de qualquer b~neficiQ a favor da socie
dade, c quo produzam a quantia do 600$ ; o de fazerem o 
donativo da quantia de 250$, em parcelbs ou de uma só vez; 
e o de servirem no conselho tres annos consecutiYos, ou quatro 
intorc:lh.ios, som que faltem a m lis de seis sessões em cada 
anno social. 

Art. 12. São bemfeitores os que jà possuem este titulo e 
os que alcançarem ou venham a alcançar o titulo de bene
merito mais de uma vez. 

Art. 13. São honorarios os que, não fazendo parte da 
sociedade, se recommondarem por serviços distinctos a ella 
presta 'os e apreciados pela assemblea geral, em vista de 
proposta do conselho administrativo. 

Art. 14. O socio honorario que quizer gozar dos soccorros 
garantidos nestes estatutos poderá remir-se, quali1uer que 
seja sua idade, com a f!Uant~a de J20$, ou contribuir com a 
mensalidade de 1$, paga em trimestre adiantado, dispensada 
a joia de que trata o art. go, adquirindo assim todos os direitos 
e vantagens estabelecidos nestrs estatutos para os c:mtri
buintes. 

Art. 15. O socio qu·~ tive:· ent1·ado pa:·a a sociedade antes. 
de approvad··s estes estatutos pelo Govomo Imperial poderá 
rrmir-so, qu:clqu•n· '{Ue seja a sua id::de, com a quantia de 
100:-j;, levr,ndo-se-lhe em conta para esse fim :)O 0 /o das 
mensalidadrs que houve~ pago, uma vez que esteja comple
tamente quito de ob1·igações pocuniarias ou compromissos e 
não tenha recebido beneficencia alguma da sociedade. 

Art. 16. O soei o qu • entrar par;' a sociedado depois de 
approvados estes estatutos pelo Governo Imperial e quizer 
mais tarde remir-se pa.~ar:i, seguncb '~ idade com clue foi 
admittido na wwlidade de conlribuinle. a f{tJantia estipulada 
no art. 10. l·~vando-se-lhe em conta 50 °[0 das mensalidades 
que houver pago, uma \·ez •Jne esteja completamente 
quite com a sociedade e não haja recebido l:leneficencia 
alguma. 

Art. 17. Todo o socio que tiver recebido beneficencia e 
quizer remir-se indemnizarà primr)iro a sociedade de todos 
os socconos que houver recebido, satisfazendo depois, conforme 
as condições dos artigos r'm que estiver comprehendido, as 
obrigaçõ"s exigidas para realizar a remissão. 

Paragrapho tmico. A solicitação do diploma, que custara 1$, 
é condi9ão ess~ncial para que o socio, qualquer que seja a_sua 
categor1a, possa gozar dos soccorros que lhe são garantidos 
nos presentes estatutos. 

CAPITULO IV 

DOS DEVERES DOS !!OCIOS 

Art. 18. E' dever de todo o socio effectivo: 
§ f.o Comparecer ás sessões da assemblea geral, quando 

legalmente convocadas. 
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§ 2. o Aceitar e exercer com dedicação os cargos para que 
fôr eleito ou nomeado, não podendo escusar-se sem motivo 
justificado, salv@ no caso ile reeleição. 

§ 3. o Aceitar bilhet(ls, na esphera de suas circumstancias, 
para os beneficios promovidos em favor da sociedade, quando 
lhe forem remettidos pelo conselho administrativo. 

§ 4. ° Communicar por escripto ao 1 o secretario, quando 
mude de estado e de residencia, ou <]Uando altere o n~>me, 
apresentando neste ultimo caso documento que prove tal 
alteração. 

§ 5. o Concorrer, por todcJs os meios ao seu alcance, para o 
engrandecimento e prosperidade da sociedade. 

§ 6. 0 Pagar as suas mensalidades em trimestres adian
tados. 

CAPITULO V 

DOS DIREITOS DOS SOCIOS 

Art. 19. Todo o socio etfectivo bm direito: 
§ 1. 0 Dr, gozar dos soccorros garantidos nestes rstatutos, 

estando quite tanto de mtmsalidades como de outrJs quaesquer 
ol>rigações,seis mezes depois de paga a sua joia de en
trada. 

§ 2. 0 De remir-se de rnensalidade5, quandJ lhe convier, 
de conformidade com o que detei·rninam os arts. 10, 15, 16 e 17. 

!íj 3. 0 De apresentar à asstlmbléa geral qualquer queixa ou 
reclamação sempre qu' ''ntender qu; o conselho lhe falta 
com a devida justiça, ou quando estiverem sendo infringidos 
estes estatutos. 

§ 4. 0 De propôr· por escripto ao conselho qualquer· me
dida de int~resse social, ou dirigir-lhe queix~ ou represen
tação a bem de seus direitos. 

§ 5. 0 De reclamar a convocação da assembléa geral em 
petição a~signada por 30 socios quites, declarando circum
stanciadamente os motivos que tem para isso, c0nvocação que 
não podera ser· negada pelo presidente, nem demorada por 
mais d~ 15 di1s, sob pena de ser ella feita l~galmente pelos 
requerentes. 

§ 6. 0 De isentar-se do pagamento de mensalidades, quando 
se I"etire pai"a fóra do Imperio, ou dos logares designados no 
art. 1°, comtanto que esteja quite e officie nesse sentido ao 
conselho ; não recebendo, porém, beneficencia alguma em
quanto estiver ausentP, sendo, além disso, obrigado a com
municar o seu regresso no prazo de 30 dias, afim de se 
contar da data dessa communicação os tres mezes precisos para 
que possa de novo gozar de qualquer beneficencia. Si c?m
municar que se ausenta e não o fizer, ou, si, voltando, de~xar 
de officiar no prazo do 30 dias, só gozará dos soccorros esbpu
lados nost(>s estatutos si pagar todas as mensalidades atraza-
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das e estivet· nas condições do art. 3• § 5•, uma vez que 
tenham decorrido sais mezes, contados da data da quitação. 

§ 7 .o De votar e ser votado para os cargos administra
tivos c commissões, exceptuando-se: 

1.• Os que se acharem percebendo soccorros da sociedade; 
2. 0 O!i aasentes que, t~ndo voltado, não houverem commu

nicado o S3U regresso, na fórma do§ 6° ; 
3. o Os menores de 18 annos ; 
4. 0 Os que não sJuberem ler, nem escrever, os quaes eó po· 

derão votar ; 
5.• 0> que estiverem em debito para com a sociedade por 

quantias provenientes de bilhetes de beneficio, ou por dinheiros 
que lhe tenham sido confiados para pagamentos, e que estes 
não se effectuassem ; 

6. o Os que não estiverem quit~s. considerando-s~ como 
taes todos os que deverem menos de 30 dias, salvo no i• trimes
tre do anno social, no qual sera reputado quite o 'lue dever 
menos de 60 dias. 

CAPITULO VI 

DAS PENAS DOS SOCIOS E!\[ GERAI. 

Art. 20. O sacio que não estiver quite com a soci2dade, de 
conformid~e com o disposto no art. 19 § jo e ns. 5 e 6 do§ 7•, 
não poderá gozar de nenhuma das regalias estabelecidas nestes 
estatutos. 
· Art. 21. Perdem os direitos de socio e jamais poderão 
fazer parte da sociedade: 

§ i. o Os que, abandonand·J os meios honestos de vida, se 
entregarem á pr.üica de actos reprovados. 

§ 2.o Os que tentarem directamente destruir a sociedad~, 
ou lançarem mão de meios dos quaes resulte o seu clescre
dito, já fazendo desligarc.m-se socios, já concorrendo para 
que não sejam admittidos outros . 

§ 3.• Os que forem condemnados por crimes contra a honr<l, 
a vida ou a propriedade. 

§ 4.• Os que extraviarem qu<llquer quanth ou objJcto de 
valor pertencent') á. sociedade, quando amigavelmente não 
queiram indcmniz~l-a e se torne preciso havei-os judicialmente. 

§ 5. o Os que por fllsas informações conseguit·em entrar 
p~ra a socied,lde sem t3rem 3,s condições exigidas no art. 
3• e seus p:1ragraphos, comtanto que isso se verifique antes 
de decorrido um anno depois da approvação. 

Art. 22. O socio que se atrazar no pagamento de mensJli
dades por mais de um anno ser:i considerado como tendo re
nunciado os direitos sociaes ; mas, si em qualquer tempo quizer 
saldar o seu debito, requererá ao conselho, provando que atra
sou-se por motivos independentes de sua vontade, e, si, depois 
de nova syndicancia,verificar-se que elle se acha comprehendido 
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nas disposições do §5° do art. 3°, ser:i attendido desde que 
pagar todos os atrazc1dos, não podendo, porém, gozar de nenhum 
dos soccorros estabelecidos nestes estatutos senão depois de 
decorridos seis mezes da data de sua quitação atrazada. 

Art. 23. Os socios que forem desligados da sociedade ou 
quo della se retirarem espontaneamente não poderão re
clamar quantia ou objeclo ,1Jgum com que t"nham <>ntrado 
para a sociedade, salvo si tiverem adiante: elo dinheiros ou em
prestado objectos, pois nesses casos lhes serão r-~·stituidos. 

CAPITULO VII 

DOS PODERES D.\ SOCIEDADE 

Art. 24. São poderes d~ sociedade, quando legalmente 
constituidos : 

A assembléa geral, com 30 socios peln menos, como deter· 
min~ o art. 26. 

O conselho administrativo, logo true estejam reunidos 11 
conselheiros. 

CAPITULO VIII 

DA ASSEMBLÉA GERAL 

Art. 25. A assembléa geral é a reunião elos socios quite~, na 
fórmct do disposto no§ f o e ns. 5o 6 elo art. 19 § 7o, e funccio· 
nar:i o:·diu,.riamente tres vezes po1· anno c extraordinctriamente 
quando o bem social o exija, ou quando requerida de confor-
midade com o § 5° do art. 19. · 

Art. 26. A assembléa geral não podera funccionar com me
nos cb 30 socios quit!S, salvo si, em duas reuniões seguidas 
e l~galm"nto convocadas,- e uma hora depois da ,;nncmciada, 
não houver numero, porque então se far-á 3a convocação, 
precedida dos respectivos annuncios, declarando-se que ella 
funccionara qualquer que seja o numero de socios que com
pareça. 

Art. 27. As reuniõe> da assembléa geral ordinaria 
effec tuar-se-hão: 

§ f. o A fa no penultimo domingo do mez de Julho de cada 
anno, para ouvir a leitura do relatorio e do balanço geral, q_ue 
serão affectos a uma commissão de tres membros, eleita 
em acto continuo, á qual serão enviadas quaesquer queixas 
ou reclamações que tenham sido dirigidas a mesma assem
bléa geral. Não poderão ser eleitos para esta commissão os 
membros do conselho, ainda mesmo os que, por qualquer 
motivo,. não tenham complCtaclo o anno dll administração . 
. · § 2.o A 2a para ouvir a leitura, discutir e votar o parecer 
da· m€sma commissão, o qual deverá ser apresentado dentro 
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do prazo de i5 dias e para eleger· o conselho administrativo, 
que será composto d; 21 membros, inclusive o thesoureiro, 
que será indicado especialmente .. 

§ 3.• A 3" no dia i5 de Agosto, para a posse dá nova admi
nistração e para a entrega dos diplomas de benemeritos, 
bemfei tores ·e honorarios ; não se podendo· tratar nessa reunião· 
de outro assumpto que não s"lja concernente· ao acto so
lemne da posse e da entrega dos diplomas. 

§ 4,o As assembléas geraes serão presididas· por· um socio· 
eleito ou·acclamado··na occasião, o qual·convidará outros dóus· 
para servirem de i o e ·2• secretarias, niio devendo a escolh~t;, 
quer de um quer de outros, recahir·em membros dó conselho 
ou empregados estipendiados da sociedade; 

Art. 28. CompetrJ áassembléa geral: 
§ L• Eleger o seu presidente, os· membros dá. nova admi

nistração e os da commissão de exame dé contas ele que: 
tratam os §§' i•,. 2° e 4° dó art. 27. -

§ 2. o Ouvir a leitura di acta. de sua. ultima sessão ; apJlFo-· 
var ou emendar sua redacção, dJ accô:·do com o que tive!."' 
deliberado anteriormente com relação a dla. 

§ 3.• Discutir, approvar ou ri!jeitar o parecer da commissão· 
de exame de cont:ls ; bem assim quaesquer· prop,ostas. apre.,... 
sentadas ou mc·didas tomadas. pela administração. 

§ 4. o Tomar conhedmen to das suspensões impost::ts pelo. 
Col.dtJ.li!O. "'·'uüa,strativo, e julg,a.r da justiça. ou. injustiça do 
act~J .. 

§.i:>. o Ouv;r toda,; a> gueixas ou. N[)resentações que lh~ 
forem dirigidas, quer drrectam;nt~. quer. em gráo de. re
curso, r:-sol<;endo~as com c:~lma e pru:lencia. 

§: 6.• Autorizar. a ref.Jrma. dos.- estatuto-s, quando julgar: 
necessaria, sujeitando-a, àepois' de.discntida e v.:-~tada,. á. appro-:-
vação do Governo Imperial. · 

§ 7.• Confirmar ou rejeitar. a conc3s.são dos titulos de que 
trahm os arts. H, 12.e 13, e. fazer a entrega dos diplomM,. 
quando confirmada a concessão. 

§. 8.• Demittir os membros do conselho arlministrativo quan
do exorbitem de suas attribuições. 

§ 9. 0 R')Solver sobra a venda de. apolic ·s. ou sobre a.liquida• 
çã1 da sociedade, quando para isso houverem moti.vos pondero
sos, os quaes serão expostos pelo conselho em assembléa geral 
extraordinaria, para esse fim c:mvocada com oito dias de ant3-
cedencia, por annuncios consecutivos publicados- nos jorna2s 
de maior circulação, comtanto que se. achem pre·;en.tes a essa 
reunião dous terços dos socios quites. 

§ iO. Providenciar sobre todos os casos- em que. faltar com
petencia ao conselho administrativo; comtanto que não ultra,. 
passe as disposições destes estatutos •. 

Art. 29. Nas assembléas geraes extraordinarias não se p~ 
derà tratar de outro as;umpto que não s~ja o ue m ti vou a 
reunião, salvo s.i fôr requerida e vota:la urge · 'ff~ 
de outro. ,~\.\Ü N t(]A 
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CAPITULO IX 

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

Art. 30. A sociedade será administrada por um cons3lho 
·composto de 21 membros, eleitos annualmente por maioria re
Jativa de votos, de accôrdo com o disposto no § 2o do art. 27. 

§i. o As vagas que se derem na directoria serão preen
chidas por membros do conselho, guardada a substituição 

·estabelecida nos diversos artigos do capitulo X, salvo si fôr 
a de thesoureiro, porque então convocar-se-ha a assembléa ge-
;ral para nomear o substituto. . 

§ 2. 0 Quando, na hypothese antecedente, e por falta de 
.supplentes, não se puder preencher a vaga que se der no con
selho, este convidará. um dos socios tituhres para occupar o 
logar vago, comtanto que os convidados neste caso não exce
dam de cinco, porque, excedendo, convocar-se-ha a assembléa 
geral para eleger todos os membros qu:} faltarem. 

Art. 31. São attribuições do conselho administrativo: 
§ f. o Observar e fazer observar estes estatutos. 
§ 2. o Prestar ou fazer prestar com promptidão .e justiça os 

soccorros garanHdos aos socios. 
§ 3.o Ouvir e deferir como for de direito as reclamações 

feitas pelos socios. 
§ 4.o Eleger d'entre seus membros, em sessão especial, o 

presidente. o vice-presidente, fo e 2° secretarias e o procu
rador, bem assim as commissões de que trata o art. 40 e as 
que for3m necessarias. 

§ 5. o Reunir-se duas vezes por mez, nos dias que forem mar
cados, e extraordinariamente sempre que fM avisado pelo f o 

secretario, de ordem do presidente ou de quem suas vezes 
:fizer. . 

§ 6. 0 Tomar contas ao thesoureiro no :fim de cada trimestre, 
ou quando julgar conveniente, approvando-as ou rejeitando-as, 
depois de ouvida a commi2são de contas. 

§ 7 .o Suspender o thesoureiro ou qualquer outro membro 
da administração quando não cumpram as attribuições de que 
forem encarregados, submettendo o seu acto à assembléa ge
ral, que dever:i ser convocada logo, si a suspensão fôr do the
soureiro. 

§ 8 ,o Accusar, perante a competente autoridade do paiz, 
a qualquer membro da administração, ou a qualquer socio, 
quando deft•audarem o cofre ou os bens e valores da socie
dade. 

§ 9.o Ordenar a convocação da assembléa geral extraordi
naria todas as vezes que fôr requerida, de accôrdo com estes 
estatutos, ou quando julgar necessaria a bem dos interesses 
sociaes. 

§ 10. Organizar e submetter a discussão e appc-ovação da 
assembléa geral um projecto de regimento interno, que não 
offend:t as disposições dos estatutos, para regular as S3SSU3s, 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 819 

quer do conselho, quer da mesma assembléa, e para estabele
cer as obrigações de qualquer commissão. 

§ H. Autorizar todas as despezas legaes, as quaes só serão 
pagas á vista de ordem lavrada pelo 1° secretario, na qual o 
presidente porá o respectivo -pague-se. 

§ 12. Tomar as medidas que forem necessarias ao bom an
damento social, comtanto que não vão de encontro aos esta
tutos, e providenciar sobre as occurrencias que se derem, e 
não tenham sido previstas nos mesmos estatutos, dando logo 
conta á assembléa geral. 

§ 13. Conferir os títulos de benemeritos, bemfeitores e ho
norarios, de que tratam os arts. 11, 12 e 13, sujeitando-os á 
approvação da assembléa geral. 

§ 14. Impor aos socios as penas estabelecidas nestes estatu
tos, com recurso para a assembléa geral, quando se tratar de 
eliminação ou perda de direitos sociaes. 

§ 15. Apresentar annualmente á assembléa geral, por in
termedio do presidente, um relatorio circumstanciado de todas 
as occurrencias e actos administrativos. 

§ 16. Nomear e demittir o escripturario da sociedade, o 
qual será sempre socio e estipendiado pelos cofres sociaes, 
afim de encarregar-se da escripturação, tanto da secr()taria 
como da thesouraria, debaixo da direcção dos respectivos 
funccionarios ; marcar-lhe o vencimento, que só poderà ser 
augmentado com approvação da assembléa geral , podendo 
suspendel-o ou demittil-o quando não cumpra com as obriga
ções que lhe forem impostas, salvo qualquet· outra pena em que 
possa incorrer. 

§ 17. Designar, emquanto não se reunir a assembléa ge
ral, quem deva substituir o thesoureiro, quando este fallecer, 
fór suspenso, ou resignar o cargo. . 

Art. 32. São supplentes do conselho os immediatos em vo
tos, estando quites, uma vez que tenham obtido pelo menos 
cinco votos, e serão chamados nos casos: 1o, de renuncia do 
cargo; 2°, de falta a tres sessões seguidas, süvo unicamente 
por molestia; 3°, de fallecimento, doença prolongada ou pri
são ; 4o, de atrazo no pagamento de mensalidade; ou de qual
quer outra obrigação pecuniaria que tenha para com a so· 
ciedade. · 

Paragrapho 1:mico. Não ser:i ~onsiderada sessão constituid:t do 
conselho administrativo aquelh a que não comparecer.~m, pelo 
menos, 11 de seus membros. 

CAPITULO X 

DAS 0BRIGAÇÕE3 DA DIRECTORIA 

Art. 33. A directoria, que é a executora das deliberações do 
conse!ho,_ é tamb.e~ competente para assignar procurações, 
autonzaçoes, petlçoes ou outros quaesquJr documentos que 
tenham de ser dirigidos as autoridades do paiz. 
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.À:rt~ 34'. Compete ao presidente: 
§ f. o Presidir ás ses~õ~s do· conselho; dirigir a ordem dos 

tra:balhos pela maneira.de~erminada· nestes estatutos e no regi
mento intcrn·o·; dar o competent'e andamento ao· expediente; 
manter a. ordem nas sessões, podendo fazer retirar do récinto 
cpalquer conselheiro ou socio que as perturbe. 

§ 2',o Cumprir e fazer cumprir estes estatutos e os regula
mentos que delles dimanarem, velando pelos interesses sociaes 
e attendendo ás reclamações que lhe forem feitas. 

§ 3. 0 Apresentar :i ass3mblêa geral o relatorio de que trata 
o art. 3f § 15. · 

§ 4. 0 Mandar convocou· as rauniões da assembléa geral e 
do conselho, na conformidade do que fór por este resolvido. 

§ 5,o Rubricar todos os livro,, documentos, balanços, balan
cetes e ordens expedidas. 

§ 6.0 Dar as providancias precisas, na falta de reunião do 
eim>selho1 nos casos urgentes de: enfermidade ou morte de 
qaalqaer socio. 

§ 7. 0 O'rdenar a entrega das beneficencias aos socios que a 
ellas tenham direito. 

§ 8:• Maniar passar as certidões requeridas e dar conheci
m-ento· aos interessados das deliberações do conselho. 

§ 9.o Despachar tod'os os requerimentos, propostas, indica
ções, etc., qne nã0 depen-lam de deliberação dr1. assemblêa 
geral ou . do' conselho. 

§ 10·. Auto!'izar por· si as despezas não excedentes de 60$000. 
§ 11. Examinar e providenciar sobre quaesquer faltas que 

Jlotár nos trabalhos d.t secretaria e thesourarh , ouvindo os 
respectivos chefes. 

§ 12. Nomear as commissõ3s extraordinarias que forem neces
sa.rias. 

§ 13. Representar a sociedadade, sempre que fôr preciso, ou 
:&zel-a representar por commissões, quer de membros do con
selho, quer de socios, quando houver impossibilidade de reunir 
de prompto alguns conselheiros. 

§ 14. Assignar, com os membros da mesa, as procul'ações, 
requerimentos ou officios que tenham de s;r apresent::~dos a 
qualque·r autoridade do paiz. 

§ 15. Submett3r a discussão do conselho os requerimentos, 
propostas ou ind:cJções que, em nome collectivo, forem dirigi
dos ao mesmo cons3lho. 

§ 16. Convocar por si a reunião (h assembléa geral quando 
em tres sessões seguidas o conselho, legalmente avisado, não 
se reunir em numero sufficiente. 

Art: 35. Compete ao vice-presidente : 
§ 1. o Substituir o presidente em todos os seus impedimentes, 

e:om todas as attribuições e respons<:tbilidade, salvo nos casos 
de· demissão, au,encia prolongada ou falleciment'), porque então 
fJ conselho poderà proceder a nova escolha, como permitte o 
'§ 4° do art. 31, si ~.ssim o julgar conveniente. 
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ArL 36. Compete ao 1° secretario : 
§ 1. 0 Substituir o presidente, na mesma conformidade do dis

posto no§ 1• do artigo antecedente, na falta do vice-presi
dente. 

§ 2.0 Annunciar, quando lhe fór ordenado, as reuniões à& 
assemblé:oL geral.e do conselho, design3.ndo o dia, hora e logar. 

§ 3. 0 Organizar .a matricula de todos os socios com os dize~ 
de que trata .o art. 4•, indicando as datas em que elles foraJ;!l 
approvados. 

§ 4. 0 Ter em dia e sempre bem organizada a escripturação 
da sociedade. 

§ 5.° Fazer a leitura das actas e do expediente nas sessões do 
conselho, e proceder á chamada dos sacios pelo livro de presença, 
antes de eleita a mesa da assembléa geral. 

§ 6. 0 D<1.r conhecimento por escripto das deliberações do con
selho, quando se referirem a requerimentos ou representações, 
expedindo com brevidade tJdos os officios, avisos, circulares e 
diplomas ou qualquer outro expediente que não seja da compe
tencia do secretario da assembléa geral. 

§ 7. 0 Passar as certidões requeridas, depois do despacho do 
presirlent.", c·Jl'ra,1d') de c~.da um:1. 2:3, que entregará l!.O th.e
soureiro como receita. 

§ 8. o Fazer os pedidos de tudo quanto fôr necessario para o 
exp·~dicmte da sociedade e lavrar todas a~ ordens relativas a. 
pagamentos, entrega de beneficencias e ouiras, quando legal
mente autorizadas. 

§ 9. 0 Inventariar e escripturar em livro es;'ecial as ap1lices, 
moveis ou valores pJrtencentes :i. sociedad~. 

§ 10. Mencionar na matricula de que trata o§ 3° os sCJccor
ro> que os socios tiverem recebido, com declaraçã~ da data em 
que ell .s começaram e terminaram, bom assim os que nlio 
foram solicitados pelos socios quando enf'rmos. 

§ 11. Abrir, numera1· e classificar todos os livros e docu
mentos pertencentes :i. sociedade, sendo responsavel pelo extra.. 
vio delhs. 
· § 12. Det9rminar e dirigir o trabalho do escripturario, que 

ficará sr:>' sqas ordens, e a quem dar:i. o attesbdo de frequencia 
para rcc:::IJ)'i·J G.o vencim ,nto. 

§ 13. P.ssignar, com os membrJs da directoria, o.'> papeis 
de quCJ tr.'.ta o§ 14 do art. 34. 

Art. 37. Compete ao 2• secretario: 
§ i.• Subst:tuir o 1• secretarlo em seus impedimentos ou 

faltas, menos qu::mdo t"·nha de assumir a presidencia. 
· § 2. 0 Tomar os aponbmentos precisos para redigir as acta~ 
das sessões do conselho, as quaes regislra~{, em livro especial, 
de~ois de approvadas c assignadas pelo presidente e i 0 secre
tariO. 

§ 3.0 Assignar os papeis a que se refere o § .14 do art. 3t!l. 
Art. 58. Compete ao thesoureiro: 
§ f. o Comparecer a todas as sessões, quer da assembléll 

geral, quer do conselho, e dar, verbalmente ou por escripto, 
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todas as explicações que lhe forem exigidas relativamente á 
thesouraria, pela qual fica sendo o unico responsavel. 

§ 2. o Receber e ter sob sua immediata responsabilidade 
todos os dinheiros, títulos, valores e objectos pertencentes á 
sociedade. 

§ 3. 0 Entregar os soccorros, ta:ato ordinarios como extra
ordinarios, e fazer todos os pagamentos necessarios, quando 
legalmente autorizados, na fórma dos §§ 11 do art. 31 e 10 do 
art. 34, apresentando trimensalmente ao conselho, ou quando 
este o exigir, um balancete da receita e Glespeza effectuada, 
e no fim do anno social um balanço geral, que será annexo ao 
relatorio da administração. 

§ 4. o Proceder ou m::mdar proceder i cobrança de todos os 
dinheiros da sociedade, e fazer a compra de apolices, 
quando competentemente autorizado. 

§ 5. 0 Recolher a um 'estabelecim<3nto bancario, da escolha 
do conselho, e em nome da sociedade, todas as quantias que 
receber até que cheguem para a compra de apolices, devendo 
apenas conservar em seu poder, para as despezas sociaes, a 
quantia que fôr no cessaria, a qual não excederá de 800$000. 

§ 6. 0 Pagar na sala da sociedade, nos dias 1 e 2 de cada 
mez, de accôrdo com o que esta determinado nestes estatutos, 
as pensões e beneficencias vencidas. 

§ 7. o Apresentar, sob sua inteira resp'msabilidade, um ou 
mais socios p:1r.t fazer a cobrança da sociedade, menos a dos 
juros de apolices, arbitrando por esse trabalho, com approva
ção do conselho, uma porcentagem do 10 °/0 s1bre as mensali
dades, e de 5 °/0 sobre as jJias e remissões recebidas; e pela 
entrega do expediente da secretaria e thesouraria, a que serão 
obrigados, mais uma grati1icação, que nunca será menor de 
15$ mensaes. 

§ 8.° Communicar ao conselho todas as vezes que substituir 
algum cobrador, dando os motivos, afim de se fazerem as 
respectivas notas no livro de matricula. 

§ 9.o Assignar os papeis de que trata o§ 14 do art. 34, salvo 
as procurações que lhe conferirem podaras. 

§ 10. Ter, para a boa organização e clareza da escripturação 
a seu cargo, os livros que julgar necessarios, e que indicará 
ao conselho para lhe serem fornecidos, depois de numera
dos, abJrtos e rubricados, como está estabelecido. 

Art. 39. Compete ao procurador : 
§ f.o Representar a sociedade em Juizo, quando para 

isso fôr autorizado pelo conselho. 
§ 2,o Zelar de todos os negocios sociaes de que fôr encar

regado. 
§ 3.o Assignar todos os papeis de que trata o § 14 do art. 34, 

menos aquelle que lhe outorgar poderes. 
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CAPITULO XI 

DAS COMMISSÕES 

Art. 40. Além da commissão de exame de contas, eleita pela 
assembléa geral, a q~al tem por dever examinar o relatorio dos 
trabalhos administrativos do anno findo, balanço geral da re
ceita e despeza, contas, propostas, queixas, representações que 
forem apresen ladas e toda a escripturação da sociedade, dando de 
tudo parecer cir-cumstanciado, haverá mais as seguintes: 

1. a Commissão de syndicancia ; 
2.a Commissão hospibleira; 
3."' Commissão de contas. 
Art. 41. Compete ã commissão de syndicancia, que será. 

composta de seis membros : 
§i, o Verificar si os propostos para socios têm os requisitos 

exigidos no art. 3° c seus paragraphos e dar p3.recer por 
escripto a to'll respeito, declarando, sempre que nr possível, 
os motivos em que se fundou para aconselhar a não approvação 
da proposta. · 

§ 2. 0 Arbitrar para todos os effeitos sociaes, com approva
ção do conselho, e na falta de prova official, a idade dos
propostos, quando a indicada pelo proponente não estiver de 
accôrdo com a que apresentar o candidato. 

§ 3. 0 Syndicar com todo o criterio sobre todos os requeri
mentos, queixas, denuncias, ausencia e regresso de socios que 
lhe forem remettidos, por ordem do conselho ou do presidente, 
e por intermedio do f o secretario, dando minucioso parecer por 
escripto, o qual devera ser assignado, senão por todos os mem
bros, ao menos por sua maioria. 

Art. 42_. Compete á commissão hospitaleira, que será 
composta tambem de seis membros : 

§ 1. • Entregar as bene:ficencias aos socios enfermos, con
forme a categoria de cada um, sempre em quinzenas adianta
das e segundo as guias que para esse fun lhe forem remettidas. 
pelo f o secretario, comtanto que os socios residam na :irea 
marcada no art. 1• destes estatutos. 

§ 2.• Transmittir ao conselho as queixas, reclamações ou 
pedidos dos enfermos. 

§ 3. 0 Exigir do socio enfermo, quando tenha qualquer des-
confiança, a apresentação de attestado do seu medico assistente, 
ou qualquer outro documento que prove achar-se elle em 
tratamento ; podendo, no caso de duvida, requisitar do conselho 
que o mande examinar por um medico de confiança. 

§ 4.0 Suspender a bene:ficencia a _qualquer socio quando jul
gar que elle não está no caso de a receber, dando·lhe disso 
conhecimento, communicando por escripto ao conselho os 
motivos em que se fundou e as razões que teve para assim 
proceder, communicação que deverá ser assignada por todos 
ou pela maioria da commissão. 
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§ 5.0 Prestar ao conselho as devidas informações sempre 
que hajam queixas ou reclam:1ções relativamente aos soccorros 
·e ao modo de os distribuir; bem assim a respeito das altas que 
der aos enfermos. 

Art. 43. c~mpet3 à commissão de contas, que deve;·à ser 
de ·tres membros : 

§ 1." E:.::1w.in~!' e dar 1_.u,r_;cçr pVi' eS(;l'~pl.v SJUI·~ í.vJ•._~o os 
papeis concernentes à thes·mraria, quer sejam . balancetes, 
conttts, ou documentos de despeza, quer sejam proposta>, r~

. querimentos, qu ~ix.as, denuncias ou representações, desde 
que lhe forem remettidos pelo cons Jho ou pelo presid•~nt'}, 
por intermedio do f o secretado, p :d.endo tambem, quando 
julgar cnnveniente, examinar os livros, recibos, talões, guias 
d·JS cobr·adores e cadernetas da commissão hospitaleira, inf)r
mand.J ao cons •lh' e propondo as medidas qae ent•mder 
acertadas. sempre que encontrar irregularidades. 

§ 2.0 Pr.,p·:,r, dentr l das disposições destes r'Statutos, as 
provid,ncias q 1e julgar c•mvenir;ntes, tant' para economia 
e fiscalisaçã' d .s dinheiros da sociedade, com0 para augmento 
de seu cDpital. 

Art. 44. As commissões de quo tr:ta a ultima part•J do 
art~ 4'1 r·:·nnil·-s~ahão~ 1_lP.Jn mP.no~; 1~m~. VA~ !'0!' ~~'7 7 ~~ ~~-b d!t 
sociedade. a fim de redigirem os pareccr:~s qu·) trmham de du, 
os quaes d 'nrão ser assignados sempre por rfiàioria, podendo 
qualtjuer dos membros div:)rg;mt<Js assignar-sl vencido ou dar 
parecer em s:;paraclo. 

CAPITULO XII 

DOS SOCCORROS E)I GER.\L 

Art. 45. O socio que, seis mcz $ depois de t ·r pago a 
resp·lctiva joia, estiv:;r quite dn mensalidades ou quaesqu :r 
outras obl'igações, tem direito, quando, por molostia ou 

·desastre, ficar impossibilitado de trabalhar, a ser soccorrido, 
emquanto enfermo, com a beneficoncia de 20$, a qual SC)rá de" 
25$ pa!':> o brmem~riéo e de ::lO$ para o bemfe!tor, p~g~,f: em 
quinz na; .lJiantadt~s, logo quo r0qneira ao presid.:nte '-' p1·ove 
estar quit ·. 

Art. ~6. Os socios que se recolherem, quando enfermos,. aos 
hospitaes, ordens terceiras ou casas de saude só r0ceberão as 
beneficenci:;.s de~ que trab o artigo antecedento quando ti
verem alt:•., o que será verificado peb. commL,são hospitaleira, 
salyo o caso d·~ terem família, porque então serà a uene
nccncia entregue a esta em su:~ residencia, si for na área ~e 
que trata o art. f o, e si assim o exigir préviamente o soc10 
enfermo. 

Art. 47. O sodo que, por moles tia, dr)sastre ou avançâdct 
idade, ficar impossibili bdo de trabalhar por toda a vid L terá 
·direito a uma pensão de 15$, a qual serà de 18$ para o be
nemerito o de 21$ para o bemfeitor. 
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Art. 48. O socio quo durante um anno r."ceber beneficen
cia., ou aquelle que soffrer molestia incuravel, provada com 
attestaclo medico, ainda que não haja decorrido o anno, será 
considerado invalido, e, como tal, perceber-a sómente o que 
esta marcado. no art. 47, precedendo para isso proposta da 
commissão hospitaleira. A beneficencia neste caso cessará. 
logo que d ô.Sapparecer o motivo da invalidez. 

Art. 49. O socio que estiver nas condições dos de que trata 
o a.rtigo antecedente, e por especulação der-s~ por curado 
antes de expirar o prazo de um anno para não passar pa.ra 
o quadro dos invalides, só será soccorrido com nova benefi
cencia depois de decorridos seis mczes, s:1lvo si, allegando 
a mesnn n10lestia, quizer receber a b·meficencia como inva
lido que era. 

Art. 50. O socio que, com attestado de medico de confiança, 
provar necessidade d ·~ retirar-se da Córt'l ou do lmpe~io, rece
borã por uma só vez a importancia de dous mez.Js c meio de 
bcneficr;r.cia adiantados, logo que requ o ira e prove estar quite, 
devendo porém apresentar o bilhet0 de p::tssagem ou o passa
porte, nc caso d·J sahir do lmperio, e indicar o logar para onde 
se r<> ti,.~ . .,; r<imf)lf''l'11Emte s~.hir ila C'.Mte. Fie~ r,; ili~N~nl;~ilo 

de pLA.g·z.r' i~..:.nsu.lila.J.ea dur~nlc a n.usettciJ., m~ nffc gvz;::..rã 
de soccori'O r.lgum senão decort•idos 90 dias depois que commu
nicar o seu regresso e caso esteja quite. · 

Art. 5i. O socio que fallecer nas condições exigidas para 
percepção d~ b, neficencias e pensões, residindo na área 
marc:td;;. no art. fo, tem direito a quantia de 5U$, para au:xilio 
de seu funeral, a qual será entregue, qua~1do req.ue~ida no 
prazo de oito dia', contados do fallecimonto, por pessoa da 
familia ou outra qualqut~r idonea e jnsuspeita á administração, 
desde que apresente certidão de obito ou bilhete da empreza 
funerada, d'onde conste que pagou as despeza.s do funeral. 

Art. 52. O socio qt:e ti>er pago mensalidades por espaço 
dJ ciRco annos, sem que tenha du:'ante esse tempo recebido be
neficencia alguma, achando-se completamente quite com a 
soci·:dad·), adquire o direito de d 3ixar a sua familia uma 
p~nsão mensal d-, 10$; de· 12$, si o socio fór benernerito ; de 
14$, si for bem feitor; p~ilcn<ló tambem g-oz:1r do m"sr.n dirdto 
os que ti verem recebido benefi.:encias e e;a vid:l indewnizarern 
a sociedade de tudo quap.to hajam recebido. 

Art. 53. As pen~ões de que trata o artigo antec3dente, 
serão pagas na seguinte ordem: 

§ 1. 0 A' viu va emquanto se conservar- neste estado e com 
honestidade. 

§ 2. 0 Aos filho~ e filhas, legítimos ou le<>itimados; a estas 
emquant l solteiras e até .21 annos; si se 

0
conservarem com 

hone>tidade ; e áquelles até 16 annos, si antes não e.;Liverem 
empregados. 

Art. 54. As viuvas e filhos de socios que tenham f<1llecido 
sem ind<.'mnizar a ,sociedade das beneficencias recebidas po-
derão gozar da pen,ão e5tabelecida no art. ue 
entrem para.os cofres sociaes com as qu ~\JO'ilV 

~~ 
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rem recebido de beneficencia, comtanto que provem que o 
fallecido estava quite de mensalidades. 

Art. 55. As pensões estabelecidas no art. 52 serão pagas na 
sala da sociedade, nos dias já designados, aos propri0s pen
sionistas, e as que não forem reclamadas por espaço de tres 
mezes serão consrderadas como renunciadas, salvo si: houver 
communicação de que, por motivo justo ou molestia provada, 
deixaram de ser procuradas, porque nesse caso a pensiio será 
entregue ao pensionista em sua residencia, si ella fór na área 
marcada no art. f a, e, quando não o st'ja, ficarão as pensões 
em deposito até que a pensionist:t as reclame. 

Art. 56. Para se habilitarem a receber as pensões esta
belecidas devem os interessados requerer ao conselho, jun
tando as viuvas certidão de obito do marido, de casamento e 
attestado de conducta, e os filhos certidão de baptismo ou 
de legitimação e a certidão de obito do pai, devendo as firmas 
de taes documentos ser reconhecidas por notario publico. 

Art. 57. As pensões cessam nos seguintes casos: 
. § 1. a De casamento da vi uva ou filha. 
§ 2.a Be attingirem os filhos á idade de 16 annos. 
§ 3. a De morte ou mão comportam ·mto das pensionistas. 
Art. 58. Por morte da viuva a pensão passará para os filhos 

repartidamente, cessando na conformidade da disposição do 
§ 2a do art. 52. 

Art. 59. As pensões serão pagas com os juros das apolices, e, 
quando estes não cheguem para o pagamsnto integral, se fará 
uma diminuição proporcional, attendendo-se sempre á categor·ia 
dos socios fallecidos. 

CAPITULO XIII 

DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 60. Na 2"' assembléa geral ordinaria, depois de dis
cutido e votado o parecer da commissão de contas, proceder
se-ha á eleição do conselho, convidando o presidente dous 
socios para servirem de escrutadores e mandando fazer pelo 
livro!de presenças a f a. chamada dos socios, os quaes, á proporção 
que forem sendo chamados, irão depositando na urna as suas 
cedulas, que dev9rão conter 21 nomes para conselheiros, com 
indicação do que deve ssr o thesoureiro. 

ArL. 61. Haverá 2"' chamada do mesmo modo que a f a., afim 
de serem attendidos os.sociolil que comparecerem depois, e, ter
minada esta, proceder-se-ha á contagem e verificação do ll.U

mero de cedulas recebidas, annunciando o presidente que 
vai dar principio á apuração, desde que nenhuma duvida se 
apl.'esente. 

Art. 62. Os nomes incompletos, troc:1dos, riscados, ou er
rados não serão apurados, nem tão pouco os que e:xcederem 
dos primeiros 21 de cada cedula; devendo-se, porém, apurar 
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as cedula.s que contiverem menos de 21 nomes e desprezar 
as que estiverem em branco. 

Art. 63. Não sendo possivel concluir-se no mesmo dia a 
apuração, o 2° secrétario da assembléa geral lavrara um ter
mo, com as declarações precisas, o qual, depois de assignado 
por toda a mesa, sera guardado, com as cedulas por apurar e 
com as listas da apuração já feita, em uma urna, ~ue dever!i ser 
fechada, depois de lacrada como e de estylo, guardando as cha
ves, que convem ~ejam diversas umas das outras, o presidente 
e os escrutadores; rcarc8ndo-se n@vo dia para a continuação 
da apuração, qaando não o possa ser no seguinte. 

Art. 64. TermiNada a apuração, o presidente proclamará eleitos 
os que houverem obtido maioria relativa de votos, sendo consi
derados supplentes os immediatos em votos, e mandará pelo 
2o secrebrio lavrar a acta, na qual se mencionara, além do 
que tiver occorrido, os protestos e contra-protestos que se 
apresentarem, os quaes poderão ser discutidos antes ou depois 
de acclamados os novos eleitos. 

Art. 65. Depois que tiver sido assignada a acta por toda a 
mesa, o i 0 secretario officiara aos conselheiros eleitos, com
munic·mdo-lhes o numero de votos que cadt um obteve e mar
cando no mesm() officio, que servirá de· diploma, o dia, hora e 
logar da sessão preparatoria para os fins designados no § 4o 
do art. 31, entendendo-se préviamente com o presidente. 

CAPITULO XIV 

DOS FUNDOS DA SOCIEDADE 

Art. 66. Os fundos da sociedade dividem-se em permanen
tes e disponiveis. 

§ f.o São fundos permanentes a accumulaqão das joias, 
remissões e mensalidades dos soeios, sempre que excederem 
de i:OOO$, bem assim os respectivos juros ou quaesquer dona
tivos feitos, ató perfazer a quantia de 100:000$] em apolic~s. 

§ 2. 0 São fundos disponiveis todas as quantias arrecadadas 
inferiores a i:OOO$, emquanto não houver o fundo permanente 
de que trat~ o paragrapho anterior, porque, realizado este, 
todo o rend1mento da sociedade ser :i considerado disponivel. 

CAPITULO XV 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 67. A sociedade não poderá contrahir divida alguma, 
nem fazer juncção com qualquer outra, embora do mesmo ge
nero, senão por deliberação da assembléa geral, constituida 
com dous terços dos socios quites. 
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Art. 68. A's sessões do conselho r poderá. assistir qualquer 
socio, comtanto que se conserve com decencia e como simples 
espect:1dor. 

Art. 69. As attribuições do conselho cessam com a posse 
da nova administração, a cujo thesourairo serão entregues 
os titulos, valores, moveis e immoveis pertencent:s á so
ciedaac, por meio de um iuventario, dando-se ao ex:-thesou
reil·o :1 competente quitação, que sJrá assignada p3lo novo 
oon.s~~. . 

Ar~. 70. A sociedade cr2ará um livro especial para nelle 
registrar os serviços extraordinal'ios prestados pelos socios, 
qualquer que seja a sua categoria. 

Art. 71. O socio que, na conformidade do art. 47, passar 
pan o quadro dos invalidos e nellJ fallecor, não terá direito 
á p~nsão d-J que trata o art. 52, não lhJ aproveitandJ a disposi
ção fin:tl do mesmo artigo. 

Art. 72. O soei> que por qualqu,Jr motivo fór suspenso de 
seus direitos, conforme está estabelecido nestes estatutos, 
poderá recorrer do acto do conselho ou da commissão hospita
lJii·a p Ta :L "ssemblea geral. 

_A_:-~. :-:2. ~:; s~cios ~r:~ ~:.;~:~,'0:'-'"'l~ 2!;:pcn--;~ do p:"'..,:;-~~(;~~::> de 
ruen;-;ai,Qade~ por esuu·em ausentes so poàe1•ào goza,· U<.tti 1'8-

missü~s do que tr.1tam os arts. 15 e 16 si indemnizarem a 
S)cied,lde da> quantias que deixaram de pagar durante a 
aus;ncia. 

Art. 74. Nos ca3as de remissão, sJgundo os arts. 15 e 16, 
não se r;::sti~•1ir:~ quantia algu~na ao socio, ainda que a impor
tancict dus :aens~lic!ados po1· elle pagas exceda á que é exigida 
par;,. as rerr, issões. 

Art. 75. •Js juros das apolices d) 2° semestre serão r.~cebidos 
depoi., d·J cncerr.~do o balanço geral, afim de que fique o 
respectivo the,oureiro habilitado a fazer as .despezas urg'3ntes 
da so.·ie::la~e até á posse da nJva administraçã0, pela impossi
bilidade de ;:>roceder-s8 á cobrança do 1° trimestre de mensali
dades. 

Art. 76. A sociedade, além dos caso> especificados no De
creto R. 2711 de 19 de Dezemhro de 1860, só poderà ser 
dissoh-:3.c f'J~ impossibiHJacl0 a!::.::u!ut;t de p'eenche; os seus 
fins, e q'l'J.ndo assim o resolvam àous terços dos socws qmtes 
reunidcn em assembléa geral, convocada espechlmente por 
meio de anauncios public 1dos por oito dias consecutivos no:s 
jorn1·~s de maior circulação. 

Art. 77. Resolvida a liquid1ção, a assembléa geral :ao
mearà pa~a tal fim uma commissão de cinco membros, com 
poderos c,peche;, a qu<tl dwera ap?esentar à me:,ma as
semblóa o resultado de seu trabalho, em prazo rJZoavel, que 
lhe se:-à marcado, e, quando não o faça, a administração a 
chamare: a Juizo para prestar as devidas contas. 

Art. 78. Os bens da sociedade que a ess9 tempo houverem 
serão vendidos, e todo o dinheiro apurado, depois de pagas 
as dividas que existirem, incluidas as b(}neficencias e pensões 



ACTOS DO· PODER Ji!XECUTIVO 8~9 

vencidas, será dividido em quatro partes iguaes e distribuidas 
do modo seguinte : 

A ta parte aos socios invalidas e pensionistas que eDs
tirem; 

A za parte ás viuvas e orphãos que estiverem recebendo 
pensão; 

A 3a parte ás orphãs protegidas pela Imperial Sociedade 
Amante da Instrucção, para o seu patrimonio ; 

A 4a parte á Santa Cas·t da Misericordia do Rio de 
Janei.re. 

Art. 79. Estes estatutos, depois de approvados pelo Governo 
Imperial, serão postos em inteira execução e· só poderão ser 
refurmados sob proposta do conselho, (im assemblea geral 
especial, quando a pratica mostrar que precisam de m:>dificação. 

Art. 80. Quaesquer alterações ou resoluçõ3s da assembléa 
geral, que forem contrarias ao que fica estabelrcido nestes 
estatutos, só poderão ter execuç.ão depois de approvadas pelo 
Governo Imperial. 

Art. 81. Ficam revogados·os estatutos approvados pelo Decreto 
n. 2759 de 9 de Março de 1861. (Seguem-s) a~ as~ignaturas.) 

DB:CRETO N. 8589-DE 17 DE JUNHO DE 1882 

Faz alterações ao Decreto n. 8359, de 31 de Dezemb•·o dP. !.881, quo orçou a 

receita o fi<Ju a dospen da Camara :lfunieipal para o exercício d~2.· 

Attendendo ao que representou a Illma. Camara Municipa 
sobre a necessidade de elevar-se o computo da sua receita. 
orçada para o exercicio de 1882, não só por não se ter compre
hendido no calculo da renda do § 29 - Cobr.lnç::~. da divida 
activa- a quantia d() 60:500$400, qlle deixou de ser cobradõi. no 
exercicio de 1881 por conta das rubricas 13 - Rendimento da 
praça-, 18- M'llltas impostas pela Camara -, 19 -Multas 
impostas pela Policia e judiciaes -, e 2 8 - Restituições-, 
mas tambem por haver deixado esse exercicio um saldo de 
30:397$134, que não fôra possivel prever na proposta de 
orçamento para o anno financeiro vigente ; bem assim ao 
pedido que fez afim de ser autorizada a effectuar, por conta deste 
augmento de receita, o pagamento da primeira prestação de 
5°/0 para amortização do emprestimo municip::>.l, que, nos 
termos do art. 3° da Lei n. 3019 de 9 de Novembro de 1880, 
era obrigada a realizar d~ntro daquelle exercício : · _ 
bem Alterar, pelo modo aba1:s:o declarado, o Decr • \ ~Sf~f(l·--...:::.."':_..__,_ 

~~\)\J -vA DA 0 -
<Q '41/& 

-~ 
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31 de Dezembro de 1881, que orçou a receita e fixou a despeza 
da Illma. Camara Municipal para o exercicio de 1882. 

Fica elevada a 1.340:433$283 a receita municipal do exercício 
de 1882, orçada pelo art. 1• do Decreto acima citado em 
1.249:535$764. 

Por conta deste augmento de receita a Illma. Camara 
Municipal é autorizada a effectuar o pagamento, que não 
satisfez em 1881, da quantia de 85:000$, primeira prestação 
de 5 •/o para amortização do emprestimo de i.700:000$, que 
contrahiu em virtude da referida Lei n. 3019 de 9 de Novembro 
de 1880. 

Rodolpho Epiphanio de Souza Dantas, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 17 de Junho de 1882, 61• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magesta.de o Imperador. 

Rodolpho Epiphanro de Souza Dantas. 

DECRETO N. 8590 - DE 17 DE JUNHO DE 1882 

Concedo :i comp~nhia quo incorporar o Engenheiro João Henrique Costard, 

para o estabelecimento do um c1:g_~~hg central no municipio das Alagoas, 
da Provincia do mesmo nome, gal'antia do juros do 6 oj0 ao anno sobre o 
capital do 200:000j000. · 

Attendendo ao que Me requereu o Engenheiro João Henrique 
Cestard, Hei por bem Conceder à comprmhia que elle organizar 
para o estabelecimento de um engenho central no município 
das Alagôas, da Província de mesmo nome, garantia de juros de 
ti •/0 ao anno sobre o capital de 200:000$, de conformidade com 
o Regulamento que acompanhou o Decreto n. 8357 de 24 de De
zemb[·o de 1881, e as clausulas que com este baixam, assigna
das por Manoel Alves de Ara~!o, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
P:tlacio do Rio de Janeiro em 17 de Junho de 1882. 61° da 
lndependencia e do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua Mages:ad3 o Imperador. 

]fanoel Alves de Aratejo. 
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Clausulas a que se rerere o Decreto n. s:;oo 
desta data 

I 

O engenho terá capacidade para moer diariamente i 50.000 
kilogrammas de canna, e fabricar annualmente, durante a 
safra de iOO dias, 750.000 kilogrammas de assucàr, no mí
nimo. 

li 

Todas as obras estarão concluídas no prazo de um anno, 
contado do dia em que tiverem começo, na fórma do art. 19 
§ i o do Regulamento approvado pelo Decreto n. 8357 de 24 de 
Dezembro de 1881. 

Ili 

Si a companhia fôr organizada ou o capital levantado fó1·a do 
lmperio, o pagamento dos juros que forem devidos se effectuará 
na Delegacia do Thesouro em Londres, de conformidade com 
as bazes prescriptas nos arts. 7° e 16 do regulamento supra
citado. 

IV 

No contrato que celebrar o Minislerio da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas, em virtude desta concessão, se decla
rará que o concessionario e a companhia que elle organizar 
ficam sujeitos ás clausulas do citado regulamento, e que á com
panhia são concedidos os favores nelle mencionados. 

Palaciodo Rio de Janeiro em i7 de Junho de i882.-21,Ianoel 
Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8591- DE i7 DE JUNHO DE f882 

Concede permissão a Folisbino Alfredo Guimarães e Antonio José do Oli
,·oira Marques p~ra oxplora~cm ~o~~o, aço e outros minoracs na Provincia 
do Rio do Janeiro. 

Attendendo ao que Me requereram Felisbino Alfredo Gui
marães e Antonio José de Oliveira Marques, H !Í por bem 
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Conceder-lhes permissão para explorarem ferro, aço e outros 
mineraes no municipio da Conservatoria, da comarca de Va
lença, na Província do Rio de Janeiro, mediante as clausulas 
que com este baixam, assignadas por Manoel Ah·es de Araujo, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 17· de Junho de 1882; 61°·da Independencia e do Impcrio. 

Com a rubrica..de Sua Magestade·o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

Clausulas a que se ref"ere o Deére:to 
n. Sõ9 I· desta data 

E' concedido o pr,1z:> de dous annos a Félisbino Alfr~do Gui
marães e Antonio José de Oliveirn· M::~rques, cont.ctdos àesta 
data, pat•a, sem prejuízo de terceiros, explorarem ferr-o, aço 
e outros mineraes no município da Conservatoria, da comarca 
de Valença, na Pr-ovincia'b Rio de Janeir-o. 

Il 

As explor-ações pJda~ão ~er feitas por qualquer dc·s modos 
recommendados pela screnc1a. As gue B1l t1verem· de fazer em 
terrenos possuídos, por meio de sondagens, ca\<J.s, p::>ço'<, gale
rias ou a céo aberto, não poderão ser executadas, som auto
rização escripta dos proprietarios, Si esta, pot·ém, lhes fõr 
negada, poder:i ser supprila pela Presidencia da província, 
mediante fiança prestada pelos concessionarios,quc rcs;>nnderã' 
pela indemnização de todos os prejuízos, perdas e damnos 
causados aos proprietarios. 

Para concessão de semelhante supprimento o Presidente da 
província mandar:i por cd:taes intimar os proprietarios para, 
dent~o do prazo razo:!Vel que marcar, apresentarem os motivos 
da sua O;>posição e requererem o que julgarem n ~cess:a.rio a 
seu direito. 

UI 

O Presidente da província concederá ou negará o suppri
mento requerido á vista das razões expandidas pelos proprie
tarios ou, :i revelia destes. declarando os f.1ndarnentos da su t 
decisão, da qual poderão os interess::~dos recorrer para o Mi
nisterio da Agricultura., Commercio e Obras Publicas. 

Este recurso, porém, não te~á effeito susp3nsivo. 
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IV 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, proc&
der-se-ha immediatamente á avaliação da fiança de que trata 
a clausula 2a ou da indemnização dos prejuízos allega.dos peloa 
proprietarios, por meio de arbitros que serão nomeados, doua 
pelos concessionarios e dous pelos proprietarios. Si houver em
pate, será decidido por um quinto arbitro nomeado pelo Presi
dente da província. Si os terrenos pertencerem ao Estado, 
o quinto arbitro será nomeado pelo Juiz de Direito. Proterido 
o laudo, os concessionarios serão obrigados a eifectuar no prazo 
de oito dias o deposito da fiança ou pagamento da importancia 
em que fór arbitrada a indemnização, sem o que não lhes 
será concedido o supprimento dá licença. 

v 

A indemnização de que trata a clausula antecedente será 
devida, ainda quando as e::s:plorações forem feitas em terrenos 
de propriedade dos concessionarios ou:,do Estado, uma vez que 
della possa provir damno ou prejuizo aos proprietario~; con
frontantes. 

VI 

Serão igualmente obrigados a restabelecer á sua custa o curso 
natural das aguas que tiverem de desviar de seu leito pela ne
cessidade dos trabalhos da e::s:ploração. 

Si o desvio dessas aguas prejudicar a terceiro, não o poderãe 
fazer sem licença deste, que poderá ser supprida medianlle 
indemnização, na fórma estabelecida na clausula 4.a 

VII 

Si dos trabalhos da exploraçiio resultar a formação de pan
tanos ou estagnação de aguas que possam prejudicar a sa.ude 
dos moradores da circumvizinhança, os concessionarios serão 
obrigados a deséccar os terrenos alagados, restituindo-os a seu 
antigo estado. -

VIII 

As p~sq'!izas de·minas por meio de cavas, poços e galerias 
no territono desta concessão não terão logar : 

i . o Sob os edificios e a i5 metros de sua circumferencia 
salvo na ultima hypothese, só mente com consenti _ ~ 
e por escripto do respectivo proprielario. nT UEC~":'--,, 

Po»•n EncuTITo 1as2 o,.\,.\u 1 ti!! R DA (1 /.. 
~v JFt_,.,~ 
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Este consentimento não poderà ser supprido pela PreSitl,ii.it-
cia da provincia. ····· -

2. 0 Nos caminhos e estradas publicas, e a dez metros de cada 
lado delles. -

3.0 Nas povoações. 

IX 

Os concessionarios farão levantar plantas geologica e topo
graphica dos terrenos explorados com perfis que demonstrem, 
tanto quanto per:nittire:n os trabalhos que tiver feito, a su
perposição das camadas mineraes, e remetterem as ditas plan
tas, por intermedio da Presidencia da provincia, :i. Secretaria 
de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, acompanhadas: fo, de amostras dos me.>mos mineraes 
e das variedades das camadas de terra ; 2°, de uma descripção 
minuciosa da possança das minas e dos terrenos de dominio 
publico e particula1· necessarios a mineração, com designa
ção dos prop~ietarios, das edificações nelles existentes e do 
uso ou emprego a que são destinados. 

Outrosim indicarão qual o meio mais apropriado para o 
transporte dos productos da mineração e qual a distancia 
entre cada uma das minas e os povoados mais proximos. 

X 

Satisfeitas as clausulas deste decreto, ser-lhes-ha concedida 
autorização pat•a lavrarem as minas que descobrirem nos Jogares 
por elles indicados, si provarem ter a faculdade pt•ecisa para, 
por si ou por meio de companhia que organizarem, mantetem 
os trabalhos da mineração no estado exigido pela .possança das 
minas. 

Na hypJthese de não ser-lhes concedida a lavra das minas, 
como descobridores destas terão direito a um premio fixado pelo 
Governo, segundo a importancia das minas, o qual lhes será 
pago por aquelle a quem forem ellas concedidàs. 

No acto da concessão da lavra serão estabelecidas as condi
ções que o Governo entender convenientes no interesse, quer 
da mineração em geral, quer do Estado e dos particulares. 

Palacio do Rio de Janeiro em i7 de Junho de i882.- M anoe& 
Alves de Araujo. 
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DECRETO N. 8592- DE 17 DE JUNHO DE 1882 

Proroga o prazo concedido a Manoel.Moutinho Avilez do Carvalho para 
explorar ~~o e outros minaraes na Província de S. Paulo. 

Attendendo ao que Me requereu Manoel Moutinho Avilez de 
Carvalho, Hei por bem Prorogar por tres annos o prazo que 
lhe foi concedido por Decreto n. 7170 de 22 de Fevereiro 
de 1879 para explorar ouro e outros mineraes no município de 
lguape, da Provincia de S. Paulo. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Junho de 1882, 61• da 
lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua MagesLade o Imperador. 

M anoeZ AZ1les de Araujo. 

DECRETO N. 8593- DE 17 DE JUNHO DE 1882 

Determin" quo o Decreto n. 85t9 de!6 do ~iaio uo corronto anno não tenha 
vigor senão depois de medidas e demarcadas as d:1tas mineraos concedidas 
por Decreto n. 69G' do 6 de Junho do !878, ou no c~so deste caducar. 

Attendendo ao que Me representaram Holtzweissig & Comp., 
concessionarios das minas do municipio de S. Jeronymo, 
da Provincia de S:Pedro do Rio Grande do Sul, Hei por bem 
Determinar que o Decreto n. 8519 de 6 de Maio do corrente 
anno não tenha vigor emquanto não forem medids.s e demar
cadas as datas mineraes, concedidas aos mesmos Holtzweissig 
& Comp. por Decreto n. 6964 de 6 àe Junho de 1878, ou no 
cs.so:deste caducar. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Agricultura, .Cemmercio e 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Junho de 1882, 61• da 
Independencia e d? Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel At1les de A1·aujo. 



836 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO N. 8594- DE 17 DE JUNHO DE 1882J 

Modifica o plano da viação urbana men~ionado na clausula 2• das que 
baixaram com -o Decreto ·n. 7007 de 24 de- Agosto de l.878. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia de Carris 
Ur:b-rmos, e Tendo em vista o accórdo que a me,ma companhia 
celeorõu com a de S. Christovão para o estabelecimento das 
linhas 7a. e 8 .. , espocificadas na chusula 2a das que baixaram 
com o Decreto n. 7007 de 24 de Agosto de :1878, Hei por bem 
Modificar o plano da viação urbana mencionado na referida 
clausula do decreto acima citado, de conformidade com as 
clausulas que com este baixam, as-;ignadas por Manoel Alves 
de Araujo, do Meu Con-elho, Mini,;tro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
que assim o tenha entendido e f:1ça executar. PaL1cio do Rio 
de J::neiro em 17 de Junho de :1882, 61o da Independencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

Clausulas a que se ref'ere o Decreto n. 8~94 
desta data 

I 

A viação urbana de que trata a clausula 2a das que baixaram 
com o Decrete n. 7007 de 24 de Agosto de 1878, constarà das 
seguintes linhas, em substituição das que foram estabelecidas 
na referida clausula: 'i 

§ f. o PRIMEIRA LINHA. Subida.-Boulevard Carceller, ]:Jraça 
de D. Pedro 11 (lado da rua Primeiro de Março), rua e largo da 
Misericordia, ruas de Santa Luzia, Passeio, largo da Lapa, ruas 
do Visconde dGl Maranguape, Evaristo da Veiga, Riachuelo, 
estação do plano inclinado de Santa Thereza. Descida.
Estação do plano inclinado de Santa Thereza, ruas do Riachuelo, 
Evaristo da Veiga, Visconde de Maranguape, largo da Lapa, 
ruas do Passeio, Santa Luzia, largos da Misericordia, Batalha e 
Moura, rna Fresca, praça de D. Pedro li (lado da rua Primeiro 
de Março), Boulevard Carcellcr. 

§ 2.o SEGUNDA LINHA. Su!Jida.- Carceller ou estação das bar
cas Ferry, praça de D. Pedr,1 II, rua Sete de Setembro, travessa 
do Ca!'mo, ruas da Assembléa, Cat•ioca, praça da Constiutição, 
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rua do Visconde do Rio Branco. D'ahi em diante os carros que 
pttrtirem do Carceller seguirão as ruas do Lavradio, Riachuelo, 
Conde d'Eu, Sant'Anna, praça Onze de Junho; e os carros 
que partirem da estação das barcas Ferry : campo da Accla
mação, ruas do Conde d'Eu, Flores, praça Onze de Junho. 
Descida.- Praça. Onze de Junho, ruas de Sant'Anna, Conde 
d'Eu, Riachuelo e Lavradio, para os carros que S3 dirigirem 
ao Carceller; e praça Onze de Junho, ruas de Sant'Anna, Conde 
d'Eu e c 1mpo da Acclamação para os carros que se dirigirem 
á estação das barcas Ferry ; seguindo-se a linha commum : 
ruM do Visconde do Rio Branco, Regente, rua e praça da 
Constituição, rua Sete de Setembro, praça de D. Pedro 11, 
Carceller ou estação das barcas Ferry. 

§ 3. o TERCEIRA LINHA. Subida.- Carceller, ruas Primeiro 
de Març.), Hospicio, campo da Acclamação (lado do Paço 
Municipal e Secretaria da Guerra), estação da Estrada de Ferro 
D. Pedro li, ruas do Gener..tl Pedra, Sant' Anna e praça Onze de 
Junho. Descida.- Praça Onze de Junho, ruM de SantAnna, 
General Pedra, General Caldwell, Senador Euzebio, estação da 
Estrada de Ferro D. Pedro li, campo da Acclamação (lado da 
Secretaria da Guerra), ruas de S. Joaquim (larga), Nuncio, 
Alfandega, Primeiro de Março, e Careeller 

§ 4. 0 QuARTA LINHA. Sttbida.- Barcas Ferry, praça de D. 
Pedro li, ruas Primeiro de Março, General Camara, Ourives, 
Prainha, Saude, praça Municipal. Descida.- Praça Municipal, 
ruas da Saude (e alternadamente praça Municipal, Imperatriz, 
Senador Pompeu, Conceição), Prainha, Uruguayana, S. Pedro, 
Primeiro de Março, praça de D. Pedro li e barcas Ferry. 

§ 5. o QUINTA LINHA. Subida.- Largo de S. Francisco de 
Paula (lado da igreja), rua do Theatro, praça da Constituição 
(lado do theatro S. Pedro de Alcantara o Secretaria do Imperio), 
ruas do Visconde do Rio Branco, Lavradio, Arcos, Viscondll de 
Maranguape, largo da Lapa. Descida.- Largo da Lapa, ruas 
do Visconde de Maranguape, Evaristo da Veiga, Riachuelo, 
Lavradio, Visconde do Rio Branco, Regente, rua e praça da 
Constituição, rua Sete de Setembro, travessa e largo de S. Fran• 
cisco de Paula (lado da igreja). 

§ 6.o SEXTA LINHA. Subida.- Largo de·s. Francisco de Paula 
(lado da igreja), rua do Theatro, praça da Constituição (lado 
do theatro S. Pedro de Alcantara e Secretaria do Imperio), 
ruas do Vhconde do Rio Branco. Invalidos, Rezende, Ria
chuelo, estação do plano inclinado. Descida.- Estação do plano 
inclinado, ruas do Riachuelo, Invalidos, Visconde do Rio 
Branco, Regente, rua e praça da. Constituição, rua Sete de 
Setembro, travessa e largo de S. Francisco de Paula (lado da 
igreja). 

§ 7. 0 SETIMA LINHA. Subida.- Largo de S. Francisco de 
Paula (angulo de nordeste), becco do Rosario, largo da Se, ruas 
dos Andradas, Estreita de S. Joaquim, Imperatriz, praça Muni
cipal, ruas da Saude, Livramento, Gambôa, estação maritima. 
Descida.- Estação maritima, rua<> da GambôJ. onia, 

··- ··~ 
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Saude, praça Municipal, Imperatriz, Principe, Conceiçãp, 
Prainha, Uruguayana, largo da Sé, travessa do Rosario t 
largo de S. Francisco de Paula. 

§ 8.• OrTAVA LINHA. Subida.- Praça Municipal, ruas da 
Saude, Livramento, Gambôa, União, Sacco do Alferes, praça do 
Santo Christo, ponte do Boticario, praia Formosa. Descida.
Praia Formosa, ponte do Boticario, praça ào Santo Christo, 
Sacco do Alferes, ruas da União, Gambôa, Harmonia, Saude e 
praça Municipal. 

§ 9. 0 NoNA LINHA. Subida.- Largo da Lapa, ruas do Vis
cond~ de Maranguap~. Evaristo da Veiga, Riachuelo, Lavradio, 
Visconde do Rio Branco, campo da Acclamação (lado do Museu e 
Secretaria da Guerr<~), estação da Estrada de Ferro D. Pedro II, 
seguindo d'ahi alternadamente para o campo da Acclamação 
(lado da Casa da Moeda) e Senado, e para as ruas do General 
Pedra, Sant'Anna e praça Onze de Junho. Descida.- Praça 
Onze de Junho, ruas de Sant'Anna, General Pedra, General 
Caldwell, Senador Euzebio (e alternadamente Senado, campo 
da Acclamação), estação da Estrada de Ferro D. Pedro li, campo 
da Acclamação (lado da Secretaria da Guerra), ruas de S. Joa
quim (larga), Nuncio, Visconde do Rio Branco, Lavradio, Ar
cos, Visconde de Maranguape, largo da Lapa. 

§ 10. DECIMA LINHA. Subida.-Carceller, ruas Primeiro 
de Março, Hospicio, campo da Acclamação (lado da Secr0taria 
da Gue1·ra), estação da Estrada de Ferro D. Pedro Il; seguindo 
d'ahi alternadamente, ora: rua do General Pedra, officinas 
da Estrada de Fer1·o D. Pedro li, em S. Diogo ; ora : campo da 
Acclamação, ruas do Senador Euzebio, General Caidwell, Gene
ral Pedra, officinas da Estrada de Ferro D. Pedro li, em S. Diogo. 
Descida.- Officinas da E~trada de Ferro D. Pedro li em 
S. Diogo, seguindo alternadamente : rua do General Pedra, 
estação da Estrada de Ferro D. Pedro li, ou ruas do General 
Pedra, General Caldwell, Senador Euzebio, campo da Ac
clamação, estação da Estrada de Ferro D. Pedro II ; deste 
ponto em diante a descida se fará pelos seguintes logares: 
campo da Acclamação (lado da Secretaria da Guerra), ruas de 
S. Joaquim (larga), Nuncio, Alfandega, Primeiro de Março e 
Carceller. 

§ 11. UNDECIMA LINHA. Subida.- Carceller, ruas Primeiro 
de Março, General Camara, Regente, S. Joaquim, Costa, 
Senador Pompeu (lado do sul do tunnel do Livramento) e largo 
da Providencia. Descida.- Largo da Providencia, ruas do 
Senador Pompeu, Dr. ~oão_ Ricardo, Barão de S. Felix, Costa, 
Regente, S. Pedro, Pr1merro de Março, e Carceller. 

§ 12. DuooECIMA LINHA. Subida.- Ruas Primeiro de Março 
(lado esquerdo da Caixa da Amortização), Hospicio, Uru
guayana, largo da Sé, travessa do Rosario, largo de S. Fran
cisco de Paula (no angulo de nordeste). Descida.- Largo de 
S. Francisco de Paula, becco do Rosario, largo da Sé, ruas 
dos Andradas e Alfandega até á rua Primeiro de Março (ao 
lado esquerdo da Caixa da Amortização). 
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li 

As pa'Ssagens de ida e volta "na linha duodecima não ex
ced~rão de 100 réis, estabelecendo a companhia dG accôrdo c-om 
o Engenheiro fiscal o systema. da cobrança.. 

III 

A companhia estabelecerá uma. linha circular que facilite o 
a.ccesso aos pontos mais frequentados dentro de seu perímetro, 
conforme o plano e as condições que o Governo approvar. 

IV 

A companhia obriga-se a dar aos bancos de seus carros o 
comprimento de 1m,65 à proporção que fôr procedendo á reforma 
do seu material, ficando reduzida a tres passageiros por banco 
a lotação de todos os carros, que no fim de quatro annos, conta
dos desta data, não tiverem aquella. dimensão. 

v 

O Governo tera o direito de exigir o augmento do numero 
de viagens nas linhas da companhia e o emprego do corres
pondente material rodante, sempre que entender ser esse 
augmento reclamado pelas conveniencias do publico. 

VI 

O movimento de transportes que faz objecto do .\contrato 
celebrado em H de Outubro de 1880 entre a administração da 
Estrada de Ferro D. Pedro;II e a Companhia. Carris Urbanos far
se-ha pelas linhas que conduzem passageiros do Sacco do Alfe
res e da praça Municipal para a cidade, cessando a passagem 
do trem da companhia pelo tunnel da Ga.mbôa, logo que esti
veram promptas as mesmas linhas, conforme o plano approvado 
por este decreto. 

VII, 

De accôrdo com o Engenheiro fiscal do Governo e sobre a 
rede de trilhos approvada por este decreto, poderão ser estabe
lecidos serviços especiaes de passageiroe em diversas direcções, 
sem prejuízo das linhas designadas na clausula La 
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de 1878, continuará a ser feito pela rede de trilhos da éxtinéta 
companhia durante o tempo que a esta foi garantido peJo 
Decreto n. 4698 de 20 de Fevereiro de 1871. 

IX 

Dentro de um mez, contado de;;ta data, a companhia apre
sentará uma phnta da cid:1de com todo o traçado da clausula 1", 
estaçõe3 e pontos de partida, e dentro de s3is mezes, depois de 
approvada a planta, deverá ter concluído todos os serviços 
necessario.;; à execução do novo plano de viação urbana. 

X 

A comp:mhia não terá o direito dJ fazer qualquer reclamação 
a respJito da linha ferrea de carris de Copac1bana, para cuja 
construcção o Governo abriu concurrencia publica. 

XI 

Ficam em vigor to:las as dispoúções do De~1·Jto n. 7007 de 
24 de Agosto de 1878, que Rão tiverem sido expressamente alte
radas nas pvesentes clausulas. 

Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Junho de 1882.
Manoel Al-oes de Araujo. 

DECRETO N. 8595 -DE 17 DE JUNHO DE 1882 

Approva o accôrJo eolobra<lo pelas Companhias do Carris Urbanos o. de 
~·. G~ristovão para o cstabeloeimonto 'd:ãs linhas 7a o Sa meneion;das 'na 
clausula 2a das que baixaram com o Decreto n. 700i;de 2~ do Agsoto 
de !878. 

Hei por bem Approvar o accôrdo que as Companhias de 
Carris Urbanos e de S. Christovão celebraram entre si para o 
estabelecimento das linhas 7a e 8a. mencionadas na clausula 2"' 
das que baixaram com o Decreto n. 7007 de 24 de Agosto de 
1878, nos termos const::tntes do requerimento que as mesmas 
companhias Me dirigiram em dat::t de 16 de Setembro de 1880, 
sob as condições que c.pm este baixam assignadas por Manoel 
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Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro ep1 17 de Junho de 1882, 61 o da lndependencia e 
do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador 

Manoel Al~es de Araujo. 

Condições a que se ref"ere o Decret.o n. 8393 
desta. data 

I 

O traçado da linha de Estacio de Sá, de que trata a condição 
za. do accôrdo a que se refere o presente decreto; será o se
guinte - Ida: a linha partirá do tronco geral no largo de S. 
Francisco de Paula, e seguirá pelo percurso actual das linhas 
de S. Christovão e Tijuca até :i. rua do Visconde de Itaúna 
no canto da do Visconde de Sapucahy e d'ahi pela do Senhor 
de Mattosinhos, D. Feliciana, Conde d'Eu, Estacio de Sá até 
e largo deste nome, podendo ligar-se ás linhas da T~juca e de 
S. Christovão.- Volta: d) largo de Estacio de Sá, virá pelas 
ruas de Estacio de Sá, Conde d'Eu, Visconde de Sapucahy, S. 
Leopoldo e Santa Rosa, a entroncar-se na linha geral da praça 
Onze de Junho, d'onde seguirá pelo percurso actual ao largo 
de S. Francisco de Paula. 

li 

O preço das passagens na linha de que trata a condição pre
cedente não poderá ser sup3rior ao que se cobra actualmente, 
cem réis. 

II1 

A clausula iQa. do accôrdo celebrado entre as duas compa
nhias fica substituída pela seguinte :- A 7a linha da Compa
nhia de qarris Urbanos terá o seu ponto de partida no largo de 
S. Franctsco de Paula, angulo de nordeste, e seguirá pelo 
becco do Rozario, largo da Se, onde entrará em linha concen-
trica na de S. Christovão a rua dos Andradas e • ~ül ". ·~·· ., 
do seu ponto terminal, conforme o plano ao tlÀ> ;0lp !(lê .. -; '· 
ereto n: 8594 de 17 do corrente. • ~'\.\)\..' ' _...,.- :;,., (· ~. 

~ ' ' .;,(. '•/; i ··,-4 
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N 

A Companhia de Carris Urbanos estabelecera uma nliha qú.~, 
tendo por ponto de partida e trajecto até á rua dos Andrada.s os 
indicados na condição anterior, e siga na ida pela rua da in·:.. 
fandega. até a Primeiro de Março, e suba na volta pelas ruts 
do Hospício, Uruguayana. largo da Só, travessa do Rozario·é 
largo de S. Francisco de Paula ; o preço das passagens nesta 
linha será o determinado na clausula 2a do Decreto n. 8594 de 
i7 do .corrente. 

v 

Em relação ás linhas que fazem objecto do accôrdo, as 
companhias ficam sujeitas a todas :1s disposições dos seus res
pectivos contratos que forem applicaveis ás mesmas linhas e 
não tiverem sido alteradas pelas presentes clausulas. 

Palacio do Rio de Janeiro em i7 de Junho de 1882.-M anoeZ 
AZves de Araujo. 

DECRETO N. 8596 - DE 17 DE JUNHO DE 1882 

Concede a José Rodrigues Leite lmbuzeiro privilegio por 30 annos para, por 
si ou por uma em preza, construir, usar e gozar uma linha de earris de ferro 
entre a travessa do General BellegardJ!., no bairro do Engenho Novo, e 
a'-éstaçiÍo das Officinas, ·da Estrada de F-;;ro D. Pedro Ü. --

Attendendo ao que Me requereu José Rodrigues Leite 
lmbuzeiro, Hei por bem Conceder-lhe privilegio por 30 annos, 
contados da data da assignatura do respectivo contrato, para, 
por si ou por meio de uma empreza que organizar, construir, 
usar e gozar uma linha de carris de ferro, de tracção animada, 
para transporte de passageiros e cargas, entre a travessa do 
General Bellegarde, no bairro do Engenho Novo, e á estação 
das Officinas, da Estrada de Fe!'rO D. Pedro li, passando pelas 
ruas do General Bellegarde, D. Romana, do Cabuçú, Conselheiro 
Ferraz, Pedro Maduro, Serra do Matheus, Aquidaban, D. Ade
laide, Bocca do Mato, campo das Officinas e rua do Engenho de 
Dentro ; sob as clausulas que com este baixam, assignadas por 
Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça. executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em i7 de Junho de 1882, 6fo da 
lndependencia e do lmperio. 

Com a. rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 
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~Jausulas a que se re:t"ere o Decreto n. SS86 
desta data 

I 

O Governo Imperial concede a José Rodrigues Leite Imbu
zeiro privilegio por 30 annos, contados da data da assignatura 
do respectivo contrato, para, por si ou per meio de uma em preza, 
construir, usar e gozar de uma linha de carris de ferro de 
tracção animada para o transporte de cargas e passageiros que, 
partindo da travessa do General Bellegarde no "bairro do 
Engenho Novo, termine na estação das Offici:aas, da Estrada de 
Ferro D. Pedro li, passando pelas ruas do General Bellegarde, 
D. Romana, do Cabuçú, Conselheiro Ferraz, Pedro Ma<luro, 
Serra do Matheus, Aquidaban, D. Adelaide, Bocca do Matto, 
campo das Officinas e rua do Engenho de Dentro. 

li 

Na construcção da linha serão observadas as seguintes 
conàições technicas : 

1." O systema de carris de ferro será. o mesmo em uso nas 
linhas da Companhia de Carris Urbanos ; 

2." A bitola não excedera de O,m82 entre trilhos ; 
3." A linha será. singela, tendo os desvios que forem 

necessarios e ficando de cada .lado espaço sufficiente para o 
movimento de outros vehiculos de qualquer especie e dos peões, 
para cujo fim fará a em preza as necessarias desapropriações; 

4." A superficie dos trilhos devera ficar sempre no mesmo 
nivel da calçada, de modo que não embarace o traneito dos 

vehiculos e animaes em qualquer dir.)cção na estrada; 
5.a O calçamento entre os trilhos e Om,30 do lado exterior 

será feito á. custa da empreza; 
6." Os carros de transporte de passageiros e cargas serão 

identicos aos da Companhia de Carris Urbanos. 

' lii 

As obras da linha deverão começar dentro do prazo de 18 
mezes, contados da data do contrato. e terminarão no de dous 
annos, salvo caso de força maior. · 

IV 

A em preza não exigirá por cada passagem mais de 100 rs. 
e obriga-se a dar transporte gratuito ao Engenheiro fiscal, 
aos agentes do Correio e da Policia, a qualquer empregado pu
blico em serviço e bem assim aos offi.ciaes e praças do corpo 
de bombeiros, quando em serviço de incendio. 
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v 

Sempre que a Illma. Camara Municipal resolver a con
strucção ou raconstrucção do calçamento da.s ruas e estradas, 
por onde percorrerem os carros da empreza, nenhum embaraço 
lhe será posto, nem indemnização poderá. exigir pela inter
rupção do trafego, em razão de taes trabalhos ; s3ndo, porem, 
obrigada a collocar á sua custa os trilhos, á medida que o calça
mento proseguir. 

VI 

A ernpreza não poderá, sem prévia licença da Illma. Ca
mara Municipal, assentar linhas, mudar o nivelamento das 
ruas ou estradas ou fazer nellas quaesquer outras altera
ções para regularidade do trafego, salvos os casos de força 
maior, participando immediatamente á mesma Camara. 

VII 

As desp3zas com a canalisação das aguas pluviaes, por mu
dança do nivelamento, como quaesquer outras, rela.tivas á 
viação e que forem reclamadas por serviços da empreza, por 
conta desta serão feit1s •. 

VIII 

A tarifa d~ transport~ d3 cargas será organizada pela em
preza, segundo as distancias, e não poderá ser posta em exe
cução senão depois de approvada pelo Ministerio da Agricul
tura, Commercio e Obras Publicas. 

IX 

A construcção das obras e o serviço do trafego serão 
inspeccionados por um Nngenheiro fiscal de nomJação do Go
verno. Os vencimentos do Engenheiro fisc~l serão fixados pelo 
Governo e pagos pela empreza. 

X 

A empraza porá á disposição do Governo todos os m3ios de 
transporte que possuir, m~di:lnte o abatim~nto de 30 °/o dos 
preços da tarifa, quando delles houver necessidade para con
ducção de tropas e material de guerra. 
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XI 

A empreza terá o numero de cantoneiros ou guardas que fôr 
fixado pelo Engenheiro fiscal, para limpeza dos trilhos e para 
avisarem os peões, ca.valleiros e vehiculos da aproximação dos 
carros, afim de evitarem-se sinistros. 

XII 

A empreza. estabelecerá as estações que forem necessarias 
para o serviço de passageiros e cargas, sujeitando as plantas 
á approvação do Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, antes de começarem as respectivas obras. 

XIII 

Caducará a presente concessão : 
f. o Si decorrido o prazo fixado na clausula 3a. não estiverem 

as 0bras da linha principiadas ; 
2. 0 Si depois de começadas ficarem as obras paralysadas por 

mais de um mez, salvos os casos de força maior devidamente 
provados, sendo a empreza obrigada a remover dentro de 60 
dias da data da intimação todo o material permanente e a repor 
o calçamento no estado primitivo, sob pena de ser feita a re
moção e o reparo da rua ou estrada pelo Ministerio ds. Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, á custa da empreza; 

3. ° Finalmente, si, depois de entregue a linha ao trafego, fôr 
este interrompido, sem causa justificada, por mais de 48 horas. 

XIV 

A empreza fará acquisição dos terrenos necessa.rios para a 
abertura das ruas ou estrada. si fôr isso preciso, e quando não 
os puder obter por ajuste com os proprietarios, ser-lhe-ha 
concedido o direito de desapropriação, na fórma estabelecida 
pela Lei n. 359 de 12 de Junho de 1845. 

XV 

Todas as questões que se suscitarem entre o Governo e a 
empreza a respeito de deveres, de direitos e interesses serão 
decididas por arbitramentos, nomeando cada uma das partes o 
seu arbitro, e, no caso de empate, pela Secção dos Negocios do 
Imperio do Conselho de Estado. 

XVI 

Findo o prazo da concessão reverterão para o domínio da 
Municipalidade em bom estado os edificios das estações. arma
zens e _officin~s,. e . todo .o mate:ial fixo e rodante da em preza, 
que nao tera dire1to a mdemmzação alguma. 
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XVII 

O Governo poderá resgatar esta concessão em qualquer tempo, 
depois dos 10 primeiros annos contados da presente data. O 
preço do resgate será fixado por arbitros, nomeados, um pelo 
Governo e outro pela empreza, os quaes tomarão em conside
ração não só a importancia das obras BO estado em que então se 
acharem, sem attenção ao seu custo primitivo, mas tambem 
â renda liquida da linha nos cinco annos anteriores. 

Si os dous arbitras não chegarem a um accôrdo, dará cada 
um o seu parecer e a questão será resolvida na fôrma do 
final da clausula 15." 

XVIII 

A empreza obriga-se o cumprir o Regulamento que bail:ou 
com o Decreto n. 5837 de 26 de Dezembro de.f874 e quaesquer 
outros que o Governo publicar para a policia e fiscalisação dos 
carris urbanos. 

XIX 

Pela falta de cumprimento de quaesquer das clausulas desta 
concessão e dos regulamentos para policia dos carris urbanos, 
o Governo poàerá. impor multas de 50$ a 2:000$, conforme a 
gra vdiade do caso. 

XX. 

Para garantir a boa e fiel execução do respectivo contrato 
o concessionario depositará no Thesouro Nacional a quantia de 
i: 000$, que perder à no caso de caducar és ta concessão, ficando 
entend~d~ que sendo a caução fWa em dinheiro corrente não 
vencera Juros. 

Palacio do Rio de Janeiro em i 7 de Junho de 1882.- M anoe& 
Alves de A1·aujo. 

DECRETO N. 8597- DE 17 DE JUNHO DE 1882 

Proroga por 60 dias o prazo mareado na clausula 30• das annoxas ao De· 
ereto n. 8483 de i5 de Abril do corrento anno e coneede dit'eito de trans
ferencia da concessão feita pelo mesmo decreto. 

Attendcndo ao que Me requereu o Engenheiro Augusto 
Eugenio de Lemos, concessionario da linha de CJl,r.~!s. <}e JE1rr:_o 
entre P~dregulho e o Arraial da Penh,a, no municipio neutro, 
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Hei por bem Prorogar por 60 dias o prazo marcado na clausula 
30"' das annexas ao Decreto n. 8483 de 15 de Abril do corrente 
anno, e bem assim Conceder ao referido Engenheiro direito de 
poder transferir a concessão que pelo mencionado decreto lhe 
foi feita. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em 17 de Junho de 1882, 61• da lnde
pendencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

ManoeL ALves de Araujo. 

DECRETO N. 8598 - DE 17 DE JUNHO DE 1882 

Declara ·a caducidade da concessão feita por De e roto D. 6!39 do 4 do 
· Março do i876. 

Attendendo ao que representou a Presidencia da Provincia do 
Rio Grande do Norte, Hei por bem Declarar caduca a con
cessão dos favores mencionados nos paragraphos segundo, ter
ceiro, quarto, quinto, sexto e setimo do artigo nono do Regu
lamento approvado por Decreto n. 5561 de 28 de Fevereiro de 
1864, feita pelo Decreto n. 6139 de 4 de Março de 1876 :i. 
companhia que João Ulrich Graf organizasse para levar a 
effeito a construcção de uma estrada de ferro entre a cidade 
de Mossoró e os limites da Prõ'YiiiClã 'do Ri§(,ir_~nde do Norte. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negoc!os da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em 17 de Junho de 1882, 61• da lnde
pendencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Al1Jes de .iraujo. 
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DECRETO N. 8599-DE 17 DE JU~HQ DE 1882. 

Approva os estatutos da Associaçã) de Soecorros Mutuós Açoriana · Cos
mopolita. 

Attendendo ao que requereu a directoria da «Associação de 
Soccorros Mutuos Açoriana Cosmopolita» e Tendo ouvido a 
Secção dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado, Hei 
por bem Approvar os estatutos .da mesma associação. 

Quaesquer alterações que se fizerem nos ditos Estatutos não 
poderão ser postas em vigor sem previa approvação do Governo 
Imperial. 

Rodolpho Epiphanio de Souza Dan.tas, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 17 de Junho de 1882, 61° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Rodo~pho Epiphanio de Sou;;a Dan.t (.lS. 

Estatutos da Associação de Soccorros Mutuos 
Açoriana Cosmopolita 

CAPITULO I 

DA SOCIEDADE E SEUS FINS 

Art. f. o A Associação de Soccorros Mutuos Açoriana Cos
mopolita, fundada no dia ·f o de Janeiro de 1882, terá sua séde 
na capital do Imperio do Brazii,.sendo seus fins : 

§ 1. 0 Garantir o futuro de seus socios e promover a educação, 
tanto moral como intellectual, dos orphãos filhos dos mesmos. 

§ 2. 0 Soccorrer os socios, quando necessitados, enfermos, 
impossibilitados de trabalhar ou invalidos. 

§ 3.° Conceder pensão á família do socip que fallecer. 
§ 4. ° Concorrer para as despezas do ~era[ des socios. 
§ 5. 0 Estabelecer um cofre para os,.·q~hãos, independente 

do da associação ; ..... ·"' 
§ 6.° Crear uma medalha de mei"ito para galardoar serviços 

extraordinarios prestados aos orphãos. · 
§ 7. o Abrir aulas primarias, de accôrdo com as leis do paiz, 

para instrucção dos filhos dos socios ; c para estes quando 
analphabetos. 
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CAPITULO li 

DA CL.~SSIFICAÇÃO DOS SOCIO> 

Art. 2. • Ficam estabelecidas as seguintes classes do spcios: 
i. •. Fundadora.> iniciadores ; 
2.o Fundadores iniciadores, conWibuintes ; 
3.• Contribuintes, de ambos os sexo> ; 
4.• Remidos, de ambos os sexo> ; 
5.o Bemfeitores; 
u." Honora.rio;; 
7. 0 Benemeritos; 
8. o Dignitario'. 
§ Lo Fundadore3 iniciadores, cujo numero não e:s:cederá de 

20~, são· os que assistiram à sessão de installação no dia 1• de 
Ja•wirn rle Hlq::>, on 0s 'lUG, adherindo á idéa, se inscreveram 
nas. ustas especiae>, uma vez .que se tenham quitado até f o de 
1\{arco de 18~2 com a quantia de 26$000, na qual se inclue 
1$Õü0 do úiploma. 
· s <> ~ '-· :~-~~-~··; ·i~.iad!lre' contribuinte' são os que, tendo-

se·~ w:scr1p~o Jh:S •L>•a.~ especiaes, não se quitaram até f o de 
Março de 1882, os quaes pagarão 5,5000 de joia, 1$000 de di
ploma e 1$000 de mensalidade, em trimestre adiantado, 
com direito de remirem-se dessa mensalidade, em qua.lq uor 
tempo, entrando para os cofres com a quantia de 20$000. 

§ 3.° Contdbuinte' são os que pagarem a mensalidade de 
18000 em tt·ime~tre adiantado . 

.. § 4. 0 Remidos são o-; que si:.-ach:~.rem comprehendidos nas 
dispo>içõe~ do§ 2° deste artigo e ng § 3• do art. 6. ·• 
-- § 5." Bemfeito:es são os socios que promoTerem ou fizerem 

donativos para a àssociação n) valor real ou estimativo de 
1:000$, quer seja po:· uma só vez quer por parcellas, comtanto 
que ja tenlum entt·ado p:1ra. o cofre social com mensalidad~s 
na importancia c e 120~0:\0, correspondente a dez annos àfl 
socio, e não hajam rec·ebcdo nesse p0riodo beneficencia alguma. 

§ 6. 0 H:m~rarios são todos os que, não pertencendo à asso
ciação, prestarem a ella serviços t~.es que os tornem dignos 
d.esse titulo. 

§ 7. 0 Benem~tos são. todos os s:>cios que satisfizerem as 
exigencias do art .. · 10 e seus paragraphos. 

§ 8.0 Dignitar~""?l3erão unicamente os socios que alcançarem 
a medalha de merito~· de que trata o art. 12. 

Art. 3. 0 Os titulos mencionados nos §.::} 5•, 6°, 7o e So do ar
ti_go antecedente só seriio conferidos pela assembléa geral, à 
nsta do proposta fundamentada e feit:t pela directoria e con
selho. 

PODP.'l Exr.r.urno 1 ~8~ 
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CAPITULO III 

DA ADMISSÃO DOS SOCIOS 

Art. 4. 0 Para ser admittido na associação e mister: 
§ f. o Ser maior de 15 e menor de 50 annos; estar no gozo de 

seus direitos civis; ter meios decentes de subsistencia ; gozar 
saude; não ter defeito physico nem moles tia chronica que o 
possa tornar invalido. 

§ 2.° Ficara sem eifeito a admissão, restituindo-se as quan
tias recebidas, desde que provar-se que o proposto não tem os 
requisitos exigidos no paragrapho antecedente. 

Art. 5. 0 Os menores de 21 annos só poderão ser admittidos 
sob proposta de seus pais, tutores ou curadores, os quaes se 
responsabilisarão por todas as obrigações pecuniarias do menor. 

Art. 6. 0 Para a admissão na associação exige-se proposta 
assignada por qualquer sacio, na qual se declarar:i o nome, 
idade, estado, nacionalidade, profissão e residencia do proposto. 

§ f.o A proposta será entregue ao 1° secretario que are
metterá á commissão de syndicancio. para dar o respectivo 
pnrecer, o qual será discutido e votado na primeira reunião da 
directoria e conselho. 

§ 2. 0 O candidato approvado só será considerado socio, de
pois que satisfizer o que determina o§ 3o do art. 2. 0 

§ 3. 0 Poderão ser admittidos como socios remidos os que 
no acto da entrada pagarem de uma só vez a quantia de 160$; 
podendo tambem remirem-se com a quantia de 35$, os socios 
que houverem pago 10 annos de mensalidades, sem receberem 
beneficencia alguma. · 

§ 4. 0 Todo o sacio, qualquer que seja a sua categoria, é 
obrigaelo a solicitar o respectivo diploma, sem o qual não po
derá gozar das vantagens concedidas nestes estatutos. O pri
meii"o diploma custará 1$, e os que forem passados para sub
stituir os perdidos ou i nu tilisados custarão 2$000. 

Art. 7. 0 Poderão ser admittirlas como sacias, nas mesmas 
condições dos do art. 5o, as mulhel'es, filhas solteiras, pupillas 
ou aggregadas dos socios. 

Art. 8. 0 As senhoras solteiras, quando serecommendarem 
por seus talentos e illu.;traçã.:> e tiverem comportamento exem
plar, pode!'ão tambem se!' admittidas como sacias, sendo neste 
caso a proposta assignada por seis socios quites, os quaes 
se responsabilisal'ão pela mesma proposta, sob as penas do §5° 
do art. 56. 

Art. 9. 0 As socias não poderão votar nem ser votadas; 
ficam, porém, obrigadas ao cumprimento dos deYeres que lhes 
forem impostos no regimento interno dos orphãos. 
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CAPITULO IV 

·nos BENEMERITOS E DIGNITARIOS 

Art. 10. O titulo de benemerito será. conferido: 
§ i. 0 Aos socios que servirem na administração d:rrante 

tres annos, e aos que propuzerem 50 socios, comta.nto que estes 
tenham realizado as respectivas entradas. 

§ 2. 0 Aos medicos que prestarem espontaneos, gratuitos 
e relevantes serviços :i. associação por mais de cinco annos. 

§ 3. 0 Aos socios fundadores iniciadores, quando exercerem 
por dous annos cargos administrativos, ou quando tenham pro
posto 50 socios com a clausula do final do § i. 0 

Art. 11. O titulo de dignitario será. sómente concedido 8-0S 
socios que alcançarem a medalha de que trata o artigo se
guinte. 

Art. 12. Fica creada, em homenagem á Serenissima Princeza 
Imperial, ·uma medalha de merito denominada- Santa lzabel
a qual só sera conferida aos que, send:) benemeritos, se dis
tinguirem, jà auxiliando efficazmente a instrucção dos orphãos, 
j a protegendo o futuro dos mesmos com valiosos donativos para 
o cofre especial. 

Art. 13. A medalha sera de ouro. tendo em frente a effigie 
da rainha Santa Izabel soccorrend 1 os pobres, e em circulo 
ae palavras- Associação de 8:Jc~orros Mutuos Açoriana Cosmo
polita; e no reverso a Corôa Imperial, e ta.mbem em circulo 
as palavras- fundada n1 dia 1° de Janeiro de 1882; devendo 
ser usada pendente d3 uma fita que lera as côres branca e 
verde. · 

Art. 14. A entrega desta medalha se;-J. fJita sempra com toda 
a sJlemnidado em sessã1 especial e extraordinaria da ass~mbléa 
geral. 

Art-. 15. Os dignitarios terão assent1s especiaes cJllocados a 
direita do presidente, poróm fóra da mesa, quer em sessão da 
assembléa geral, quer da directoria e conselho. 

Paragrapho unico. Os dignitarios não sã1 obrigados a s3rvir 
cargos na administração--. 

CAPITULO \" 

DOS ORPaÃos E SUA EDUCAÇÃO 

Art. 16. A Associação de Soccorros Mutuos Açoriana Cos
mopolita aceita o encargo e toma a responsabilidade de cuidar 
da educação dos orphãos filhos de seus associados, quando ne
cessitem, conforme fica estabelecido nestes estatutos e fôr 
regul'~do no regimento interno que para. t e-~ 
organ1zado. . ~\OTH EC,~ DA f! ' ~ .... 

~~ ;;lf/jf_, • .. 
/f~ 
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§ 1.• Considerar-se-ha como orphão o filho ou filha de socio 
fallecido em pobreza, ainda que tenha mãi, uma vez que esta 
reclame a protecção da assoe iação. 

§ 2.• Os orphãos, filhos dJ socios, até completarem a idade 
de 13 annos, ficam sob a protecção da associação, salvo os que 
provarem estar seguindo com. aproveitamento qualquer curso 
de Iettras, artes, sciencias, etc., os quaes continuarão a ser 
protegidos pela associação até completarem seus estudos. 

§ 3.0 Aos orphãos, nas condições da 1a part() do p1ragrapho 
antecedente, garante a associação aula~ -primarias e livros. 
Logo, pJrém, que completem 13 annos de idade, a associação 
procurará empregai-os convenientem~nt~ .. 

§ 4. 0 Os orphãos que mostrarem incapacidade physica ou 
mental, serão tratados sob a prot~cção da associação, si est~ 
verificar, por meio de juizo mJdico, probabilidad<J d' cura, 
porqu.J no caso contrat•io sJrão elbs considerados como sim
ples pensionistas. 

§ 5." A's orphãs é garantida :.1. mesma protocção estabelecida 
para os orphãos, e mais o qu ') fôr neccssario á modesta educa
ção dJ m'3ninas pobres. A's qu'l mostrarem t:llento 'J ~ptidãn, 
logJ quG completlrem a idade dG 13 annos, proporcionari <l· 
as;ociaçiio m')ios do se dedicarem ao m1gi;;terh, garantindo
Ih JS as,im um futuro Ilc)brJ e decent~. 

§ 6.• A's orphã' que c1sarcm sob a pr:Jtccção da as;0-
ciação será dado o dote de que trata o art. 24, conforme fôr 
regularisado no regimentJ int0rno. 

§ 7. 0 Os auxílios de que t1·atam os §§ 5• e 6• serão dados 
sómente emquanto as orphãs. por seu comportam~nto e morali
dade, se tornarem dignas da protecção que lhes é garantida. 

§ 8.0 A protecção a que se referem os paragraphos antoce
dentes, limita-se aos orphãos que residirem na séde da associa,
ção, porque apezar d3 ser esta Cosmopolita, não póde com tudo 
aceitar igual responsabilidadCJ para com os que morarem fóra 
da capital do lmperio, aos quaes apenas garante a pensão esta
belecida no art. 2J, sendo aos orphãos at<Í completarem 13 annos 
de idade, e às orphãs 15. 

§ 9.• As obrigações impostas á directoria c ao~ orphãos, 
com rebção à educação dest~s ; ~ modo de realizar o dot~ das 
orphãs; e tudo quanto fôr pecuhar a este assum?tO, S"Jrão re
gulados em um regimento especial organizado por uma com
missão de tres membros, a qual ap1·escntara o seu trabalho 
para ser discutido e YOtado ~tm 1nssão plena do conselho 
administrativo, e depois submettido á app:·ov-ação e sancção d3. 
assembléa geral. 

Art. i 7. Os socios que tiverom poucos recursos poderão 
matricular seus filhos nas aulas que forem estabelecidas pela 
associação, comtanto que o requeiram até 31 de Dezembro, 
data em que será encerrada a matricula para est·~S casos. 

Art. 18. Os filhos dos socios de que trata o artigo antece
dente só serão admiLtido> li matricula quando provarem com 
documento official ter mais de 9 e menos de 13 annos de 
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idade, porque completando r·sta ultima idade não poderão 
matricular-53 nem continuar, caso estejam matriculados. 

Art. 19. No dia i 0 d·~ Janeiro de c:tda anno, a começar de 
1883, depois do aclo solemne da posse da nova administração, 
c em seguida, f~r-se-ha a entrega do- Obob dJs Orphios. 
· § 1. 0 Este obul«> será da quantia de 100$, rateada entre os 
membros da administração que finda e os que tiverem de ser 
empossados dos cargos. 

§ 2.0 O rateio será feito antes do act0 da posse, peb pre
sidente da directoria que finda o seu mandato. 

§ 3. 0 Empossado o novo presidente da directoria, e termi
nado o neto da p1sse, o mesmo presidente far.i uma allocução 
analoga á instituição do - O bolo dos Orphãos- e depoi!!l, e i 
não houTer mais quen: falle sobre o assumpto, fará entrega 
ao thcsoureiro, d3 que trata o art. 20, da Quantia arrecadada 
com aquelle titulo. -

CAPITULO VI 

DO COFRE DOS ORPHÃOS 

Art. 20. O cofre dos orp;1ãos é independent~ do coft·e ger:ü, 
e ficará a cargo de um thescu~eiro es[Jecial. 

Art. 21. A renda deste cof1·e constará : 
f. o Dos donativos a elh especialmente feitos; 
2.• Da quarta part0 do producto de todJ o e11pectaculo pro

movido a favor da as'Sociação ; 
3.• Do producto d" um leilão de prendas que annualmente 

directoria promoverá p:~.ra este cofre ; 
.(.o Do que produzit· a collecta ou sacco de bcneficencia que 

a direct~wia deve estabelecer sernpt• que hoaver reunião quer 
da Ass~mbléa geral, quer do con~elho, ou quando julgar con
veniente; 

5.• Do -O bolo dos Orphãos- a quo se refere o art. 19 
seus paragraphos. 

Art. 22. Do capital do cofre dos ol'phãos não ~:~e distrahir:i. 
quantia alguma, devendo as despezas a que elle fôr obrigado 
ser feitas unicamente com o rendimento. 

A>t. 23. O dinheiro do coft•e dos orphãos se>a convertido em 
apolices da diviàa publica .gern.l ou pl'ovincial. 

Art. 24. Quando as orphãs de que trata o art. 16, § 6°, 
forem pedidas em casamento, receberão o dote de 300$, ainda 
que o cofre especial não tenha saldo snfficiente, porque nesse 
caso a directo!·ia, sob sua responsabilidade, mandara a!liantar 
essa quantia pelo c::>fre geral, que mais ta!·de será indemni
zado. 
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CAPITULO VII 

DO CAPITAL SOCIAL 

Art. 25. O capital social é illimitado, e divide-se em perma-
nente e disponível. · 

Art. 26. Pertencem ao fundo permanente, os objcctos fie 
valor que a associação possuir, bem assim todos os saldos que· 
se verificarem, os quaes serão convertidos em apolices da di
vida publica geral. 

Art. 27. Os juros destas apolices e os pequenos saldos que 
se realizarem entre o encerramento do balanço annual e a posse 
da nova administração, constituirão o fundo disponível. 

Art. 28. A receita geral constar:i : 
1. 0 Das entradas realizadas pelos fundadores iniciadores ; 
2.0 Das joias dos fundadores iniciadores, de que trata o § 2° 

do art. 2o; 
3.0 Da importancia dos diplomas ; 
4. 0 Das mensalidades; 
5." Do produ c to liquid::> de qualquer espectaculo promovido a 

favor da associação, salva a parte pertencente ao cofre dos 
orphãos de que faz menção o art. 21 n. 2; 

6.o Do juro das apolices e dos respectivos saldos. 

CAPITULO VIII 

DAS BENEFICENCIAS 

Art. 29. O socio quite que se achar comprehendido nas dis
posições do§ 2° do art. 1° e que requerer, sera soccorrido com 
a quantia de 20$ mens:J&l~. paga em duas prestações, tendo 
além disso direito a um !Wêdico assistente para tratai-o, quando 
enfermo, logo que a associação tenha facultativos [retribuídos. 

Art. 30. Os socios, titulares nas condições do§ 2° do art. 1°, 
terão as seguintes beneficencias mensaes : 

Os bemfeito1·es...................... 25$000 
Os benemeritos. . . . . • . . . • • . • . . . • . . . . 30!(;000 
Os dignitarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35$000 

Art. 31. Estas beneficencias só serão remettidas aos socios 
quando elles residam na Côrte ou em Nictheroy, na area ser
vida por carros de ferro-carris urbanos. Os que morarem fora 
da tirea indicada mandarão recebei-a do respectivo thesou
reiro, que as pagara com as cautelas devidas. 

Art. 32. O socio que se :J.char enfermo ou fõr preso, se 
dirigirá por escripto ao presidente da ussociação, remettendo 
o documento que prove estar quite do trimestre adiantado, e 
~edindo a beneficencia a que tiver direito. 
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Art. 33. O socio enfermo que estiver em tratamento nos 
hospitaes das ordens terceiras, só receberá a beneficencia de 
que tratam os arts. 29 e 30, depois que provar com attestado 
qo medico que lhe deu alta, que se acha· restabelecido. Ex
ceptua-se, porém, o que tiver fa.milia, porque nesse caso a 
essa será entregue a beneficencia logo que se verifique que o 
socio está em tratamento no hospital. 

: Art. 34. O socio que estiv ·r preso terá, alem da benefi
()encia, mais a quantia necessaria para pagamento de carce
ragem e vara melhorar de prisão, quando ~sso seja possível. 

Art. 35. A beneficencía ao socio preso começará a ser abo
nada desde a data da sua entrada para a prisão, e cessará logo 
que elle fór absol-vido ou condemnado definitivamente ; neste 
ultimo caso, será sua família, si a tiver, contemplada no 
quadro das pensionistas. caso queira sujeitar-se ao pagamento 
de men,;alíd'l.de-;, em vísb do que dispõe o § 1• do art. 56. A 
beneficencia ao socio enfermo será :•bonada à vista de attestado 
de seu medico assistente e cessará logo que este lhn tenha 
dado alta. 

Art. 36. Quand > qualquer socio recem-chegado a esta Córte, 
e ainda sem rebções, adoecer gravemente, será recolhido a 
uma casa de ;;aude a expensas da associação, empregando 
esta t ~dos os meios ao seu alcance para salvar-lhe a vida. O 
excesso de despeza que se fizet• em tal caso será pago pelo cofre 
geral, devundo a directoria no seu relatorio annual mencionar 
circumstanciad,mente o facto que motivou o augment(> da 
despeza para s:)r esta approvada e leg11is::tda pela assembléa 
geral. 

Art. 37. O oocio quo adoecer, estando preso, só terá. direito 
á benefic:mcia de que trat.t a i" parte do art. 35. 

Art. 38. Qumdo fallecer qualqu2r s.cio que seja irmão de 
orden; terceiras, ou que p"rtcnça a. associações funerc:rias, 
não trJrá direito ao que se acha estabelecido no § 4° do a;.-t. 1°, 
rJv:ertendo, porém, p.tra o cofrç dos orphãas a quantia para 
aquelb fim estipulada. . . 

Art. 39. O socio enfermo, cuja molestia fór declarada chro
nica pelo meJico assistenk, p:tssará par.:t o qu:.tdro dos pen
sionistas a a c.üegoria que tiver. 

Art. 40. As benefice'acias de que sa faz menção nos art. 29, 
30 e 34 só se cffectuarão: quando a associação possuir 30:00~ 
em apolic(;s ; e o auxilio garantido no art. 36 aos socios recem.: 
chegados á Côrtc só será. prestado depois que o fundo perma
nente attingir a 100:000$000. 

CAPITULO IX 

DAS PENSÕES 

Art. 41. Fallecendo qualquer socio que 'esteja quite, e que não 
tenha recebido soccorros da associação, sua família serà soe-



85§ AC::'CS DO PODER EXECüTn·o 

corrida com uma pensão, como determina o art. i o, a qual 
será igual âs beneficencias de que tratam os arts. 29 e 30; 

§f. o g• familia do socio uma só das classes, pela ordeui 
abaixo especificadâ, uma vez que estejam sendo alimentadas 
pelo socio no tempo de seu t:!llecimento: 

1. a. A vi uva ou filhos leg-ítimos ; 
2." A mãi, si fót• vium quando fallecer o filho socio, 

emquanto se conservat· nesse estado ; 
:3. a As irmãs, em quanto solteiras 
§ 2. 0 A pensão cessa com o fallecimcnlo do pl'imciro pcli

sionado, não havendo reversão. 
§ 3.o .. 1 pessvc.1 y_ue leque; ... ·ol· pens:;u ~uvvr·<.i. a.1jr0.s_,n;:,~~i' c,~r

tidões de casamento e de baptismo dos filhos, e de obito do socio, 
ou outt·os quaesquer documentos officiaes d'onde consto seu 
parrntesco com o fallecido, além de attestados de conducta, 
afim de serem apreciados pela directoria. 

Art. 42. Quando o socio fallecido deixar vi uva e filhos me
nores de 13 annos a pensão se1à dividida, pertencendo metade 
á Tiuva e a outra metade ao cofrJ elos orphãos como auxilio 
par<1 a educação dos mesmos. . 

Art. 43. As pensões de que tratam os arts. 41 e 42 come
çarão a ser concedidas d2sch que o rendimento do capitol per
manent<:J possa fazct• face a todos os compromissos estabele
cidos nestes estatutos. 

Art. _j4: Quando, per qualquer circumstancia, os rendi
mantas da associação não for:om snffl~iP.ntAs """" r: nn.()<~.mllnto 
integr~.l d:1s ;:nns0es estabelecidas, saíf~ ·""" 0•t~~ ~ ~· <1:ccç5:'l 
que for necessarh tenrlo-se em vis~a o balancete •1uo o the-

'soureiro d3vo ap;·esentl!' para ess•J fim. Esta m·~dida será to
mada em sessão plena drJ direct1ria c c0nselho. 

Art. 45. No caso d" reducçã:J das pensões, conn está deter
minado no artigo antecedente, ella serâ proporcional de modo 
que sejam resguardados os direitos garantidos aos socios ti
tulares no art. 30. quando lhes marcou vantagens superiores 
às dos socios simplesmente contribuintes. 

CAPITULO X 

DIREITOS E DEVERES DOS SOCIOS 

Art. 46. São direitos dos socios: 
§ f. o Votar c ser votado para os cargos administrativos; ex

ceptuam-se, p::>rém, os honorarios; os que estiverem rece
brmdo beneficencias ; os que não se acharem no gozo de seus 
direitos civis ; e os analphabetos, que poElerão votar mas não 
ser vot1dos. 

§ 2. 0 Propór em assembléa geral as medidas que entender 
utcis à r.ss::>ciação, podendo discutil-as <'m sesz:>o de dire
ctoria, quando a esta competir resolver sobre o assumpto, sem 
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comtud) ter direito de voto; e recorrer p:1ra a mesma as
Sé!mbléa grral. nos casos de eliminaç5o a que se r,)fer.•m cs 
§§ 2o, 3o e 5o do art. 56. 

§ 3.o Requ'!l'''l' a convocação da assembiéa geral extr.lor
dinaria, quando o julgue conveniente acs interess0s sociaes, 
.em p-~tição dirigida ao presidente d 1 directoria, e assignada 
por 25 socios quites com declaração do motivo da convocação, 

.a qual não poderã ser rGcusada, nem espaçada por m~•is de 
oito dias, sob pen c <h ser elh f:·üta pelos rrJquerentes. 

§ 4. 0 Tom.tr p.trte nas discussões da assembléa go:·al, quer 
ordinaria, quer e:s:traordinal"ia. 

~ 3. 0 •J"zat· da 'ueneík,!ncia, ponsã::> e m:tis regalias esta
bclr;cidn:; nestes 'estatutos. 

Art. 47. Os socios residentes fóra dt sédo da a~sJciação, 
não podem ser vobdcs. 

Art. 48. Pcràem os direitos de socics: 
§ 1. 0 Os que não estiverem quites. 
§ 2.o Os qun se n.charem envolvidos em processos crimes. 
A1·t. 49. São deveres dos socios : 
§ 1.° Cumprir os presentes est·ttutos; aceitar e exercer, 

com zelo, o cargo pc:ra que íór eleito ou nomeado, só podendo 
rejeitar no caso de reeleição, molestia provada, ou motivo 
justificado per.mte a directoria. 

§ 2. 0 Pagar pontualmente as suas mensalidades, ainda 
mesmo quando esteja recebendo beneficencia. 

~ :1.° Corn;l·1r0cel· :is scs~õcs ~~rrt quo fó-r convocado. 
§ 4.o PJ.i•ticjrn"l. por esc:L•ipto, ao 1. 0 r.ccret~rio, log-o qae 

adoeça; que sej:.t preso; ou que necessite de soccorros da 
associação. 

§ 5. ° Communicar, tambem por escripto, á directoria, 
quando não lhe fór dada a beneficencia a que tiver direito. 

§ 6. 0 Dar conhecimento ao io secretario, quando tenha 
de ausentar-se para qualquer provincia ou p:>ra fóra do lm
perio ; bem assim logo que mude de casa, de nome, ou de 
estado. 

§ 7. o Aceitar, dentro dos limites de suas posses, os bi
lhe~es que a directoria lhe remette:· para os beneficios pro::no
vidos com o fim de augmentar o capital da associação ; não 
devendo recusal-os sem que tenha para isso motivo muito 
justo. 

§ 8. o Tomar parte activa na educação dos orphãos, e em
pr.~gar todos os esforços para que tenha pt•ospcridadCl o cofre 
dos mesmos. 

Art. 50. As participações de que tl'atam os §§ 4o, 5o e 6" 
do at•tigo nntecedente, bem assim a petição a que se refere o 
art. 32, poderão ser feitas por qualquer pessoa, em nome do 
socio, desde que este não saiba escrever, ou quando seu esLado 
de saude não lh'o permittil". 

Art. 51. E' permittido ao socio que, por motivo de 
viag-em rep~ntina, n:1o cumpriu a disposição a qu.~ se rdnre 
a ultima parte do§ 6° do art. 49, fazer a !"espectiYa· cemmuni
eação, logo que chegue ao seu destino. 
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CAPITULO XI 

DAS PENAS DOS SOC!OS 

Art. 52. O socio que se retirar da séde social para 
qualquer província ou para fóra do lmperio, não partici
p~n~o o logar de sua residencia no prazo de seis mezes, serà 
elunmado do quadro social, só podendo ser readmittido sob 
nova proposta. 

Art. 53. O socio que estiver devendo dous trimestres de 
mensalidades, não terá direito aos soccorros estabelecidos 
nestes estatutos ; e o que dev r mais de tres trimestres, será 
considerado desligado, salvo si dentro do prazo de um anno, 
conbdo da data do ultimo rJcilõo qu3 houver pago, justificar 
perant::e ;: dircctoria o motivo do atrazo, porque si fór at
tendido se quitara logo; não podendo, entrCltanto, I"eceber be
neficencia alguma senão seis mezes dP.pois de se haver quitado. 

Art. 54. O socio que rt;jeitar ou abandonar o cargo para 
que for· eleito ou nomeado, ou o que participarausencia e não 
a realizar, ficara privado de alcançar o diploma de benemerito 
eu de dignitario, devendo o presidente da directoria no rela
to:·io annual dar conta do occorrido :i assembléa geral. 

Art. 55 O socio que em assernbléa geral portar-se incon
venientemente, perturbando a discussão e o andamento dos 
negocias, ser::i admoestado pelo respectivo presidente, e por 
este mandado retirar do recinto, si depois de advertido duas 
vezes, não se corrigir . 

• \rt. 56. Sorão eliminados do quadro social, sem direito a 
rcclam·1ção alguma: 

§ 1. o 0> que forem condemnados em ultima instancia. 
§ 2. 0 o., que extraviarem quaosqucr qu:mtias, bens ou 

valore' pert!!nconteg á associação, s 1lvo a esta o dirJito de os 
haver judicialmente. 

§ 3. 0 Os que ostensivamente machinarem o dcscredito da. 
snciodade, c os que não re.3peihrem as orphãs confiad1s à as
sochção. 

§ 4.o Os que se dc<lignrem espontaneamentG. 
§ 5.o Os qu:•, ílludindo a directoria, propuzerem pessoa~ que 

não sejam dign1s d.; pertencer á associação. 

CAPITULO XII 

DOS C0RPOS DE QUE SE COMPÕE A ASSEMBLÉA GERAL 

Art. 57. A associação serà composta: 
§ 1. 0 Da assembléa geral em numero H limitado. 
§ 2. 0 Da mesa dJ mesma asEembléa. 
§ 3. 0 Da directorb. 
§ 4. o Do conselho. 
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CAPITULO XI11 

DOS DEVERES DA ASSEMBLÉA GERAI. 

Art. 58. A assembléa geral reunir-se-ha ordinariame.nte, 
nos dias 1 e 8 de Janeiro de cada anne, e extraordinariamente 
todas as vezes que o bem social o exigir, precedendo annuncios 
por tres dias nos jorn1es de maior circulação. 

§ t.o A do dia 1 de Janeiro, serà para a apresentação e 
leitur.t do relatario annual, e para as eleições da comrnissão 
de exame de contas, da mesa da assemeléa geral, da directoria. 
e do conselho. 

§ 2." A do dia 8 de Janeiro, par1 a leitura, discussão e vo
tação do p:~recer da commissão de exame de contas ; para posse 
da· administração e dos membros da mes:1 da assemblé<t geral, 
e para apt"esentação do- O bolo dos Orphãos. 

Art. 5'J. Depois do acto solemne d:t posse só se permittirà. 
discursos analogos ao mest'I!O act:J e ao da instituição do- Obolo 
dos Orl:'hãos. 

Art. 60. A assemblé,t ger.ll só se considerarã constituída 
quando ~e achwem presentes 40 socios quites. 

Art. 61. Si no dia marcado para a rouniã:), e uma hora depois 
da de.,ign:.tda não houyer numero leg;i.l, serà novamente con
vocada, de accót·do com o que dispõe o art. 58, declarando-se 
que na za reunião ella se ccnstituirá com o numero de socios 
que comparecer, superior a 25 . 

. \rt. G2. Os trabalhos do. assembléa geral que não poderem 
ficar conc!uiclcs, serão adiacl::Js, marcand·;-se novo dia para 
sua continu 1ção, dentro do prazo de 15 dhs, podendo deste 
modo reunit"-se Lant 1s vezes quantas forem precisas para con
clusão dos mc,;mos trabalhos. 

Art. 63. A assembléa geral convocad.t extraordinariamente, 
so tr.ttarà d:) objecto que motivnu a su,_t convcc:tção. 

Art. 64. A mesa d" assembléa geral será composta de um 
preside!lte e de dous secr-et<Jrios que não façam parte da ad~ 
ministração, nem sejàm empregados ddla. 

Art. 65. Compete :i assl:Jmbléa geral : 
§ f.o Discutir a red:1cção da acta da sessão anterior ·e ap

proval-a. 
§ 2.o Julgar dos actos d8. directoria e conselho e- dos rela

torios que lho forem apres(mtados. 
§ 3. 0 Resolver sobi·e os assumptos que forem submettidos 

à s~a apreciação pela directoria e conselho ou por qualquer 
SOC10. 

§ 4. 0 Eleger os membros d,t mesa da mesma assembléa 
geral, a commissão de exame de contas, a dir-ectoria e con
selho. 

§ 5. 0 Alterar, reformar ou interpretar quaesquer disposições 
dos presentes estatutos, sujeitando-as préviamente à appro
vação do Governo Imperial. 
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§ 6.• Attender às reclamaçõ -s quo lhe fo~em feÜu ··~êl:lti
vnmente ao bom andamento dos negocios sociaes;- proyi4:in-' 
ciando como fór melhor. · . .:" ·. · '' ·' 

§ 7 .• Rªvog::tr q'lalquor acto pratic:tdo pela dircc't{n•ia, que 
não esteja de accôrclo com a~ disposições dos estatutos. 

§ 8.• Demittit• a directoria, nos casos provados de preva
ricação ou negligencia . no cumpámento de seus deveres. 
~ 9.° Conceder os títulos de que trata o art. 3. 0 

§ 10. Fazer entrega da medalha cile medto como determina 
o art. 14. 

§ 11. Discutir e approvar os regimentos internos que forem 
Orgu.u!L..:tÜ.u~, Hê:t t,;VllJ.Ul"LHlUU..Li.t' tl.U--:.(,t:ti C::nc.t.LUL(;S" IJUUi .. !llUO, ::1 en
tender conveniente, nomear urna commissão de tres membros 
que, junt~ à de que trata o § 9° dJ art. 15, se incumba da con
fecção dos mesmos regimentos de modo que o trabalho seja 
feito com mothodo, clareza e circamspecção. 

§ 12. Resolver sobre todo e qualquer caso omisso nestes 
estatutos, providenciando, como soberana, que é, de modo que 
sejam cumpridos os fins da associação, tendo sempre em vista 
o final do §5o deste artigo. 

Art. 66. A directoria será composta dos seguintBs membros: 
Um presidente. 
Um vice-presidente. 
Um 1° secretario. 
Um 2° secretario. 
Um thn~enrAÍNl .';<J~ol. 
U1n •' .... .n~ ....... ,,. ...... : ... o " .................... ~.,! d~ c""f"~·c cl'i'g c:·ph~os. 
u~ p~~c~~;d;r. """J~~-~ ' u._ •< 

.<lrt. 67. O conselho, r1ue é auxiliar da Jirecloria, terá 12 
membros. 

CAPITULO XIV 

DOS DEVERE5 DA DIRECTOHL\ 

Art. 68. O presidente da directeria é responsa vel pela fiel 
execução destes estatutos e compete-lhe: 

§ i. o Presidir e dirigir as sessões da directoria e conselho; 
manter a boa ordem nellas, podendo suspcndel-as ou adiai-as 
quando se tornarem tumultuosas. 

§ 2. o Apresentar annualmonte :i assez_nbléa _geral um re
latorio ci,·cumstanciado do todos os negocros socraes. 

§ 3.o Representar, ou fazer ;•cpresentar a associação por 
membros da directoria e conselho sempre quo fór preciso. 

§ 4. o Convocar as assombléas geraes ordinarias, de confor
midade com o que esta determir.ado nestes estatutos. 

§ 5 .o Assignar com o f o secretario toda> a_s ::teta~ das se~sõe; 
da directori:t e conselho, e t9dos o; requ8r:mentr.s, officws e 
communicações que tenha;n de ser dil•igidos as autoridade;; do 
paiz. 
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§ 6,;'#' Rg"hricar todos os livras da sociedade, contag, guias, 
orde.IJ3 de. pagame.nto, balan~ços e b1bncetes da thesouraria, 
bem ii.l!Siat:.quaesqu~r outros documentos da associação. 

§ 7."' Có'nceder, na rorma do e.;tabelecido, as beneficencias e 
pen~ões, fi;calisando para.· que nã:> sejam prejudicados os que 
tenham de ser soccorrido>. 

§ 1:!. 0 Nomear as commi;sõe> que forem nece.;sariM, salvo 
as que são da competenci t d·t assembléa ge:·al ou da directoria 
e conselho. 

§ 9. 0 Vi~it:11• pessoalmente os socios enfermos ou presos' 
guardanào a precisa reserva afim de pJder ob>ervar si os 
socco;·ros tem ~id:-. prestados com pontualidade. 

§ 10. Desp:1char todos os requeriment :s que lhe forem 
apresentados. com mw'r'ção dos que dependam de autorização 
da :..·.S>'hubléa geral ou d t directoria e con;eiho. 

§ 11. Requisitar do presidente da assemblea geral a convo
caçã) extraordinaria da me .<ma ussembléa sempre que for 
preciso. 

§ i2. M3ndar celebrar, em nome da a sociação, uma missa no 
setim 1 dia do :f.tllecimcnt > de qu:llquer socio, fazendo nesse 
::te .. ,.; ~v r .i,. ..... ~0 ......... J.&: .t , ••. ,.-:.1..1. ...... ;:.o. ............. ..!J,.~yâv. 

§ 13. Marcar os dias das reuniões d1 dircctoria <.l conselho; 
dc:s lc:We:s de p:·c!Hh·> qu8 sB fL:o,-;;rn; c Uú:3 eopC;ctacalos que 
se prom werem, e d:stribuir o J respectiv :s convites o bilhetes 
c.:r:~ !lg-: '~ .. ,..~ .. 

§ 14. Assignar com o·1° secretclrio e the;;oureir;J os dipbmas 
de todJs os s~cios. 

§ 15. Tom:tr trimcnsalmente corlt •s ao th -sJureiro, appr~
vand :-:1.s depois de examina®.;; e conferidas peb directoria c 
conselho. 

§ i6. Ordenar a'; despcz tS com o CXiJedicnte c as que forem 
cleterminad-.s pela assembléa geral ou pela directoria e 
conselho. 

§ 17. Prove~ os bga1•es que Ya.ga.-em na directo:-ia ou 
conselho, chamandJ os supi'lentes, logo que os proprietarios 
d3Ü:em de comparecer por mais de duas s;ssõ:'s . 

.!.rt. 69. O vice-p:-esidente é o substituto dJ pre;;ident.e, e 
compete-lhe aaxilial-o no cumpriment:-J destes estatutos. 

Art. 70. O fo Secretario é o chefe tanto da secrJtaria. geral 
como da cspedal dos orphãos, c cJmpete-lhe : 

§ f.o Sub>tituir o presid3nte e vice-presidQnte nos impe
dimentos nã) excedentes de 15 dias. 

§ 2.0 Ter a s::m eargo tod::> o expediente relativo á associação, 
o qual d'JVer:i ser feito com cllreza, pJntualidade c cireum
spccçã:> p:-ineipalmente o que se refere á secretaria dos orphãos. 

§ 3.° Fazer a matricula geral àe todos os sacies com ao; 
declarações rccommend:J.da-; no art. 6°, especificando na mc>ma, 
não só as bcneficcncia> que elle; tenham recebido e as data> 
em que principiaram c terminaram, m'l.s tambem a-; que não 
fJram reclamada,, p:n· ter o socio prescindido del!as. 

§ .(,o Proceder á leitura das actas e do expediente nas 
sessões da directoria e conselho. 
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§ 5.0 Mandar publicar, por ordem do presidente, todos os 
annuncios relativos á associação. 

§ 6. 0 Redigir todo o expediente da secretaria, menos as actas 
das sessões, <ilando prompta expedição á correspondencia. 

§ 7. 0 Participar ao presidente, logo que tenka conhecimento 
offi~ial, a enfermidade, prisão ou fallecimento de qualquer 
SOClO. 

§ 8.0 Officiar aos socios approvados afim de que satisfaçam o 
pagamento devido. 

§ 9. 0 Archivar, e ter na melhor ordem possível, t'odos os 
offic~os,. propostas, pareceres e mais papús pertencentes á 
associação. 

§ 10. Acompanhar o presidente nas commissões de que 
este fizer parte, salvo nas que forem de caracter reservado. 

Art. 71. O 2° secretario substitue o 1° em seus impedi
mentos e faltas, e compete-lhe alem disso redigir as actas das 
sessões da directoria e conselho o auxilir o 1 o secretario sempre 
que fór necessario. 

Art. 72. O thesoureiro geral e o depositaria de todos os 
fundos sociaes, e compete-lhe : 

§ i;o Arrecadar, ou mandar ar;·ecadar sob sua responsa
bilidade, todos os moveis, valores e objectos pertencentes á 
associação, organizandJ um inventario de tudo, o qual, depois 
de authenticado pelo presidente e secretario e registrado em 
livro especial, lhe S3rá restituído. 

§ 2:o Pagar todas as contas que lhe forem apresentadas, 
desde que tenham a autorização do presidente e o visto do 
1 o secretario. . 

§ 3.o Entregar com pontualidade, e logo que sejam legal
mente autorizadas, as beneficencias e pensões estabelecidas 
nestes estatut•Js. 

§ 4.o Depositar em um estabelecimento bancario, escolhido 
pela direct:Jria e conselho, todos o; fundos sociaes, ate que, por 
deliberação da mesma Jirectoria e conselho, sejam convertidos 
em ap:Jlices geraes ou provinciaes, acções de ban-:os ou com
panhias que tenham garantia de juros do Estado; conservando 
apenas em seu poder a quantia de 200$000. 

§ 5. o Proceder á cobran~'a das joias, mensalidades, remis
sões, bilhetes de beneficios ou quaesquer outras contribuições, 
por si ou por cobradores de sua inteira e exclusiva confiança, 
visto que a administração nada tem que ver com taes cobradores, 
que serão sob sua unica responsabilidade nomeados e demit
tidos, quando assim lhe convier. 

§ 6.o Ter toda a escripturação relativa á thesouraria feita 
com methodo e clareza, de modo que com facilidade se possa 
verificar o numero de socios que entraram, as classes a que 
pertençam, as joias, mensalidades, donativos, remissões e a 
importancia de diplomas arrecadados, bem assim a sahida 
dos fundos e o destino que tiveram. 

§ 7. 0 Apresentar trimensalmente, ou quando lhe fôr exi
~ido pelo presidente, um ballancete da receita e despeza 
effectuada; e annualmente um balanço geral documentado, 
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para ser apresenjado á assembléa geral com o relatorio da 
administração. 

Art. 73. O thet?oureiro do·cofre dos orphãos e o depositaria 
unico dos dinheiros do mesmo cofre, e além da responsabilidade 
que lhe' cabe como tal, compete-lhe : 

§ f. o Arrecadar o pro:lucto liquido dos leilões. 
§ 2. 0 Receber todo e qualquer donativo feito ao mesmo cofre. 
§ 3. o Cobrar do thesoureiro geral a quarta parte do pro-

dueto dos espectaculos. 
§ 4. 0 Encarregar-se da collecta ou do sacco de benefi

cencia. 
§ 5. • Recolher ao cofre o O bolo àos Orphãos. 
§ 6. 0 Ter os livros necessarios para a escripturação clara 

e methodica, quer dos valores, quer dos dinheiros que receber. 
§ 7. 0 Auxiliar, sem prejuizo do serviço a seu cargo, 0 

thesoureiro geral. 
Art. 74. O procurador é o agente interno e externo da as

sociação e o primeiro auxiliar dos dous thesoureiros em tudo 
quanto for concernente á marcha dos negocios o ao augmento 
e prosperidade da associação. 

CAPITULO x,y 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONSELHO 

Art. 75. Os membros do conselho. como auxiliares da di-
rectoria, ~ão obrigados : · 

§ f. o A comparecer a todas as sess5es da directoria, toq~ando 
parte nas discussões e votações e propondo as medidas que 
forem de interesse social. 

§ 2. 0 A aceitar as commissões para que forem nomeados, 
desempenhando-as com pontualidade e zelo. 

§ 3." A substituir, por designação do presidente, qualquer 
membt•o da directoria que por motivo justificado não compa
recer á sessão. 

CAPITULO XVI 

DOS DEVERES DAS COMMISSÕES 

Art. 76. Haverá tres commissões denominadas, a fa de 
exame de contas ; a 2·' de syndicancia ; e a 3"' de benefi
cencia. 

Art. 77. Compete á commissão de exame de contas : 
§ 1.0 Examinar e dar parecer por escripto sobre todas as 

contas, balanços e documentos de receita e despeza da thesou
raria, para o que lhe sera facultado o exame de toda a escri
pturação da associação. 
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§ 2.• Propor a assemblea geral ~s medidas que julgar con
venientes, quando verificar que s·e f:ize.il1 as. ·despezas sem · 
precisa economia. '· , .. . · . 

§ 3.• Julgar da verdade dos factos mencionados no relatorio 
da administração, e levar ao conhec'i.rilento da assembléa geral 
aquelles que ella tenha omittido. 

§ 4.• Dar parecer minucioso sobre as propostas apresen
tadas a assembléa ;;era!, e de que trata o art. 3.• 

Art. 78. A comrniss:io de syndicancia ser:i composta de cinco 
membros nomeados d'entro os que fizerem parte da directoria 
e conselho, e compete-lhe : 

§ 1.• Prestar com brevidade as informações precisas sobn as 
propostas para socios que lhe forem enviadas pelo fu secre
tario. 

§ 2." Syndicar com todo o escrupulo da molestia ou prisão 
de qualquer socio, e transmittir por escripto ao presidente da 
directoria e conselho as informações que colher a tal respeito. 

Art 79. A commissão de beneficencia será de seis membros. 
nomeada da mesma fórma quo a de syndicancia, e com-
pete-lhe: · 

§ 1. · Visitar os socios enfermos ou pt·esos, : ;z<.mrlo c;Jcg,c!' 
ao conhecimento da directoria e consolho qu~eS:[t:er· reclama
ções ou pedidos que e!les í'ac;,unl. 

§ 2." Entreg-ar aos socios as beneficencias CJUC lhes forem 
devidas de conformidade com o qne esb det~rm:a:;do neste> es
tatutos: 

§ 3.• Apresentar i diroctoria e conselho, em época de 
cpi lemi'a, um relatorio no qual indique o numero de socios 
cn!C!'tnOs, a molestia que cada um tem c os ale>jamentos em 
que elles se achem, propondo as rneclida.s que julgar conve
nientes no sentido de melhorar as condições doa que, po~ falta 
de tratamento, possam succumbir. 

Art. 80. As commissões de que. tratam os 1trts. 78 e iJ, que 
elegerão entre si o relator, poderão cum,>rir as obrigações que 
lhes stio impostas, collccliva ou individualmente; seus pareceres, 
porém, ser .lo sempre assignados por todos, ou pela maioria. 

Art. 81. As mesmas com missões só se considerarão dis
solvidas quando ass:rn o deliberar a directoria e conselho, 
em sessão, devendo os serviço.~ que prestarem ser averbados 
no livrJ de matricub e mencionados eom espccüdidade no 
relatorio annual dt~ udministração. 

CAPITGLO XVII 

DA~ ELEIÇÕE.3 

Art. 82. No dia 1• de Janeiro de caia anno, depois d'l feita 
em assembléa geral pelo p~esidente da directoria a lútura. do 
relatorio annual da adminil:!tração, o presiJente <h mesma 
assemblca annunciat·à que vai proceder-se :i eleição d'l que 



'ACTOS DO PODER EXECUTIVO 865 

trata o § i• do a.Ft. 58, e n~meando dous socios para servirem 
de escrutadores, mandarà que o i• secretario faça a chamada 
dos socios pelo livro de presença., no qual o thesoureiro lan
çará, em frente de cada. nome, a nota de que está ou não 
quite. · · 

Ar.t. 83. Feita a chamada, cada socio depositará. na urna 
quatro cedulas, as quaes terão os seguintes rotulos: f a, mesa da 
assembléa geral; 2•, commissão de exame de contas ; aa., di
rectoria; e 4a, conselho. 

Art. 84. Terminada a chamada, o "presidente fará a centagem 
das cedulas recebidas, e si estas corresponderem ao numer-o 
de socios que votaram, proceder-se-ha á apuração na ordem 
marcada no artigo antecedente. 

Art. 85. Concluída a apuração e organizadas as listas par
ciaes, serão proclamados pelo i• secretario da assembléa os 
novos eleitos e os r~spectivos supplentes, na mesma ordem do 
art. 83, competindo ao dito secretario communicar aos eleitos, 
com a brevidade possível, o dia, hora e logar da posse, o que 
lhe serà indicado pelo presidente da assembléa geral. 

CAPITULO XVIII 

D!SPOSIÇÕES GERAES 

Art. 86. Depois de approvados pelo Governo Imperial os pre
sentes estatutos, e logo que o rendimento do capital perma
nente o permitta, inaugurar-se-hão escolas de ensino primario 
para os orphãos de ambos os sexos, filhos de socios, e para 
estes, si fot·em analphabetos e quizerem dellas se utilizar. 

Art. 87. As escolas funccionarão de dia para os orphãos de 
ambos os sexos, ou par(l os filhos de socios ne~essitados, e de 
noite para os adultos, fornecendo a associação tanto para uns 
como para outros os livros que forem precisos. 

Art. 88. As obrigações dos professores, dos alumnos e dos 
socios que frequenta,rem as escolas serão especificadas em um 
regimentO interno especial. . 

Art. 89. A associação terá duas secretarias, a geral e a 
dos orphãos, ~mbas sob a immediata fiscalisação do i • secretario, 
porém dirigidas por um escripturario chefe, de inteira con
fiança da administração e por esta nomeado. 

Art. 90. O numero de empregados das secretarias, o venci
mento que devem ter, bem assim as vantagens dos professores 
das escolas serão marcados pela assembléa geral, sob proposta 
da directoria e conselho, a quem compete as respectivas no-
meações. · 

Art. ~)1. Os rne1nbros (1a rnesJ. da ~1s~ea1blêa geral.. da lli
t•ectoria e do conselho per.ler:lo os rcs:1ecti vos carg-os r: '" 
seguintes cases: '1°~ ~1::~nd) :·nlta.ren"!. a :res se:::sõcs sem q:~c 
justifiquem o molivo: :!", fJ ii:mdo fornm ~>:':).>0.~. p~onnnciacl. ..... 

P<DEl< ll':ICUm· • (S;.-~ 55 
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ou condemnados; 3', quando tenham ctiti:t,prido c{l.l:alquer penà, 
om virtude de sentcnç.a; 4o, quando não estiverem quites ; 5o, 
quando requeiram boneflcencia. -

Art. 92. Serão considerados residentes na séde social, os 
socios que estiverem ausentes, uma ve:~: que por intermedio de 
seus procuradores paguem pontualmente suas mensalidades. 

Art. 03. O socio honotario quo passar a ser contribuinte 
para g-ozat· das vant~'gcns estabelecidas nestes estatutos, não 
podor.i allegar os serv:iços anteriormente prestados com o fim 
tio tet· maiores regaLts do que as que competem aos contri
l;mintes. 

Art. \14. As apolices on títulos portenceq.les ~i associação 
poderão sor alienJ.dss desde quo pa1·a isso haj:1 motivo justi
ík~•do, uma vez que ~\ direc toria o conselho fundamentem seu 
pedido à assemblóa goral, o que esta em sess"'::> es1~eeial assim 
o res::>!va por dons terços r!os socios <lu i tes. 

"\.rt. \J5. Quantlo qualquer pessoa ostranhl1- á :~ssociação 
pt· ·star assignalados senic;os aos orphiios, j~i ~uxiliando effic~z
mcnte sua eclucac:ão, j~i fazendo valiosos donativos ao coft·o 
especial, a administração, obtendo prcvi:unente :-tutol'ização ela 
assembica geral, mancbr:i collocar na sala do honra o retrato 
desse- bemfcitor· da orphanclade . 

. lrt. OG. O s0cio c1ne alcançar o tilul::> ele clignitario, c que 
depois prestar· os SOl'\·iços de que trata o at·tigo antecedente, 
gozará da mosma distinc•.:3:o alli e.,la1Jclccicla, independente 
do antorizaç'io da ass2mblda goi·al. 

AI't. 07. 1\ medalha <"~o<cl:< pelo a1·t. 12 destes estatutos, 
se:· .i usada .. só:nente .nas sessões de ftUG tt·at:t o art. 14 e nos 
aclos solo:nnes._de· poss~. <tLicr· rh administração social qner da 
de suas co-irmãs, ''ltwnclo .os que a pcssuirem a forem repre-
sentar. . 

Art. 08. A Associ:tc·:1o ele Soccouos :\IutLWS Açoriana Cosmo
polita jàmais poclel'<Í l":tze;· jancção cum outra, nem tão pouco 
contrahir dividas superiol'es '' stu receita, Ealvo nos casos 
pt·ovistos nestes estatutos. 

Art. \)\). Quando a associação. antes de findar o prno ele 
sua duração, quo e de 30 annos, não p>Jclor mais preencher 
seus fins. a desueito de toclos os esforç~s empregados, convo
ca:·à um~ reuniho espoeial ela assembléa geral, na c1ual tratarei 
exclusivamente do assnmpto, devendo os nnnuncios p:~.ra tal 
r<!unirro ser publica,io~ p'lr oi to dias eonscctttivos nos jornr1.es 
rle maior circula<;~o ela Cút•tG. 

Art. 100. Si for :·csolvicb a lirtuicla<;:ão da associação, por 
mais de tlous ·terços elos socios quites, n asse::.bló:t geral no
mear:i uma com~nissão elo cinco membros com poderes es1>e
ciaes, para etfeetum· a•r1elb lictuid:tçã? ; devendo a ::nesma 
cornrniss'Io venclet• todos os bens, moye1s c v~llol'OS soc1aes, o 
do producto pagar as r! i vielas cpre hom·ercm c o restante divi.d~r 
•Jm duas partes igunes <ltt0 seriio cnlrcg-;10~. uma para an~oho 
tio Imperial Lyc~a tlo c\.rtes e Otficios, e a outr:t pura pat!·i
monio ch~ orphils educadas pela Imperial Sociedade Amante 
da Instrúcç.ão. 
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"Ãrt. 101. 7)s prés&n.Les estatutos, depois de approvados pelo 
~verno Imperiai: ··constituirão a lei da associação, e só 
serão reformados 'de confot·midade com o disposto no § 5a do 
ai"t. ü5, quando a··p!'ÕHica mGstrar que elles não slltisfaze m 
as necessidades da associação, sem comtudo modific<1rem-se 
suas bases. (Seguem-se as assigncltu!'as.) 

DECR{;;TO N. 8600- DE 17 DE JlJXHO DE :1882 

Concctlc a Antonio Fl·aneiSC(t na:Jtlcira .lnJJiOl' ~rivilcgio pol' 3) anao::- pa;a 
a con~trueção .. uso c gozo tlc n:cl:! lluila c.lc c;~:;:I~· ;,c ferro entro a csLa~fio 
tlc Santa Cruz, da Estrada de Ferro D. Petl;o 11, c o ;·o:t:i de SCjlClibo.; d:>. 

·i.·rOviuoia do Hio t.lc .TaJlCi;·o. 

Atten:lendo ao que Me requereu .\ntonio Franci'lco Ban
deir·a Junior, Hei por bem Concede!·-Jhe privilegio. por 30 
anno-< contados da data da assign~tur.L do re~pectivo contrato, 
par••. por si ou por meio de uma cmpr·eza, con.'itruir, u"a.r e 
goz:tt' Ullla linha de carris de ferro pot· trac\ãO animada para 
o transporte de passageiros c Clrgas (,ntre " e'tação de Santa 
Cru7., da Estrada de Ferro D. Pedro I!. e o porto Je Sep·etiba, 
da Província do Rio dfl .Janeiro, de conformid:tde com as clau
sulas. '1 ue eorn este baixam as<ignad"-s pot• 1\lanoel Alves de 
At·aujo, do Meu Con~t·.lho, l\1ini.~tro e Secrdario de Estado dof': 
Negocio;; da Agrieultut·a, Cornmercio e O:;~as Publicas, quo 
assim o tenha entendido e faça executar. Pa.bcio do Rio de 
.Janeiro em i7 de Junho d~ 18:32, 61° d:t Independoncia c do 
Imperio. 

Com a rubricado Su:1. Magesta.de o Imperador. 

Jl:[ anoel Alves de A1·rmjo. 

Clautsulas a •;ue se ref:er•e o Deci·cto n. 8600 
desta data 
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preza, construir, usar e gozar uma linha de carris de ferro <Í.'e· 
tracção animada para o transporte de passageiros e cargas· 
que partindo da estação de Santa Cruz, da Estrada de Ferr~. 
D. Pedro 11, termine no porto de Sepetiba. ' 

II 

Na construcção da linha serão observadas as seguintes con-
dições technicas : · 

i." O systema de carris de ferro será o mesmo em uso nas 
linhas da Companhia de Cat•ris Urbanos ; 

2." A bitola não excederá de Qm,82 entre trilhos ; 
3. a A linha será singela, tendo os d0svios que forem neces

sarios e ficando de cada lado espaço sufficiente para o movi
mento de outros vehiculos de qualquer especie e dos peões, 
para cujo fim fará a empreza as necessarias desapropriações ; 

4.a A stiperficie dos trilhos devera ficar sempre no mesmo 
nível da calçada, de modo que não embarace o transito dos 
vehiculos e animaes em qualquer direcção na estrada ; 

5.a O calçamento entre os trilhos e Om,30 do lado exterior 
será feito á custa da empreza; 

6. a Os carros de transporte de passageiros e cargas serão 
identicos aos da Companhia de Carris Urbanos. 

lli 

As obras da linha deverão começar dentro do prazo de 18 
mezes e terminarão no de dous annos, contados da data do con
trato, salvo caso de força maior. 

IV 

A empreza não exigirá por cada passagem mais de 100 réis 
e obriga-se a estabelecer uma linha de pequenos vapores :para 
viagens diarias entre Sepetiba e o porto da cidade de Paraty, 
tocando em todos os portos intermedios. 

Tanto na linha de carris como na de vapores dar:i a empreza 
transporte gratuito ao Engenheiro fiscal, aos agentes do Correio 
e da Policia, bem como as malas do mesmo Correio, a qualquer 
empregado publico, indo a servi~o publico, e bem assim aos 
officiaes e praças do corpo de bombeiros, quando em serviço de 
incendio. 

v 

. Sempre que a Illma. Camara Municipal resolver a construcção 
ou reconstrucção do calçamento das ruas c estradas pot• onde 
passarem os .. carros da empreza, nenhum embaraço lhe será 
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.posto, nem indemnizaç~ poderá exigir pela interrupção do 
trafego em razão de tae-, trabalhos, sendo, porém, obrigada a 
collocar á sua custa. os trilhos, á meiid'l. que o calçamento 
proseguir. 

VI 

A empreza não poderá, sem prévia licença da Illma. Ca.mara 
Municipal, assentar linh:~.s, mudar o nivelamento das ruas ou 
estradas, ou fd.zer nellas quaesquer outras alterações para. 
regularidade do trafego, salvos O> casos de força maior, parti
cipando immediata.m3nte á mesma Camara. 

VII 

A despeza com a canalisação das aguas pluviaes pm· mudança 
de nivelament >, como quaes1uer outras relativas á viação e que 
forem reclamadas por serviços da empreza., por conta desta. 
serão feitàs. 

VIII 

A tarifa e tabellas de ureç0s, tanto da linha. de carris, como 
da de vapores, para o transporte de cargas e passageiros, serão 
org:mizadas pela em preza, segundo as distancias, e não poderão 
ser posta.<s em execução senão depois d1 a;1provadas pelo· 
Ministerio da Agric,lltura, Commercio e Obras Publicas. 

IX 

c·_·A construc\ão das obras e o serviço do trafego, bem como o 
da navegação, serão inspeccionados por um Engenheiro fiscal de 
nomeação do Governo, sen-io os vencimentos, que o mesmo 
Governo marcar para o nomeado, pagos peb empreza, como 
fôr determinado. 

X 

A e::np;oeza porá á dis:1osição do Governo todos os meios de 
transporLe que pos,:mir, mediante o abatimento de 30 "/o dos 
preços.da t:.trifa e ta.bellas ap:lrovadas, quando delles houver 
necesstdad~ para conducção <.ie tt·op:~ e material de guerra. 

XI 
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X !I 

A empreza estabelecerà duas estaçõ's decentes e apropria
das ao serviço dos passageiros e bagagens, send) uma em Santa 
Cruz e outra em Sepetiba, cujas plant:.ts serão submeltidas à 
approvaç:1o do Ministerio da AgricLIItura, Commercio e Obras 
Publicas, antes de começa~em as resi'ectivas obr.1s. 

XIII 

Cnducarà a presente concessão: 
1. o Si, decol·rido o prazo estabelecid·) na clausnla s~, não 

estiverem principiadas as obras da linha; 
2. 0 Si, depois de começadas, ficarem os obras paralysadas por 

m:-tis rle um mez, salvos os casos de ÜJ"Ça maior, devida
mente provados; s·~ndo a empt·eza obrigada a remover, <lent?o 
de s·cssenta dias da data da intimaçiio, todo o material perma
nente c a repor o c:.~lçamento no l'stado primitivo, sol.J pena 
de s:•r feila :;t remoção o o r-epan da ru1. ou da estrad:1. p~lo 
Ministcrio da AgTicultma, COdlmoJ"cio e Obras Publicas, á 
custa. tla ernpreza ; 

3.o Finalmente, si, d::~pois de cntJ"egue a lint1:~ ao trafego, 
for este interrompido, ~em causa justificada. por mais d0 
48 horas, e não estiver fnncciona!ldo tambem a linha de vapores 
entre os portos do Scpetiba c Paraty. 

XIV 

A empreza fad. acquisiçiio dos terrenos necessarios par·a 
abertura e alargament:> de ruv.s ou estradas, si fô:· pl"'Ciso, 
e qmmdo não os pudet· obter por ajusle com os proprietarios, 
ser-lhe-ha concedido o direito de d~saprop~iação, na fórma 
estabelecida pela Lei n. 359 d) i2 de Julho de 1845. 

XV 

Todas as questões (jUe se suscitr.re<1 ent1·e o Governo e n. 
empt·eza a respeito rle deveres, direito.; e interesses serão 
decidirlas pé>l' arbitramento, n )tneando cada uma das partes o 
seu a1·bitro c, no caso de empate, pela Secç:1o dos Negoci·:s 
do Impe:·io do Conselho de E8tado. 

XVI 

Findo o prazo da concessão, t•everterão para o dominio da 
Municipalitlade em bom estllodo os edificios das estações, arma
zena e officinas, ·e matéria! fixo e rodante da em preza, que não 
terâ direito a.indemnização alguma. 
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XVII 

O Govcl'no podet•á l'esgatar esta cone ''SS'to em qualquer tempo. 
depois dos dez primei:·os annos, c ou taàos da presente dat-1. O 
preço do resgate ser à fixado por arbitt"O«. notue::tdos, um pelo 
Governo e outt•o pela empreza, os qu,l.es tomarão e·:: considr·
ração, não só a importancia das ob:·•ts no estarlo em r;ue então 
se t1charem (s~m ::~ttenção ao seu CtBto primitivo), como tambem 
a renda liquida d:1 linha nos cinco ~nnos anteriores. Si os 
dou& arbitt•os não chegat•em a um accôrclo, dará cada um o scn 
p1racer e a questão s:rà resolvida nr, iórma do final da clau
sula 15." 

XVIII 

A empreza obriga-se a cumprir o Reguhmento que baixou 
com o Decreto n. 58:~7 de 26 de Dezembro de 1874, e qua0squc1' 
outros que o Governo publicar para :1 policia c fiscalis.tção dos 
carris urbanos. 

:XIX 

Peb. falta de cu:nprimento de qualt1uer das clausulas dP.sta 
concessão c dos regula:ucntos pal"a a policia dos carris urbanos, 
o Governo podet·à impôr multas de 50$ a~o 2:000$, conforme a 
gravidade do caso. 

XX 

Para garantia da boa e fiel cxl)cuçfto do respectivo contrato, 
depositat•à o concessionario no Thesouro Nacional a quantia de 
5:000$, ficando entendido que, sendo o depo'>ito f~ito em mo~da 
corrente, não venceJ•à juros. 

Palacio do Rio de Janeiro em 17 de .Ju.nho de 1882.- Jia
noel Alves de Araujo. 

DECB,ETO N. SGOl- DE 17 :JE .n;NEO DE 1882 

ConccJc permissão ã C?1.1panhia Tl..r1 Bah·r~ Ccn:í·a!. Suga-,· Fac!or~es, limited, 
·para funccio~·~·r· t:o imporia. - ·· ···-· -~ ... ·-··--··-..· 
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Janho corrente, tomada sobre parecer da Secçl'd dos Negocios 
do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 
29 de Maio ultimo, Hei por bem Conceder-lhe permissão para 
funccionar no lmperio, mediante as clausulas que com este 
baixam, assignadas pot• Manoel Alves de Araujo, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da As-ri
cultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 17 de 
Junho de 1882, 61° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

M anoe~ A~ves de Araujo. 

Clausulas a que se rerere o Decreto· · 
n. 860I desta dat,a 

A companhia é obrigada a ter um representante no Imperio 
com plenos poderes para tratar directa e definitivamente, 
e resolver as que~Wes que se suscitarem, quer com o Governo 
qaer com os particulares. 

II 

Todos os actos que praticar. no Imp9rio ficarão sujeitos às 
respectivas leis e regulamentos e àjurisdicçãode seus Tribu· 
naes judiciarios ou administrativos, sem que em tempo algum 
possa a referida companhia reclamar qualquer excepção full' · 
dada em seus estatutos. 

III 

As alterações feitas em seus estatutos serão communicadas 
ao Governo lmp~rial, sob pena de multa de 200$ a 2:000$, e 
de lhe ser cassada esta concessão. 

IV 

No caso da companhia deliberar executar algum ou alguns 
dos outros fins de sua creação, que nil:o estiverem em completa 
e perfeita connexão com o contrato que celebrou com. o Go
verno Imperial em 21 de Outubro de 1881, deverà pedir primei
ramente permissão ao mesmo Governo. 

Palacio do Rio de Janeiro em 17 de JunJlO de 1882.
M ano e~ A~'!'eS de Araujo. 

~~ 
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DECRETO N. 8602 - DE 23 DE JUNHO DE 1882 

Manda observar o,Rogimento especial das provas e processo dos concursos 
para os log_!l,res de professores c substitutos do· Imperial . Collegio de 

Pedro 11. 

Em vista do que propoz a Congregação do Imperial Collegio 
de Pedro II, na .conformidade do art. 2°, n. 8, do Decreto 
n. 8227 de24 de Agosto de 1881, Hei por bem que nas provas e 
processo dos concursos para os Jogares de professores e su bsti
tutos do mesmo Collegio, se observe o Regimento especial, 
que com este bai:s:a, assignado pelo Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios do Imperio Rodolpho Epiphanio de Souza 
Dantas, do Meu Conselho, que assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Junho de 1882, 
6i o da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Rodolpho Epiphanio de Souza Dantas. 

Regimento especial para os concursos 
do Imperial Collegio de Pedro II, a 
que se re:f"ere o Decreto desta data 

CAPITULO I 

DOS ACT.JS PREPAR.AT.JRIOS DOS CONCURSOS 

Art. f. o Oito dias depois que vagar ou se crear algum logar 
de professor ou substituto do Imperial Collegio de Pedro li, 
mandara o Inspector geral da Instrucção primaria e secund~l'ia 
do município da Córte annunciar concurso no Diario O tficial, 
marcando para a inscripção o prazo de tres mezes, que será 
contado do dia em que fór publicado o edital. 

Art. 2. o Serão inscriptos para os concursos os cidadãos 
brazileiros que o requererem ao Inspector geral, provando, 
por meio de documentos, múoridade legal, moralidade e capa
cidade p1·ofissional. 

Os documentos são : 
:Lo Certidão de idade ou documento equivalente; 
2. ° Folha corrida nos logares em que tenham residido nos 

dous ultimos annos ; 
3.° Certidão de haverem sido approvados elEm~~~~~~~ 

belecimento official de instrucção secund · 
cional ou estrangeiro, na mataria ou ~ 

"~' . ~ 7..1;' 
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de versar o concurso. ou equi•·alentes documentos de sil_as 
habilitaçõe>. · 

Os re[[uerentes poderão apresentar em seu abono quaesquet·· 
outros documentos, dcs quaes se lhes pas>arà recibo. 

ArL. 3. 0 Mediante despacho do Insp~ctor geral, a inscripção 
serà feita perante o mesmo Inspector, ern livro rJ.~pecial, em 
que, para cad:. concurso, haverá um t Jrmo de abertura e 
outro de encerramento, assignados pelo Inspeclor geral. 

Art. 4. 0 A inscripção poderá ser feita por procm·ador, si o 
candidato tivet· justri impedimento. 

Art. 5.• Do despacho do Inspector gel'al, que n·gar a inscl'i
pção, have~á recurso para o Ministro do Impel'io, dentro do 
pl'azo de oito dias. ,. 

Art. 6.• Não poc!erà insc~ev'r-sc o individuo que tiYer sof
frido pena de galés ou condemnação por crimo de fnrto, roubo, 
estcllionato, bancarota, ou <JUalnuer outl'O <JUe d~ponha contra 
~tn moralidade. " 

Art. 7. 0 l-Iaver:i um concul'so pura cad.< Jogar de professor 
ou Rubotituto. 

Si occorre;·cm duas ou mais v 1.Q'as, os concursos se fm·ão na 
ordem em que estas se tiverem dádo, o de modo que o prazo de 
inscripção do segundo comece a cori'e~ do en.~erram:Jnto do 
prazo do primeil'o, c assim por diante. 

Si o prazo d~ insct·ipçã·> terminar durante as férias, conser
var-se-ha aberta a mesma inscripç:io no> tres p!'Ím8iros dias 
uteis que se seguirem ao termo d8llts, e será encerrada no 
terceiro ás 2 horas da tarde. 

Art. 8.° Findo o prazo da inscripção, n8nhum candidato 
será admittido, salvo por determinação dJ Governo, em vista 
dos motivos que allegar o c:tndi lato, mas, em todo ca~o, antes 
de comtituida a commissão julgadora. 

Art. 9. 0 Si, depois de expirar o prazo da inscripção, ne
nhum c:mdidato se apresental', o Insp8ctor geral mand,trá 
annunciar nova insc1·ipçiio, cujo pt·azo será tambem de tres 
mezes, e, si ainda ninguem se apresentat•, abrir-se-hão novas 
inscripções de sei> em seis mez8s, até qu8 o Jogar possa ser 
definitil'amente provido mediante concurso. 

Art. 10. O candidato que não puder provar a sua capacidade 
profissionai por meio de docurnentos, fica sujeito a exame de 
s ufficiencia. 

§ 1,o Este exame ser:i reCJuerido ao inspector geral e verifi
car-3e-ha no Externato do Imp3rial Collegio de Pedro li, 
perante uma commissão de tres membros da Congregação por 
ella nomeados, sempre que isto fór possível, servindo um de 
presidente e os outros de examinadores. 

§ 2. 0 No caso de impossibilidade, servirão de examinadores 
pessoas estranhas, nomeadas pelo Governo sobre proposta do 
Inspector geral. 

§ 3. 0 O exame serã publico c vago, e constará. de argu
mentação na'! g3neralidades da nnteria, ou ma terias sobre que 
tiver de versar o concurso. 
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Ârt. 11. Termir:ada a inscripção e decididos os recursos que 
se tenham apresentado, o Inspector geral mandará publicar 
em edital os nomes dos candidatos ins~riptos e com·ocar:i a 
Congregação, afim de eleger a commis~iío julgadot•a lio concm·so, 
na fórma do n. 7 do art. 2" do Decreto n. 8227 de 24 de 
Agosto de 1881. 

Art. 12. i\. commissão julgadora se comporá do Reitor do 
esta bel >cim()nto a quo iJ•lrtcneer o Jogar posto 0111 concurso, d-; 
mais um juiz o de di:ius cxamündor.:s <•hitos p2la CongT•'gação 
d'entr;J os s •us membros, o do lnspcctor geral que a pr •sidirà. 

Art. 13. Quando os m-_,mbros da Congregaçilo não rnunircm 
inaiol'Ía absoluta de votos par'' servir como examinadores, ou 
'fi mesma Cougregaç:Io resolve<' que um ou ambos os nxami
nadot·es não sejam tirados do corpo docentJ do Coll •gio, o 
lns;Joctor gDral p!'oporá aCJ Governo pessoas r·stranhas. 

Art. 14. Constituida a commissão julgadora, o seu pr:}sidnntc 
a conrocari no mais brovn prn;J poss! vd, afim de d(:tt,rminat• 
o dia e hora t~m qu•· se dar:~ ponto para a prirn•<ira prova e 
tomar qualqu ·r provid•mcia qu J ];ar ·<p convcnienb para ll bom 
andamrmto do concurso. 

Art. 15. O dia e hora designados para se tirarem O> pont~s 
c oxhibirem-se as provas serão annunci:1dos com antocedencia, 
por meio de edital affi:s:ado no estabelecimento a que pertencer 
o Ioga:· posto em concurso, e publicado no Diario Official. 

Além disso o Inspector g·eral m:mdarJ. avisar os demais 
membros da commissão julgadora e os conctlrrentes. 

CAPITULO II 

DAS PROV,\S DZ COXCUHSO 

Art. 1G. Os concursos para provimento dos logarJs de 
professor e substituto do Imperial Collegio de Pedt·o li se -
effectuurão no Extemato do mesmo Collegio, c as prova> serão : 

1 . a De defesa de these ; 
2.a Escripta; 
3." Oral. 
Nos concursos pm·a os Jogares de professor c substituto das 

cade:ras da physica c chimica c de histo1·ia natural haverá 
t:lmbcm uma prova pt·atica. 

Art. 17. No dia em que se houver de dar ponto pan ~:ld::t 
uma das p~OV:l~, c antes da hora marcada, a commissão julga
dora OJ'gamzara 10 pontos. que ser;1o recolhidos ::1. uma urna 
sob sua. guarda, para sor1•ir<'m no m·;~mo dia, ficando assim 
revog-ado o n. 8 do art. 2° do Decreto n. 8227 de 24 de Agosto 
de 1881 na parte que S'l refere aoB pontos par,1 cs c·)ncursos. 

Os pontos serão formulados d' modo que os destinados a 
uma prova sejam differentes dos dostinados a cada uma das 
outras; e si o logar posto em concurso abranger , 
materia, os candidatos farão a t-rova@d.e th ,\-\.F {lf'SJAM4L1 ·~ 

t'\\ \' - ,_., 
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a oral em (}Jltra, e a escripta ainda em outra, no caso de haver 
tres ou mais,:-aendo indicada por sort3 a mataria sobre que ti ver 
de vel'Sar cada. prova. 

Art. 18. No dia e hora fixados em confo:-midade do art. 14, 
reunida a commissão julgadora, o candidato inscripto em pri
meiro logar tirará á sorte o ponto para a these, que ser:i.·· o 
mesmo para todos. 

Art. 19. A thcs~ comprehenderá, além d~ uma dissertação 
escripta soke o ponto d3 que trata o artigo ant()cedente, pelo 
m"-nos duas proporções que contenham questão controvélr.sa 
sobr.~ cada um d:)S n;)vc pontos r.~stantes. 

Art. 20. O candidato t~rá, para escrever a these e apr,)s;ntal-a. 
impressa, 40 dias contados daquelh em qu3 fór dado o ponto .. 

Art: 21. Si no dia em que find tr o pmzo o candidato não 
apresentar a these impressa, será excluído do concmso, salvo 
o disp0sto no art. 52 deste Regimento. 

Art. 22. Cada can lidato entregará na Secretaria da Instruc
ção publica 100 exemplai·es da thes J, dos quaes, oito dias 
antr,s do que fOr marcado para a defes:t, será remettido um ao 
Reitor que não fizel' parte da commissão julgadora, e a cada um 
dos membros desta commissão, aos professores do Impel'ial Col
legio de Pedro li, e aos outros candidatos. 

Serão destinados cinco e:s:empl::tres à cada uma das biblio
thecas do mosmo Collcgio. 

Art. 23. No dia aprazado para a d()fesa das th:ses, pres2nte 
a cornmissão julgadora, será chamado o pl'imeiro dos can
didatos inscriptos, sendo os outros recolhidos a uma sala 
d'onde não possam ou vil-o nem ter communicação com pessoa 
alguma. 

Cada examinador arguiri o candidato por espaço de meia 
hora. e, terminada a arguição desse, chamar-se-ha o que se 
lb.c seguir na O!'dem da inscripção, guardadas as mesmas fol'-
malidades. · · 

A arguição não S3 prolongal'á por mais de tres hol'a~ ; c .. si 
não puder concluir-se ~!D. um só dia a d.e todos os ?andrda.tos, 
continuará no dia segumte pelo modo aCima p!'escr1pto. 

Al't. 24. Tres dias depois de terminada a defesa de theses se 
effectual'a a prova escripta. 

Art. 25. O ponto tirado á sorte pelo candidato inscripto em 
primeiro logar será o mesmo para todos. _ . 

Art. 26. Tirado o ponto, os concurrentes ·recolher-se-hao Im
mediatamente a uma sala especial e terão o prazo de quat:o 
horas paN f<izerem a prova escl'ipta, deixando em cada me1a 
folha de papel uma pagina em branco. . . 

AI't. 27. E' vedado aos con~'urrentes serVIrem-s3 de livros, 
notas ou qualque!' outl'o meio auxiliar, bem como entende
rem-se uns com 03 outros. 

Art. 28. Terminado o prazo das qua.tro horas, .serão todas as 
folhas d~ composição de f'ada candidato rubricadas no ver~o 
pelos membros da commissão julgadora e pelos outros candi
datos. 
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.Art. 29. Fe~hada e lacrada cada prova, e escripto no en
vóltocio o .nome do autor, serão todas encerradas em uma 
urna de tres chaves, das qua0s ficará uma em poder do presi
dente e as outras serão entregues a dous dos membros da 
commissão julgadora. 

A urna será. guardada conYenientemente na Secretaria do 
Extel"nato do Imperial Collegio de Pedro li. 

Art. 30. Tres dias depois da prova escripta, si não fôr ves
pera de feriado o ultimo dÜ\, ser·:i tirado pelo candidato in
scripto em primeiro logar o ponto para a prova. oral, de modo 
que esta se verifique 24 horas depois. 

Art. :11. O candidato fallar:i uma hora sobre o ponto e pro
curara abrangBr o assumpto dentro do tempo marcado . 

. Art. :32. Si f>rem cinco os concurrentes, o presidente da 
com11•issão julgadora, no dia marcado, os dividirá por sorteio 
em duas turmas, e si mais de cinco, erú tut•rnas de tres ou 
quat1·o. Cada turma ter5. ponto especial, tirado com 24 horas de 
antecedencia. 

At·t 33. Nenhum candidato poder:i ouvir a prelecção dos 
que o p:·ecederem no mesmo dia. 

Em sala rese,·vada na fórma da 1"- parte do art. 23 o;; can
didatos esperarão a hora da exhibição de sua prova. 

1\ rt. 34. Tres dias depois da peova oral realizar-se-ha a 
prova pratica no' concurso-; em que e exigida, marcando a 
commissão julgadora o teillpo que lhe parecer sufliciente, 
tendo em attenção a impoetancia e desenvolvimento do 
ponto. 

Esta ~orova vers3.r:i sobre q ucstões p!",\ticas fo!"rnulada.s pelos 
dous e-..aminadores acm·ca da ponto 'lue devera ser til"auo 
á soe to pelo candidato inscripto em pi"imeii"o lngar, e as 'l 'les
tõos se,·ão as mesmas pa1·a todos o; candidato:; quo a ti,·ei"em 
de prcst , .• no mesmo i! ia. 

Si todos os concurrentes não puderem fa~:er a referida prova 
simult-:neamente, ser:io divididos em turm::~s, por meio dCJ 
sorteio. e em cacla dia se tirarà novo nonto e sob1·e elle se 
foemnbriío qnestões pt·aticas. · . 

_ArL :15. O papel em que os candidatos touham de explicar 
e JU-;t·fic :· os pi"ocessos, preparações, e analyses empre.~adas 
pal"a :J. resolução das questões propostas, serà rubricado pela 
comntis,ão julgadora. 

Art. 36. E' vedado aos concurrentes entenderem-se uns 
com os outros emquanto durar esta prova. 

CAPITULO Ili 

DO JüLG.DIENTO ;:: P.3.0POSTA 

Ar'. 37. _No primeiro dia ntil depois da pt·nva oral, ou 
pl'ovn. p:·attC:\ quando trmha h:ni . .lo, rçunir-o;e-hã-.:o:,...llo:>...,..,..........:o:.:.::: 
datos p:cra a leitura das p:'O\'a; es.'l'iptas. , 

urt~ u>- GAMA.ftA~~·: 
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. _Art .. 38. Aberta a urna pelo presidente da commissão jul
ga<lol·a, serão as provas entregues aos seus autores, e e~tda um 
lerá a sua em voz alta, guardada a ordem da inscripção. 

O candidato quo nessr, ordem se segui!" uo que estiver 
lendo, veb.rá ;obto a f.idelidacL da leitura, fiscal i 'ando ·o 
ptimeiro inscripto a dJ ultimo. 

Quando houver um i!Ó candidato, a fiscalisação caberá a 
um dos memlJro; da comruiss:LO .i ulgadOI'a. 
· Ar·t. 39. Finch a leitura, r;,tit•ar-se-hão os candidato~, c o 
presidente da connnissão julgadora entregara as provas os
criptas aos I':S:aminadoros afim do Rr:rem apreciadas. 

J\.t•t. 40. Os os.aulÍnadores darão parecer e:n separado 
sobre cada uma das provas de cad~t concun·ente, tendo em 
attenção o sou ;nethodo de exposição. 

:i':o parecer deverão usa c· das notas- m:i- sotfrivel - boa 
-ou optima. 

Art. 41. Cumprida a disposição do artigo antecedente, a 
commis;;:io julgr.dora procedor:i em seguid<1 á votação. 

"\.rt. 42. O candidato quo não reunir maiot·ia de votos será 
considerado inhabilitado. 

Art. 43. Os c::mdi<btos habilitados serão classificados por 
ordem de merecimento o por maioc-ia de votos. 

Art. 44. A vol::i":1o sed. nominal, quor p:lr:J. a habilitaç:io, 
quer para !'I classificaç,ão . 

. i.rt. 45. O membro da commissão que servir de soci·otal'Ío 
redigira as actas do processo do concurso, que serão as
signadas por todos os membros da mes:1, e cntr.,gal-as-h~. ao 
Inspector gei·al, que as apresentará à Congregação. 

Art. 46. Recebidas as act:1s dn quo tr:tta o artigo antece
dente, o luspector geral rcunirà logo a Congt·egação. a <jtUd, 
apt·eciando os trabalhos da com missão, apresentará ao t<overno. 
de conformidad.J com o n. 7 do art. 2° do Decreto n. 8227 
de 24 dn Agosto de i8S1, c1u··m, no seti entender, dera 
preencher o logar. . 

At't. 47. Si na primeil'a votação nem ua1 candidato obtiver 
maioria. absoluta de votos, cm·:et·~ seguwl:t sobre os dous ma;s vo
tados, c:tbendo ao presidente cb Congregação, no ca'io de empate, 
o vot~ de qaalicladr, n:c fórma do art. 7° n. i do citado 
decreto. 

Art. 48. Não podor:Io vot:tr os wembros Ja Congrega\.ão 
que forem p:trentes do candidato ate ::o 2° gr:io contado con
form!l o direito canonico. 

Art. 4\J. Com a proposta remettcmi a Congregaç:io ao Governo 
a lista dos candidatos habilitados do conformid:>dc com o n. 7 
do art. 2•> do referido decreto. 

Art. 50. O secret~rio da Cong~egaç.1o, c!r~pois de approvad:t 
a acta da. sess:1o, rcdigirú, ,dhn de se:· assignado por todos 
os memlJns pr·csentes Ja mesrrn Congregaç:1o, o officio do 
apresenbÇ:1o dos canrlidatos. 

Este officio se:'á acompanhado de cópia authentica de todos 
os actos do p:-ocesso elo concurso, chs p:·o,·as escriptas, de 
um exemplar de cacb theso, e alem disso de uma informa\ão 
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reservada do Inspector geru.l sobro todàs .as circumstancias 
·occorridus, com especial menção da muneira por que se hou~ 
ver11m os candidatos durante as provas, de sua reput:tção litte
raria, e dos serviços quP por ventura tenham prestado as Iettras 
e ao Estado. 

CAPITCLO IV 

DISPOSIÇÕES GE!i.\ES 

·Art. 51. O candidato CJUO dur•ante ns pr•:was se desmandar, 
será peb primeira vez advertido pelo presiJente do neto, e, no 
caso de reincidencia, excluido do concurso. 

Art._ 52. Si algum concurrenle fór :.lcorumettido do mo
lestia que o inhiba ou de tirar o ponto ou de fazer qualr1uer 
das provas, poderá j as ti ficar· o iwpedimento perante a eo:n
missão julgadora, a qual, si o julgar legitimo, espaç:n·á o acto 
até oito dias. Da decisão em co:rtrario poder:\. haver recurso 
p:w.1 o Go1·erno, interposto dentro de 24 horas. 

No caso de haver· um só candidato, o concurso scrà adiado 
pelo tempo que ao Governo parecer sufficiente até 30 dias. 

Art. 53. O candidato que, mesmo por motivo do mJlestia, 
retirar-se durante qPalquer dls provas depois de comc~ada, 
se1·à excluido do concarso. 

Art. 54. Nos concur.;os par:t o provimento das cadeiras de 
língua est1·angeir:t serão notadas as f11ltas commettidas no 
idioma nctcional. 

Art. 5'>. O Inspector geral, do conformidade com este 
Regimento, providenciari a respeito do tudo qae não admittir 
dernora, e ele que depender a regularidade c Loa ordem dos 
aC to~ do CCJllCllrSO. 

Art. 56. Quanto aos casos omi•sos o ás dtividas fJUC so 
suscitarem, c1mpete ig-ualmente ao In,pector geral r'solver 
provi,ori:unente, sqjeitando a sua docisão à anprovação do 
Governo. • 

Palacio do Rio <lo .Janeiro em 23 do Junho de 1882.- no
dolph.o Epiphanio de Sou;;a Dantas. 
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DECRETO N. 8604 (') - DE 23 DE JUNHO de !882 

Appro•·a a alteração do art. 3.4 § 4° dos estatutos à a C,~mpanhia R!agantina. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia Bragantina, 
devidamente representada, e de conformidade com a Minha 
Immediata Resolução de i7 do corrente mez, tomada sobre 
parecer da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de 
Estado, e:s:arado em Consulta de 13 de Março findo, Hei por 
bem Approvar a alteração feita no art. 34 § 4o de seus 
est:ttutos. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Pal::tcio do Rio de Janeiro em 23 de Junho de 1882, 61• da 
lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Manoel Al'l'es de Araujo .. 

Alteração do § 4° do art. 34 dos estatutos da 
Cotnpauhia BI"agantina~ a qot~e se rerere o De
creto n. 8604 desta data 

O paragrapho quarto do artigo trinta e quatro dos estatutos 
da Companhia Bragantina, approvados pelo Decreto numero 
seis mil setecentos oitenta e um de vinte e dous de Dezembro 
de mil oitocentos setenta e sete, fica suiJstituido pelo seguinte: 

§ 1. o Autorizar a directoria a contrahir• emprestimos mar-
cando-lhe o modo e as condições, dentro dos limites do c1pital 
social. 

Palacio do Ri.o de Janeiro em 23 de Junho de 1882.- 111: a
noel Al'l'eS de Araujo. 

DECRETO N. 8686 - DE ~3 DE JUNHO DE 1882 

Coneede privilegio a Luiz de Castilho c Joaquim de Oliveira Fernandes para 
o mclborãriiiinto que introduziram no freio bydraulieo, de sua invenção. 

Attendendo ao que Me requereram Luiz de Castilho e Joa
quim de Oliveira Fernandes, e de cenformidade com o parecer 
do Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Na
cional, ~ei por bem Conceder-lhes privilegio pot• dez annos, 

(•) Cl:n os ns. 8603 o ~605 não houve aeto algum. 
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para o melhoramento que introduziram.no fl'eio hydraulico, de 
sua invenção, segundo a descripção e. desenho que deposita
ram no Archivo Publico, com a clausula de que sem o exame 
prévio do referido melhoramento não será effectivo o privile
gio, cessando a patente nos casos previstos ilo art. 10 da Lei de 
28 de Agosto de 1830. • 

Manerel Alves de Araujo, 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 Junho de 1882, 61° da lnde
pendencia e do Imperio. 

Com a rnbrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8607 - DE 23 DE JUNHO DE 1882 

Concedo privilegio ao Dr. Domingos José Freire para o processo de sua 
invonção;-·de;tin~do a. conservar peças anatomicas de cada:veres do ani· 
maos e do homem. 

Attendenào ao que Me requereu o Dr. Domingos José Freire, 
c de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador 
da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conce
der-lhe privilegio, por 15 annos, para o processo de sua inven
çi:i:?, destinado a conservar peças anatomicas de cadaveres de 
ammaes e do homem, sem que elles percam o seu colorido e 
frescura. naturaes, e tambem para conservai-as no estado secco 
ou mumificado, segundo a descripção que depositou no Archivo 
Publico, com a clausula de que sem o enme prévio do refe • 
rido processo não será effectivo o privilegio, cessando a patente 
nos casos previstos no art. 10 da Lei de 28 de Agosto de 1830. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselh@, Ministro e Secre
tario do Estado dos Negecios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, assim o tenha entenàido e faça execntar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em 23 de Junho de 1882, 61° da Indepen
dencia e do Imperio. 

PODaR EIBCU'I'IVO t882 
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DECRETO N. 8608 - DE 23 DE JUNHO DE 1882 

Concedo garantia dos juros lle 6 "/o ao anno sobre o capital de 750:0008, á 
companhia quo Jovino Bandeira organizar para o estabelecimento do um 
engenho central destinado ao fabrico do assucar do canna, em S. Lourenço 
da Malta, mnnicipio do Recife, Provineia de Pernambuco. 

Attendendo ao que Me reque1·eu Jovino Bandeira, Hei por 
bem, nos termos do art. 2• da Lei n. 26871 de 6 de Novembro de 
1875, Conceder á companhia que organizar a garantia dos 
juros de 6 °/o ao anno, sobre o capital de 750:000$, que fõr 
effectivamente empregado na construcção de um engenho 
central e suas dependencias, para o fabrico de assucar de 
canna, mediante o emprego de apparelhos e processos modernos 
os mais aperfeiçoados, em S. Lourenço da Matta, município 
do Recife, Província de Pernambuco, observadas as clausulas 

·do Regulamento approvado pelo Decreto a. 8357 de 24 de 
Dezembro ultimo, e as que com este baixam, assignadas por 
Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Junho de 1882, 61 • da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Alves de Araujo. 

Clausulas. a que se re:f"ere o Decreto 
n. 8608 desta data 

O engenho terá capacidade para moer diariamente 400.000 
kilogrammas de canna, e fabricar, durante a safra de 100 dias, 
2.000.000 kilogrammas de assucar, no mínimo. 

li 

Todas as obras estarão concluídas no prazo de um anno, 
contado do dia em fJ.Ue tiverem começo, na fôrma do art. 19 
§ 1 o do Regulamento approvado pelo Decreto n. 8357 de 24 de 
Dezembro de .1881. 

III 

Si o ca.pital fór< levantadG fóra. do Imperio, o pagamento dos 
juros que forem devidos se effectuará na Delegacia do Thesouro 
em Londres, de conformidade com as regras "prescriptas nos 
arts. 7° e f6 do regulamento supracitado. 
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IV 

No contrato que celebrar o Ministro da Agricultura, Commer
cio e @bras Publicas, em virtude desta concessão, se declarara 
que o concessionario e a companhia que elle organizar :ficam 
sujeitos ás clausulas do citado regulamento, e que á. companhia 
são concedidos os favores nelle mencionados. 

Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Junho de 1882.- MenoeZ 
Alves de Araujo. 

DECRETO N. 8609 - DE 23 DE JUNHO DE 1882 

Acoita a desistencia foila pela Em preza Assueareira do Grão- Pará, em favor 
do Domingos Moutinho, da concessão constante dos Decretos ns. 6~3 de 
18 do Janeiro de 1877, it35 de tS de Janeiro de t8i9, e 8509 de 6 de Maio 

de t88'2. 

Attendendo ao que Me requereu a Empreza Assucareira do 
Grão-Para, Hei por bem Aceitar a desistencia. que faz, em 
favor de Domingos Moutinho, da concessão constante dos De
cretos ns. 6483 de 18 de Janeiro de 1877,7135 de 18 de Janeiro 
de 1879, e 8509 de 6 de Maio de 1882, de g11-ra.ntia de juros de 
7 ofo ao anno sobre o capital de 700l000$, para o estabeleci
mento de um engenho central, destinado ao fabrico de assucar 
ele canna, no· Diunicipio de Garapés-Mirim, Provinéia do 
Parli>, mediante o emprego de apparelhos e processos modernos 
os mais aperfeiçoados, e observadas as clausulas que baixaram 
com o primeiro dos menci-onados decretos, e foram alteradas 
pelos dous ultimos. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras PublicM, assim o tenho entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Junho de 1882, 6fo da. 
lndependencia e do lmperio. 

Coma 
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DECRETO N. 8610-DE 23 DE JUNHO DE 1882 

Autoriza o English Bank o{ Rio ele Janeiro,limited, para estender suas ope
rações ás 'Províncias do Pará~ Bahi<í'e S.~ Podr!~ do Rio Grande do Sul. 

Attendendo ao que Me representou o English Bank of Rio 
de Janeiro, limited, pot• seu bastante procurador Lovel John 
Mullins, e de conformidade e com a Minha Imperial Reso
lução de 17 deste mez, tomada sobre parecer da Secção de 
Fazenda do Conselho de Estado, de 30 de Abril do corrente anno, 
Hei po:r bem Autorizar o referido Banco para estabelecer caixas 
filiaes nas cidades de Belém, de S. S:1lvador, de Porto 
AlegrA ou Rio Grande do Sul ; ficando as mencionadas caixas 
filiaes sujeitas ás regras e condições prescriptas no Decreto 
n. 3~ 28 d~~Ôz;r;o~ e ás clausulas additadas 
pelõ ecre o n. 60 e e ovembro de 1875, ás quaes se 
refere o D n. 05 e 881. 

Martinho Alvares da Silva Campos, do Meu Conselho, Se· 
nador do Imperio! Presidente do Conselho de Ministros. Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e Presi
dente tio Tribunal do Thesoaro Nacional, assim o tenha 
entenclido e b.ça executar. Palacio do Rio de· JaneiH em 
23 de ltnho de 1882, 61° da Independencia e do Imperie. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Martinho Alvares da Silva Campo&. 

DECRETO N. 8611 - DE 23 DE JUNHO DE 1882 

:tl.eorganha a Guarda Naciona~ das comarcas de O linda o Iguarassú, na Pro-
·-· vineia de Pernambuco. 

Attendendo ao que Me representou o Presidente àa Pro
víncia de Pernambuco, e de conformidade com a Lei n. 2395 
de 10 de Setembro de 1873 e Decreto n. 5573 de 21 de M~rço 
de 1874, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. f.o E' creado nas comarcas de Olinda e Iguarassú, 
da Prov.incia de Pernambuco, um Commando Superior de 
guardas nacionaes formado de quatro batalhões de infantaria 
com as designações de 65o, 66o, 67° e 68° do serviço activo, sendo 

' 
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os de ns. 65 e 67 de oito companhias eada. um e os outros de 
seis ; um batalhão da reserva com oito companhias e a. designa
ção de Ho e uma secção de ·batalhão deste serviço com 
quatro companhias e a designação de 13.• 

Art. 2. 0 Os referidos corpos serão organizados: 
O batalhão de infantaria n. 65, nas freguezias da. Sé e de 

Beberibe. 
O batalhão n. 66, na freguezia de Maranguape. 
O batalhão da reserva, nas freguezias acima mencionadas, 

do municipio de Olinda. 
O batalhão de infantaria n. 67, na freguezia de Santos 

Cosme e Damião. 
O batalhão de infantaria n. 68, na. freguezia. de Nossa Se

nhora da Conceição de Itamaracá, e em parte da de Santos 
Cosme e Damião. 

A 13• secção de batalhão da reserva, nas freguezia.s acima 
mencionadas do municipio de lguarassú. 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Manoel da Silva Mafra, do Meu Conselho, Ministro e Se

cretario de Estado dos Negocios da Justiça., assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio !1o Rio de Janeiro em 23 de 
Junho de 1882, Bfo da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

ManoeL da SiL-oa Mafra. 
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ros !llenezes e a Manoel Fernandes Barcellos para 
o processo de sua invenção destinado á extracçào 
de saes contidos na agua do mar e congeneres.... 227 

X. 866~.- DIPERIO.- Decreto de 13 de Setembro de 1~82. 
- Proroga a actual sessão da Assembléa Geral Le
gislativa até ao dia 7 de Outubro proximo vin-
douro ............................ 0000...... ...... 227 

N. 8665.- AGRICULTURA.- Decreto de H de Setembro 
de t88t.- Considera justificado o excesso do prazo 
marcado para a conclusão da viagem redonda feita 
pelo paquete Rio Grande.......................... 22S 

N, 8566.-l'tiARINIIA.- Decreto de 16 de Setembro de 
1882. - Crêa um corpo de foguistas para o serviço 
dos navios da Armada ................ 00...... . . . 2~8 

N. 8667 .-1\IARINHA.-Decreto"~~882. 
-Altera os venci meu~~~ \m f\ Eewe00 ~81t;... 

C
~~\.\ }, ){1,-~~~~'. 

'0 ·Y' ' 
' . , I 

. • l . . ). /1 
c D (' ·- - r)':', , / 
'·--....:_'·' 1'1: j : T ,'. \:' '·' ..- .• 



8 J:-;DJCE DOS Ar.TOS 

versas classes de operarios e do ~en·iço geral dos 
Arsenaes de l\larinha das Províncias da Bahia e do 
Pará............................................. 235 

N. 8668.- AGRICULTURA.- Decreto de 16 de Setembro 
de t882. -Cousidera jnstilic~do o exce~so havido 
no prazo marcado para a conclusão das viagens re
dondas feitas pelos paquetes C'tlwva, Cervnnres e 
Calderon nos mezes de Fevereiro e J\larço do cor-
rente anno....................................... 237 

N. 8669.- AGRICULTURA.- Decreto de :1.6 de Setembro 
de f882.- Comede autorizaç:io a Olyu1pio lllacha
do de Sant'Anna para r.onstruir uma liuha de ear
ris de ff)rro entre a cidade do Hio Novo e a estaçáo 
de Sant'Anna .•.•• _.... .• • • .. • . • . . . . . . . . . • . . • • . . • 237 

N. 8670.-AGRICULTURA.- DPcreto de t6 de Setembro 
de f882.- Concede a Franeisco Lopes da Silva 
Lima e Heleodoro Julio de C:unpos privilegio para 
a machina de scccat· café, de sua invenção....... 2~~ 

N. 867L- AGRICULTURA.- DrcrP-to de fG de Setcmhro 
de f88:!. -Concede a Fraucisco Lopes da Silva 
Lima e Ilcleodoro Julio de Carn pos privilegio para 
o fogão e fogareiro de sua invcnç:1o............... 26.2 

N. 8672.- AGRICULTUR,\. -Decreto de t6 de Setembro 
de f88:!.- Concede a Lauriano Rodrigues de An
drade e Arcns Irruâos privilegio ]Jara Q app~rclho 
de sua invençáo, ~a que denominaram- Segadei-
ra dynamica, destinada a capinar· eafc:,aes....... ~!.3 

N. 8673.- AGRJCULTUHA. - Ber.reto de l.6 llr Setembro de 
1882. -- Con3ede a Lui7. José Gor11;alves Ne\'es pri
vilegio para a J!Jachina destinada a heneliciar café. 
arroz, trii(O e outros cereacs, de sua inveneão, c a 
que denominou -lllarte ..•.•.•••..••.••.•• :... •• • 2~3 

N. 8674.- AGHICULTURA.- Decreto de f6 de Setembro de 
f882.- Concede a Alexander Del111ar privilegio 
para o melhoramento do syste1na IJydraulico de 
mineração do ouro, de sua invenção............. 2U 

N. 8675.- AGRICULTURA.- necreto de t6 de Setembro de 
f882.- Concede a Theotonio Baptista privilegio 
para o apparelho úe sua invençüo, tjue denoiJiiuou 
-Transmissor clcctrico • • . • . . • • . • . • . • • • • • .. . . . • • 2H 

N. 8676.- AGHICULTUHA.- Decreto de f6 de Setembro de 
f882.- Concede permiss~io a Pasclwal Te fies Cosmo. 
dos Reis para explorar ouro, chumho e outros mi
neraes na comarca de Antonina, Provincia do 
Paraná........................................... 2i5 

N. 8677.- AGIUCULTUflA. :._ Dec1·eto fie 16 rle Setembro de 
1882. -Concede permiss;lo a Isaías Jos(' C:tvalcanti 
para explorar ouro e outros mineraes ua Provín-
cia do Rio de Janeiro............................ 2~8 

N. 8678.- AGRICULTURA.- Decreto de 23 de Setembro de 
f88i.- Fixa a intelligencia do privilegio concedido 
ao llr. Guilheme Schuch de Capanerna, hoje Barão 
de Capanema, para a extincção da formiga saúva 250 
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N. 8671'!.- IMPERIO. -Decreto de 23 de Setembro de 1882. 
-Approva os e~latutos da Sociedade llenelicente 
dos Empregados no Fumo........................ %51 

N. 8680.- HIPERIO.- Decreto df' 23 d~ Setembro de 1882. 
- Approva os estatutos da Assor.iaçãu de Succuuus 
Familiar Homenagem a Ser·pa Pinto.............. 263 

N. 8681.- ll\IPERIO.- Decreto de 2:3 de ~e lembro de 1882. 
- Approva os estatutos da As>ociação de Soccorros 
Jllutuos D. Maria !'ia............................. 270 

N. 8682.-AGHICULTUIL\.- Der.rcto de 2:3 de Setembro de 
1882.- Couc,•lic privil,•gio ao llr .. loaiJUiru José dil 
Jllf'IH'zes Vieir.; par·a o appa rellto !JI ap:wscupio, de 
sua invcnç:ão..................................... 3~ 

N. 8G83.- AGRICULTURA. -Decreto de 2:3 tle Selem bro de 
1882.- Concede a Antonio Femandes Corrêa per
missão para explorar ou investigar minas de ouro 
e outros mineraes no municipio de S. José dos Pi-
nhaes, na Provincia do Parauà. ... .. .. • . . . ... . . .. 305. 

N. 8684.-AGRICULlTRA.- Dcereto rle 23 de Setembro de 
1882.- Approva a reforma dos estatutos da Coru-
panhia Transportes Urbanos...................... 307 

N. 8ü85.- AGRICULTli'RA.- Decreto de 23 de Setembro de 
1882.- .\pprova a rcforrna dos estatutos !la Com-
panhia rstrada de fctTO llarão tlc Araruama...... 316 

N. 8686.- AGRICULTURA.- Derreto de ~3 de Setembro de 
l.882.- Proroga o prazo conrcdido á Companhia 
Fidetirlade de Lisboa para realizar operações no 
Imperio. ... . . . • .•. • . . . ... . • . . ..... .. . . ..... . . . . .. 31i 

N. 8G87 .- AGHICULTUHA. - Deercto de 23 rir! Se!ern hro de 
1882.- Approva a transfcrnncia ao Commenrlador 
Antonio Nunes Pires da linha de carris de feiTo 
df) que trata o Decreto 11. 8~8:3 de iü de Abril de 
1882 ••••••...•.•....•...•..•.•....•.•.••.•..•.• •. 317 

N. 8ü88.- AGRICULTUIU.- Decreto de 30 de Setembro de 
t882.- Concede privileg-io a Francisco l\laria de 
1\lello c Oliveira pa1·a Pxtrahir oleo do frucln de-
nominado Johanesia Prineipcs................... 318 

N. 8689.- AGIIICULTURA. -Decreto de 3ll dc Srfcmbro de 
188::!. -Concede privilegio a Anto11io Roux p:tra 
a mar,hina de descascar arroz, de sul iuvenç:io.. 318 

N. 86!10.- AGRIC!:LTURA.- Decreto de 30 de Sefpm bro de 
l.882.- Couce!lc perrnisslo a Joaquim Hodrig-nes 
de Moraes Goyano para lavrai' miucr:ws no Rio 
das Velhas, da Provincia de Minas G,~raes, c au
toriza-o a transferir a dita concess:io a Thomaz 
Duffies e outros.................................. 319 

N. 8691.-AGHICULTURA.- Decreto de 30 <le Seteruhro de 
1882.- Approva a reforma dos est~tutos da Com-
panhia do Queimado............................. 323 

N. 861!1 A.- JUSTIÇA. -Decreto de 3 ~.lla_Sj).l0mhro de 
1882. -Altera a tabell -corr.iVJ~\)e~as 
ao~ Corretores da pra . OJIII"''e1Wl~ ~~ ~ ll.e !:t;.. , 
neu·o.. .. .. .. • .. .. .. v. ~-x, \)~! ...... ..... .. c.í4t.:1' 3~1 
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d~ Goyaz e providcnda sobre as respodivas func-
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N. 8695.- AGiliCULTUHA.- Decrrto de 7 de Outubro do 
f8R2.- Approva, com alteracües, os estatuto> da 
Cornrmnlria Geral d~s cstrad:i.s de ferro do norte 
da Província do Rio de Ja11eiro, e autoriza-a a 
funccio11ar........ •• . . . . .. • . .. . . . . • • . . . • . . . • . . . . • 3:!6 

N. 869â.- AGiliCULTUltA.- Decreto de 7 de Outubro de 
i882. --considera justilicaclo o excesso h:L v ido nos 
wazos marcados Jl:tra a concl11s;lo das vi:rgrns feitas 
pelos paquetrs Cervantes, Crt!cleron e Cmwva, nos 
mezes de Abril e Maio do correu te anuo........... 337 

N. 8G97.-AGRICULTUflA.-Deeret.o tle 7 de Outubro de 
1882.- Declara de nenhulll e!Teitoo Decreto n. 7488 
de 13 de Setembro da f!l79......... .... • . . . .. . .. • . • 338 

N. 8698.-AGHICULTURA.- Decreto !te 7 rle Outubro de 
f882.- Concede a Lourenço l;orurs Ferreira privi-
legio para a cadeira-mobilia de sua invenç<lo..... 338 

N. 8699.-AGRICULTURA.-Decreto de 7 de Outubro de 
!882.-Concede a AreHs lrrto:los privilegio para os 
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cascar, catar e despolpar café, de sua inve~~<;<lo. .• • 339 

N. 8700.- AGRICULTURA.- Decreto de 7 de Outubro de 
!882.- ConcPde privilegio a llaphaet .Josia para o 
melhoramento na fabrir-ação de pedra e manuore 
artilicial, de sua invenção ............... -........ 3\0 

N. 8701.-AGIIICULTUfiA.- DPcreto de 7 de Outubro de 
!882 - ConcPde a Ua n iel Pedro Ferro Cardoso pri· 
vi!Pgio para o melhoramento da macltina de set:car 
c;Lfé, de sua invenção............................. 3~0 

N. 8702.-AGIUCULTURA.- n,~creto de 7 de Outubro de 
!882.- Concede a Francisro Marques Teixeira per· 
missão para explorar mineracs corulrusti v eis e 
outros, na Província do llio de Janeiro............ 3H 

N. 8703.- AGRICULTUBA.- Decreto de 7 de Outubro de 
!882.- Concede permissão a Gustavo Emílio O!an
der para explorar jazidas de petroleo nas comarcas 
de Campo Largo e da La(J:r, na Província do Pa-
raná.............................................. 3í~ 

N. 8704..- AGHICÚLTUHA .-Decreto de 7 de Outubro de 
i88:ll.- Concede ao Dr. José de Aquino Tanajura e 
outros permissão para explorarem minas de ouro 
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na comarca do Rio de Contas, na Província da 
llahia. • • • . . • . . . • . • . . • • . . .•. . • • . • • . ••. • . . • • . .•• •• • 3\7 

N. 8705.- JUSTIÇA.- Decreto deU. de Outubro de 1882.
Fix:a a. remuneraçã.o dos arhitros de que trata o 
art. 783 do Cotligo Corumcrcial. .• . . . . • • • .. . .• . •. • . 350 

N. 8706.- JUSTIÇA.- Decreto de H dn Ontulwode 1882.-
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.1\Jatõ•;s, da Provinda do 1\laranhfHl.. .• . . . • . • . . . • . . 350 

N. 8707 .-.JUSTIÇA 0- DPcreto de H de Outnhro de l.8R2.
Aitera a organrzaç<io do COIIIIIHtlldo Superior da 
Guarda ~aeional da comarca da Cruz Alla, 11a Pro-
víncia do lHo Grande do Sul....................... 351 

N. 8708.-.JUSTIÇA.- Decreto ele H de Outubro de 1882.-
Crêa mais urna secç:lo de gua rllas nacionaes do srr-
viço da rcserv:t na comarca de No,sa St'rr hora da 
Oliveira, na Província do Rio Gr·ande do Sul..... 352 

N. 8709.- IMPERIO.- Decreto de 17 de Outubro ele l.882.
Proroga novarnentr. a adual sess:lo da Assemhléa 
Geral Legislativa até ao dia 28 do corrente rncz de 
Outubro.......................................... 3tí2 

N. 87100-AGHICULTURA.- Decreto de 17 ele Outubro de 
l.881.- DPclara sem e !Te i lo o decreto que concedeu 
privilegio a Antonio Francisco Bandeira Junior 
para urna linha rle carris de ferro entre Santa Cruz 
e o porto de SepetiLJa ........ o..................... 353 

N. 87H .·- AGHICULTUHA.- Decreto de 17 de Outubro de 
1882 - Coneede privilegio a Frederico Antonio 
Stecke! e outro para uma linha de carris de ferro 
entre Santa Cruz e o porto de Sepetiba ...... 0..... 3:53 

N. 8il.2.-AGRICULTURA.-Dccrelo de l.7 de Outubro de 
!.88t.- Concede privilegio a Fructuoso de Car
valho Ruas para o apparel h o de sua invenção, dt•s-
tinado a economisar cornlJustivel..... ..... •. . •••. 358 

N. 8713.- AGRICULTURA.- Decreto de l.7 de Outubro de 
l.882.- Concede permissão a Vicente de Paula Sea-
bioa e outro para explor·arem ferro e outros mi
neraes na Província do Rio de Janeiro •.•..•• o.... 358 

N. 8714.-AGRICULTUHA.- Decreto de 17 de Outubro de 
!.8B2.- Henova o prazo concedido a IgrraciiJ Dias 
Paes Lerrre para explorar ouro e outros mineraes 
na ProviHcia de Guyaz... .... • • .. • . .. • • • • • • . • .. .. 361 

N. 8715.-JUSTIÇA o- Decreto de 21 de Outubro de 1882.
Eieva a quatro esquadrões o 9• corpo de cavallaria 
da Guarda Nacronal das comarcas da Encruzilhada 
e Camaquam, na Provincia do Hio Grande do Sul, 
e crêa mais um corpo da mesma :~rma. uas refe-
ridas comarcas.................................... 36! 

N. 8716.- Il\IPERIO.- Decreto de 2!. de Outubro de 1882.
Designa o Vereador quP, antes da eleição do Presi
den le eiTectivo, deve presidir a primeira sessáo na 
Camara .1\lunicipal, no {0 o io..... 36i 
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N. Sili.- AGHICULTUHA.- Drcrrto 1le 21 de OnluiJrO de 
f882.- Aceita a dc~sistcuda que f;tzcnl JI)SI~ Pe
reira Sodrl}; Joaquim Anlonio LoiJalo de Vascon
cr.llos e o Bacharel Paulo Francisco da Co>ta 
Vianna, Pm favor de José )la!·~'ellino PerPira lle 
Jllomes, das corw~>siins eonstanres dos Dceretos ns. 
7iJR5, 771!J P 8íil'l, ri I' 3 tiP. Jarwiro e 15 de 1\laio de 
f880 e H de Fevereiro du corrente anuo.......... 363 

N. 8718.-AGRICULTUHA.- Decreto dr 21 de Oulniu·o de 
f882.-ConcPde p>~rmiss:io a Fran1~isco Marques 
de Souza e a lleuriqull ~larqnes Lishoa para explo-
rarem mineraes na Província do Ceará............ 3G'I 

N. 8719.- AGRICULTUJIA.-Der,rrto rlP 28 rle Ontuhro tfe 
1882.- Altera o traçado do prolongamento da rua 
de Luiz de Vasconcellos........................... 367 

N. 8i20.- AGRICULTUH,\ .- Dl'crelo de 28 de Outubro de 
1882.- p, o roga por· 111ais seis mezes o prazo m:\1'-
cado 110 Decreto 11. 8i2i. de 18 de Fevereiro de 1882.. 367 

N. 872!.- AGIIICULTURA.- Decreto dr. 28 de Ouluhro de 
1882.-I'roroga por ~eis rnez,,s o prazo coneedillo ao 
Bacharel Jo~o t<ranklin de AI••IH:ar Lirna, pelo De
creto n. 8WI\, dr. U de Fevereiro de 188~, par.t or
ganizar companhia, afim dr eslauclccrr um rn
genho central. di'Stina•lo ao fabrico de assucar de 
e,a Jlll~, no muuicipio de Me~ejaua, da Prol'incia do 
ceara.............................................. 363 

N. 872:!.- AGRICULTURA.- Decreto de 30 rlc Oulubro de 
!882.- Auloriza a contratar o servic:o de llave
g;Jçüoa vapor do rio Parn:tliylJ:t, na Pr111'incía t!o 
Piauhy, CIIJJI a Colflpanhia rle navegar;ào a vapor 
desta denoruiuaç:lo............................... 368 

N. 8723.- AGRICULTltllA.- Decrelo de 2 dl' No1·emhro 1\e 
f88il.-ConePdc ao Bacharel Antonio Vinira da 
Costa !tla~hado privilrgiü por 30 anrte~s para. a con
str·JJcçào, uso c gozo de urna. linha de carris de ferro 
entre a cidade du Mar de II·~spanlra. Província de 
Jllinas Gerae,;. e a e;;taç:lo de Santa Fé, da Estra•la 
de Ferro D. Pedro 11............................. 3i3 

N. Si.:!~.- AGHICULTUIL\.- D1•cr;~to de 2 rle Nove11rhro de 
f882.-Approl'a a morlilic:ac::io d,, traçado da es-
trada de ferro liam ai B:tnanalc•,se... .• . . • .. • . .. . • 3i8 

N. 8725.-AGHICULTUI\A.- necre:o ele~ ele Novembro lle 
1F8iL-Concede a Ali pio Luiz Pereira da Silva, ou 
á companhia que or·gauizar, privile~io para a con
strucç:lo ele uwa rstrada rle ferro entre a cidade do 
Hio de Janeiro e a raiz da serra de Pdropolis..... 3i!) 

N. 8726.- AGRICULTUilA.- Decreto de 'I de Novembro de 
!882.- Proroga o prazo conc~edido p~ra o comrço 
dos trabalhos c a preseutação dos estudos da estrada 
de ferro do Corcovado, culll dispensa de multa... 392 

N. 8i27.- UlPERIO.-Decreto de~ de NoYembro de f8~2. 
-Manda observar o Regulamento da Escola de 
1\linas............................................ 39~ 
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N. 8730.- AGniCULTl:RA .-Decreto de 4 rlc l'íovcrnbro tlc 
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para organizar· eompanlria aliru de estalwlrcer um 
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N. 8731.- AGIUCULTUL\A.- Decreto tlc 4 ti r. Novembro de 
i882.- f'l'()rog-a por seis ruezes o prazo concedido a 
llornirrgos i\loitinho, pt>lo lleereto n. 8íB:;, de i:) 
rle Ahril de l882. para or~auizar· coruparrhia a!irn 
1le eslabelrcer seis errgeulw.; rentrat•s rlt>stirratlus ao 
f:drrieo de nssuear de eanna, nos nrnrricipios de 
l\'azaretli, Pau ti'Atli.o, Jgn:rr:;s<ú, llarllhi•, lpojuca 
e Serinlraern, da Provinda •'e Pernambuco........ 408 

N. 8732.- JllSTICA .- Dcr:refo rlc ih! e Novem 11Jo •I c i882. 
- Crêa u'rrr Corr1111antlo Srr perior tle guardas nado
nars na comarca do rio Piraeaujuba, da Província 
de Goyaz.......... ... .. .. . .. . . • .. • • . . • . • . . . • . • . . • .i,O!) 

N. 8733.- AGRICULTURA.- Decrclo tle H rlc l\'ovrnrhro 
de !882.- Eleva o prazn rua rendo na elausul:t li" 
do Decreto 11 8-i3H de i8 de Fevereiro tle fS:>2, 
para o estabelecimento das rorunmnicar,õe~ trle
~raplricas entre a cidade da Fortaleza e os Eslatlos-
llrridos da Ame rica .............................. · 1.09 

N. 873i. -AGil!CULTU!IA .-Decreto de H de Novembro 
rle i882.- Approva a alterar,ão do tracado da es-
trada de ferro do Hecifc a càruarú .... ••...•.•.•.• 4i0 

N. 873:1.- HIPERIO.- Decreto de !8 de Novembro de !882. 
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corn a Rio de Janeiro Gas COJnpany, limited, para 
eontinuar a illuminar a eitlafle do llio de Janeiro.. -5.12 

N. 8737.- MABI:-IHA.- O~ ereto dr. 18 de Novemhro dP 1882. 
- Mane1a substit•iir pe·lo prc,ente o Hegulamrnto 
qne baixou Cvlll o Decreto n. 2i90 de l de 1\laio de 
18ü!................................................ U9 

N. 8738.- AGRICULTURA.-Decrtlo de !Sele Novemhro de 
1882.- ApiH'O\a a planta aprcSPJltada pela Com pa
ui lia 11te llio de Janeim City Improrements para o 
eslaheiP-Cilnenlo da casa de lll:tcllinas, 110 prolon
~arnento das obras ile~ esgotos no.5.o tlistricto, e !lem 
assim d<'clara de uliliclaclc puhlica a desapropriação 
do terreno mlo celilkado da rua tia Alegria, canto 
da rua Bella de S. Joào........................... .5.2() 

N. 8739.- JUSTIÇA.- Oecrcto de :18 ele Novembro de 1882. 
-Designa a ordem ela suhstiluil;ão rcdproca dos 
JuiZPS de Direito tia Cúrte no :}11110 de l8S3....... .5.30 

N. 87-5.0.- JUSTIÇA.- Decreto de 18 ele Novemhro de 1882. 
- De:;igua a onlern em que os Juizes suhstilu tos ela 
Ce)rte devcr:io coo1wrar corrr os Jnize·s de Dirrito e 
suhslituir-se reciprocamente 110 anuo de 188:1.... .5.33 

N. 87.5.1.- JUSTIÇA.- Oerr·eto de 18 ele NovPmhro de 1882. 
-Cn~a o Jog-ardcJnit. ~lurricip:d f' de Orph;tosrJos 
tern1<~s l't'Unidos ele ~ant'Anna rir ~latos r Angieo~. 
ha Provincia do 1\io Grande do .i'íorte, separados do 
de 1\lac:au............ ... .. . . .. . . . • . .. . .. • . . . .... .• .5.3i 

N. 87.5.2.- JUSTIÇA.- Decreto de 18 de Novembro de 1882. 
- Crê:r o Jogar cit' Juiz Muilicipal r. de Orph~ns no 
trnuo de Santa QuiiPr·ia, na Província du Cl'ar:i, 
separado do de Ta1nboril... .• . . . .. . . .. .. . . .. .. . .. .5.3~ 

N. 8í.5.3.- JUS'fi(;A.- Decreto ele 18 de Novembro ele t882. 
- Crêa li'rrr Jogar d" Juiz ~lnnieipal e de Orph:ios 
no termo da Cachoeira, ela Província tio Para, se-
parado do de Ponta de Pr,dras.... .... .. • .. ... . .. . • .5.35 

N. 87.5.i.- JUSTIÇA.- flpcrrto de tS de Novembro cle t8~2. 
- C1·êa o Ioga r de Juiz Municipal e de Orphàns 110 
te1·mo de Entre-llios,na Provinda de :lliuas Geraes, 
separado do de Bom fim........................... 435 

N. 87ir:J.- JUSTIÇA.- Dr,crPto ele 18 de Novemhro de 1882. 
· - Crêa o Jog-ar de Juiz Municipal e ele Orph:los em 

cada um dos temr0s de S. Lourenço do Manhuassü, 
l\lonte Alegre e Bom Suecesso, na Província de 
lllinas Gcraes..................................... -5.36 

N. 87.5.6.-JUSTJÇA.- necreto ele t8 de Novembro de t882. 
- Crêa o Jogar de Juiz l\Junicipal e de Orphãos em 
cada unr f!os tcrnroselo Palmeira, Lagôa Verruelha e 
AIToio Grande, na Provincia do Rio Grande tio Sul. .5.36 

N. 8747.- JUSTIÇA.- Dc~rrto de 18 de Novrmhro de 1fl82. 
- Crêa o Ioga r de Juiz lllunicipal e de Orphàos nos 
teruros reunidos de S. Franc:iscn ele Paula tle C i ma 
da Serra e Santa Clrristina do Pinhal, na Pro-
víncia do lHo Granue do Sul...................... 437 
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N. 87~8.- JUSTIÇA.- Der.reto ele IR dr. Novembro eln 1882. 
- Crêa o logar de Juiz lllunieipal e de Orph:los 
nos termos rennitlos dr Viam:lo c Gravalahy, na 

Pags. 

Proviõlcia do I\ i o Grande do Sul. .......... :....... ~37 

N. 87~9.- JU~TICA.- Decreto de !8 de Novernhm dP !882. 
- Crea o 'iogar de Juiz llunil:ipal c de Orph:i<>., <'In 
cada Ulll dos tPrlliO$ tlt~ S. Srha,;ti:io do Tijnr,o 
Prdo ~~ l'cnlw. do Hio do l'eixe, nt Província de 
S. Paulo......................................... ~38 

:f, 8í50.- JUSTICA.- Drereto rle !8 de Novembro ele 1882. 
Cl'l~a o Jogar de Juiz .\Iunicipal e de •tt·plt:io> 110 
termo de B"IICVPiltP, n:t Prol'iucia do Espirilo 
Santo, separado do de Guarapary................. ~3'1 

N. 87tll.-JUSTIÇA.- Drcreto dr !8 elr. Novembro de !H~2. 
- Crêa o logar de Juiz ~Innicipal e de Orphãos em 
cada 11111 dos trrruos de üro!Jó, Tucano e Prado, ua 
l'ruviueia tla B.lhia.............. .... . .. • • •. . • . . .. 439 

N. 8752.-JUSTICA.- Deerrto de f8tlc NoVI'IIlhro d•' !882. 
- Crêa o -Jogar tle Juiz Municipal c de Orph:ios em 
cada uu1 dos tHmos de S. Jo~é da Lage e Agua 
Jlranca, na Província das Alagoas.. . . ... .. . . . . .. • 6.30 

N. 8i53.-JUSTJCA.- Der.rdo rir !8 de Novembro de f8S2. 
- Crêa n-l••::~r de Juiz Mnuicipat n de Orph;los no 
trnuo de Porto dt\ l'•'drns, na. Provirll'ia das Ala-
g•ias, scp~r·at.lo dü de P.tss,, de Carn•ragihr..... ... UO 

N. Sit>~.- JUSTIÇA.- Drcrct<' ri~ ls r!P- Novf'llthro r! e !832. 
- Crêa o Jogar de Juiz Municipal c de Orph:ios 110 
tenno da Leopold ina,ua 1'1 ovi11< ia de l'ernarnlJuco, 
separado do de Salgueiro......................... 4í0 

N. 87:;5.- WSTIÇA.- Drerrlo dr .I' de Novernlno rlt> f882. 
- Crôa o ln~ar de Juiz Munil:ipal n dn Orph;lu' 110 
tenno uo Teixeira, na l'ruvineia d:t l'.trahy!Ja.... 6.H 

N. 875G.- JUSTICA.-DN~reto dP !8 de Non•mhro d·~ fll82. 
-Crêa u Jog-ar dt! Juiz Munit:ipal o de Orpll<ios 110 
trrruo de Hlulncnau, na Província de Sauta Ca-
tlw.riua.... .• ...... •. ... . .. .. .•. . . .. . . .. . . .. ... .. . 6.H 

N. 8757.- JUSTIÇA.- Decreto de 18 de Novembro de fE82. 
-De1~lara a cntrancia !la comarca de ítnjahy, ua 
Pl'ovincia de Snnta C'ltll:nina, e marc.a o vcnci-
IJICnto do respectivo Prnll!otor l'ul•lico. ....... .... ~i2 

N. 8758.- JUSTIÇA.- Decreto de !8 de Nove111 hro de f8íl2. 
- JJeclara a entrancia t.Jas co111arcas th~ S. Carlos 
do Pint.al, Tieté e Atih~ia, na Proviuda rle S.l'aulo, 
e marca o vencilllento dos respectivos Promotores 
Publicos...... ...... . . . .. . . . . . . .. . • .. . .. .. . .. .. . .. 4i2 

N. 8750.- JUSTJÇA.- Decreto de 1.8 de Novembro tlc J882. 
-Declara~. enlrancia da eolllarca de Pouta lirossa, 
na Província tio Paran:i, c nt;~rca o vencimento do 
respectivo Prornotur Publico..................... 6.43 

N. 8760.- JUSTIÇA.- D~crrto de !8 de No v~~ 
- lleclam a entrarwia t.Jas coruar%!J::t ,J!}lljii!fji<'Jlq, --·.:~ 

. Santo Antonio da Barra, Bo:r -Je~\_ \f'USI 1\ldJU~ D~ ;,'"-,, 
, «'} u:..t-r, '-.. ,, /)j-1: '\ 
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Monte ."dto, Mae~hnh~~ c Areia. n~ Provincia ria 
J:alii~. c rn:Hra o \'er.dmenlo dos rcspcetivo~ l'ro-
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molorcs l'uhliecs.... •. . .. . •.• .. . . .. . .. . .. . . . . .. . . 413 
·N. 87,il.- J[TSTfÇA.- Derreto lln i8 d•1 l'\ov<'nilwo ele 188:!. 

-ll""iam a enlranr·i:t da enn1are:• de Borhnrr'llla, 
n:tl',.ovineia. <h !'arahyh~. c 111area o vrncilnentu 
do l"l'Sf'CI:ii\·o l'rOII!Ol<ll; !'nhlir:o .......... , .•. . . . . . .\.H 

N. 87li2.-Jl:STIÇA.- Drcr<'lo !lo 18 dP Non'mhro 1lP 1882. 
- l'eelara a rntraneia das cn•narcas de So111'e c 
P.lrlo ele ~lnz, na l'rO\'IIH'ia elo Par:i, e 111arca o vcn· 
eiruento dos rcspcelivos Prornolores Pu!Jiicos...... ~4~ 

N. 87ü3.- .IUSTIC.\.- D,'crclo llr iS rle Nn\'Cillhrn de li-:82. 
-llrclar:i a ~>ntratll~irr. rL!s comarcas de Ifaliain, 
Gr~o-~lnr,ol e Ilio :llanhnassú. na Provinda. de 
1\linas G<:raP,s, c rnarea o Yencirurnto elos respe-
cli vos Promotores PnlJI:cos....................... 44:> 

N. 8i6-~.-JUSTICA.- Drcl'(•!o 1lr 18 1lc Novrmhro dr 1882. 
- Orcl:u·;·,_ a cntranri:l das t'Omar•·as de Viaur:io, 
Santa Christina dn Pinhal e Solr•I.1<1P, na Pro\·inei:t 
d•~ S. Pr)dro dn llirl (irande rio Sul, e ruan~a n nn-
cirucnto dos re.,pPdi\·os l'r(IIIIOlurrs Puhliros. .•.. HG 

N. SiG:;.- .lU.'iTICA.- D•'er<•to de 18 rl11 l\'ovc1u hro c11.' ISS:!. 
-Crêa ,·ju, Cmn111::udo Superior· de guani:ls rw
eion:tPS ua cornarc~. da l'nr i::c:u·:io. rw. l'roYineia 
da ll:thia ....................... : • . .'.............. .H:J 

N. 8i6ti.-DlPI"':O.- 0f'l'!'do dr lR•le Nm'Plllhro de iSil2. 
- At•prova os estatutos do Corpo Collt•eti\·u Uni:io 
Operaria.......................................... 4í7 

N. 8767.- AGil.:CULTllHA.- D:.•nrlo cln 18 de Novf'rnhro 
dn if8~.- Deelara scr11 r·ITI'ilo o llcerelo 11. SG8fl de 
2 tln St'IClllhro do f'Ol'l't'IIIP. :111110, IJlll! ('fliH'rd•·u 
prh·iiCi!ill de irn·cr11;:io a Anlouio Augusto C<Willll. ~:;2 

l'. 87G8.-At][:ICULTUJ:A.-llcrreto rlc IR 1lc Novembro 11<~ 
H'82.-Cnnc•'dc !lf'l'llli-'s:ioa Josú Frand.-eo Tl1nrnaz 
do Nascin!Cllto para explorar can·:io dn pedra c 
outros mincr.tcs na l'rovineia. de Saula Catharina. 4~2 

N. 8iG!J.-A(ii\ICUL1TRA.- D~rre!o de f8 de XovPmhro rle 
!882.-Curu·erle pen11iss~o a Tertuliano de Araujo 
(ióes para explorar mincracs na Província de ~li nas 
Gcracs............................................ 4.:;;; 

N. 8770.-At;RJCULTUHA.- Drcrcto de !8 de Novembro de 
!882.~ Proroga o prazo concedido a José -Maria 
(;avi~o Peixoto e Pedro da Silva Pereira para mi-
nerarem ouro na Provinda de S. Paulo........... 458 

N. 8771.-AG!l.!CULTUHA.-Dccrcto de i8 de Novemhro de 
i8S2.- CoucecJe permis~ão a Aurelio Vaz fie Mello 
l"ll'a explorar· ouro c outros lllineraes ua Provín-
cia de Minas Gcracs ........................ , .. . . .. 4,59 

N. 87i~.-AliRICULTUI1A.- llrcret'l de 18 de Novembro de 
!882.-Conccde perrnissã.o a Alberto da Silveit·a. 
Lobo !" B:lcllarel João José rio l\lonte para explo
rarem ouro na Província. de lllinas lieraes........ H2 
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N. 8773.-AGRICULTURA.- Decreto de t8 de Novembro de 
188i.-D~clara a data de que deve ser contado o 
flrno para a apresentação dos estudos da estrada 
de feno de Bagé a Gacequy. •.• . • • • . • . .. .. .. • .. .. . l6li 

N. 87Ho.-AGRICULTURA.- Decreto de 18 ile Novembro de 
18R2.-Approva a alteração do traçado da linha 
rle carris de f•·n·o rntre a Praia Formosa e a es-
tação de S. Christovao. .... • • • .. .. .. . .. .. • • .. . • . .. ~65 

N. 8775.- AGJli!:ULTURA.-Decreto de 25 de Novembro de 
1882.-Approva o llegnlamenl.o provisorio para 
ex••enção 1la Lei n. 2ü39 de 22 de Setembro de 
1875..... ......................................... ~66 

N. 8776.- AGIIICULTllHA.- Decreto d~ 2ã de Novembro de 
1882.-l'rorog;J o prazo cnncrdillo ao Cornmendador 
Franeisco Eugenio de Azt:vedo para o comrço das 
obras da li11ha de carris de ferro entre a Praia For-
mosa e a estação de S. Cbristovão................. "2 

N. 8777.-AGRICULTURA.-Decreto de 25 de Novembro 
de 1882.- Pro roga por seis mezes o prazo conce
!lirl" a George llarvey Ouder, para organizar com
panhia, aflm de estabelecer um engenho crntral 
para o fahril:o de a~sucar de canna, no municipio 
de Naz,•·eth, da Provincia da Bahia............... .f.72 

N. 8778.- AGRICULTURA.- Decreto de 25 de Novembro de 
1882.-Aceita a desistencia que fazem Eduardo 
O' Connel llei!ly e !llanoel Alves da Silva em favor 
do Dr. Carlos Theodoro de Hustamante, das con
cessões constantes dos Decr·etos ns. 758~ de 2 de Ja
neiro de !880 e 8088 de 7 de Maio de 1881, para a 
fundaç:io du nrn err~errho central para o fabrico de 
assucar de canna, em cada um dos ruunicipios de 
Ararua111a e 1\larrgal·atiba, na Provincia do llio de 
.Janeiro........................................... ~73 

N. 8779.-A!iRICUL TURA .-Decreto de 2'S de Novembro 
dr, 1882.-Concede perruissao a l\lanoel Joaquim 
Uorg,;s de Lima e Augusto de Almeida Torres para 
explorarem ouro e outros mineraes na Provincia 
de l\lato Grosso ..... ,............................ ~73 

N. 8780.- AGRICULTURA.- Decreto de 25 de Novembro 
de 1882.- Concede permissão à Baroneza de Villa 
Maria para lavrar ferro e outros mineraes na Pro
víncia de Mato Grosso............................ U6 

N. 8781.- AGTIICULTl'RA- Decreto de 25 de Novembro 
de l88.t- ConcPde pcrrubsão a Bernardino Saio-
morri para lavrar ouro e outros 111i11eraes no rio 
PalmPlla, da l'rovin!:ia de 1\linas Ger<Les.... ..... • 481 

N. 8782.- AGRICULtURA.- D~creto doJ 25 de Novembro 
de 1882.- Appruva, corn modificnção, os estatutos 
da C"m panhia de seguros maritiruo e terrestre Am
phitrite, e autoriza-a a fuuccion~-:;:-~~6 

N. 8783.- FAZENDA.- Decreto de ~O deft{IW\Jl~{Jfd~ !l:ffl\ ~- ... 
- Altera o plano das lote nas ·'ó ~~ .......... • f144rJ4 :', , 
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Pars. 
N. 87M.- JUSTIÇA.- Decreto de 30 de Novembro de 188!!. 

- Crêa um Com mando Supe1·ior de guardas nacio· 
naes nas comarcas da Imperatriz e Formoza, na 
Província de Goyaz... ... • .• .• . •• .... . •.• • .. • ..... 4.91 

N. 8785.- IMPERIO.- D"lcreto de 30 de Novembro de 188!. 
-Extingue a aula preparatoria da Escola Poly· 
tecbnlca e declara qu:..es as materias uecessarias 
para a matricula ou exame do 1• anno do curso 
geral da mesma Escola........................... 191 

N. 8786.- AGRICULTURA.- Decreto de 30 de Novembro 
de l882.- Proroga por 60 dias o prazo marcado 
para a assigna t.ura do contrato que tem de ser ce· 
Iebrado com o Dr. João Antonio Coqueiro, em vir· 
tu de !lo Decreto n. 8556 lle 27 de Maio lle 1882..... 4.911 

N. 8787.- AGRICULTURA.- Decreto de 30 de Novembro 
de l882.- Proro!{a por seis mezes os prazos mar· 
cados para a orga nizaçiio das con1panbia~ a que 
se referem os Decretos ns. 7585. 7715, 7!!z9 e 8i0~. 
de 31le Janeiro, Hi de Maio P 21 de Setembro de 
1880, e 11 de Fevereiro de !882....... ... • . .. .. .. .. 196 

N. 8788.- FAZENDA.- DPcreto de 6 de Dezembro de 1882. 
-Revoga a faculdade conferida ao Governo para 
conceder loterias, e prohibe a venda, sob a sancção 
legal, de bilhetes de loterias das províncias na 
Cõrle e estrangeiras em todo o Imperio........... 4.96 

N. 8i90 (")- AGRICULTURA.- Decreto de 9 de Dezembro 
· de 1882.- Eh~va a t• classe a Administração dos 

Correios das Províncias de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul, Minas Geraes e Para, e a a• classe a do 
Paraná........................................... 197 

N. 879L- AGR!CULTURA.- Decreto de .9 de Dezembro de 
1882.- Approva o contrato celebrado com a Com
panhia de navegação Babiana.... ... .. .. .. • . • .. .. 198 

N. 8792.- AGRICULTURA.- Decreto de 9 de Dezembro de 
1882.- Permilte que as datas mineraes concedidas 
por Decreto n. 8662 de 9 de Setembro do corrente 
anno :i viuva e herdeiros do Coronel Carlos de 
Assis Figueiredo e o. Maria Olympia de Figueiredo 
em sua propriedade de Velloso, sejam completadas 
nos terrenos adjacentes........................... tiOti 

N. 8793.- AGRICUI,TURA.- Decreto de 9 de Dezembro de 
1882.- Supprime um dos Jogares de Amanuense da 
Inspectoria Geral das Terras e ColonisaÇão....... 505 

N. 8791.- AGRICULTURA.- Decreto de 9 de Dezembro de 
1882.- Prornga por 30 dias o prazo marcado para 
a apresentação da planta, m·çamento e contratos 
de fornecimento do Pngenho central- Aracaty, 
-do município de Leopoldina, província de 
Minas Geraes............... . .. . .. . . .. ... . .. . .. • • . 506 

(') Com o n, 8789 nlo h ou To aeto al,um. 
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N. 8795.-AGRICULTURA.-Decreto de 9 de Dezembro de 
1881.-Autoriza a transferencia da concPssão feita 

f.9 
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a Gustavo Meinick pPIO Decreto n. 8u9i de li de 
Maiodel881 para lavrar minas de ouro e outros 
mineraes ua comarca de Castro, provincia do Paraná 506 

N. 8796.- MARINHA.- Decreto de 9 de Dezembro de 188!. 
- lllanda restaurar o pessoa I ar I istico e dos ~e r
ventes, e bem assim o quadro administrativo do 
Arsenal de Marinha da Provincia de Pernambuco. 507 

N. 8797.-AGilJCULTURA.- Decreto de 9 de Dezembro de 
188t- AltPra algumas das clausulas do Decreto 
n. 8711 de f7 de Outubro do corrente anno, que 
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N. 8798.- AGRICULTURA.- Decreto de 9 de Dezembro de 
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N. 8799.- AGRICULTURA.- Decreto de 9 de Dezembro de 
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N. 8800.- AGRICULTURA.- Decreta de f6 de Dezembro 

de 1882. -Autoriza o Governo Provincial de 
s. Paulo a proceder á execução das obras de me
lhoramento, de que carece o litoral da cidade de 
Santos............................................ 53t 

N. 8801.- IMPEHIO.- Drcreto de 16 de Dr,zembro de 
188~.- Abre ao Mi11i~lerio do lmpPrio um crrdito 
extraordinario de 6.oO·OOUlj. por conla do exercieio 
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ee estão fazeudo com soccorros pui.Jlicos.pnr motivo 
da <'pid,·rnia de variola que se manife,;tou nesta 
Côrte e na maior pnrte das provincias do lrnpcrio.. 536 

N. 880!.- IMPERIO - Der.reto dtl f6 de Dezembro de 
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N. 8803.- AGRICULTURA.- Derreto de 16 de Drzemb•·o de 
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Der~reto n. 6996 de !7 de Agosto de !87!1, tJll" ron
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Santos e AITOIISO Augusto Rodrigues de Vasconcel
los, nara lavrarem ouro e oulros mineraPS no 
munidpio de S. José ll'i':t-Rei, Província de !\li nas 
Geraes................................. ........ ... 537 

N. 880i -AGRICULTURA.-D~crelo de 23 de Dezembro 
de 188:!.- Pro roga o prazo concedido para a con
clusão. das obras do elevador do morro de Paula 
Malto!!....... ............... . ......... ........... 538 

N. 8805.- AG\liCULTURA.- Decreto de 23 de ~.p=--~-·--~-, 
dq f88!. -Hevalida a _eonce~sãn f••i i\..,~~\~lf' [G4 D ··',,. 
Lucw de Lemos e Franctsco de Mtra à~'!J!+; par 4 f? -1 , 
lavra de ouro na fregut•zia de S. GJnçàó' da Cam- ·"i ~:-1" 
panba, na Provineia de Minas Gera~:.:,·.......... 538 ~~. 
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N. 8806.- AGRICULTURA.- Decreto de 23 de Dezembro 
de t8S2.- Pro roga por W a 11 nos o prnn co11•~"d ido 
a Gustavo Ilu, o Elste para o fabrico do !!U:nw ar-
tificial........................................... 539 

N. 8807.- AGRICULTURA.- D•'CrPIO de 2:! de DPZPmhro 
de f8i'lll.- Con•·ede fH'I"Itdssão a Francisco Luiz 
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minera .. s na Provi11cia de Minas G~raes........... 539 

N. 8808.- AI;RICULTURA.- D:·crelo de 23 rle nezf'tttbro 
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DECRETO N. 8612- DE 1 DE JULHO DE 1882 

t:,llccJo pl'rtnissão a Manoel Cardoso lluarle o .João Cardoso de Aguiar So
hJ in !ao para explorarem prata e outros metaes na Provineia do Santa 
t~atharina. -

Attendendo ao que Me requereram Manoel Cardoso Duar·te e 
JJão Cardoso de Aguiar Sobrinho, Hei por bem Conceder-lhes 
permissão para explorarem prata e outros meta.es no município 
da Laguna, na Província de Santa Ca.tharina, com excepção 
da freguozia de lmaruhy, e mediante as clausulas que com este 
baixam, assignadas por Manoel Alves de Araujo, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocies da Agri
cultura, Comrnercio e Obras Publicas. que assim o tenha. en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 1 de 
.Julho de 188?,, 61" da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica 
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Clausulas a que se J•pf'ere o Uecreto n. 861~ 
tlesta tlatn 

E' concedido o prazo dll dous annos a Manoel Cardoso Duarte 
e João Ca1•doso de Aguiar Sobrinho, contadé>s desta data, para, 
sem prAjuizo de dü•eitos de tP,rceiro, explorarem prata e qual
quer outro metal no municipio da Laguna, na Provincia de 
Santa Catharina. 

li 

As explorações poderão ser feitas por qualquer dos modos 
recommendados pela sciencia. As ~ue tiverem de ser feitas 
em terr mos possuidos, po•· meio de sondagens, cavas, poços, 
galerias a céo aberto, nio po lerão s:]r executadas sem auto
rização escripta dos proprietarios. 

Si esta, porém, lhe' fór negada, poderá ser supprida pela 
Presidencia d1 provincia, m~diante fiança prestadJ. pelos con
cessionarios, que resp)nderão p ·la indemniz •ção de todos os 
prejuizos, perdas e damnos cau~ados aos prop·ietal'ios 

P.1ra a concessão d~ semelhante supprimento o ProsidPnte 
da provinda mandará, por editae,, intimar os propriela•·ios 
parct, dentro de prazo razoavel que marcar, apresentarem os 
motivos de sua opposição c requererem o que julgarem neces
sario a seu direito. 

lll 

O Presidente da Provincia concedera ou negar:i o sUpJ,ri
meRto requerido á vista das razõei cxpendid \S pclo3 proprie
tarios. ou a revelia deste-1, declarando os fundamentos de sua 
decisão, d<~. qual poderão os interessados recorrer para o Minis
teria da Agricultura, Commercio e Ob~as Publicas. 

Este recurso, porém, não t ·rá effeito 11uspensivo. 

IV 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, proceder
se-ha immeliatamente :i avaliação de que tr.lta a d~usull 2a, 
ou á indemnização dos prejnizos allegados pelos proprietarios, 
por meio de arbitras que serão nomea los, dou~ pelo,; conceg
sionarios e dons pelos proprietario; ; si houver empate>', será 
decidido por um quinto arbitro nomeado pelo Presidente da 
provinda. 

Si os terrenos pertencerem ao Estado, o 5o arbitro sera no· 
meado pelo Juiz de Direito. 

Proferido o laudo, os concessionarios ser fio obrigados a eft'c
ctuar, no prazo de oito dias. o deposito da fiança ou pagamento 
da importancia. em que fór arbitrada a indemnização, sem o 
que nll:o lhes lel'á ooncedido o aupprimento da. licenQII• 
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v 
A indcmnização de que tt•ata a clausula antecedente sor:i 

devida ainda qnando as explorações forem feitas em tet·renos de 
propriedade dos concessionarios o 1 do Estado, uma vez que 
dellas possa provir damno ou prejuizo aos proprietarios con
fron t,1ntes. 

VI 

Serão igualmente obrigados a restabelecer á sua custa o 
curso natural das aguas 4ue tiverem de desviar de seu leito pela 
nocossi<ladc dos tt·.1balhos da explora\ão. 

Si o desvio dessas aguas prejudicar a terceiro não o poderão 
fazer sem licença deste, que poder:i ser supprida mediante in
demnização, na fórma estabelecida na clausula 4.a 

VII 

Si dos trabalhos da exploração resultar a formação de pan
tanos ou estagnação de aguas que possam prejudicar a saude 
dos moradores da circumvizinhança, os concessionarios serão 
obrigados a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os a seu 
antigo estado. 

VITI 

As p~squizas de minas p1r meio de cavas, poços e galerias 
no territorio desta concess:Io não terão logar: 

Lo Sob os edificios e a 15 metros de sua circumferencia, 
Ral v o, na ultima hypothese, sómente com consentimento 
expre so o por escripto do respectivo proprietario. 
E~te consentimento não pod,•rá ser supprido pela Presiden

cia da província. 
2." Nos caminhos e estradas publicas e a 10 metros de cada 

lado dellt·s. 
3." N~s povoações. 

IX 

Os concessionarios farão levantar plantas geolo~ica e topo
graphica dos terrenos explorados com perfis que demonstrem, 
tanto quanto permittirem os tr•abalhos que tiverem f ·i to, a su
perpo<ição das ,,amadaruninerae~. e remetterão as ditas phntas, 
por intermedio da Pr,sidencia da província, á Secretaria de 
Eatado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras pu-
bli~as, :1companhadas : . 

1.' De amost .-as dos mesmos mineraes e var\ea:;uleii-dlut. 
camadas de terra ; ... ,.-- \ \\\ T n '- G!t n ,., 

2.• De uma descripção minuciosa . ~-p~lla'riça das mui.~,' . '· 
d011 terreno~ de dominio publico e Íl\rÍJ!Mibula.r neeeeaa.ri01 lt ~ 

~ ·.f" 
~ "' 
'~() .. •._, 

""'-~· 1,~_' 'I,'- ',)c!·, 
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mineração, com d~signação dos proprietarios, das edificações 
nellcs e:~istentes e do uio ou emprego a que silo destinad:Js. 

Outrosim, indi ·arão qual o meio mais a;•ropriado para o trans
porte dos productos da mineração e qual a distancia entre cada 
uma das minas e os povoados mais proximos. 

X 

Sátisfeitas as clausulas del!lte decreto, ser-lhes-ha concedida 
autorização para lavra.rem as minas que descobri•·em nos Jo
gares por elles indicados, si provarem t •r a ftcnLiade precisa 
para, por si ou por meio de companhia que org<lnizarem, man
terem os tr~b tlhos da mineração no esttdo exigido pela pos
sança das minas. 

Na hypothese de não ser-lhes conr:edida a lavra das minas, 
como descobri.iores destas t 1rão direito a um premio fixado pelo 
Governo, segundo a importancb das minas, e que lhes será 
pago por aquelle a quem forem ellas conc~didas. 

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 particulares. 

Pal>tcio do Rio de Janeiro em i do Julho de i882.- M anoet 
Alves de Araujo. 

DECRETO N. 86i2 A - DE 1 DE JULHO DE i882 

Concede pr_!:l:iJecio a Agostinho Pereira Liberato para explorar ouro, prata, 
e~11mbo, carvão de pedra c outros minorao•, om Santa Catharilia. · 

Attendendo ao que Me requereu Agostinho Pereira Libe
rato, H Ji por h 1m Conceder-lhe permissão para explorar 
ouro, prata, chumbo, carvão de pedra e outros mineraes na 
zona da freguezia ào lmaruhy, comarca da Laguna, na Pro
víncia de Santa Catharina, mediante as daumla~ que com 
este baixam, assignadas por Manoel Alves de Araujo, do 
Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio e Obras Public 1s, que assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio dl3 Janeiro 
em i de Julho de i882, 6i• da. lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica. de Sua Magesta.de o lmper&dor. 

M ~~~oel Al11es à8 Arcaujo. 
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Clausulas a que se rt>f"ere o Decreto n. 86I~ A 
desta data 

I 

E' concedido o prazo de dous annos, contados desta data, a 
Agostinho Pereira Liberato p:tr.t, s ·m prejuízo de direitos de 
terceiro, e:s:phiJr tr jazidas de ouro, prata, chumbo, carvão de 
pedra e outros mineraes na zona da freguezia de lmaruhy, 
comarca da Laguna, da Província de Santa Catharina. 

11 

As explorações poderão ser feitas por qu:tlquer do~ modos 
recomruendados pela sciencia. As que se tiverJm de fazer 
em terrenos possuídos, por meio de sondagens, cavas, poços, 
galerias ou a céo aberto, não poderão ser exocutadas sem 
autorização esr,ripta dos pruprietarios. 

Si f'Sta, porém, lhe fôr negada, poderá ser supprida pela 
Presidencia da província, mediante fiança prest:1da pelo con
cessionario, que respondera pela indemnização de todos os pre
juízos, perdas e damnos causados aos proprietarios. 

Para conc.•ssão de semelhante suppriuwnto o Presidente da 
província mandara, p ·r editaes, intiruar os proprietarios para, 
dentro de prazo razoavel que marcar, apresentarem os motivos 
de sua opposição e requererem o que julgarem necessario a 
seu direito: 

III 

O Presidente da província conceder:!. ou negará o supprimento 
requerido, á vista das ra.zõos e:s:pendidas pelos proprietarios ou 
á sua revelia, d •clarando os fundamentos de sua d(;cisã:>, da 
qual poderão os interessallos recorrer para o Ministerio da, 
Agricultura, Cornmercio e Obras Publicas. Este recurso, porém 
não terá eft'eito suspensivo. 

IV 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, proce
der-se-ha immediatamente á avaliação da fiança de que trata 
a clausula za ou da indemnização dos prejuízos allegados pelos 
proprietario~ por meio de arbitro~ que s·1rão nomeados, dous pe
lo concessionario e dous pelos proprietarios. Si houver empate, 
será decidido por um quinto arbitro nomeado pela Presidencia 
da província. Si os terrenos pertencerem ao Estado o quinto 
arbitro Beri nomea<h pelo Juiz de Direito. 

Proferido o laudo, o concessionario será obrigado a. effectuar 
no prazo de oito dias o deposito da fiança ou pagamento da 
importancia em que fôr arbitrada a. indemniza ão..1..sem o que 
não lhe será concedido o supprimento . enTr, · · --..... 

~\\\.\() H ,11 n.' /1··, 

(! ,·) ,, 
·~, 

-~·. /),. 

"· ;,__,, ·, ': .. • r' . . ; 
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li 
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v 

A indemnização de que t••ata a clausula antecedent'l serà. 
devi la aind t q•tando as e~plorações forem fl:litas em terrenos 
de propriedade do concessionario ou do Estado, uma vez que 
dellas possa provir damno ou prejuízo aos proprietarios con
frontantes. 

VI 

Sera igualmente obri~ado a rest~.b')lecer a sua cu~ta o curso 
mtural das aguas que tiver de rlcsviat• do seu leito pela 
necessidad 1 dos trabalhos da ex:ploraorão. 

Si o aesvio dessas aguae prl-ljudicJr a terceiro, não o poderà. 
fazer s1m licença deste, que pnderá. ser supprida mediante 
indemnização, na fórma estabelecida na clausula 4.• 

VII 

Si dos trabalho~ da exploração resultar a fm·mação de nanta
nos ou estagnação de aguas que possam prejudicar a saude dos 
moradores da circumvizinhança, o concessionario sera obri
gado a desecear os terrenos alagados, restituindo-os a se11 
antigo estado. 

VIII 

As pesquizas de minas por meio de cavas, poços e galerias 
no territorio desta coBc ~ssão não tel'ão log:tr : 1. o, sob 
os edificios e a i5 metros de sua circumferencia, salvo, na 
ultima hypothese, sómente com consentimento e~pr Js;o e por 
escripto do respectivo proprietario; 2.o, nos caminà.os e 
estradas publicas e a iO metros de cada lado delles; :3. 0 , 

nas povoações. 

IX 

O concessionario fará levantar plantas geologica e topo
graphica dos terrenos explor :dos com perfis que demonstrem, 
tanto quanto permittirem os trabalho> que tiver feito, a super
posição das camadas mineraes, e remett·•ra as ditas plantas, 
por int ·rmedio da Pr.~sidencia d t província, á Secret 'rh de 
Estado dos Negocias da Agricultur t, Commercio e Obras pu
blicls, acompanh1das: f o, de amostras dos mesmos mineraes e 
das variedades d s camadas de terra; 2°, d~ umfl. descripção 
minucios t da possança das minas, dos terrenos d~ domínio 
publico e particular n~cllssarios a minertção, com designação 
dos proprietarios, das edificações nelle~ llxistentes e do nso ou 
emprego a que são destinados. 
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Outrosim indic·trá qual o m~io m'lis apropriado para. o 
transp 1rb do~ productos da mineração e qual a distancia, 
entre cada uma das minas e os povoados mais proximos. 

X 

Satisfeitas as clausulas deste decroto, serlhe-ha concedida 
autorização para lavrar ól.B minas quo descobrir nos logares por 
elle indicados, si p~ovar ter a faculdaie p.·ecisa para, por si ou 
por meio de companhia qu~ organizar, manter os trabalhos de 
mineração no estado exigido pela possança dM minas. 

Nã hypothese de não ser-lhe concedida a lavra das minas, 
como dJscobridor destas terá direito a um premio fixado pelo 
Governo, segundo a imp:Jt'tancia das minas, e que lhe será pago 
por aquelle a quem forem ellas concedidas. 

No acto da concessão da lavra serão estabelecid1s condições 
que o Govemo entender convenientes no interesse, quer da 
mineração em geral, quer do Estado e dos particulares. 

Pal>tcio do Rio de Janeiro em 1 de Julho de 1882.- Ma-
noel Al,es de Araujo. · 

DECRETO N. 8613 - DE f DE JULHO DE i882 

Elimina as clausulas 3a e I.Oa do Doercto n. 55il de t4 de Março do 1.874, a 
quo se roforo o Decreto n. Hl.ã de t;; do Março de 1.879. 

Attendendo ao que Me representou D. Antonina de Cantos 
Durão, concessionaria das (minas do j carvão de pedra, ferl,'o e 
outros mineraes existentes no territorio que demora entro as 
cabeceiras do rio Santa Maria, e os rios Candiotinha, Can
diota, Javuarão o Jaguarão-Chico, n• Província de S. Pedro do 
Rio Gt·ande do Sul, Hei por bem Eliminar as clausulas 3& e 
iQa do Decreto n. 5'571 de 14 de Março de 1874, a que se refere 
o Decreto n. 7215 de 15 de Março de 1879. 

Manoel Alves de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios <la Agricultura, Commercio e 
Obras Public~s. assim o tenha entendido e ftça exllcutar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em 1 de Julho de 1882, 61° da Indepen
dencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

/ l 

' .;.) 
. I / 
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DiCRETO N. 8614- DE 10 DE JULHO DE 1882 

Approva os estatutos da A~soeiação de Soeeorros Mutuos Prineipe do 
Grão-Pará. 

Att'ln lendo ao que rnquereu a directorin. da Assodação de 
Soccorroa Mutuo~ Princ1pe do Grão-Pará, e Conformando-me 
com o parecer da Secção dos Negocios do lmperio do Conselho 
de Estado, exarado em Consulta de 23 de Março do corrente 
anno, Hei por bem Approvar os estatutos da mesma a.qsociação. 

Quaesquer alterações que s1 fizerem nos ditos estatutos 
não poderão ser postas em vigor sem prévia approvação do 
Governo Imperial. 

Pedro Leão Velloso, do Meu Conselho, Senador do Impa
rio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em 10 de Julho de 1882, 61° da lndependencia e ào 
lmperio. 

Com a rubl'Íca de Sua Magest:1de o lmp,~rador. 

Pedro Leão V ellosn. 

Estatutos da Associa~ão de Soccorros l\'Intuos 
Principc 1lo Grão-Pará 

CAPITULO I 

DA ORGANIZAÇÃO E FINS DA ASSOCIAÇÃO 

Art. 1.0 A associação, fundada no dia 15 de Outubro de 
1876, na cid1de de S. Sebastião do Rio de Janeiro, onde terá 
a sua sóde, darará por tempo indeterminado e denominar-s()-ha 
-Associação de Soccorro> Mutuos Principe do Grão-Pará. 
Compor-se-ha de illimitado numero de associados de qualquer 
naciona.Iid,1de e se:to que a ella queiram pertencer. desde 
que se achem comprehendidos nas disposições destes estatutos. 

Art. 2. o A associação tem por fim : 
§ 1.0 Soecorrer seus associados, quando enfermos, com nmn 

quantia mensal. 
§ 2.° Concorrer par.t o funeral dos que fallecerem. 
§ 3. 0 Soccorrer com uma quantia mensal os que se invali

darem por molestia ou desastre. 
§ 4. 0 Prestar um auxilio para o transporte aos qnc tivet· 'lll 

de se retirar pua o interior ou para o exterior. 
§ 5. 0 Auxiliar com uma pensão mensal a familia do associatlo 

que fallecer. 
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CAPITULO Jl 

DA ADMISS:\0 DOS A8SOCIADOS 

Art. 3. 0 Para ser admittido como associado exig0-se: 
§ 1. 0 N:1o Het• menor do 15, nem m:tior d() 40 an nos ; os que 

tiverem de 41 a 50 annos só potl@rii > I'IJtr·ar remitlos. 
§ 2. 0 Estar no gozo de r•erfcita Hau•le" não t"r defeito phy

sico, nem lllOl'lstia chronica ou incuravel, quo para o futuro o 
impossibilite de trabalhar. 

§ 3. 0 Exercer occupação honesta, d'ond'' tire os meios de sub
sistencia, ser de condi·; :lo livre, mur·igerado, o não se achar 
pronunciado. 

§ . o Ser proposto por um associado que esteja no gozo de 
todos os direitos sociaes. 

§ 5. o Re!!idir na Côrte, s<Jus arrabaldes ou na cidade de 
Nic theroy, dentro dos limites percorrido pelas linhas do fer
ro-carris urbanas. 

Art. 4.• A proposta para admissão deverá ser feita dll accôrdo 
com o que se acha disposto nos§§ 1° a 5° do artigo anleceJente, 
e nella se declarará o nome, id"d", naturali lade, estado, 
profissi'io e rl'sidencia do proposto, e ser·a assignada pelo pro
ponentl ou 'seu rogo. 

Paragrapho unicu. As propostas ,Je senhoras serã0 feitas: 
do1s casadas, por seus maridos ou filhos ; d ts solteiras, por seus 
pais e irmão~. As propostas de menores de 21 annos devem 
ser acompanhadas de declaração escriptt de seus pais, tutores 
ou curadores, de que consentem na proposta e se responsa
bilisam pelás obrigaçÕ"S pe.cuniarias do Hl<~nor. 

Art. 5. 0 A proposta, depois tle lida em sessão do conselho, 
sr•rá romettida á commissão de synd:caneia. para sobre ella 
dar pa1•ecer, o qual dev•~rá ser apresentado na sessão seguinte; 
approvado o candidato, o i 0 secr·etario lhe expedirá officio, 
afim de qu", no l·razo de 30 dias, contados da data deste, entre 
para os cofres sociaes com a importancia da joia e do diploma, 
ficando sem elfeito a proposta quando niío o faça. 

CAPITULO III 

DA CLASSIFICAÇÃO, JOIAS, MENSALIDADES E REMISSÕES 

Art. 6. 0 Os ag•ociados di·, ldem-so nas seguintes classes : fun
dadores. contribuintes, rnmid ts, benemeritos, benemeritos-dis
tinctos, bem feitores, bem f ,j tores-distiH<'tos e honorarios. 

§ 1. 0 São fundadores todos os 'tUe se ins"re\·ercllt nas listas 
apresentadas até 31 de Agosto de 18R2 e estiver •m '1 uites de 
suas primeiras entradas ató 31 d' Outubro de 1882. 

§ 2.° Cont~ibuintes serão todos os 'lU''• tendo rle 15 a 40 
annos, entrnrern depois da insta.llaç:io e contribuirem com ajoia 
de 5$ e a mensalidade do 1$, paga em trimestres adiantados, 
além da quantia dó 1$ pelo diplo . -~- e1J· · ·asiiillr~q,u_e, não 
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tendo realizado o pagamento da quantia estipulnda para a 
sua remi•sii.o como funJ.tdOl·es, passem a pet·tmcer a classJ de 
contl·ib,tintes. 

§ 3.o Sl)rlo rl3midos os que contri'mirem , até á al'provação 
dos estatutos pelo G·•verno lmperittl, <'010 a qu.•ntia de 50$ 
ou com a de 1'>0$ d'ahi em diant ', levando-se-lhes em conta a 
e tes, cas'J ji. sejam contribuint,s, 50 °/ 0 d_i> mensalidades 
que houverem pago, ficanJo todo; obrigado; ao pagam'nto 
do dipl•Hna; os 'JliO tivrlr'Jm pt·oposto 40 as;ociados, reali
zando est !S as suas ontmdas. 

§ 4. 0 Serão benemeritos os que tiv~rem prop1sto 30 socios e 
que estes hajam realizado as suas entr·ad tS, não se contando 
para estl!l elloito os ·1ssoc.iad Js pro :os tos na confo,•mid 1de do 
paragrapho antecedente ; 08 que s 1rvirem no conselho durante 
tres annos consecutivos ou quatro int 'rcalados, não faltando a 
mai-; de seis s·1ssõ ·s em c da anno ou coutpar.Jcendo a 60 por 
diversas vezes; os que fizere·n otfJrtas na importancia de 200$ 
em dinheiro ou 3'10$ em valores, pm· uma on mais vezes; os 
que passarem b·•neficios em favor da associação, e que estes 
produzam a quantia de 600~. tambem por uma ou mais 
vezes; os que durante 10 annos s~guidos não receberem 
soccorros da assoCJação. 

§ 5. 0 Benemerit >s-distinctos Rcrão aque!les qu" tenham 
direito ou conqui .tem segunda benemercncia. 

§ 6. 0 Br1mfeitores serão aqnelles que propuzerem socio'J ou 
prestarem serviços de uma só vez na razão decupla dos exigidos 
para os bPnemeritos e os qu'l obtiverem segunda benemerencia. 

§ 7. 0 Bemfeitores-di,tinctos serão os que conquistaretu 
segunda vez o titulo de bemfeitor. 

§ 8. ° Conced<:~r-•e-ha o titulo de honorarios a todos aq nelles 
que,· não pert~ncendo :i assor·iação, prestem a ella os serviços 
de Rua profi>são ou ar lo, desc!e que estes estejam <'Stimados nm 
300$. Os honorari >S gozarão de loda< &9 reg-ahas con ·edi las 
nestes estatutos. desde que passem a classe dos contribuintes, 
ficando unicamente isentos do pagamento da joia, r1ue eff:J
ctu~rão si o 'luizerem. 

Art. 7. 0 0; fllndadores poderão remir-se em qualquer 
tempo com a quantia de 20$, independente das mensali
dades que houverem pago. 

CAPITULO IV 

DOS Dll'lEITOS DOS ASSOCIADOS 

Art. 8.• Todo o associado, excepto o honorario, tem direito: 
§f. o De votu e ser votado par·a os cargos electivos. 
§ 2. • De perceb1r os soccorros estipulados nest~s esta tu toil, 

desde que o requ~ira legalmente e de accôtxlo com as 
disposições nelle contidas. 

§ 3.• De tomar parte nos trabalhos das assembléas geraos, 
diacutindo, approvando ou rejeitilondo. 
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§.(.o De t•equerer dispensa do pagamento de suas mensali
dades. quandJ se ausmltar da Cúrte. e devm·a partie: par o seu 
.regresso no p:·azo clo :lO dias, contadc.u da d • ta em •JUfl este se 
realize, ~ujeit ·ndo·ee :is pen:J.s que lhe forem applicavuis, 
quan lo o não faça. 

§ 5.o De propor por escl'ipt'l ao c•mselho as m•1didas quo 
julgar uteis, podendo diseutil-as sónwn te ; apresJntat· á 
assernbléa geral ou ao CJnselho qaeixa ou reclamação quando 
se julga· olfendido em seus direitos, devendo esta ser por officio 
ao conselho em termos comedidos, ou verb:.tlrnente em assemlJléa 
geral. 

§().o D1 passar de uma para outra classe desde que d'nhi 
não resulto prejllilO !Í a'sociação. 

§ 7. o De Jesligar-se da associaçiio por meio de communica·· 
ção escripta, dirigida ''O president' do con~elho. 

§ 8. o Oe rrJquerer :.o prHsidente rlo crm 'Olho a convocação da 
assembléa geral, me,liante relfU'lrimento assignado por iO 
sncios quit·1s, no qual serão decl.J.r.\dos os motivos d>~. convoca
ção, não lhes podendn esta ser negada pelo presidente, nem 
demorada por mais do 15 diaR. so'J pena de ser clla feita 
lcgalm·Jnb pelos requereAtes, declarando os motivos por que 
assim procederR. 

Ar·t. 9. 0 Não pod·,ril:o vntnr. nem set• votados para os cargos 
electivos : os assodadus enfermos ou invalidas que estivermn 
percebendo soccorro::~ dos cofres ~ociaes ; as senhor~s ; os 
hono'rarius, excepto os comp;·,hendido; n;;, segunda parte do 
§ So art. 6o; os m~nr,res de 21 :mnos; os ausentes quo não 
tiverem participado o son re·~rnsso ; os que estiverem em 
debito para com os cofreo sociaes por qualquer titulo que snja; o~ 
emp~ega los ou agent-·s estipen !iados pela associaçã' e os quo 
não se acharem quitc:i. Os anal •hal.Jetos poderão só mente vota.1·. 

Art. i O. Os associa·J.,s, u:u anuo d p.>is de hM-er·em realizado 
o pagam •nto de su t jnia e achan lo--;o quites d~·12 mezes do 
suas mensalidad ·s V"ucidas e dnsnm!>amçados de qu:1lqner 
compromisso contt·ahit!o com a associação, têm direito : 

§ i. 0 Aos soccorrvs estabelecidos nJs §§ 1°, 3o e 4° do 
art. 2." 

§ 2. 0 Ao funeral, de accôrdo com o§ 2° do mesmo artigo. 
§ 3. 0 A legar urna pons:'io, na fórm·t do disposto no§ 5• do 

citado artigo. 

CAPITULO V 

DOS DEVER1'S F. PENAS DOS ASSOCIADOS 

Art. i 1. E' dever de todo o associa-lo, excepto o h o nora rio : 
§ f.o Pagar as suas mensalidad ~s por trimestres adiantados 

e a impor·tancia de seu diphma. -
§ 2. 0 Estar quit·J com as suas contt·ibuições, consid~rando-

se como tal os que deverem menos de 30 · · ~ me ~des, 
excepto no primeiro trimestre do a i',OCp.ll\. T H r r.1 -- -~-~~. 
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§ 3. o Comparecer :í.s assombléas gera os, portando-se com o 
devido respeito. 

§ 4. 0 Rr~:,eitor e cumprir as disposições dos estatutos e as 
do regiment 1 int •rno. 

§ 5. 0 Ministr:tr ao conselho o auxilio de s•·us conheci
mentos a bem do engTanrlecimento rla assoei ação. 

§ 6. ° Concorrer para a boa ordem o harmonia dos associados, 
quer no recinto da associaç:io, quet• dumnl'l as sessões. 

§ 7. ° Concorrer por todos os meios ao seu alcance para a 
prosp01·idarle da assoriaç!io. 

§ 8." Aceitar" exorcer com zelo e detlieaç:io os cargos ou 
commissões para que fór eleito ou nomeado. só podendo e3cu
sar-se por motivo legalm•mtrJ justificado ou no caso de 
reeleição. 

§ 9.• Participar por escripto ao to s~cret:<rio quando mude 
de nome ou residencia, bem assim o sou regresso quando se 
tenha ausentado. 

§ 10. Dirigir-se por escripto ao cons~lho quando pretenda 
alguma cousa que tenha relação com os interesses communs da 
associação. 

Art. 12. Perdem os direitos de assoeiadns: 
§ 1.0 Os qu' ueix;.rem de pagr~r as sua~ mensalidades durante 

seis mezes conse ·ativos; podendo com tudo r•qtwrer ao conselho 
p~ra t•ealizar tal pagan1ento, •;, no caso de acharem-se com
prehendidos nas dis, o~içõe,; dos §§ 2", 3o o 5° do art. 3·, e si 
forem attendidos só potler:lo rec••h••r succotTos seis mezcs dr>pois 
de effectuado o pagamonto. 

§ 2. 0 0• qtiGJ, tendo abandonado oq mflios de vida que tinham 
quando se inscrev.,ram cotuo as.~ociados, não procurat·em outra 
occupação honr•sta. 

§ 3.0 Os que dirr'ctament•J promoverem o descredito da admi
nistração, riàicularisando seus a· tos e menospr •zando sua auto
ridad'J, ou a rui na rla a~soeiaç1lo, afa~tando-lhe socios e evitando 
que sejam outros admittidos. 

§ 4. 0 Os t[Ue forem cotH!emn·Ldos por crimes contra a vida, a 
honra, a propt·iedadB e os uons eostumes. 

§ 5.0 Os que tiverem sid' arlutittidos pur informações inexa
ctas e sem os requisitos marcados nestes estatutos, verificando-se 
isso dentt·o do i" anno de sua a Imissão. 

§ 6. 0 Os que faltat·em com o d >vi lo respeito a qualquer 
senhora pertencente á familia dos associ:1dos, desde que se 
achem representando a :~ssociação. 

§ 7. 0 Os que extraviarem di11heiro, moveis ou qualquer 
objecto ou bens pert •nceut11s á associação, ficando a esta salvo 
o direito de havel-os j u lieialrnente. 

Art. 13. Nos casos de perda de direitos ·<ocia~'s, de qu<' trata 
este cqpitulo, haverá recurso para a assernbléa geral; não tendo 
porém o associarlo que se desligar ou fór "limina·lo do quadro 
social o direito de reclamar a rostittiição de qualquer •juantia 
ou objecto com que para olla tenha entrado, salvo si fór por 
,!lmprestimo, devendo nesse caso serem-lhe entregues. 
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CAPITULO VI 

DOS SOCCORROS EM GERAL 

Art. i4. Quando a associação possuir um f11ndo permrrnen.te 
de iO:OOU$ estab ,}ecerá uma benilficencia ele 25$ mensaes para 
o associado que, um anno depois de realizar o pagamento de 
sua joia, achando-se C1jUite, não só das mensalidades correspon
dentes a esse período, como de qnalquer outro compromisso 
contt•ahido pam com a assoeia\:io, ficat· iiupo"sibili ta do, por 
motivo de moles tia, de pt•ocurar os meios p:~ra sua subsi:4onda. 
Esta beneficencia terá o augmentu ele 5$ em cada graduação 
que possuir o associado. 

Art. i5. O associado que, por desastt·e, avançada idade, mo
lestia physica ou moral se tornar invalido e não possa angariar 
os meios de subsiHtencia, terá direit() a uma pensão mensal na 
imp Jrtancia de i5$, a qual terá o augmento de 5$ em cada gra
duação e cessará desde que desappareça o motivo que a deter
minou. 

Paragrapho unico. As beneficencias de que trata o art. i4 
serão pagas por quinznnas, sendo a primeira adiantada, e 
levadas á resid<mcia do associado, si elle residir dentro dos 
limites marcados no § 5° do art. 3. 0 As pensões a que se 
refere o art. i5 serão pagas, depois de vencidas, mensalmente 
e na sala da associação. 

Art. iô. O associado para ter d.ireito á beneficencia deverá 
requeret· ao presidente do conselho, designando em sua peti
ção : a rua c numero de sua residencia ou estadia, juntando 
recibo do ultimo trimestt·e em cobi\lllÇa ou a sua importancia, 
caso ainda não o tenha pago. 

Art. i7. Todo o associado que fallecer, achando-se quid:i com 
a associação, terá direito á quantia de 3il$ para o sou enterro, 
si fór contl'i!Jilinte ou remido, e á do 50$, si fór titular. 

Art. i8. O associado que, por motivo d() molestia, provada 
com att<'stado de medico, junto ao seu requerimento, tenha de 
mudat' de clima, recebnrá d·• uma só vez a quantia d·• 50$, si 
fór para o interior do paiz, e de 80$ si fór para o exterior, só 
podendo receber novamente socco!'ros seis mez~s depois de seu 
regresso. Este auxilio terá o augmonto de 5$ em cada gra-
duação. · 

Art. i9. A beneficencia será paga p<'la respectiva rommis
são ao a-sociado em se11 domicilio ou em algum hospital em que 
elle se ache e lhe seja permittida a entrada; no caso contrario, 
l'eceberá quando s·thir do hospital ou será Pntre~ue, si elle 
assim o re tU<Jrer, á sna famiEa ou pnssoa idonea por clle desi
gn:~da nm seu requerimento, ficando comtudo sujeito á fisca
lisaç:lo da com missão. 

Art. 20. Quando a associação possuir um fundo permanente 
de 80:000$ em apolic••s, abrir-se-hão as pensões de que trata o 
§5° do art. 2°, as quaes serão pagas com os i uros das mesmas 
&police• e o capital que a e111e fundo _ -~Of'illQC8• 
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dendo-se a ratoio proporcionalmente no caso da qu~ntia exis
tnnto em cofre não chegat· para o paga:uento integral de c .• da 
uma dollas. 

Art. 21. O ass )ciarlo que cinco annos, depois de haver rea
lizado o pagamento de sua joia, achando-se quite de suas men
salidades e de qualquer compromisso contrahido com os cofres 
sociaos, e n:lo tenha durante sua vida recollid 'qualquer soccorro 
da associação ou tenha, no caso contrario, indemnizado o cofre 
social, legar:i. a su:; !'amilia uma peuEão mensal de 5$ ;OO si 
fôt• contribuinte ou remido, rle 8$JOO si fór benomerito, de 
10$000 sendo benemerito distincto, de 12$000 bemfeitor e de 
14$000 bem f e i tor-rlisti neto. 

Art. 22. Considera-se familia do associado, com direito á 
pensão de quo tr;~ta o at•tigo autot•ior. cada uma das seg-uintes 
classes: a viuva. emquanto se conservvr nesse estado; filhos 
legitimes ou legitimado~. sendo as solteiras até aos 21 annos e 
os filhos até aos 14, repartidamente; o pai ou mãi que pt'ove 
ter mais de 60 annos ou estej<1 impo~sibilitado de procurar os 
meios de subsistencia. A pens:lo c··ssarà em qualquer dos se
"uintes casos: maioridade, renuncia, fallecimento ou mu
dança de estado, não havendo rever·são de pensão, nem po
dendo ser concedida, sob qual<JUOr titulo, mais de uma a mesma 
pessoa;· mas não perderà o diro'to á sua quota a pensionista 
<JUO, se.ndo associada. ostivot· rPeobendo benoficencia. 

Art. 23. Para ter direito á pensão ó Hec·~ssario rf'!querel' 
ao conselho, juntando os se~uintes documentos : certi lão de 
obilo, d., casamento, o ultimo recibo p:1.1n. certidõe~ de bnptismo 
ou de legitimação, bea1 assim attestado de vida honesta. 

Art. 24. As pensões serão ''agas mensalmente na sala da 
associação :i1 proprias pensionistas ou a seus prJ<'uradores 
quando por motivo j•tstificarlo ou d 1 moi ·><tia não pos~am com
parecer, Considet"ando-se h IV"l' l'ell<lllciado O direito a que lhe 
compete a p1ella qu~ no d~:~cm·so de tres mezes consecutivos 
deixe de receber. 

CAPITULO VII 

llO C.U'ITAI. IJA AS'lOCL\QÃO 

Art. 25. O capit'll da associaç!to, <JUO serà illimitado, di
vide-se em f•mdo p~1·mane11.te e <tispnnivPI. 

§ i." O fundo permanrmtc se compol'[, de tudo o que con
stitue o patrimonio d • socie•iade, eomo s'1jam apolic< s, moveis 
e quaesquer outros bens de s.~u uso c gozo, os quaes serão 
inalienaveis. 

§ 2.0 O fundo disponível ser(• formado do prodncto daB 
joias, mensaliJades, diplomas, beneficios, donativos, e, em 
geral, de toda a importancia que se ar:ecadar durante o anno 
administrativo, devendo o conselho conservar em mlio do the
soureiro sómente a quantia necessaria para fazer fa.ce aos com
promissd• 10eiaes, e converter em apolice• o excedonw ou 
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recolhcl-o a um estabele~imento bancaria de reconhecLio cre
dito, a cscolh • do conselho. não podendo delle lançar mão 
o me;mo conselho HCnào quando a receita mio comportar a des
peza e haj:~ nec •ssida LG urgente do satis ·azo!' , ompt•umissos 
sociaes, e p1·ecedendo autorização da as;embléa geral, consti
tuída como nos casos ordinarios marc~Jos nestes estatutos. 

§ 3.0 O fundo per10anente só polerá se1· alienado em c:tso de 
dissJiução da a as )CÍagão e si a isso annuir<•m dous terços dos 
associalos quites, constituido:~ em assemuléa geral convocada 
especialmente para esse fim. 

CAPITULO VIII 

DA ASSEMllLEA GERAL 

A1·t. 26. A assembléa geral, que é a reunião de associados 
quites e.u numero sufficienle para ser elh constituiJa, na fó ·ma. 
das disposições destes estatutos, reune-se ordinariamente tres 
vezes 1Jt-r anno e extraordinariament' todas as vezes que o bem 
social o exigir e seja convocada p lo conselho, em virtude de 
deliberação sua ou a requerimento de associados, de confJrmi
dade com estes estatutos. A ~ssembléa se j•1lgara constituída 
desd l que s'~ achem reunidos 40 a>sociados quites, prcced ·ndo 
annuncio por tres dias consecutivos nos jornaes de maior cir
culaç>1o; quando, porém, for convocada para tomar contas ao 
conselho ou pa1·a fazer alterações ou reforma d~ estatutos, s3rá 
necessaria a presenç t de 6J associados quites, pela primeira 
vez, o de 40 pela sPgunda, si JH'l'sasegunda reunião os membros 
do conselho administrativo estiverem em minoria. Não estando 
em minoria, far-se-ha terceira convocação, annunciando-s~ col,ll 
trcs dias de antecedencia e todos os u.h~, nos jomaes de maior 
circulaç ío, que a assembléa geral ficará constituída com qual
ljU8r nume:·o d9 ass:Jciados que compareça, e declarando-se nos 
annuncios os fins d,t reunião com todt a individuação e clareza. 

A1·t. 27. A assembléa geral é a autoridadG soberana da 
associação, e, como tal, compete-lhe: conhecer e delib·•rar sobre 
tod •s os negilcios sociaes, de accôrdo com estes e~tatutos, re
solvendo as duvidas do con~elho, que é seu delegado, provi
denciando sobre os caso'< omissos. 

Art. 28. As assembléas gcraes serão presididas por um 
associado eleito ou accbmado na occasi:io, o qu:ll convid:~rá 
dous outJ'Ol r~ssociarlos para servir"m de fo o 2" secretarias, 
e dons para es<>rutadores, quando se tralaJ• de eleição ; não 
podendo fuzer parte da mesa üS membros do consdho que esti
verem servindo, ainda mesmo os que não hajam compl :tado 
o anno de exorcicio, os da comruissão de exame do relatorio, 
nem os empr 'gados da associação. 

Art. 29. As assembléas geraes orlinarias terão loga1': a f a 
no di:1 15 do mez de Setembr l de cada~7~;imo 
intervallo de 15 dias, c a 3& oito dia~~\~"Nff ~: ···-.....__ 

[ ~ r. 01tti\ 
'~o.~, : ~ '. nr,. ·;;~:os ::--



!6 ACTOS llO PODEH EXECIITII" 

§ 1. o Na primeira assembléa g-eral será apresentado pelo pre
sidente do conselho o relatorio c o balanço g-eral, em seg-uida 
se proccdo,·:i á eleição de utua commiss:lo, r.omposta de tres 
membros, á qual o conselho deverá ministrar os dados neces
sarios para sobre ellrJs dar pareeer. 

§ 2. 0 A' 2a assowbléa geral cowpetc: ouvir a leitura do pa
recer da eommis.-;üo eleit~ na sos,Ho antel'ior, o qLml será 
diseuLido o votado, bom como o l'cl:üorio c o balanço ; tomar 
conhecimento de qualquer reclamação, proposta ou indicação 
dos associados, e eleger o conselho administrativo, composto 
de 21 memlJros, inclusive o thosoureiro, que será eleito di
rectamente. 

§ 3.0 A 3" assemblóa g-orai roaliz:tr-sc-ha para a posse do 
novo conselho e entrega dos diplom·tB de associados bene
meritos, benemeritos-distinctos, bemfeitot·es, bemfeitores-dis
tinctos e honorarios, não se podendo na dita reunião tratar de 
assumpto alheio ao acto a que ella é destinada. 

Art. 30. E' da compctencia da ass•Jmbléa geral: 
§ 1. 0 Deliberar sobre a altoraçã·J dol!l estatutos, regimento 

in torno e collocação dos fundos sociaes. A alteraçlio dos esta
tutos, por<irn, fie:~ depondcnle da approvação do Governo Impe
rial, emr1uanto estiver em vigor a legislação actual sobre so
ciedades anonymas. 

§ 2.° Conhecer o resolver sobro qualquer duvida quo se 
suscitar entre o conselho o os associados, e sobre os recursos 
<tue estes podem interpor de qualquer decisão do conselho que 
entenderem contraria aos seus direitos, assim como sobre 
as duvidas que occo1·rerom nas sessões das assembléas geraes. 

§ 3. ° Conceder ou negar aos associados a escusa que peçam 
dos cargos para que tenham sido eleitos. 

§ 4. ° Conferir os tituloR honoríficos de que trata o art. 7° §§ 
4. u a 6• á·tuelles que os tive1·em merecido. 

§ 5. 0 Ouvir as razões rladas pela directoria, no caso desta 
ter suspendido o thesoureiro, e, sendo justificadas, responsa
bilisal-o e processai-o pelo desvio de fundos sociaes, ou por 
faltas occorridas no exercici•• do seu cargo. 

§ 6.• Delibnrar sobro todos os negocias da associação não 
especificados nr>stes estatutos. 

§ 7. o O presidente da assemblé:t geral só pod•JJ'á tmuar parte 
nos debates, occup mdo a ca lnira presidenci:tl , quando em 
defesa. ou acerca de act.os rei ttivos á mes ~. e só terá o voto 
de qualidade nas votaçõrJs por e-;crut.inio secreto. 

CAPITULO IX 

DO PRU(;ESSO ELEITORAL 

Art. 31. Na primei1•a a·,semuléa geral, depoiR da leitura 
do relatorio e balanço geral, se procederá á eleição da coia
missio encarregada. de dar parecer sobre os mesmos, a qua.l se 
denominará- cemmi1sio de exame de contas e do relatorio,-



ACTCS IJO l'ODJ:J: ;:\::crrt\'0 17 

votando os associados em listas de trr's n.Hnes, f.1ZCI1<lo o fo 
se...rotario a chamada pelo livt·o de prcscup, ui'w s · admit
tindo votos por procuração. 

Art. 32. DJpois de conciuida a chamad 1, o presidente con
ft·ontari o nume1·o de cedulas existout"s na urna com o do~ 
votantes, c rrocedorá á apur:rção, não dcVCII<lo s 'l' apuradas 
as listas qurJ contivnt·cm nomes tr::cados on ineoruplotos. ct·
rados ou risc:tdo~. nem QS que excederem ao uumet·o uuwc:.~
do, mas sol-o-hão as que tiverem menos do '!ue o numer<) mar
cado. l-h verá segunda cham1da para os <jUe não tiverem acu
dido á primeira, ou coutparec~rern depois della ter princi
piado e não houv.·rem assignado o resp·•rtivo livro; f:l.zcn<·lo-o, 
poróm, em lista supplementar. O associud:l antes do votar 
deverá exhibir á mesa o recibo do ultimo trimestre em cobrança, 
sem o que não terá r.sse dit·eito. 

Paragrapho unico. As mesmas dispo~içõei!i terão vigor na 
segunda as;embléa. 

Art. 33. Si d:~ confrontação verificar-se difre~·ença entre o 
numero de cedulas recebirlas e o dos votante .. ;, á assembléa 
gorai, que deverá conservar-se reunida até ao fim da apur·ação, 
compete decidir da validade das ebições, assim como d•J qual
quer duvida r1ne SJ suscite durante a npuraç:Io. 

Art. 34. Quando não seja pos<ivel concluit·-se a apnrnçiio 
no mesmo dia, lavrar-se-lu~ um trJrmo, com as pro"isas decb
rações, o qual, depoiq de assignadJ pelos llHJlllbroa da mesa, 
será guardado, com as cedulas ainda não apuradas r) com as da 
apuração já feit·1, na urna, que, além, de fechada cor:1 tres f' !la
ves ditliJrentes, que ficat·ão em podet· do presidente e rios ()$· 

crutadores, ser i lacrarb o sollada pelos lll"mb:\1r> da m :sa. 
Art. :35. Log-o que seja ultimada a apur.tção e conhecido o 

resultado da eleição. o presidente proclamara olnitos o> que 
houverem obtido :t maioria relativa de votos, salvo o t.he."ollrcit·o. 
<JUe deverá S('l-o por maioria absoluta, s ·ndo consido. a dos sup~ 
plnntos os in111:e liato> que houverem obti,Jo ató cinco votos, 
e mandará pelo 1" secretario Lwrar a acta, na <Jual se mencio
narão todas as occurrencias que se derem, os protestos o con
tra-protestos aprescntado3, os qua2s deverão ser tomados em 
consideração, quer antes, quer depois do acclamados os novos 
eleitos. 

Art. '36. O f o secretario da assemblca geral officiar.i com 
urgencia aos eleitos para a commissão de examo do relatorio, 
cujo relatnr s~ra o mais votarlo, e, em caso de empato, o 
designado pela sorte; mas essà participação só Lera logar não 
h:lvendo protesto pendente de decisão. devendo-se neste caso, 
e na falta da provideu~ia ind·icada no a1·t. :n, conrocar a us
sembléa geral para resolver sobro o cssumplo. 

Art. 37. Terminados os trabalhos da segunda a.~semblóa geral 
r. conhe~ido o resultado da eleição, 0 f o secret:trio da mesrwa 
ass<Jmbléa remetterá a cada um drls el"itos _pa.!'lrU<'tlmml.b.Q... 
um officio, que llw servirá de diplom,a deela~{l~Q\<T~~rj> : --..... , 
de votos quo obteve e indicando-lhe o dia,ór<'l;'e~iN 8:1. \i(?i!IOOJDA (' ·. ·-.. 
de posse, a qual deverá ser precedida : s~ão preparatoria - f ;r,. · 
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do conselho, presidida pelo mais votado, c, em caso de empate, 
pelo mais antigo na associação, c na qual se procederá á 
eleição para os diversos cargos da directoria e commissõcs. 

CAPITULO X 

DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, SEUS DIFERES E ATTRIBUIÇÕES 

Art. 38. A associação será administrada por um conselho, 
composto de 21 m~mbros, eleitos annualmente pela assembléa 
geral, os quaes de entro si elegerão a directoria, que constará 
do presidente, vice-presidente, 1° e 2° secretarios e procurador, 
além do theeoureii·o, eleito àirectamonte pela assemiJléa geral, 
e as co=issões de syndicancia e de beneficencia, compostas 
cada uma de seis membros, e a de contas, qae s~rá de tres. 

Art. 39. O conselho administrativo é s(llidariamonte respon· 
savel por seus actos na direcção dos negocios sociae~ que não 
forem da competencia da assembléa geral, e compete·lhe : 

§ i. o Reunir-se em sessão preparatoria para proceder ás elei
ções designadas no art. 37; ordinariamente duas vezes por mez, 
e extraordinariamente sempre quo for convocado pelo i" secre
t:trio, de ordem do presidente, não podendo haver sessão sem se 
a1.1harem presentes pelo menos i i membros. Perderão os res
pectivos cargos os conselheiros que faltarem, sem ser por mo
lestia ou motivo justificado, a mais de tres sessões seguidas. 

§ 2. 0 Executar e fazer cumprir os presentes estatutos e o 
regimento interno, providenciar afim de que com urgencia sejam 
prestados os soccorros, e suspendel-os quanJo sejam indevida
mente prestados ; ouvir e attender ás queixas dos associados, 
desde que ellas sejam justas; autorizar as despezas socia.es, 
cs.jas contas não serão pagas sem estarem rubricaàas pelo pre
sidente. 

§ 3. 0 Tomar conhs ae thcsoureiro no fim de cada trimestre, 
ou em qualquer occasião que lhe parecer conveniente, o, :i 
vista. do parecer da commissão de contas, approval-as ou rc
jeital-as. 

§ 4. 0 Proviàenciar sobre as quantias existentes em poder do 
thesoureiro, excedentes da necessaria para occorrer ao paga
mento das despezas ordinarias e cxtraordinarias, applicando-as 
na compra de apolices da divida publica ou depositando-as em 
algum estabolecimento bancario de reconhecido .credito, se
gundo julgar conveniente aos inteJ·esses sociaos. 

§ 5. 0 Mandar passar diplomas aos associados que, em vir
tude do disposto nestes estatutos, art. 6''• §§ 3o a 7o, tenham 
direito a elles, desde que o requeiram e à secretaria informe 
favoravelmente, ou a outros indivíduos que por seus serviços 
tenham obtido em assembléa geral qualquer titulo honorifico 
da a~sociação. 

§ 6.0 Suspender qualquer mP.mbro do conselho quando não 
cumpra com zelo e dignidade as attribuições de seu cargo. 
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§ 7.o Requerer ao presidflnte a convocação d:t assembléa 
geral sempre que o entender necess:trio, de accôrdo com estes 
estatutos. 

§ 8.° Formular, discutir e submetter á approvação da as
sembléa geral, depois de organizado, um regimento interno, 
em que sG regulem os trabalhos das sessões da associação e 
se discriminem os deveres da directoria e das commissões 
e outros serviços internos. 

§ 9.o Accusar, pPrantc a justiça do paiz, ao thesoureiro ou 
qualquor associado, quando defraudarem os cofres e bens da 
associação. 

§ 10. Requisitar da assembléa geral qualquer providencia 
<[Ue não seja de sua compotenei:i. 

§ :H. Chamar, em cas:J de falta, fullecimento, retirada ou 
atl"azo de mensalidades, os supplentes de conselheiros se
gundo a ordem. da votação. 

CAPITULO XI 

DOS MEMBROS DA DIRECTORIA, SEUS DEVERES E ATTRIBUIÇÕES 

Art. 40. A directoria será encarregada de dar cumprimento 
ás deliberaçõns do conselho, bem .como d() passar, com próvio 
assentimento <'leste, proeuraçõns, autorizações ou quaesquer 
petições que tenham de subir aos poderes do Estado. 

Art. 41. Ao presidente compete : 
§ i,o Presidir :ís sessões do conselho, dirigir os trabalhos, 

na forma determinada nestes estatutos e no regimento interno; 
estabelecer a maneira da~ discussões e das votações, manter 
a ordom e suspender a sessão quando so torne tumultuosa e 
não forem attendidas as suas arlvertencias. 

§ 2." Rubricar os livros ela associaçào, depois de competen
temente numerados pelo 1° secretario, dar destino ao ex
pediente, examinar o estado da cscripturaç:1o da secretaria e da 
thesouraria e providenciar sobre as faltas e irregularidades 
que encontrar, de accôrdo com os respectivos chefes. 

§ 3. 0 Autorizar, independente da intervc•nção do conselho, 
todas as despezas que forem l!lrgentes ; mandar passar as 
certidões requeridalil pelos associados c dar-lhes conhecimento 
das deliberações do conselho que disserem respeito a qualquer 
petição, proposta ou represontação por elles feita. 

§ 4.o Despachar todos os papeis que não dependerem da 
deliberação do conselho, rubricando e datando os seus des
pachos e todos os documentos de despeza; bem assim assignat· 
com o fo secretario e o thesoureiro os diplomas. 

§ 5. 0 Ordenar a entrega das beneficencias e a importancia 
dos funeraes logo que qualquer associado as reclame e tenha 
direito a recebnl-as. 

§ 6. 0 Org:mizar e apresentar á aRW'Jmblé'L geral, na sua pri
meira reunião ordinaria, um relatorio circumstanciado de 
todos os trabalhos e occurrencias do anno SQCial; áéõiilpanha!fo 

~_qlH~C:: r,~ .. ,:· . 
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do balanço geral e de mappas discriminativos de todo o movi
mento e estado dos cof,·es da a11sociação durante o anno. 

§ 7.o Nomear commissões para representar a associação 
qnando convidacla pal':t assisti!· a qual:1uer acto solemne. 

Art. 42. Ao vice·pre.<idente compete: 
Substituir o presidente em todos os seus impedimentos, 

ainda mesmo lliomentaneos, excepto nos casos do demissão 
ou de fallecimento, em que deverá ser preenchida a vaga por 
nova eleição, assumindo o vice-presidente, durante o tem]ilO de 
substituição, qualquer quo ellc seja, todas as attribuições e 
responsabilid ldos. 

Art. 43. Ao fo secretario compete: 
§ 1.o Substituir o presidente, na falta ou impediment0 do 

vice-presidente, assumindo todas as suas attribuições e res
ponsabilidades, e nomeando quem substitua o 2o secretario, 
c1 ue passará a L o 

§ 2.° Fazer a leitura das actas o do expediente, redigir o 
assignar toda a correspondencia do conselho. 

§ 3.• Matricular os associatõlos pela ordem chronologica de 
suas entradas, quo lhe serão fornecidas 1uensalmente pelo 
thesoureiro, devendo constar com clareza do dito livro o 
nome, idade, estado, naturalidade, profissão, I"csidencia do can
didato, e o nome do proponente. 

§ 4. 0 Registrar o nome dos as'ociado.> q·:e requererem 
soccorros ou beneficencias, declarando a epoca em que come
çaram e deixaram de ser soccorriJos, e em um livro especial 
os àaquelles que prescindirem dos soccorrJs, quando enfermos 
ou invalidos. 

§ 5. 0 Conservar na melhor ordem o archivo da. associaçã:>, 
pelo qual é res~on!Javel, e tor sempre em dia a oscripturação 
a seu cargo. 

§ 6.• Annunciar o avisar, em nome do presidento, aos 
membros d@ conselho o dia, logar e hora das sessões. 

§ 7. ° Fazer os pedidos de livros e de tudo quanto fór ne
ccssario para a escripturação e expediente ; lavrar ordens 
para a entrega de dinheiros, de conformidade com o quo o 
conselho ou o presidente ordenarem. 

§ S. o Inventariar, em livro especial, os moveis, apolices e 
mais object~s qu~ pertencerem á associação e que constituam 
o seu patnmomo. 

§ 9.o Expedir com a promptidão possivel, por intormedio 
dos agentes da thesourarü, os avisos, officios, diplomas, cir
culares e mais papeis concernentes á associação . 
. § 10. Passar, mediante d~spacho do presidente, as cer

tidões que forem requisitadas pelos associados, cobrando de 
cada uma a quantia de 2$, que entr~gará ao thesoureiro, para 
ser escripturada como receita. 

Art. 44. Ao thesourei'o compete: 
§ 1. • A responsabilid:~.de por todo o dinheiro, titulos e bens 

da associação q11e estejam sob sua guarda. 
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§ 2.o Receber e despen&er o diaheiro da associação, de 
arcôrdo com estes estatutos, sendo responsavel por si e por 
seus propostos. 

§ 3. 0 Recolher a um estabelecimento bancario de reco
nhecido credito, designado pelo conselho. em conb corrente 
com a associação, todas as quantias que receber, empregaRdo 
na compra de apolices da divida publica, mediante a compe
tente autorização do conselho, todas as quantias que para tal 
fim possam ser applicadas. sem prejuizo das tlespezas calcu
ladns e provaveis da associação, para as quaes res~rvará 
sempre em caixa a quantia de 2:00:)$000. 

§ 4. 0 Proceder ou mandar proceder á cobrança da~ joias, 
rliplomas, mensalirlades e remis;ões e diL·eetamente :i cobrança 
dos juros das apolices. 

§ 5. 0 Admittir, com approvação do censelho e sob suares
ponsabilidade, um ou mais agentes para fJZerem a cobrança 
da associação, aos quaes pagar:i uma porcentagem nunca 
maior de 10 °/o dl:l toda a cobrança, excepto a de beneficios, 
sendo os mesmos obrigados a entregar o expediente da secre
taria e thesouraria de que forem incumbidos. 

§ 6. 0 Entregar a> quantias prJcisa; para pagament'l das 
beneficencias, funeraes e mais despezas legalmente requisi
tadas ; fazet• diroctamente, n'l secretaria da associação, do 
dia 1 a G de cada mez, o pagamento dos pensionista•, pela 
fórma determinada no regim.ento ia terno. 

§ 7. 0 Apresentar ao conselho, no fim de cada trimestre, um 
balancete circumstanciado e documentado da receita e despeza, 
c no fim do anno um balanço geral, que deve acompanhar o 
relatorio. 

§ 8. 0 Dar, verbalm8nt<J ou por escripto, tod.ts as informa
ções que pelo conselho lhe forem exigidas relativamente á. 
thesouraria. 

§ 9. 0 Não pagar quantia superior a 100$ sem autorização do 
conselho e- cumpra-se- do presidente. 

§ 10. Ter um livro de onde conste com clarez:t o non::c dos 
associados e o pagamento das joias, diplomas, mensalidade' e 
remissões, e outro para o lançamento da receita e despe?.~ da 
associação, os quacs serão rubricados pelo presidente. 

Art. 45. Ao procurador compete : 
§ 1. • Tratar do funeral do assochdo, quando feito dit·ecta

mente peh associação. 
§ 2. 0 Des3mpcnhar com zelo e dedicação :lR com missões 

para que fór nomeado. 
§ 3. 0 Representar a associação em Juizo, quaado para isso 

fôr autorizado. 

CAPITULO XII 

DAS COMMISSÕES 
~---,...- ... 

Art. 46. Além da com missão encarre~ ~~ ~ifi~dO'f~iii.: 
torio c contas apresentados n:.t primeira-. a~Mib\éa géfal: .ord;;, 
naria, haverá rriai~ tres commi~sões ~.erm~hentes, eleitas no 
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conselho, denominadas : de bcmeficencia, de syndicancia e de 
contas; sendo a primrJira e a se~·unda compostas d0 seis mem
bros cada uma a ultima e do tres. 

Art. 47. A' com missão de benoficencia compete : 
§ 1. o Distribuir as benofieeucias aos assoriados enfermos 

que as t•equererem, desde 'lue residam nos limites marcados 
no art. 3o § 5. o 

§ 2.o Informar ao conselho sobre as queixas ou reclamações 
qt•te os associados enfermos ou invalides fizereut com relação 
n. faltas na prestação dos soccnrros. 

§ 3.8 Requisitar, quando julgar necessario, qun os associados 
enfermos ou in validos srJjam inspeceionados pelo medico da 
associação. 

§ 4." Propor llO conselho a suspensão dos soccorros indi
cados neste artigo 'luando entendnt· <JUO osWo sendo darlos 
indevidamente. 

Art. 48. A' commissão de syndicancia compete : 
fi 1. 0 Vm·ificar pelos meios a seu alcanc0, com zdo e pru

dencia, si as pessoas propost•1s para associados estão n1s·con
di.ções de serem admittidas ao ;;rernio social, <!ando o parecer 
por escripto. 

§ 2. 0 Arbitrar idadrJ ao cnnrlidatn proposto, 'luando não se 
conformar com a <]Ue se arhar na 1•roposta o não fór olla pro
varla com corti<liio on documento valioso. 

§ :~." Auxiliar o r.onsolho ·~a eommiss:io do brmoficenci:t 
naquillo que disset· rcspoito a nsstlmplo rln sua attribuição. 

Art. 4\l. A' couunissiio de contas compete : 
§ i. 0 Exa111inar os I •alanc"tC: trirn"nsaes do i.hesouroit·o, dar 

parocor sob r., ellcs e cha"'" t· • .. att ~nção d:J conselho quando 
não forem observadas a" disposiçõ:·~ contirlas n<'stes estatutos. 

§ 2. 0 Dar parecer sobre qual1uer objecto ou deliberação re-
lativos a finanças da associaçi'io. 

§ :-!. 0 Propot· todas as medidas quo jnlg'ar convenientes, 
tanto para a mdhor economia n fiscalisac;ão dos dinheiros da 
associação, como tambom l ara a boa :tl'l'ecadação e augmento 
do seu capital. 

CAPITULO XIII 

Dl'WOSIÇÕEf< t<ERAE>; 

Art. 50. _A associação não poderá contrahir divida alguma, 
nem fazer JUncção com 'lualquer outra, embora do mesmo 
genero, senão por dnli@oração do uma assombléa geral es
pecialmente convocada para e'so fim, e annuindo a isso dons 
terços dos associados quo comparecerem á mosrua assembléas 

Art. 51. A's ses,ões do r:onselho poderá assistir qu:tl<JHOr 
associado, portando-se com a devida deonncia e como simples 
espectador. Os associados titulares poderão obter a palavra 
nas ditas sessões e discutir, mas não votar. 
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Art. 52. O consGlho organizará um regimento interno, o 
qual será sujeito á discussão e approvação da assembléa geral, 
para regl!llar os trabalhos das assembléas geraes, do conselho 
e das commissões, bem assim as obrigações dos empregados e 
tudo quanto disser respeito á boa ordem o ao rogimen interno 
da associação. 

Art. 53. As attribuições do conselho director cessam com a 
posse da nova administração, a cujo thesoureiro serão entre
gues todos os titulas, valores, moveis e immoveis, que perten
çam á associação, dando-se ao ex-thesnuroiro quitação, as
sign:tda pelo novo conselho, ou pela waioria deste. 

Art. 54. Não se consideram ausentes, embora o estejam, 
para os effeitos do disposto no art. 8o § 4°, os associados remi
dos e os quo estiverem contribuimlo com as mensalidades. 

Art. 55. O associado que se quizer remir e esteja em debito, 
em virtude de dispcns:t por motivo de :msencia, de mensalida
des, só o poder:i fazer realizando o pagamento daquellas que 
deixou de satisfazer durante esse interstício. 

Art. 56. Crear-se-ha um livro especial par,t nelle registra
rem-se os nomes dos associados titulares e os relevantes ser
viços por ell<~s prestados. 

Art. 57. Todo o associado tem por obrigação exhibir o seu 
recibo nas assembléas geraes ell!l qw.e se tratar de prestação de 
contas ou eleições, bem assim quaniilo a directoria o julgue 
conveniente ; neste ultimo caso, porém, deverá esta resolução 
constar do annuncio feito pelo f o secretario. 

Art. 58. De todos os actos o decisões do conselho, quer indi
viduaes, que!" colleetivos, ter:i o associado a faculdade de 
recorrer para a assemblóa ger•ll ordinaria ou extraordinaria, 
por meio de requorimento assignado por 10 associados quites, 
declarando o motivo por que assim procedem, e podendo a 
convocação ser feita pelos mesmos associados, si o presidente 
do eonselha a isso so recusar, ou no caso de não convocai-a 
dentro do prazo de 15 diM, contados· da data em que tiver 
recebiiilo o requerimento. 

Art. 59. Os recibo~ exhibidos pelos associados nos casos do 
art. 57 serão carimbados pela mesa o restituidos depois; os 
de remidos, porém, não serão carimbados. 

Art. 60. A' familia do associad0 que, sendo remido, fallecer 
antes do prazo d·J cinco anno~, marcado no art. 21, ficará 
garantido o direito á pensão de que tl"ata o mesmo artigo; 
não podendo, porém, entrar no gozo della antes àe haver 
decorrido o citado prazo. 

Art. 61. O associado que se tenha compromettido a fazer 
qualquer donaiivo á associação ou haja aceitado bilhetes para 
algum beneficio, só será considerado quite depois que houver 
satisfeito a importancia por que se tenh:t ob!"Ígado. 

Art. 62. Todo o associado que se quizer remi!" deverá 
estar nessa occasião inteiramente quite com os cofres sociaes, 
bem assim nada dever por qualquer titulo. 

Art. 63. Não havendo, uma hora depois da annunciada 
para as assembléas geraes, apezar de numero legal, nenhum 
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membro da directori:t presente, serão os trabalhos abertos 
por qualquer momiJt·o rh directoria ou conselho p:tra isso 
convidado, emqtnnlo :t asseml,léa geral elege o seu pre
sidente. 

Art. G4. Fót·a dos casos previstos nos arts. 35 e 3G do 
Decreto n. 2i1i d'l iD de Doze;nbro de 18GO, a associação 
não p01lod. ser diHsolvid:t senão pela assembléa geral, reprc
sonta•la por dous t·~l'<:os dos associados quites, devondo a 
convtH;açfio sot• feita •·specialmoule p:wa esse fim o :mnnn
cial.- pelo presidente dD conselho por espaço de 15 dias con
s"cuti vos nos jorna"S <le rnn.ior circul:tç:ío. 

l'arag-mpho unico. No c.tso de J•esolver-sc a dissolução 
devorá o conselho fazol' cessar des:l'l logo todos os soccorros, 
encenat· a extracção o cobrança dos reci!J. s, inventariar 
ju<!icialmonto c converter •·m moeda corrente do pai,~ todo3 
os títulos de valor, bens moveis e immoveis, pagar todas as 
dividas provenir•ntes de àespozas r e 1lizadas com autorização 
conf,~t·ida por est 'S estatutos, e dividir o saldo, si o hom·er, 
em duas partes, sendo um~1 distribuiJa pelos associados neces
sitados 1!'1'1 nunca tive1·em recê\Jido bcneficencia e a outra 
pelos in validos o P''llsioni-·t 'S l'lll geral. Esta ineumbencia 
podc,·:i. se1· prla assr~mhlé.c g-eral, si o quizer, conferida a 
U:>l;c commissão c.-;pocial, :1. r1ual prosta!':i. contas, assim como 
o conselho, quando ultimarem o ·leu trabalho no prazo que 
lhe~ fó~ marL':J.do pela ussemblóa. gera.!; no caRo que o niio 
realizem, a dirccloria tm :1 maioria dos associados os fará 
presta!' contas em Juizo. Terminados os compromissos e pres
hda·• a~> contas, será o archivo da associação recolhido ao 
Archivo Publico do lmperio. 

Art. ü:S. Todo o associado que obtiver qualquer titulo ho
norifico pagar:i. pelo respectivo diploma, '3xccpto o honorario, 
a quantia de 5$ na occasião de recebei-o. 

Art. 6G. O nssociado que passar para a class~ d'l invalido~ 
e nella falle~er não ted direito em caso algum Ít pensão de que 
trata o art. 21. 

Art. G7. Qualque!' associado ou conselheiro terá o direito 
de appellar para a assem!Jléa geral nos casos de suspensão 
ou elimiMÇ1tO. 

Art. 68. Aos a~sociados que tiverem dircitg aos títulos em 
virtude de dispoúção expressa destes estatutos, e o requeiram 
legalmr:nle, poderá o conselho conferir os referidús titulos, 
ficando este, como os demais actos da administração, sujeitos 
á approvação da assem!Jlóa g·eral e responsavel pela sua lega
lidade. 

Art. 69. E' inherente o titulo de remido a todo o associado 
que conquistar o de bemfeitor. 

Art. 70. O associado que tiver recebido beneficencia poderá 
equiparar-a~ aos não soccorrido~ para o effeito de legar pensão 
ind<>mnizando por si em vida ou sua vi uva po1· meio <la pensão os 
cofres socia0s ua impo!'tancia que houver recebido ; no segundo 
caso porém a indemnização só terã logar si a divida do asso
ciado não exccàer de 200~000. 
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Art. 71. Estes estatutos, depois de approvados pelo Governo 
Imperial, serão postos em execução, e só podertio ser refor
mados ou alterados em assembléa giJral especialmente con
vocada para esse fim, não podendo a dita reforma ou alteração 
set• posta em vigor sem que obtenha a sancção do mesmo 
Governo Imperial. (Sogtiem-se as assignaturàs). 

DECRETO N. 8615- DE 15 DE JULHO D~: 1~82 

Dotermina a remoção tla ~a osr:ola. publira do meninas 1la frrg-uozia tio 
Santo Ault)nio para a Jo Engenho Yelho. 

Attendendo a que é frequentada por mui diminuto numero 
de alumnas a 2a escola publica de meninas da freguezia de 
Santo Antonio, creadct e estabelec;ida no morro de S:mta Thereza 
em virtude do Decreto n. 4770 de 12 de Ago,to de 1871, Hei por 
bem, de conformidade com o disposto no art. 8'1 § 1° do ..te 
n. 7247 de iU do Abril de 187\J, quo seja removith a mencio
nada escola par:t a fl'eguezia do Engenho Velho. 

Pedt•o Leão Velloso, do Meu Conselho, Senael.or do Imporio, 
Ministro e Secretario de Esta•lo dos Negocies do Imperio, 
:l.!Bim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janl!iro em 15 dn Julho de 11il~2, efo da Independencia e do 
Imperio. 

Cem a rubrica de Su:t Magestade o Imperador. 

Perl1·o Ee1io Vêl'loso. 

DECRETO N. 8611\- DE Fi nF. mr.no me 188'Z 

Pl'omnlga. a Convonrão consular eoncluida entro o nrazil o o lmpcri) 
A llomão om to do J anciro .Ío i88~. 

Tendo-se concluido e assignado nesta Côrte aos dez dias do 
me:r. de Janeiro do corrent~ anno uma Convenção consular entre 
o Brazil e o lmperio Allemão, e tendo sido essa Convenção 
mutuamente ratificada, trocando-se as ratificações no' dia 6 
de Julho, Hei por bem quo seja observada e cumprida tão 
inteiramente como nella se contém. 
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Lourenço Cavalcanti do Albuquerque, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 15 de Julho do 1882, 61o da lndeperidencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestado o Imperador. 

Lourenço Cavalcanti de Albuquerque. 

Nós n. Pedro li, pol" Graça do Deus e Unanime Acclamação 
dos Povos Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do 
Brazil, etc. Fazemos saber a todos os que a presente Carta 
do approvação, confirmação o ratificação virem, que no dia 10 
do Janeiro do corrente anno se concluiu e assignou nesta 
Côrto entro Nós e Sna Magestado o Imperador Allemão e Rei 
da Prussia em nome do Imporio Allemão. pelos respectivos 
Plenipotenciarios munidos dos competentes plenos poderes, uma 
Convenção consular do teor seguinte: 

Convenção consular ent:re o Drazll e o IIDperlo 
lt.lleiDão 

Sua Magestade o Imperador <lo Brazil por uma parte, o 
Sua Magnstade o Imperador Allemão o R•Ji da Prussia nm nome 
do Imperio Allomão por outra parte, animados do des~jo de de
terminar o fixar d!Ol maneira clara e precisa as attribuiçõos, 
prerogativas o immunida<lcs do '[lle deverão /iOzar os agentes 
consulares om cada um dos dons pair.es no e:s:orcicio do suas 
funcções, resolveram celebrar uma Convenção o para este fim 
nomearam seus Plenipotenciarios, a saber : 

Sua Magestade o Imperador do Rrazil ao Sr. Franklin 
Amori•·o do Menezes Doria, do Sou Conselho, Commendador da 
Ordem da Ros1, Ministro <J Secr·otario de Estado dos Negocies 
da Guerra e interino do~ N<Jgocios Estrangeiros ; 

E Sua Magestade o Imperador Allemão e Rei da Prussia ao 
Sr. Rodolpho Lo Ma.istre, conselheiro intimo de legação, con
decorado com a Real Ordem Prussiana da Aguia Vermelha., se
gunda classe com folhas de carvalho, commendador da Real 
Ordem Bavara de Mr)rito de S. Miguel, commendador de 
segunda classe da Real Ordem \Vurtembergueza de Frederico, 
commendador de primeira classn da Ordem· da Casa Ernestina 
da Sa:s:onia, olfici:ll •la Re:ll Ordem Belga dn Leopoldo, com
mrJndador da Ordem Imperial da Russia de Sant'Anna, se
gunda classe, e grande official da Real Ordem da Corôa do 
Italia, seu enviado e:s:tr·aordinario e ministl'O plenipotenciar·io 
junto a Sua Magestade o Imperador do Brar.il ; 

Os quaes, depois d., trocarem os seus plenos poderes, que foram 
achados em boa e devida forma, convieram nos artigos sr~guintes: 

Art. L ° Cada uma das Altas Partes Contratantes terá a fa
culdade de estabelecer e manter consules geraes, consules, 
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vice-consules e agentes consulares, nos portos, cidades ou 
Jogares do territorio da outra, onde forem precisos para o desen
volvimento do commercio e protecção dos direitos e interesses 
de seus I'espectivos subditos, reso1·vando-se exceptuar qualquer 
localidade onde não seja conveniente o estabelecimento de taes 
agentes. 

Esta reserva, porém, não será appliclda a uma das Altas Par
tes Contratantes sem o ser igualmente a qualquer outra potencia. 

Art. 2.o Os consules geraes, consules, vice-consules e 
agentes consulares, nomnados p:\ra o Brazil e o Imperio 
Allemão, não poderão entt·ar no desempenho de suas attri
buições sem que submett:uu as respeetivas nomeações ao 
exequatw· S()gundo a fórum acloptada no paiz em (fUO tiverem 
de residir. 

As autoridades administrativas e judiciarias dos districtos 
para onde forem nomeados taes agentes, á vista do exe
quatur, que lhes será expedido gratis, os rr)conhecerão im
mediatamente no exercicio de seus cargos e gozo das prero
galivas e immunidades que lhes concede a p:·esente Convenção. 

A carta patente de nomeação deverá declarar a sóde e o 
districto consular. Qualquer alteração que occorrer no districto 
consular será levada ao conhecimento elo Govorno que tiver 
concedido o exequatur. 

Este ultimo ter:i à faculdade de retirar o exequatur, manifes
tando os motivos q ne a isso o determinarem. 

Art. 8. 0 Os consules g-craes, consnles, vice-consuh)s o 
agentes consulat·es, quando forem sub1litos da Alta Parte Con
tratante que os houver nomeado, serão isentos do alojamento 
militar e de outt·as lmposiçõe.; militares, e do serviço tanto 
no Exercito regular de tnrm on de ma1·, corno na Guarda 
N~cional ou civica, ou na milicia. No mesmo caso serão igual
mente isantos do imposto p··s.;oal e de 'luaesquer outras 
contribuições publicas, arrecadadas por conta do Estado, das 
províncias, cornmunas ou Municipalidades, e que tenham o 
caracter de directas ou pessoacs, s •m que todavia possa esta 
immunidade estendet·-se :1os direito< de Alfandega, sizas ou 
direitos de entrada sobre os generos da terra (octroi), ou ás 
contribuições indirectas, Quando, porém, os funccionarios men
cionados na primeira parte deste artigo possuirem no paiz de 
sua residencia propriedades territoriaes ou exercorem algum 
commercio ou alguma industria, serão sujeitos, quanto à~ suas 
propriedades, seu comrnercio ou industrin., ás mesmas contri-
buições e impostos que os nacionaes. ' 

Art. 4. 0 Os consules ger;~es, consnles, vice-consules e 
agentes consulares, suuditos da Alta Parte Contratante que 
os houver nomeado, gozarão da immunidade pessoal, excepto 
por graves actos pnniveis. Como t11es serão consiàerados no 
Brazil os que a legislação bt·azil,;ira qualifica de crimes in
afiançaveis, e na Allomanha os que as leis penaes allemãs 
qualificam de crimes. Sendo negociantt's, lhes poderá ser 
applicada a pena ele ~risão (contrainte par corps) por factos 
relativas ao seu commercio. 
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Os funccionarios mencionados na primeira parte deste 
artigo não poderão ser obrigados a comparecer como teste
munhas perante os tribunaes. Nec@ssitando a autoridade 
local obter dolles alguma declaração ou informação, deverá 
requisital-a por escripto ou dirigir-se ao seu domicilio para 
recebei-a pessoalmente. 

Art. 5.o Quando uma das Altas Partes Contratantes nomear 
para seu agente consular no territorio da outra um subdito 
desta, esse agente continuará a ser considerado como snbdito 
da nação a que pertencer, e ficará sujeito ás leis e regula
mentos que regerem os nacionaes no logar de sua resi
dencia, sem que entretanto semelhante obrigação possa pot• 
fórma alguma coarctar o exercício de suas funcções. 

Art. 6.o Os consules geraes, consules, vico-consules e agen
tes consulares podr>rão collocar na parte exterior da casa do 
consulado o escudo das armas drl sua nação cem a seguinte 
inscripção : «Consulado geral, consulado, vice-consulado ou 
agencia consubr de ... >), e arvorar a respectiva bandeira nos 
dias festivos, segundo o uso de cada paiz. 

Poderão igualmente arvorar a bandeira nos escalares 
em que ombarcarem para exercer funcções consulares no 
porto. 

Art. 7.o Os archivos consulares são inviolaveis, e as auto
ridades locaes não poderão em nenhum caso devassai-os nem 
cmbat·gal-os, devendo pat·a osso fim estar sempro separados 
dos livros e papeis relativos ao commercio Olt induslria, que 
p~1ssam exercer os respectivos agentes consulares. 

Si fallecer o chefe de algum consulado sem substituto 
designado, a autoridade local procederá immediatamente á 
apposição dos sellos nos archivos, devendo assistir a esse 
acto un1 agente consular de outra nação amiga, residente 
no districto, si fôt· possivel, e duas pessoas subditas da 
Alta Parte Contratante que houver nomeado o fallecido 
funccionario consular, ou na falta destas duas das mais no
taveis do Jogar. 

Deste acto lavrar-sc-ha termo em duplicata, rcmettendo-se 
um dos exemplares :i. logação, ou 110 consulado a que estiver 
subordinada a agencia consular vaga. 

Quando o novo funccionario houver de tomar posse dos ar
chivos, o levantamento dos sellos Eerá feito na presença da 
autoridade local e das mesmas pessoas que tiverem assistido 
à sua apposição, e se acharem no logar. 

Art. 8. 0 Em caso de impodimento,·ausencia ou morte dos 
consules geraes, consules, vice-consules e agentes consulares, 
os alumnos consulares, chancelleres ou secretarias, depois de 
notificado o seu caracter official :i. outra Alta P:wte Contra
tante, serão de pleno direito admittidos a exercer interi
namente as respectivas funcções consulares. 

Para esse fim o chefe de cada consulado quando tomar 
posse do seu logar fornecerá ao Governo tm·ritorial uma re
lação do pessoal do consulado, e levará depois ao seu coB.he
cimento as alterações que occorrerem. 
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As autoridades locaes deverão pt•estar a estes funccionarios 
interinos todo o auxilio e protecção, o admittil-os durante essa 
gestão temporaria ao gozo de todas as liberdades, direitos, im
munidades e privilegios, que pela prcsentr) Convenção são con
cedidos aos agentes consulares du ambas as Altas Partes Con
tr.ttrrntes. 

Art. 9.o Os consules geraes e consules podPrãl n':lmcar 
vi~o-consules e agentes con ~ulares em todas qs cidades, portos 
e logarcs comprehendidos nos seus districtos, si as leis da Alta 
Parte Contratante que os houver nomeado lhes derem essa facul
dade, e o Governo que tiver concedido o exequatur consentir. 

Os agentes, assim nomeados, poderão s •r escolhidos indistin
ctamente d'entre os subditos de ambas a~ Alt:1s Partes Contt•atan
tes ou d'on tt•c os cidadãos do ou'.ras n:1ções. Serão munidos dn 
cartas pateat·~s passadas pelo consul que os nomear, n exercerão 
suas funcções segundo as instrucções quo p 1r ello lhes forem 
dadas. 

Gozarão dos privilegies e immunidades estipulados nesta 
Convenção, com excepção d0s mencionados nos arts. 3° e 4. o 

Art. 10. Os consules geraes, consules, vice-consules e agen
tes consulares, ou aqu"lles, que suas vezes fizeriJm, poderão 
dirig·ir-se as autoridades dos seus districtos para. reclamar con
tra qualquer infracção dos tr.ttados nu convenções existentes 
entre as duas Altas Partos Contrat;\ntes, ou C'Ontra r1uaesquer 
abusos de que se queixem os suuditos da Alta l'arto Contratante 
que os houver nomeado. 

Si as suas reclamações não forem acolhidas pelas autoridades 
dos seus districtos, poderão recorrer, n·1. falta de agente 
diplomatico da Alta Parte Contratante mencionada, ao Governo 
central do paiz em que residirem. 

Art. 11. Os consules geraes, consules, vicc-consulcs ou agen
tes congulares de ambas as Altas Part~s Contratantes, ou quem 
suas vezes fizer, poderão, de conformidade com as leis da Alta 
Parte Contratante que os houver nomeado: 

1. 0 Receber n:1s suas chancollal'ias, nas sua~ casas particula
res, nas das partes e a bordo das embarcações da respectiva 
nacionalid:1de as declarações dos capitãrs e tripolantes dos 
navios, dos passageiros, que se acharem a bordo, ou <lo qual<1uer 
outro subdito da mencionada Alta Parte Contratante; 

2. 0 Promover nos litígios, que estes subditos tiverem ent ·o 
si, ou com snbditos da outra Alta Parte Contratante ou de 
terceiro Estad0, a pedido das partes, composições amigaveis, 
e aceitar a nomeação de arbitro~. 

Art. 12. Os funccionarios consulares terão tambem, na 
hypothese do art. 11, a faculdade de intervir como notario~ ou 
escrivães publicas nos negocias dos suhditos da Alta Parte 
Contratante, que os houver nomeado, podendo lavrar testamen
tos ou outras disposições de ultima vontade, partilhas ami
gaveis, quando os herdeiros forem todos maiores e estiverem 
presentes, e praticar todos os demais actos da jurisdicção 
voluntaria, si estes, pelas leis vigentes no territorio em que 
os funccionarios consulares residirem, não competirem exclu-
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sivamente ao!! tribunaes ou outras autoridades desse mesmo 
terri to rio. 

Quando estes ~ctos se referirem a ben~ immoveis situados 
neste territorio, si o direito neste adoptado exigir para a 
validado do acto uma oscriptura publicll, o funccionario con
sular chamará um notario ou escrivão publico competente do 
Jogar, quo a assignará com ollo, sob pena de nullidado. 

Art. 13. As disposições do art. 12 serão tambem appli
cavois a todos os actos convencionaes entre subditos da Alta 
Pa.rto Contrabnte quo houver nomeado o agente consular o 
subditos ou outros habitantes do territorio, em quo residir o 
dito agente. Quanto a outros actos de identica natureza, que in· 
teressom unicamente a subditos deste ultimo territorio, ou 
de terceiro Estado, o agente consular poderá intervir quando 
esses actos se refiram a bens moveis ou immovcis que se 
achem no territorio da Alta Parte Contratante, quo o houver 
nomeado, ou a negocies que nnlle tenham de ser tratados. 

Art. 14. Os consules geraes, consules, vice-consules e 
agentes consulares terão o direito, de conformidade com as 
leis da Alta Parte Contratante, que os houver nomeado, de ce
lebrar casamentos do subditos dessa Alta Parte, e de receber 
os termos do nascimento, casamento o oliito dos mesmos 
subditos. Fica entendido que perante o funccionario consular 
nenhum casamento se pot!ed. colebrar que tenha off,•itos le
gaes no territorio em que o mesmo funccionario ~·osidir, 
quando um dos nubentes fór subdito da Alta Parto Contratante, 
em cujo torritorio s~ ofl'ectuar, ou pertencer a terceiro Es
tado. 

Art. 15. Os acto.; assim feitos pelos funccionarios con
subrns, de conformidade com o~ arts. 11 a 14 e os ox
tr:tctos ou trasladoq dos mesmo~ devidamente legalisados pelos 
meneionados funccionarios o sella dos com o respectivo sollo 
official, farão fé perante <fUalqur•r autoridade judiciaria ou 
administrativa do Brazil ou da Allemcmha o terão respectiva
monte a mesma força e valirlarle corno si fo,sr>m p1ssados por 
notarios ou outros officia··s publi:'OS competentes d·: um:t ou 
outra da•; Alta; Partos Contmtantes, uma vo7, qtte soj·,mla· 
vrados conforrnrl as leis d:~ Alt·t !'arte Contratante, quo houver 
nomeado o funccion:>l'Ío consubr, e, r1uando o assumpto o 
e:xigir, tenham sido préviam •nte su!Jmottidos no s ·llo, re
gistro, insinuação o a quaesr1uer outras fornnlid tdes que 
rejam a m:.tl•lria no paiz em que tiverem de ser eumpridos. 

Art. 16. Os mesmo.~ funceionarios poderão servir do inter
pretos em Juizo o tr~duzir o legalizar documentos de qual
quer ospecio, escriptos na lingua da Alta Part<J Contrabntc, 
que os houver nomendo. 

Estas traducçõos farão prova no Brazil e na Allomanha, 
como si tivossom sido feitas pelos respectivos interpretes ju
ramentados ou traductores publicas. 

Art. 17. No caso de morto do subdito de uma das Altas 
Partes Contratantes no torritorio da outra, a autoridade local 
competente deverá communical-a sem demora ao consul 
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geral, consul, vice-eonsul ou agente consular respectivo, e 
estes, por sua parte, a communicarão igualmente áquella au
toridade, si antes tiverem conhecimento. 

Art. 18. Aos funccionarios consulares da Alta Parte Contra
tante, de quem o fallecido tiver sido subdito, pertence exercer 
touos os actos necessarios para à. arrecadação, guarda, 
conservação, administração e liquidação da herança, assim 
como para a sua entrega aos herdeiros ou seus mandatarios 
devidamente autorizados, nos casos seguintes: 

!.0 Quando os herdeiros são desconhecidos; 
2. 0 Quando os herdeiros pertencem a nacionalidade do finado, 

e são menores, ausentes ou incapazes; 
3.o Quando o executor testamentario esta ausente ou não 

aceita o encargo. 
Art. 19. Competem exclusivamente aos consulos geraes, 

consules, vice-consules e agentes consulares todos os actos 
necessarios para a inventariação, guarda, administraçiio, liqui
dàção e entregA da herança, quando se trata de espolio do 
marinheiros, passagniros ou outros viajantes quo pertençam á 
Alta Parte Contratante por quem houver sido nomeado o func
cionario consular, e que fallecerem em terra ou a bordo 
do navio de sua nação durante a viagem ou no porto do 
destino. 

Art. 20. Em todos os casos, não comprehendidos nos arts. 18 
e 19, o inventario, administração e a liquidação do espolio 
competem ao Juizo territorial, de conformidade com as leis 
que os regem. 

Art. 21. Si em qualquer dos casos da competencia da 
autoridade territorial (art. 20) concorrer herdeiro ausente, 
menor ou incapaz, que seja da n~cionalidade do finado, o consul 
geral, consul, vice-consul ou agente consular tora o direito 
do se informar junto da autoridade local de todos os actos de 
arrf'cadação, administração e liquidação da herança e de fazer 
as reclamações que lhe parecerem fundadas. 

O agente consular poderá requerer a competente autoridade 
local a nomeação de tutor ou curador para o herdeiro menor, 
ausente ou incapaz, e a dita autoridade poderá nomear o 
mesmo agente, si elle o solicitar o a isso se não oppuzerem 
motivos legaes ou outros que lhe pareçam attr>ndiveis. 

Si a tutela dos menores competir por lei ou disposição 
testamentaria a qualquor outra pessoa, o funccionario consular 
poder:í. ser investido nas attribuições de curador dos ditos 
menores, si a isto se não oppuzer o direito territorial. Si o tutor 
declarado fallecer ou fôr removido, observar-se-ha o que dispõe 
a parto anterior deste artigo. 

Art. 22. Feita a partilha pela autoridade local, arrecadará 
o funccionario consular nos casos do artigo anterior a quota 
hereditaria que couber aos seus representados, e continuara na 
administração dos bens, assim corno das pessoas dos menores e 
incapazes. 

Art. 23. Aos filhos de subdito aUemão nascidos no Brazil 
sern applicado o estado civil do sou pai até á. sua maioridade, 
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nos termos da Lei de 10 de Setembro de 1860, c para os etfeitos 
do que é estipulado na presente convenção. 

Do mesmo modo e para os mesmos etfeitos, sera applicado 
aos filhos de brazileiro, nascidos na Allemanha, o estado civil 
de seu pai. 

Nos etfeitos de que trata este artigo não se comprehendem 
as tutelas e curatelas, as quaes só podem ser conferidas pelR. 
autoridade local e reguladas pelas leis do paiz. 

Art. 24. Os legatarios universaes são equiparados aos her
deiros, no sentido desta Convenção. 

Art. 25. Quando todos os herdeiros forem maiores poderão, 
de livre vontade e por mutuo accôrdo, incumbir ao func
cionario consular do inventario, administração e liquidação da 
1•espectiva herança. 

Art. 26. O funccionario consular, nos casos em que peio 
art. 18lhe compete exclusivamente a arrecadação, inventario, 
guarda, administração e liquidação da herança, ~cvera observar 
as seguintes disposições : 

i, a Si o arrolamento de todos os bens fôr possivel em um dia, 
praticará esta diligencia logo depois do fallecimento, tomando 
os ditos bens sob sua guarda e administração : 

2." Quando o arrolamento não puder ser feito rlent!'D desse 
prazo, porá. incontinenti os sellos nos bens moveis e papeis do 
fallecido, fazendo depois o rol de todos os bens existent's, 
aos quaes dará o destino declarado; 

3." Os actos referidos nos dous numeros antecedentes serão 
praticados nn. presença da aut1ridade local, si esta, depois dCJ 
prevenida pelo funccionario consular, entender que deve as
sistir, e de duas testemunhas idoncas; 

4." Si, depois do fallecimento, observado o disposto no 
art. 17, a autoridade local, comparecendo na r~sidencia do 
finado, ahi não encentrat' o funccionario consular, limitar-se-ha 
a appor os seus sellos. 

Chegando o funccionario consular, si estiver presenttJ a au
toridade local, serão levantados os sellos, e o dito funccionario 
procedera na presença da mesma autoridade ao anolament o 
dos bens, querendo ella assistir. 

Si não estiver pr,;sente a mencionada autoridade, o func
cional•io consular à elh se dirigira por escripto, convidando-a 
a comparecer em urn prazo nunca menot· de tres dia,s, nem 
maior de oito, para que tenlw logar o levantamento dos sellos 
e demais actos enumerados. Não comparecendo a autoridad·J 
local, o funcciona1•io consular procederá por si só ; 

5." Si durante as supracitadas operações apparecer testamento 
entre os papeis do defunto, ou si existir testamento em qualquer 
outra parte, a sua abertura serã feita, segundo as formalidades 
legaes, pelo Juiz territorial, o qual remettera cópia authentica 
delle dentro do prazo de quatro dias ao funccionario consular : 

6." Dentro do prazo de quatro dias o funccionario consular 
remetterá á autoridade loral cópia authentica dos termos, 
tanto da apposição e levantamento dlils sellos, como do arrola
manto dos bens ; 
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7 ... O funecionario con•nlar annnnl'iar!Í. o fallorimento do 
anl•lt' d;t Iw,· uo;;t .lenlr•J de 15 dias da dat.1 ou •JIW t.ver rw:e
bido a no! i<' ia. 

Art. ti.·,\,; ljUu.-;tiíos de ,·ali,hde de le.,L,Itowul<> ser,-.. , ;;ubntet
. tidas aos Juizes competentes. 

Art. 28. O funccionario consular, depois de praticar as 
operações que :Hcam mencionadas ao art. 26, observará na ad
ministraçii.o e liquidação da heranç<t estes preceitos. 

1.• Pagar:i. .nte::; de tudf) a' despezas do funeral. qn" tive
rem sid<J feita~ cunfurUJe a. posição e fut·tunn dü f.,llecid.J ; 

2.'1 Veudet'á i ... tuedie~t:t .eute, otu puuli< ·· letlã•·, na fórona 
das leis" u~os estabelecidr·•;, os ben. quo se •-·~.;atu tlet.Jriorar 
ou que sejam de titficil ou ··ispen lif)sa guard t ; 

P.tra a vend, df)s imuHdeis, e a fi 1n d · <[I •.; "!la se Í:\ça com. 
as torlllalidad s presct·i: .ta. pelas leis ter.·i· •ri 1 ·s, re•luer0rá 
o funcciontritJ co<Jsular a ue ·mtssà<J da au .J"i lade lucnl. 

3. Cobt•ará. amigavel o'tl j•1dicialmente "s divida activas, 
renda~, dividePd •S de acçiJes, juros de inscrip ;ões da divida. 
pLtb!ica ou apolices, e qu cesquer outros r n limentos e quan
tias devidas á. herança e passará quitações aos devedores ; 

4.o Pagat•á, eom as quantias pertencentes a herança ou com 
o producto da VIJnda dos bens, tanto moveis como imrnoveis, 
todos os encargos e dividas da herança, cumprindo os legados 
de que ella esteja onerada, conforme as dis1,usições testa
mflnblrias; 

5.o Si, allegando a insutficioncia dos valores da her:mça, o 
funccionario consular se recusar ao pagamento de todos, ou de 
part.e dos creditos devidam0nte comprovados, os credores Lerão 
o direito de requerer á autoi'Íd.tde competente, si o julgarem 
conveniente a s JUs interesses, a faculdade de se constituii·em 
em concurso. 

Obtida esta faculdade, nos termQS e pelos meios estabele
cidos na legislação de cada um dos dom• paizes, o funccionario 
consular deverá immediatamente remetter á autoridade judicial 
ou aos syndicos da fallencia, segundo competir, todos os docu
mentos, effeitos ou· valores pertencentes á. herança, ficando o 
referido funccionario encarregado de representar os herdeiros 
ausentes, os menores e os incapazes. 

Art. 29. A superveniencia do herdeiros de nacionalidade 
diversa da do fallecido não fará cessar a arrecadação e admi
nistração da herança, que se effectuar nas hypotheses em que 
esses actos competem ao funccionario consular segundo o 
art. !8. Terá sem embargo a autoridade local a faculdade de 
ordenar em tal caso o deposito de uma parte adequada dl he
rança para garantir os direitos dos herdeiros supervenientes. 

Art. 30. Si o fallecimento se der em localidade onde não haja 
funccionario consular, a autoridade local o communicará imme
diatamente ao funccionario consular mais proximo, incluindo 
na sua participação tod.os os esclarecimentos que houver obtido 
sobre o caso e suas circumstancias, e procederá á apposição 
dos sellos, arrolamento dos bens e actos subsequentes da admi
nistração da herança. O mencionado funccio ~ . o-
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dera comparecer no logar, ou nomear sob sua responsabilidade 
quem o represente, e elle, ou o seu representante, receberá 
a herança, proseguíndo na liquidação, si não estiver terminada. 

Art. 31. Si o fallecido tiver pertencido a alguma sociedade 
commc:·cial, proceder-ac-ha na fôrma das leis commerciaes do 
logat' em que a sociedade tiver a sua séde. As quantias que 
pela liquidação resultarem para a herança serão entregues ao 
agente consular nos casos em que a administração do espolio 
a clle competir. 

Art. 32. Si ao tempo do fallecimento os bens ou parte 
dos bens de uma herança, cuja administração e liquidação 
competem ao funccionario consular em conformidade com o 
estipulado nesta Convenção, se acharem embargados, pe
nhorados ou se@luestt·ados, o dito funccionario não poderá 
tomar posse delles antes do levantamento do mesmo embargo, 
penhora ou sequestro. 

Si durantl) a liquidação sobr.;vier embargo, penhora ou 
sequestro dos bens de uma her.mç1, o funccionario consular 
serà depositario do:~ mesmos bens penhorados, embargados 
ou seq ue>trados. 

As qu~tntias que sobrarem do preço alcançado com a venda de 
objectos penhorados. serão entregues ao funccionario consular. 

,\rt. 33. Nos casos dos nrts. 31 c 32 o funccionario con·mlar 
conserva sempre o direito do set• ouvido c de vd:u· na. obset•
vancia das formalidade;; exigidas pelas leis , podendo em 
todos os casos requerer o que julgar necess1rio par<t resguardar 
os interesses da herança. 

Art. 3.1. Liquidada a herança, o funccionario consular 
extrahir:í dos respectivos documentos um mappa do monte 
partível, e remettel-o-ha á autoridado local competente, acom
panhado de urrn demonstração da administração e liquidação. 

Estes dous documentos poderão, si a autoridade local assim 
o requisitar, ser <'onferidos com os originaes que para t~l 
fim s~~rão franqueados no archivo consular. 

A autoridade !oral mandar' juntar o mappa e demonstt·ação 
às cópias authenticas dos termos d'l apposição e levantamento 
dos snllos e arrolamento dos bens, e, si lhe competir de con
formidade com as leis que regem a materia, farà a partilha, 
formando os quinhões e designando as tornas, si houver logar. 

Em nenhum caso os consules se1·ão juizes das contestações 
reb.tivas aos direitos dos herdeiros, colla.ções á herança, le
gitima e parte sujeittt á livre disposição do fallecido. Estas 
contestações serão subrnettidas aos tribunaes competentes. 

Quando a partilha compcti1· à autoridade local, esta, depois 
de a concluir, remetterá ao funccionario consula1' um traslado 
do respectivo documento e do calculo feito. 

Art. 35. Si algum suhdito de uma das Alt:ts Partes Contra-/ 
tantes fallecer no territorio da outra, a sua successão no quo 
respeita à ordem hereditaria e á partilha será regulada segundo 
a lei do paiz a que elle pertencer, quah1.uerque seja a natureza 
dos bens, observadas todavia as disposições e~peciaes da lei lo ~al 
que regerem os immovei~;~. 
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Quando, porém, acontecer que um subdito da Alta Parte Con
ti'atante em· cujo territorio se abrir a herança, concorra com 
herdeiros que n:1o portonc;am a essa Alta Parte Contratante, terá 
o dito .subdito o direito de preferir que o seu qninhão h•lredi
tario seja I'egulado nos te1·mos das leis do referido territorio. 

Art. :35. O funccionario consula!' não poderâ fazer renwssa. 
ou entrega da heranç 1, ou de part•J della aos legítimos her
deiros, ou a seus procuradores senão depois de satisfütas todas 
as obrig :ções a que a herança estiver sujeita no paiz em 
que fôr regulada, ou depois de h:wcr decorrido um anno, a 
contar do fallecimento, sem que se tenha apresentado recla
mação alguma contra a herança. 

Art. 37. Antes de qualquer distribuição do producto da he
rança aos herdeiros, deverilo ser pagos os direitos fiscaos do 
paiz onde se abrir a successão. 

Estes direitos ~erão os mesmos que pagam óu vierem a 
pagai' os sabditos do paiz em casos analogos. 

O funccionario consular declarará préviamente ás autori
dades fiscaes os nomes dos herd 'Íros e o seu grào de pm·en
tesco, e, pag·os os direitos, farão as mesmas autoridades a 
transferencia do domínio e posse da herança para o nome dos 
herdeiros, nos term')s des<a declaração, si assim o exigirem 
as leis ter ri toriaes. 

Art. 38. As rlespr:r.as que o funceionru·io consular fôr obri
gado a fazer em bom da herança oll dn parte della quo não estiver 
sob sua guarda e administração, nos termos desta convenção, 
seriio abonadas pela autoridade local competente e pagas como 
despezas de tutoria ou curadoria pelas forças da mesma hemnça. 

Art. 39. Si a her·ança d·l suhdito drJ uma das Allas Partes 
Contratantes, fallocido no terrilorio da outi·a, se tomar vaga, 
isto é, si não houver conjugo sobrevivente nem herdeiro em 
gráo succf'ssivel, será devolvida á fazenda publica do paiz em 
que se houver dado o fallocimento. Quando, porém, se cn
conti":lrem bens pertencentes :i herança no torritorio da Alta 
Parte Contratante do quem o fallecido houver sido· subdito, 
serão estes entregues ao fisco do paiz em que se acharem. 

Por diligencia da autoridade local competente serão publi
cados nos jornnes, de conformidade com as leis e usos Iocaes, 
os annuncios necessarios relativamente á jlessoa do defunto, 
bem como a data o logar do fallecimonto. 

Si, decorridos dous annos a contar do fallecimento, não se 
tiver apresentado conjugo sobrevivente ou herdeiro, quer pos
so:tlmente, qu Jr por procurador, a autoridade loc1l ord<'nará 
a entrega da herança ao Estado, sent:o essa resolução intimada 
ao funccionario consular. A administração da fazenda publica 
tomará então posse da mesma herança, ficando obrigada a 
prestar contas aos herdeiros que se apresentar 'm dentro dos 
prazos em que o rlireito de petição do herança se póde tornar 
effoctivo a favor dos subditos nacionaes em identicas cü·cum
stancias. 

Art. 40. Depois das visitas da saude e da policia os consoles 
geraes, consules, vice-consul~s e agentes consulares poderão 
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dirigir-s' pessoalmente ou mand •r representante seu a bordo 
dos navios da Alt t Partfl Contratante qull o< houver nomeado, 
para interrogar os officiaes e pessoas da equip 'gem, examinar 
os papeis de bordo. receber declarações solH·e a viagem e SP-us 
incidentes e sobre o porto do destino, lavrar manifo_•stos, facilitar 
a entrada e expedição dos mesmos navios, e, emfim, acom
panhar os ditos officia.es e pessoas da equipagem quando tiverem 
de apresent'lr-se perante as autoridade~ judiciaria·< ou adminis
trativas do paiz e servir-lhes de interpretes sem prejuízo da 
justiça e das his locar;s. Fica, porem, entendido que os func
cionarios consula1•es não usar·ão dosta faculdade sem avisar 
préviamente a repartição da .\lf,mde~a para que os faç:t acom· 
panhar de um empregado fiscal. si o julgar convQniente. 

As autoridades judiciarias. policiaes ou fiscaes, yuando ti
verem de praticar actos de sua competencia a bordo <!os navios 
mercantes, convidarão o re~pectivo agente consular a assistir 
a elles, si o julgar conveniente. 

Do mesmo modo, quando os officiaes ou pes•oas pertencentes 
á equipagem tiverem de fazer algum depoimento ou decla
ração perante os tribunaes ou autoridades tio lugar, serão os 
mrmcionados funccionarios avisados a tempo para 'lue possam 
comparectJr, e, sem prejuízo da justiça e da.s l·ás locaes, evitem 
como intlilrpretes qualquer equivoco que seja prejudicial aes 
mencionados indivíduos. O aviso dirigido aos consules geraes, 
consules, vice-consules ou agentes consulares deverá indicar 
a hora marcada para o procedimento. Não comparecendo os 
ditos funccionarios, poder-se-ha proceder em sua ausencia. 

Art. 41. Em relação á policia do porto, á carga e desca1·ga 
dos navios, a~sim como á segurança dos generos, das merca
dorias e bagagens, os subditos da03 Altas Partes Contratantes 
estarão a~eitos ás leis e aoo; regulamentos locaes. 

Será, porém, da exclusiva competencia dos consules geraes, 
consules, vice-consules e agentes consulares a ordnm interna a 
bordo dos navios da Alta Parte Contratante que os houver no
meado; e a elles pertence tomar conheciment • da~ d·~savenças 
que sobrevierem entre o capitão, officiaes, marinheiros e outros 
individuo!;! incluídos sob qualquer titulo na matricula da equi
pagem, comprehendido tudo o que fõr relativo a soldadas c exe
cução de contratos mutuamente celebrados. 

As autoridades locaes só poderão intervir no caso de serem 
as desordens, que d'ahi resultarem, de natureza tal que per
turbem a tranquillidade e ordem publica em terra ou no:porto, 
e de se achar implicada alguma pessoa do paiz ou estranha á 
equipagem. 

Em todos os demais casos as ditas autoridades se limitarão 
a dar auxilio efficaz aos ai'~ntes consulares, quando fõr por 
elles requisitado, para mandar reconduzir a bordo ou prende!' 
algum individuo da equipagem. 

Art. 42. Os consules geraes, consules, vice-consules e agen
tes consulares das duas Altas Partes Contratantes poderão 
respectivamente fazer prender e reenviar, quer para bordo, 
quer para seu11 pa.izes, todas as pessoas pertencentes á. equi-
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pagem dos navios mercantes e de guerra. da. Alta. Parte Con
tratante que os houver nomeado, que tiverem desertado de 
algum desses navios em porto da outra. 

Para este fim se dirigirão por escripto ás competentes auto
ridades locaes, e justificarão, pela. exhibição em original, ou 
por cópia devidamente legalisada, dos registros do navio ou do 
rol de equipagem, ou por outros documentos officiaes, que os 
individuas que reclamam faziam parte da dita equipagem. 

Si a deserção fór de bordo de um navio de guerra, deverá. 
ser provada por declaração formal do commandante do dito 
navio, ou do consul respr·ctivo na sua ausencia. 

Nas localidades em que não houver agentes consulares essas 
diligencias set•ão requisitadas pelos vroprios r·ommandantes dos 
navios ou pelo agente consular do districto mais proximo, 
observadas as ml)smas formalida-ies. 

A' vista da requisição assim JUstificada, não poderá serre
cusada a entrega de taes individuas; e a autoridade local 
prestará todo o auxilio e assistencia necessarios para a busca, 
captura, pt·isão e reconducção a bordo dos ditos desertores, os 
quaes serão mantidos nas cadeias do paiz a pedido e á custa dos 
referidos agentes a~é que estes achem occasião de faz el-os partir. 

Esta detenção rião poderá durar mais de tres mezes, decor
ridos os quaes, mediante próvio aviso de tres dias ao agente 
consular, será o encarcerado posto em liberdade, e não poderá 
ser preso pelo mesmo motivo. 

Si o desertor tiver commettiào algum delicto em terra, a sua. 
entrega será adiada ató que o tribunal competente profira 
sentença e esta tenha plena exerução. 

Os marinheiros o outros individuos da equipagem, sendo 
subditos da Alta Parte Contratante em cujo territorio se tivesse 
de effe.:tuar a captura, são exceptuados das estipulações do 
presente artigo. 

Art. 43. Todas as vezes que não houver estipulações con
trarias entre os armadores, carregadores e seguradores dos 
navios de uma das Altas Partes Contratantes, que se dirigirem 
aos portos da outra voluntariamente ou por força maior, as 
avarias serão regulrd·1s pelos respectivos consules geraes, 
consules, vice-consules ou agentes consulares, salvo si nellas 
forem interessados individuas pertencentes á Alta Parte Con
tratante em cujo territorio residirem o; ditos funccionarios, ou 
de tr•rceira potencia, porquanto nesto caso, a não haver com
promisso ou accórdo entre todos os interessados, deverão ser 
reguladas pela autoridade local comp,Jtente. 

Art. 44. Quando um navio pertrmcen te ao Governo ou a 
subdito de uma das Altas Partes Contratantes encalhar ou nau
fragai' nas aguas territoriaes da outra, as autoridades locaes 
deverão prevenir immediatamente do occorrido ao funccionario 
consular mais proximo do legar do sinistro. 

Todas as oper~1ções de salvamento concernentes a navios 
brazileiros naufr.rgados ou encalhados n ·s aguas territoriaes 
allemãs serão feitas de conformidade com as leis allemãs ; e, 
vice-verila, todas as operações de salvamento concernentes a 
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navios allemães nnufraga<los ou encalhados nas aguas terri
toriaes brazileiras serão feitas de conformidade com as leis 
brazileiras. Os funccionarios consulares só terão de intervir 
para fiscalisrrr as medidas que forem tom·1das em relação aos 
con.~Prtos, ao novo f\bastecimento, ou, dado o caso, a venda 
do navio naufragado o damnificado na costa. 

Para a remuner"ção da actividade das autoridades locaes 
nas op0rações do salvamento não se poderão cobrar outros emo
lumentos senão os que forem pogos em caqos identicos pelos 
navios nacionaes. 

As m"rcadorias e efft•itos salvados não serão snjeitos a no-· 
nhum direito da Alfand"ga, salvo si fot•em admittirlos a con~umo 
int<'rno. 

No caso de du·lida sJbre a nacionalidr1de dos navios, as attri
buições mencionadas no presente artigo serão da cxclu<iva 
competen"ia da autoridade local. 

Art. 45. Os consulos go1·:v~s, consules, vice-consules e 
agentes consulares poderão delegar todas ou parte das attri
buições que lhes competem nos termos da presentJ Con
venção; e os agentes ou delegados, qu~ sob sua responsabi
lidade nomearem para representai-os, procederão dentro dos 
limites dos poder;$ que lh0s forem conferidos, mas não go
zarão de a~nhum dos pl'ivilegios conc0dido~ nos arts. 3° e 4 .• 

Art. 46. As autoridades locaes limitar-se-hão n. prestar aos 
funccionarios consulares todo o auxilio neces <ario, que elles 
requisitarem para o perfeito cumprimento das disposiçõe' da 
present•; Convenção; e será nullo tudo quanto em contrario a 
esta fór praticado. 

Art. 47. Os consules gm·ae,, consules, seu> chancelleres e 
vice-consules, bnm como os agentes consulares, gozarão nos 
dous paizes, sob a condição de reciprocidade, de todas ou 
quaesquer outras attribuições, prerogativas e immunidades 
que j:i tenham sido ou venham a ser concedidas aos agentes da 
mesma categoria da nação mais favorecida. 

Art. 48. A present'3 Convenção snrá approvada e ratificada 
pelas duas Altas Partns Contrat·mtes, o as ratificaçõ,•s serão 
trocadas no Rio de Janeiro no m·tis curto prazo possivd. 

Durará por cinco annos contados da troca das t•atificnções. 
Comtud1, si doze mez•J~ antes de findar ess, prazo nenhuma 
das Altas Partes ContratantL'S notificar a intenção de a fazet• 
cessar, continuará a conn~nçiin em vig,w até que se faça a 
devida notific 1ção; de modo que só expirará um anno depois 
do di·t em que houver sido donuncÍld<l. 

Em fé do que os Plenipotcnciarios r."svectivos assignaram em 
duplicata a presente C,l!lvenção e a sellaram com os seus sellos. 

Feita no Rio de Janeiro ao~ dez dias do mez de Janeiro do 
anno de Nosso Senhor .Jesus Christo de mil oitocentos oitenta 
e dous. 

(L. S.) Fmnhlin A. de .li. Dor ia. 

(L. S.) R. Le Jltaistre. 
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E sendo-Nos presente a mesma Convenção, cujo teor fica 
a~ima inserido, e bem visto, considerado o e:s:aminado por Nós 
tudo quanto nella se contem, a Approvamos, Confir·mamos e 
Ratificamos, assim no todo como em cada um dos seus artigos 
e estipulações, o pela presenta a Damos por firmo e valiosa 
para produzir os seus devidos effeitos, promettendo efll. Fé e 
Palavra Imperial observai-a o cumpril-a inviolavelmente, 
e faze l-a cumprir e observar por qualquer· modo que possa ser·. 

Em testemunho e firmeza do que Fizemo' passar a presente 
Carta, pçn· Nús assignada, RP.llada com o scllo das Armas do 
lrnper·io o referendada pelo Ministro o Secretario do Estado 
abaixo assignado. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos treze dias do mez de 
Maio do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 
mil oitocentos oitenta e dous. 

(L. S.) PEDRO, IMPERADOR (com guarda) 

Felippe Franco de Sà. 

DI~CRETO N. 8617 -DE 15 DE JULHO DE 1882 

Approva, eom modifieações, os novos estatutos da C!!!!Jpanhia os.trada do 
ferro Santo Antonio de Padna. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia estrada de 
ferro Santo Antonio de Padua, devidamente represontada, e 
de conformidadt~ com a Minha Immediata Resolução de 17 de 
Junho ultimo, tomada sobre parecer da Secção dos Negocios 
do lmperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta à:e 8 
do Abril findo, Hei por bem Approvar os novos estatutos da 
mesma companhia, com as modificações que com este baixam, 
as~ignadas por André :I.Ugusto de Padua Fleury, do Meti Con
selho, Ministt·o e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
C'Uitura, Commercio e Ob!'as Publicas, que assim o tenha enten· 
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 15 de 
.Julho de 1882, 61° da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Andre Augnsto de Padua Fleury. 
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1\lodiOea.çõe• a. que se ret"ere o Decreto n. 861 ')' 
desta. data. 

I 

A redacção do art. 12 fica 8ubstituida pela seguinte - 03 
accionigtag são responsaveis pelo valor dai acções que lhos 
forem distribuida~. 

Il 

No§ f o do art. 13 depois das palavras-justificados perante 
a directoria- acrescente-se - em seo;são conjuncta com a 
cgmmissão fiscal- seguindo-se o mais como está. 

III 

No art. 17 substituam-se as palavrai :finaes - emquanto 
dursr a. respectiva gestão- pelas seguintes - emquâ.nto não 
forem approvadas as contas da respectiva gestão. 

IV 

Aos§§ 4o e 13 do art. 20 depoh das palavras- marcar-lhes 
vencimentos- ou os respectivo> vencimentos- acrescente-se 
- que ficarão dependonte-> de approvação da assembléa geral 
-o mais como est:i no§ 4. 0 

v 

Ao § 5• do art. 22 acl'escente-se no fim - além da reunião 
ordinaria que, ao menos uma vez mensabnent •, deve a di
reetoria effectuar, em dia annunciado com a compctcnt1 ante
cadencia. 

VI 

No § 7° do mesmo artig-o - em vez de um terço - leia-se -
um quinto das acções emittidas. 

VII 

Ao art. 25 acrescente-se- nr•sta elnição não serão admittidos 
tambem votos por procurador. 

VIII 

No art. 40. O paragrapho unico passará a ser primeiro, 
acre-·centando-se-Ihe: - § 2. 0 No caso do presidente recusar 
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fazer a reunião da assembléa geral extraordinaria, requerida 
por accionistas representantes do terço das acções emittidaa 
ou a convocai-a de modo que a reunião tenha logar depois do 
prazo marcado no art. 42, os accionistas que tiverem requerido 
a reunião, poder:to fazcl-a, declarando o motivo nos annuncios 
respectivos. 

Palacio do Rio de Janeiro em 15 rle Julho de 1882.- André 
Augusto de Padua Fleury. 

Estatutos da Companhia estrada de ferro 
Santo Antonio de Padua 

CAPITULO I 

NOME, SÉDE, FINS E DURAÇÃO 

Art. i. o A Companhia estrada de ferro Santo Antonio de 
Padua, sociedade anonyma, constituída por Decreto n. 5994 
de 17 de Setembro de 1875, continuará a existir com a mesma 
denominação e será rogida por estes estatutos em substituição 
dos anterior<l'> o de quaesquer disposições qu<J a elle" se re
firam. 

Art. 2. o A sédo da companhia será na cidade do Rio de 
Janeiro. 

Art. 3. o O fim da companhia é a construcção e exploração 
de um1 estrada de f·rro e respectivos rama ·s, entre S. Fid<>lis 
o a frogu<>zia dn S:~ntn Antoni<'l d' Patina, nos t"rmo' do con
trato que a m"sma companhi t adquiriu, celebrado com o 
Governo da Província <lo Rio de Janeiro "lll 11 de Maio de 1872 
em virtud·• da L··i n. 1574 <lo 31 d" llez ·mbt•o de 1871 e mais 
actos officiaes posterior ·s. 

Art. 4. 0 O prazo da durnção da companhia s•·rá de 30 
annos, contados da <lata do privilegio a quo se refere o 
contrato mencionado no artigo ant ·rior. po<lendo se1· pro
rogado si a assemblért g ·ral, oxpressam"nte convocada para 
ess·> fim, assim o r()solv<>r e fór approvado p •lo Gov<lrno Im
perial. 

Antes, porém, da época refnrid·t considerar-se-hrt a com
panhia dissolvida " entrará rm imm,.diata liquidação dPsde 
qun ~offl·er prejuízo< quo absorvam o fundo d·• 1·eserva e me
tade do capital soeial, bem como poderá ser dissolvida : 

f. o Verificando-s · algum:\ das hypothosns ospL>cificadas no 
art. 295 do Co-ligo Comm·•rcial; 

2. 0 Resolvendo-o a asse1nbléa geral 
dou· terços das acçõe~ emittidas e sendo 
vocada com antecipação de 30 dias. 

dos accionistas por 
e:xpre __ -ean-

// :· \ f\1 ! I r (' ' 

~~0'-

~ :~ 
~. c 

v. 

L:· '.li 1'. \ !' \ _: 
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CAPITULO 11 

DO CAPITAL SOCIAl. 

Art. 5. 0 O capital da companhia será de 2.000:000$ di
vidido em duas serias de 1.000:000!? cada uma, sendo cada serie 
representada por 5.000 acçües do valor nominal de :2('0$000. 

§ 1. 0 O capital poder:i se!' augrnentado si a assembl('a geral, 
constituída por r!o'ls terços das acções emittidas, assim o l'Jsolver 
e o Governo approvar. 

§ 2. 0 As acr;ões da 1" se.rie não subscriptas ainda ou cahidas 
em commisso devorão ser emittidas pela directoria d·)s:le qne 
para ellas haja tomadores. 

§:~.o As acções da za serie só poder:!o ser emittidas quando 
e pelo modo <JL!e for determinado pela assembléa gor<J.!, sendo 
preferidos os accionistas da 1" se ri e na proporção das acçües 
que pr)ssuirom na chta da emissão. 

Art. 6.o Si a dircrtoria entonder conveniente, antes de realizar 
a emissão das acçõos da 2" sel'ie, contrahir emprcstímo que não 
"~ceda o valor total das acr;ões da me~rna serie, sol> ;.;-t-ranlia 
de titulo~ de prelação, o podel'á faze!', pr !cedendo a;>provação 
da assernbléa geral, a qual fixara o juro e amortizaç!io dos 
mesmos ti tulos. 

Art. 7. o As entradas de capital, no tocante às acc;iies por 
emittir da 1 a se ri e e á totalidade das da 2" serie, serão feitas por 
chamadas nunca excedentes a 20 °/o, com intervallo de uma a 
outra, pelo menos, de 20 dias, e precedendo aviso pelo menos 
de oito dias. 

Paragrapho unico. O aviso a que se refere esto arlif!'o será 
foito por annuncios em um dos jomaes da séde da COi'1,1anhia 
e por carta registrada, expedida pelo Correio, aos ac,·ionistas 
que tiverem a sua residencia inscripta no escriptot·io da com
panhia, no mesmo dia em q11e for pela primeira vez pnhlicado 
o annuncio referirlo. 

CAPITULO lii 

D.~S ACÇÕES E DOS ACCJON!ST.~S 

Art. 8.·' As acçües serão nominativas, assignadas por dous 
directores, e em cnrla uma dellas se fará expressa nWliÇão do 
valor nominal '·lllO representar, bem como da importancia das 
prestações pagas. 

Art. 9. 0 A transferencia das acções só poderá effeduar-se 
no livro competente da companhia, precedendo appt·ov::tr:ão da 
directoria sempre que se tratar de acções cujas entr~.cl.ls não 
estejam totalmente realizadas. e por termo assignado p· lo ce
dente e ce;;sionario ou procuradores com poderes especiaes 
para o acto e por um dos directores. 

Pa.ragrapho uni.;o. Não são t!'ansforiveis as acçõos qne não 
tiverem 25 "/o do seu v,1lor nominJl realizado. 
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Art. 10. Cada acção é indivisível com relação :i companhia, 
e desde que recahir em duas ou m:tis pessoas a propriedade de 
uma ac.ção poderão ellas recebet· os dividendos, mas não exercer 
os demais direitos de accionistas emquanto não fizerem in
screver um só individuo como accionista. 

Art. 11. Os credores ou herrieiros de accionistas não poderão 
em caso algum arrestat• as propriedades da comp rnhia, mas 
sómente os titulas que pertencerem aos seus devedores ou 
ao acervo sobre o qual tivrn·em direito; e os re~ibos passados 
pelos accionistas, pelos seus procuradores on representantes 
legaes, de tj113lqner dividenclo ou outra son1ma que lhes soja 
t•eferente, equivalem para a cmupanhia :i plena •tnit:tção. 

Art. 12. Os accionistas da companhi:t são solidariamente 
Nlsponsaveh pelo valor das entradas de capit·tl não realizada~ 
das acções quo possuir em por distrib nição primitiva ou trans
feronria. 

Art. 13. O accionista que não realizar as entr:tdas a quo 
se refere o art. 7° nas épocas annunciaJas perdera, em benefi
cio da companhia, o direito às acções cujas entradas não 
realizar, bem como a quacsquet· prestaçõns que sobre ellas tenha 
anteriormente elfectuado. 

§ 1. 0 Excnptuam-se os casos em que occorrerem circum
stancias extraordinarias devidamentrJ justificadas perante a 
directoria, dentro do prazo de 60 dias, cont tdos do ultimo 
annunciado p:1ra se realizarem as entradas, e sujeitando-se 
o justificante a uma multa de 5 °/0 do valor das entradas que 
dever. 

§ 2. 0 As acçõe.'l cahidas em commisso s0rão de novo emitti
das, salvo resolução em contrario tomada pela asscmbléa geral 
dos accionistas. 

§ 3. 0 A pena de commisso imposta neste artigo não poderá 
prejudiear a terceiros e sómente isentará o accionista impon
trJal de qualc1uer responsabilidade para com a propria compa
nhia. 

Art. 14. Qualquer pessoa nacional ou estrangeira ou asso
ciação pod~rá ser accioni~ta, operando-se o direito de repre
sentação pela seguinte fórm1. : 

1. 0 As firmas sociaes por nm dos socios; 
2. • As mulheres c 1sad·Js por seus m:tridos ; 
:Lo As viuvas e solteims, sui juris, por procundor; 
4. 0 Os menores e interdictos por seus pais, tutores ou cura

dores; 
5. 0 Os acervos pro indiviso pelos respectivos invent.t

ri mtes ; 
G.o As sociedades ou corporações por um diroctor, gerente 

ou preposto. 
Paragrapho unico. Os documentos comprobativos desta 

representação vigoram nns assembléas get•:ws até que a di
t•ectori:t sej:t notific1da de h:worem aqnelles poderl)s sido cas
sados. 
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CAPITULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 15. A administração dos negocios da companhia 
pertencerá a uma directoria eomposb de tres membros, ilos 
quaes um será prt>sidente, outro serrotario e outro thesoureiL·o, 
escolhidos d'entre si na primeit·a rennião que celebrarem. 

§ i. 0 A eleição da directoria será foit t em assembléa geral 
dos accionistas, de tres em tres annos, á maioria relativa dr~ 
votos, por escrutínio secreto, contendo as cedulas a declaração 
exterior dos votos que o accionist;t possuir, e decidindo a sorte 
no c~so de empate. 
~ § 2. o Nesta eleição não serão admittidos votos por procu
ração, ficando, porém, esb disposição sem vigor llesde que por 
lei geral do paiz seja permittido o contrario. 

Art. 16. Os membros da directoria poderão ser reeleitos, e 
quando o não sejam servirão até que a nova directoria se apre
sente para tomar posse. 

§ f.o Não poderá ser eloito para o cargo de director o 
accionista : 

1. 0 Que fôr empreg~do da comp 'nhia ; 
2. 0 Quo tiver contrato de fornocimonto por tempo ajus

tado; 
3. o Que fór empreiteiro das obras da companhia; 
4. 0 Que estiver por si ou seu preposto ligado á comp·mhia 

por qua,.,squer contratos de que aufira ou possa auferir van
tagens pecuniarias; 

5. o Que fór impedido de negociar segundo &B disposiçi:les 
do Codigo Criminal. 

§ 2. 0 N;1o poderãg exercer conjunctamente o c&rgo de di-
rector : 

i. o Pai e filho ; 
2. o So~ro e genro ; 
3. 0 Irmãos e cunhado• durante o cunhndio; 
4. 0 Parentes por consangninidade até ao 2'• gráo ; 
5. 0 Os socios de uma mesma firma. 
Art. 17. Podorá S~'r eleito dil"e ·toro accionista qun possuir 

qual<jUer numero de acções livr()s e de-<embaraç.adas de qual
quer onus ou penhor, comtanto <jll · no acto de tomar posse 
do cargo possua 50 acçõos das 'luacs não poderá di-pôr em
quanto durar a respectiva. grstão. 

Art. i8. No impedimento, por mai~ de tres mez,~s, renunci& 
ou falta de qualqu()r membro da dircctoria, e<ta <'.hamará um 
accionista que exercerá as fun,·çõe< de director até á primeira 
reunião da asseml.Jlca g'•ral na qual a vaga Rer:i definitiv:~m~'nte 
provid·t, ,;ervindo o eleito pelo tempo que faltar ao substi tu ido. 

Par:tgrapho unico. Nos casos de,;te artigo será observado 
o que se acha di~po'lto no artigo aaterior. 

Art. 19. Os directores perceberão comg honorario a quantia 
de 6:000$ por ann9 cada um. 
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Art. 20. São attribuições da directoria: 
§ 1. 0 • \dmini.<tr <r todos o nagor~ios <la •·omp·1nhia e effectuar 

a compra de tudo quant, l'úr nece <s:u·io :í llHJsma companhi t 
e rep<·esental-a perante o Gov••rno Imperial, em Juizo ou fóra 
dell ·, para o 'luelh" são con,edidos pleno-; po·leres. 

§ 2.° Fix·•r a época da~ entrad·ts qu<J o~ accioui~tas tiverem 
de realizar. 

§ :~. ° Celebrar cont1·ato~ p:tra a f·itura d·t <'8trad 1 ou para 
qualquer outro fim so"i·<l. 

§ 4. 0 Nomear e demitti1· todo..: o~ emp1•egndo-; da companhia 
e marcar-Ih,, o~ vencimentos, ouvindo, <]nanto ao exercício 
de..:ta att:ib'uição, si nt nd ·r conv ·nient , o ompr gado a que 
se ro ·ere o § U 

§ 5. o Ro,wlver HObre o comntisso das acçee-<, nos termo-; do 
a.rt. 13. 

§ 6. 0 Autorizar, do-; lucro' liquidados, os divid•mdos Keme>
traes. 

§ 7 .o Apr<'s ·ntar a as~ ·mbléa g••ral ordinaria. que se veri
ficar de Julho a Agosto, um rehtor ·o circumstancindo da~ ope
rações da companhia, o qual ser:i acomp mhado do balanço 
gemi, da demon~tnção da conta de lucro-; e p •rda..: e bem 
assim do parecer da commissão fiscal acerca do mesmo relatorio 
e contas. 

§ 8. o EscolhPr o est:t belecimanto bancario a que deverão ser 
recolhidos os dinh,·iros da eompanhia. 

§ 9." Nomeat·, nos termos do art. 18, oaccioni-;ta que ha de 
substituir o dirf'ctor impedido por falt 1 ou renuncia. " 

§ 10. Contrahir, si r>ntenrler cnnvenient<l e a as~embléa 
gr•ral autorizar, o emprrlstimo a <JUC HO refere o art. 6. 0 

§ 11. Tomar nm commum, e por maioria do voto..:, as delibe
rações nece-;sarias ao bom andamento doi ne!Cocio-; da compa
nhia, lavrando ac'.a < da~ su·t~ reuniões "m livro especial. 

§ 12. Ouvir a eommissão fiscal, sempre 'lue se tratar de 
objecto importante ou quando a mesma commissão lh'o 
l'equerer. 

§ 13. Nomear, na qualidarle de seu delegado, si assim en
tender conveniomte, um gerente, que podara ac~umnlar as 
funcções de engenheiro e chefe do trafego, demittil-o e marcar 
os respectivos vencimentos. 

§ 14. Prover, a bem da companhia, em todos os casos ur~ 
gentes e não previstos, ouvida a com missão fiscal. 

Art. 21. Para deliberar bastn a presença de dous directores, 
si os seus pareceres forem concordes, aliás será necessaria 
a presença dos tres: 

Art. ~2. Compete ao presidente, além das attribuições 
inherente:. ao cargo de director: 

§ 1. o Ser orgão da dirnctoria, representando-a em Juizo. 
§ 2. 0 Presidir as reuniões da directoria e ainda as da 

commissão fiscal, quando esta funccionar com aquella em 
sessão conjuncta, e bem assim os trabalhos preparatorios da 
a.ssembléa geral, até proceder-se á eleição do presidente respe~ 
ctivo. 
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§ :J.o Assignat• lodos os papois, com cxccp\ão dos contl'alos 
e escriptm·as, IJUC serão assign:1dos pelos tros <lit·oclorcs. 

§ 4. 0 Rubt'Ícar o encr'rrat• os livros em que forem t•eg-istradas 
as actas das assembléas g-eraes c as das reuniões da dil'ectoria, 
o da trans:·c~encia o o de reg-istro rio acções, o bem assim os 
ttue sel'virem par;L lançamentos imp:H'Lantes e não forem 
rubrieados na .] unta do Commcreio. 

§ 5. o Convor:H' as t•euniõos da r!ircctoria c as tio sessão 
conjuncta com a commiss:io fiscal c dar cumprimento ás deli
berações respectivas. 

§ Ô." Assig-nar com o t!iroclot·-thesoureit·o os rocibos para 
movimento om conta corrente com cstabeleciment06 lmncarios. 

§ 7.° Convocar <~s assombléas geraes ordinarias, na Jürma 
preceituada no at·t. 3\), e :M extt·:-tol'din:trias sempre que por si 
ou por deliberação da directoria forem julgadas convenientes 
ou requeridas pela comrhissão fiscal ou por aerionistas <JUe 
representem pelo menos um tet·ço das :tcções cruittidns. 

Art. 23. Compete :to sect·etario, alóm das attribuições inhe
rcn tos ao carg-o de t!irectot· : 

§ 1." Substituir o pt·o ;i<Jcnle no.-; seus impedimentos momcn
tancos. 

~ 2. 0 Redigit· lo< las :1s aetns das I'•' uniões d:1 diroeloria, 
consignando nollas as delibcl'açõos tjUC fot·em tomadas o 
assignando-a~ com os domais dii·ectores. 

§ ·~ . 0 Velar mais parti~ubrtHente pela regularidade da escri
pturação da companhia c boa ordem do archivo. 

Al't. 24. Cowpete no thc~t~ut•eit·o, além das altribuiçõcs 
inherentes ao cargo do director : 

§ 1. '' necebe~ todos os dinheiros pertencentes á companhia 
e pagar o •jllO fúr devido, do cou f; ,rm idade com as resolll(,,õos da 
dil'ectoria. 

§ 2. 0 Deposita.t· no cstabelncimento banPal'io qnc a directoria 
escolher os saldos oxi,;tcn tos em caixa. 

§ 3. 0 Assignar eom o pt·csidonto o:I com quem o substitnit· 
momentaneamente os rcciiJos para movimento de eont:1 correut11 
com o est.al>elccimento lmncario. 

§ 4. 0 Substitui!' o S''"ret:Jrio nos seus impedimentos momen
taneos. 

C,\I'ITUin \' 

At•t·. 25. A fiso::tlisação do.-< neg-ocios da companhi.• sera eon
fiada 11. uma commiss:1o fiscal formada d'l tro,; membros eleitos 
pela assembléa geral, de tr1.•s em tres annos, d'ontre os accio
nis~as possuidol'es pelo monos <!J 10 acçõ,,s, <las <.Jll .es os 
eleitos não podet·ão dispor "mrptant.o so consurvarr'rn no oxer
cicio do cargo. 

Al't. 26. No e:tfiO drl fall•witnnnto, !'enuncia ou aw;enci:~ por 
mais de tres tncze;, os mcmqt·o; re~tanlc.> ch·,qtarilfl para pre-
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cnchct· a v;~.ga um at·cionista rom as eot:di,:ucs roquerida.s 
para o-< eleitos, e este scrvit·à ató à primeira ;v;sntuhlóa, em 
que a vaga sera dtJJinitivamcnto provida. 

Art. 27. A' commis,ão Jiscal compete 
~ 1." Examinar o fi~ralis:u· a !Jscriptur.tç;1o c sct•viços da 

comJV.mhia, velando pela stricta excr·ução tltY< Pslat.utos c das 
rcsoln~G,~s da asscmhléa geral. 

l:i 2.° Convocar a .dircctoria à coufcrou·'Üt Hlifl(!l'O '1il" u 
julgar <h interesse para a companhia. 

§ 3." Dar o seu parecer sobre o rclatorio l' contas annuacs 
<[llfl lho apresentar a dirort01·ia, c bem assin1 sohre os a~snm
pto; em quo fór clla consultad:t. 

CAPITULO VI 

D.l ASSE~lllL~lA GERAL 

Art. 28. A asscmbléa geral sera composta dos accionistas 
cnjas a·.~·;ões se acharem averbadas no registro d·t co111panhia 
30 dia~ :,ntcs da data em que a assembléa se vcrifi.•ar. 

Art. 20. A mesa d:t assemhléa scrú. sempt•e compo,;tl' do um 
presidente o dous socrctarios, sGndo ar1uelle eleito por aech
mação ou por escrutínio e estes nomeados pelo presidente. 

Parag-rapho unico. Os memb1·os. d.t directO!'Ía ou ria commis
sfio fiscal não poderão fazer parto d<t mesa. 

Art. :-~0. A a-;somhléa geral não podor1~ c:mstituir-so H">QÍÍr) 
com ae ·ionistas '1UO representem, pelo menos. a tr,rça part•' das 
acções emittidas, o com este numero resolvera sobro qualquer 
assumpto, salvo augmento do capib.l, refP"m~t do o-;tatutu.'< e 
dis;lolu·;ão da companhia, em <jUe ser:í mist;>t• a<'haro<n-se l'e
presen ta dos dons terços da-; acçõe~ emittidas. 

Art. :l!. A assemhlóa geral repre'<onta a tolalidado dod acrio
uistas, ' su:1s deliberações, conforme as disposições destes 
estatutos, obrigam a todos, r1uer presentes, <Jner ausentes on 
dissidcutos. 

Art. :l2. Todos os accionistas podem faze:· pnrte da a;;sem
blea got·.-.1, que1· possuam as suas acções liv;·cs e descmb·ua
çadas, '['lct· as tenham caudon:tdo ou dado om penho1• IIHJi'cantil. 

Art. :fl. Não se reunindo num<,ro suffici nte de ac"ionistas 
na pri.n0ir.t convo 'ação da assembló t ger,•.l ató uma hora 
d"pois da annu1H:iarla, ftr-se-ha nova convocaç.:ro p~ l'::t d'ahi a 
oito dias, e nest t so deliberará com o nHmer•J rpw e~li1·er pre
sente, iu~erindo-se esla disposiç:Io no annnncio I'Ospect.ivo. 

~ 1." Nosh Regnnda l"Uniito só se porhr,i l!'aht' do oi~ ·elo 
•1ue ti1· ·r motivado a prim <ira convoc 1ção. 

§ 2." No< caso; exc:•ptuados~o art. 30. quaw!<J ti \'Or <le 
veriüc:u·-s 1 scgund:t as-<Pmhló:t, l'!k toemos dcst • artig-o, só s' 
pod ·ri •loliberal' a('h·mdo-so rcpt·esr•ntarLu;;, paio III''IIOS, metade 
da:< ac\-ÕOs omit.ti<hs. 

Art. ~l4. Todos os <]118 eontp·n·ncercm :is asselllulcia-; gerae•; 
inscrcvet·-se-hito em um livro de presença, decla~d7F1i1ntllffii~. 

' (' Í • n • I I ., I 
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de arçõe~ quo possuirr•m ou as qno J'flpreoentarrm como pro
curadores. 

Ar·t. :l5. A o r m <h vot:H;ão er·ú d · 11111 voto :"•r r·.uh 
10 aeções ate 150, 'lue l<m1o 15 Vt>.o<. ,\lum d ;-t · nnm ro 
de votos nenhum rn is se ··onla1·ú, srJj' <Jll'd fúr o numero de 
arções qu•• o accionist > possua ou repre~ente por pro ·ur·ação, 
m:mdato este que aliá.-< poderi ser coHuuettido a individuo não 
acr·ionista. 

Art. :36. Os accioni,ta~ que possnir"ru de uma até nove 
acç.õ s poderão as.;[stir às assembhi ·~ geraes, p:·opor o que 
lhes pa1·ecor· conv ·ni ·nte aos Iins SrJd es e tornai' p rte na; 
dis~·usst-)es, 1n •B nã:l tc:·:to voto. 

Art. :n. A vot ção das <JIIestões s11jnit:>s i <liscn~s:\o se1·:i 
por maioria rola ti v a dn votos )IIJr ca,,ita e rar-se-ha por 
acçõ ·s dnsd • y U•J o réclarue lllll ac:ciouista e a assembléa 
as.,im o r••solver. 

Art. 38. Compete à assr•mbléa ~<era! : 
§ 1. 0 R·•solvor acerc:~ de to :los os negocios que não estiverem 

expressamente commettidos i directoria. 
§ 2." l{oformar os presentes estatutos, achando-se constituída 

nos termos do art. 30. 
§ 3. 0 Eleger a diroetoria e a commissão fiscal nas épocas 

marcadas. 
§ 4. o Deliberar sobro o relatorio e cont:ls da directoria e 

parecer da commissiio fiscal. 
§ 5. 0 Destituir. por maioria absoluta de votos presentes, a 

directot•ia e comruissão fiscal antes da época ela r•leição, havundo 
para isso motivos muito ponderosos e justifica<los. 

§ 6. o Delibet·ar acerca do augmento do capital da companhia, 
dissolução ou prorogação clella e omprestimo cont emissão 
do títulos de pr.•lação nos termos fixados nos presentes estatutos. 

§ 7. 0 Delibet·ar acerca de qualquer proposta iniciada por 
algum dos seus membros, pela directoria ou pela commissão 
fiscal. · 

Art. 39. Haverá uma sessão ela assembléa g.oral ordinaria, 
em cada anno. n0s mezes do Julho a Agosto, para tratar dos 
assumptos quo lhe são commettidos pelos presentes estatutos e 
bem assim mais dos objectos que forem propostos o apre.,entados 
para discussão. 

Paragrapho unico. Esta sessão podera, om caso do necessi
dade, durar até tres dias, adiando-se os trabalhos do uns para 
outros com determinação de hm•a certa. 

Art. 40. Haverá tantas reuniões da assembléa geral extraor
dinaria quantas forem julgadas necessarias pelo presidente, 
pela diroctoria, requeridas pela commissão fism•l ou por accio
nistas que representem, pelo menos, um terço das acções 
emittidas. 

Paragrapho unico. NestalJ' assembléas não poderá tratar-se 
senão do assumpto quo tiver motivado a sua convocação. 

Art. 41. A approvação das contas apresentadas pela directo
ria, em assembléa geral e sob o parecer da respectiva commissão 
fiiical, importa plena e geral quitação pàra a mesma directoria. 
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Art. 42. Todas as assembléas geraes serão sempre convo
cadas por annuncios e cartas, nos termos do paragrapho unico 
do art. 7. 0 

CAPITULO VII 

DOS FUNDOS DE RESERVA E DE DETERIOfl.AMENTO E DOS DIVIDENDOS 

Art. 43. O fundo de reserva será formado de 5°/o tirados dos 
lucros liquidos de cada serttestre. 

Parag1·apho unico. Este fundo é O:l:clusivamente de'ltinado 
a fazer face ás perdas do C<'pital social ou para snbstituil-o. 

Art. 44. O fundo de deterioramento será constituído com 
15 °/0 tirados dos lucros líquidos de cada semestre. 

Paragrapho unico. Este fundo é expressamente creado para 
ser applicado nos concet·tos e reparos importantes ou na 
reconstl'ucç:io do material da companhia. 

Art. 45. As sommas destinadas para os dous fundos a que se 
referem os artigos anteriores deverão sm· depositadas "ID 

estabelecimento banca rio ou convertidas um apoliccs da di vida 
p11blica ou bilhetes do Thnsouro. 

Art. 46. Os lucros lir1 uidos, provenientes das operações 
effectivamente concluirias dentro do respectivo semestre, e 
depois de feitas as deducções anteriores autorizadas nos 
presentes estatutos, serão distribuídos ao3 accionistas em 
divid,mdos pagos nos mezes de Janeiro a Fevereiro e de Julho 
a Agosto. 

Art. 47. Quando o fundo de roset·va attingit· á somma de 
400:000$ não se fat·á mais a deducção a que se referu o art. 
4:~. continuando, porém, a subsistir a de que trata o art. 
44. 

Art. 48. Não se far:i distribuição de dividendos omguanto 
" c::tpital social, desralcarlo em virtude ,Je perd ,s, n<1o fM 
i ntngr.tlmente rcsl amado. 

Art. 4\J. Os dividendos que niio forem reclamados. no prazo 
de cinco annos, contados do primeiro dia que fór fixado 
para o seu pagamento, prescrevem em beneficio da compa
nhia. 

CAPITULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 50. A companhia aceita em sua integra o contt·ato ce
lebrado entre o ex-emprezario e os concessionarios da estrada 
de ferro dos Quatis dos Arripiados e da directoria da Companhia 
da estrada de ferro Macahó e Campos para a liga. e cntronca· 
mento das tres estradas. 

1'0 DEr, ~XECUTn·o 188ll v. II.-4 
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Art. 51. Quando a companhia tiver de liquidar, a assembléa 
geral determinara o modo por que a liquidação sn ha de 
effectuar. 

Art. 52. O anno administrativo da companhia principia a 
f de Julho e finda a 30 de Junho. 

CAPITULO IX 

DISPOSIÇÕES TltANSITORIAS 

Art. 53. Emquanto a assombléa geral não resolver o con· 
trario, um dos director11s em e:mrcicio devera ter rcsi<lencia 
no município d• S. ·Fidelis. 

Art. 54. Os accionistas reunidos em assemhléa geral nxtJ·a
ordinaria, convocada, além de outros fins, para o drJ reforma 
dos estatutos, e as.3ign:-~dos na ach resp ·ctiva, :-tC<)itam e ap
provam os presentes e~tatútos c concedem :i actnal dire
ctoria os neccssariog poderes não só para impetrar do Governo 
Imperial a approvação dos mesmos, como tambom para aceitar 
rtnalquor alteração quo não annullo a•; bases essonciacs. 

(Seguem-se as assignaturas.) 

DECRETO N. 8618- DE 22 DE JULHO DE 1882 

Approva os estatutos d:t Sociedade União Doncficoulo Pl'otoctora dol Cocheiras 

Attendondo ao que requoreu a directoria da Sociedade União 
Beneficente Pr.otectora dos Cocheiros, e Conformando-me com 
o parecer da. Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de 
Estado, exarach em Consulta de 17 de Junho ultimo: Hei por 
bem Approvar os estatutos da mr)sma sociedade. 

Quac,quer alterações que se fizerem nos ditos estatutos não 
poderão ser postas em vigor sem prévia approvaçiio do Governo 
Imperial. 

Pedro L0ão Vello~o, do l\lnu Conselho, Senador do Lupcr·io, 
Ministro e Sccr·ctario de D;stado dos Negocies do lmpcrio, nssim 
o tenha entendido c faça nxecutar. Pal•cio do Rio de .JanrJiro 
em 22 do Julho de 1882, 61° àa Indop<3ndoncia o do Imperio. 

Com a rubrica dl3 Sua Magcstade o Imperador. 

Pedl'o Lctio V elloso. 
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Estatutos da Sociedade Uui~o Beneficente 
J>rotectora tlos Cocheiro~ 

CAPITULO I 

DA ORGANIZAÇÃO E FINS DA SOCIEDADE 

Art. :1.° Fica organiz~dll. nesta Corte, onde terá sua séde, 
a sociedade denominada « União llenefi.Cento Protodorll. dus 
Cocheiros», composta do i!limitado munet·o de socios. 

Art. 2. 0 O fim unico da sociedade ó a protecção reciproca 
entro os seus membros. 

Art. 3. 0 A protecção effoctuar-so-ha, desde tjUO fôt· ~olici
tada, nos seguintes casos : 

§ :1. o Quando qual'}uer sacio, pm· moles tia gT<ivo o pro· 
longada, ficat• impossibilitado de trabalhar, B0rá. auxiliado 
com a quantia de 20$ mensaes pot· espaço do seis mezes ; e si 
a. molestia continuar além deste prazo o auxilio seri redu
zido a :15$ por mez, emq uanto durar '' enfermidade, 

§ 2. 0 Quando qualquer sacio foi' chamado a Juizo, injusta
monte accusado, teni direito aos serviços de um advogado, 
bem assim á quantia Jll'ecisa para a prestação de fiança, caso 
o dolicto imputado soja afiançavel. O auxilio de que trata 
est l paragrapho só será prestado si assim o entender a di
rectoria. 

Art. 4. 0 A bcnefice11.cia estipulada no artigo antecedente, só 
poderá effectuar-se depois dê approvados estes estatutos pelo 
Governo Imperial e desde qul a sociedade tenha um fundo 
liquido superiot• a :10:000:'\000. 

Art. ffi.o Indrpcndent~mente d0sto fundo social, quando a 
dir,>ctol'ia o r1ueira manter, ou fJUando o jul~ue insuffici:Jntr, 
os soccorros poderão ser prestados com o producto de uma 
subscripção qu!il correrá entt•() os socios, revertendo em bene
ficio do fundo social a qn~mtia qu!l exceder á precisa para 
os ditos soccorros. 

Art. 6. 0 A sociedade fará o enterro dos socios que f.llece
J'Cm em estado de indigencia, d~spendendo para isso a qu·llltia 
de 2:2$ ; sendo o onte~ro acompanhado pot· uma cemrnissão 
de so.~ios, cOt·rondo a despeza do carro por conta da socie
dade, que mandará celebrar uma mi'<sa no 7° dia do falle
cimento. 

Art. 7. 0 Só terão direito aas beneficios estipulados nestes 
estatutos, os socios que estiverem quites cor_r.l,.a-socritJ~..._ 
umt vez q~e tenham d'ccorrido seis mezes d<;país devflt,.ff.trltlde. · .. '~ 
p:lt"a a SOCI"dade. ' ~~)\_.\') - v/J fJJ fl · 

\ ~' ·· v1!/. 
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CAPITULO 11 

DAS F AMILIAS D0S SOCIOS 

Art. 8.o A viuva do socio que fallrcer em ind.igencia terá 
direito à pensão mensal de -1~000, ~mquanto. v1~er co~ ho
nestidade P em estado de vmvez. O mesmo d1re1to tet•au os 
filhos até 15 annos e as filhas emquanto solteiras, desde que 
vivam com honestidade. 

CAPITULO UI 

DOS SOCIOS 

Art. 9.o Só poderão ser admittidos como socios os proprie
tarios de carros, os cocheiros e seus adjuntos, desdCl que 
sejam reconhecidamente de bons costumes. 

Paragrapho unico. O socio que deixar de ser proprietario de 
carros, cocheiro ou adjunto destes, poderâ continuar a fazer 
parte da sociedade e gozar dos direitos garantidos nesles esta
tutos, menos o de ser eleito para os cargos da directoria. 

Art. 10. O socio deverá. concorrer com a joia de 5$, no 
acto da entrada; com a quantia de 1$ pelo diploma e com a 
mensalidade de 1$ paga em trimestre adiantado. 

Art. H. O socio que deixar de pagar dous trimestres se
guidos d" mensalidades, será eliminado, e só set•á readmittido 
si satisfizer o seu debito. 

Art. 12. Será eliminado da sociedade o socio que adquirir 
o vicio de embriaguez ; o que tiv•:r mão pro~edimento ; o 
que perturbar as sessões, e depois de admoestado não se 
corrigir ; e OK r1ue He oppuzerr;m as deliberações da directoria 
o da asaornhltía goral. 

Paragrapho unico. A dirninação só será decretwla p•·la 
assembléa geral, prr;c,,d·~ndo informação da directoria e ouvido 
o socio. 

Art. 13. Serão conHirlerados remidos <J não ~;uj,~itos ao paga
mento das rniJnHalidades de que trata o art. 10, os socios que 
de uma só vez entrarem para os cofres da sociedade com a 
quantia de 60$000. 

Art. 1.4 •. Ser~ considerados s?cios bene~eritos aquelles 
que se d1stmgu1rem por sua dedicação à sociedade, ou que 
houverem proposto 40 socios que estejam quites. 

Art. 15. Serâ tambem considerado benemerito c isento do 
pagamento de mensalidades, o socio que propuzer 70 candidatos 
desde que. estes paguem a respectiva joia e se achem quite~ 
com a SOCiedade • 

.!...-t. 1~. Seci ·:O~~n. io 'J~=-f.~i~:." ·J '!<~io 1ue otrertar i 
~~ l :;_'!3_::..:.:3 :'! ~~~~ .·L ~ :~: :-:-~ -- -~ -.- - ~ -::-;:._~!. 
~ ,:.;::-: 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 53 

Art. :17. Podem ser nomeados socios honorarios os que, 
não pertencendo á sociedade, a ella prestarem beneficios ou 
serviços importantes. 

Art. :18. Serão considerados remidos os socios fundadores 
que durante cinco annos não receberem beneficeBcia alguma ; 
tendo os demais socios, nas mesmas condições, igual direito, 
levando-se-lhes em conta metade das mensalidades pagas 
para completar a quantia de que trata o art. :13. 

Art. :19. Os soc1os bemfeitores, benemeritos e honorarios 
terão um diploma especial. 

CAPITULO IV 

DAS OBRIGAÇÕES DOS SOCIOS 

Art. 20. Além das obrigações impostas aos socios nos ar
tigos antecedentes, cumpre-lhes : 

§ :1. o Comparecer ás sessões da assembléa geral, portando
se com decencia, urbanidade e moderação. 

§ 2. • Exercer os cargos e commissões para que forem 
eleitos ou nomeados, só podendo recusal-os por motivo justi
ficado ou reeleição. 

§ 3.• Discutir e votar sobre assumptos que forem sujeitos 
á deliberação da assombléa geral. 

§ 4.• Usar da palavra duas vezes sobre os assumptos que 
se discutirem, salvo nas g.uestões que se ventilarem na occasião 
em que poderá. fallar ma1s de uma vez pela ordem. 

Art. 2:1. Nenhum membro da directoria ou do conselho 
poderá faltar ás sessões da directoria e da assembléa geral, 
sem que justifique por escripto o motivo, perdendo o logar 
que exercer si faltar a quatro sessões consecutivas, elegen<!o-se 
quem o substitua. 

CAPITULO V 

DAS ASSEMBLÉAB GERAES 

Art. 22. A assembléa geral se julgará constituida desde que 
esteja presente uma terça parte dos socios quites, e deliberará 
por maioria relativa de vo1los. 

Paragrapho unice. As assembléa.s geraes serão presididas 
por um dos socios eleitos na occasião, o qual convidará outros 
dous p:tra occuparem os logares de :1• e 2° secretarias, não 
devendo a. escolha, quRr daquf}lle, quer destes, recahir em mem
bros da directoria o conselho ou empregados da sociedade. 

Art. 23. Si depois de convocada duas vezes, não se conseguir 
reunir a assembléa geral, por falta do numero de socios exigido 
no artigo antecedente. se fará nova convoc'tção declarando-se que 
a sessão s•3 effectuará com o numero de socios que comparecer. 

Art. 24. No domingo de Paschoa da Resurreição de cada 
anno, reunir-se-ha a assembléa geral afim de eleger a direct9ria 
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que tem de servir no anno seguinte, bem assim o coi1selho 
fiscal; podendo além disso havnt· tantr1s sessões da as;nmb!éa 
geral quantas a dir,~ctoria entendet· c 'nveuientes. 

Art. 25. Todas as vez~s que dez socio< quitos o rnqueror:Jm, 
será convocada uma reunião extr,l.ordinaria <la m·•sma a~S()Ill
bléa, desde que o; requerente> declarem o fim p:tt•n. que pedom 
a convocação; e no caso de recusa ou negligencia do pl'O<idento 
a convocação poder:i ser feita p:)los quo a requereram, os quaes 
declararão os motivos por qu·J a'>sim proc.~dom. 

Art. 26. Compete á assembléa geral: 
§ i.• Resolver sobre qualquer conllicto ontrJ a dir,Jctoria 

e os socios. 
§ 2.o Fazer as modificações quo for~m necessarias aos esta

tutos, sujeit mdo-as á approvação do Governo Imperial. 
§ 3. 0 'Eleger os membro.> d:1 directoria o do comolho, quer 

por extincção do mandato, quer por fallecimento, recusa, im
pedimento ou perdn. do cargo. 

§ 4. o Providenciar sobre tudo quanto não fór da competencia 
da directoria e do conselho. 

Art. 27. A' assembléa geral prestar:i contas a directoria do 
tres em tt•e; mez~s. 

CAPITULO VI 

DA DIRECTORIA 

Art. 28. A t!irect·Jria será com::osta dos seguintes membros: 
um presidente, um vice-presidrJnte, um 1° o um 2° Sflcretarios, 
um thesoureiro o um p!'ocurador. 

Art. 29. Ao presidente competo : 
§ 1. 0 Presidir as r<.mniões d t dir,ôctoria, tendo o voto do 

qualidade. 
§ 2. o Dirigir a ordem dos tra.balhos e d tr destin:J ao exp·J

diente. 
§ 3. 0 Suspent!er as w~ssÕ,)S fJU mdo se tornem tamul

tuosas. 
§ 4. 0 Rubricar todos os livros da sociedade, lavrando os 

competentes termos dll abertura e de encerram·mto. 
§ 5. 0 Ordmar a entrega da'l bon ~ficencias bgo qur:l forem 

re1olvidas pda directoria, 0 nos cas~s urgentes detet•minar por 
si dan.do logo cmta á directoria. 

§ 6. ° Convocar a as'lemblóa geral quando a directoria assim 
o deliberar. 

§ 7 .o Suspender a c1ualquflr membt·o da directoria .quando 
não proccdflr convflnientemonte nas sessões. 

Art. 30. Ao vice-presidente compete substituir o presidente 
em seus impedimentos ou falta~. 

Art. 31. Ao io secretario compete: 
§ 1.• Substituir o vice-presidente em sous imperlimentos. 
§ 2.0 Annunciar, pelos jornaes de maior circulação, as 

sessões da sociedade. 
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§ 3.0 Lavrar as actas das sessões rla directol'i:t e fazer a 
leitura dellas e do expediente. 

§ 4. • Redigir a corrospondencia da sociedade. 
§ 5.o Conservar em boa ordem todo o nrchivo da sociedade, 

n:ío deixando sahir delle papel algum sem mencionai-o no pro
tocollo para esse fim destinado, no qual passará o competente 
recibo, que será datado e assignado por <juom o levar. 

§ 6. 0 Lavrai: e assignar com o presidente as ordens de paga
mento. 

§ 7.o Cumprir todas as determinações do presidente. 
Art. 32. Compete ao 2° secretario subüituir o 1° nos seus 

impedimentos ou faltas, monos quanto á presidencia da dire
ctoria. 

Art. 33. Ao thesoureiro compete: 
§ f. o Ter em boa guarda todo o dinheiro, papeis e livros da 

thesour~ria. 
§ 2.o Arrecadar por si ou por preposto sou tudo quanto per

tencer á sociedade. 
§ 8. 0 Proceder á cobrança dos dinheiros pertencentes á 

Rociedade. 
§ 4.° Conservar em seu poder a quantia de 500$, para paga

mento da~ despezas m•dinarbs, e rocolher em conta corrente a 
um estabelecimento bancario de confiança da directoria as quan
tias excedentes. 

§ 5.• Converter em apolices da divida publica os fundos 
sociaes, quando a directoria assim o determinar. 

§ 6.o Apresentar nas sessões da assembloa geral um balan
cete do estado da caixa. 

§ 7.o Pagar todas as despezas ordinarias da sociedade, bem 
assim as beneficencias, quando tiver ordem escripta pelo fo 
secretario e assignada pelo pr·eúdente. 

Art. 34. Ao procurador compete : 
§ f.o Desempenhar com zelo e actividade todas as diligen

cias e commissões de que for encarregado pela directoria ou 
pelo pro;;idente. 

§ 2.° Cuidar do enterro dos socios fallecidos, bem assim do 
que de· termina a 2a parte do art. 6. 0 

Art. 35. Noimpedimenlo ou falta do presidente, do vice
presidente e do f o secretario, as sessões da directoria serão 
presididas pelo membro mais votado do conselho. 

CAPITULO VII 

DO CONSEJ,HO 

Art. 36. Haverá um conselho fiscal composto de 15 membros 
eleitos pela assembléa geral, o qual funceionará sob a direcção 
de um presidente e de um secretario eleitos pelos membros 
do conselho entre si. 
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Art. 37. Cumpre ao conselho : 
§ t.o Syndicar a respeito da idoneidade dos que forem 

propostos para socios. 
§ z.o Fiscalisar os actos da directoria. 
§ 3. 0 Informar sobre todos os pedidos de soccorros. 
§ 4. o Indagar do estado dos enfermos Roccorridos pela 

sociedade, de modo que n. directoria possa, quando fút· oppor
tnno, filwr cessn.r a bew·ficencia. 

§ 5.o Apt·' sentar annnalmentc a assembléa geral, por ocrn.
sião da eleiçfio da nom dit•ectoria, nm parecet· sobre os actDs 
da qne findott o mandato. 

§ 6.o Eleger d'entre os seus mombros as commissões que 
forem precis~s par:~. desempenho das obrigação< que lhes silo 
impostas nestes estatutos. 

CAPITULO Vlll 

DO ADVOG.\DO 

Art. 38. A sociedade terá um on mais advogados para o 
fim indicado no § zo do art. 3. o 

São deveres do advogado : 
§ t.o Prestar com prestozil. seu patrocinio a qualquer aocio 

que delle precisar, quer por solicitr\ção da directoria, quer 
por pediào do mesmo socio, <le,de qu ~ este provar que está. 
quite com a sociedade. 

§ z.o Informar mensalmente a diroctoria a respeito dos 
serviços que houver prestado, designando os nomes dos 
socios a quem prestou seu patrocinio e as causas que defendeu. 

CAPITULO IX 

DA DURAÇÃO E LIQ!JIDAÇÃO DA SOCIED,\DE 

Art. 3\:l. A duração da Rociedade será indeterminada, e sua 
liquid1ção só pod"rá cffectuclf-SIJ, além dos cn.sos especificados 
no Decreto n. 2711 do 1\l d~ Dezembt·o d' 1860, quando ella 
não puder satisfaznr os fins a qun se drostina. 

Art. 40. No caso do liquirbção a assembléa geral, especbl
mente convocada para esse fim, ckt:~rminarP. como ella deve 
ser fJita. 

Art. 41. Os presentes estatutos, depois de approvados pelo 
Governo Imperin.l, só poderão ser reform:tdos na conformidade 
do disposto no § 2° do art. 26. 

(Seguem-se as assignatura•.) 
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DECRETO N. 8619- DE 22 DE JULHO DE 1882 

Approva a reforma dos estatutos da Companhia do seguros m ,,itirnos o tcr
~-stros denominada- Intogridado~ 

A tt<'ntlendo ao que Me requ~reu a Companhia do Reg-uros 
mar i ti mos e terrestres denominada- Integridade, d "Vid:ttnente 
re t·c -cnl;c<la, e de conformidade com a Minha lmmr\iliaLa Reso
lução ile 15 do corrente mez, tomada sobre parecer <la Sec<;ão 
dos c\egocios do Imperio do Conselho de Estado, ''X1u·~·lo em 
Cons 1hn. do 26 de Janeiro ultimo, Hei por bem App1·ovat' a t·e
fot·ma de seus estatutos, doliber:~da em ses~ão rln ~•ssrmblóa 
geral da mesma companhia, effef'tU"l<h a 3 de Setet11bro do 
anno proxinw pass:ulo, menos a suppressão do art. 13 dos 
mesmos estatutos que, nos termo-: da Imperial Resolução de 
Consulta das S cçü •s reuni•bs dt•s Negocias do Imperio e da. 
JustiçJ. do Conselho de E~tado <le 18 de Janeit·o dn 1877, não 
cabe nas faculdades do Governo Imperial autorizar. 

André ,\ ugusto rle Padu:t Fleury, do Meu Conselho, l\IiRis
tro ,-. Ser.retal"io de Estado dos Neg,tcios dn Agricultura, Com
mercio n ObraR Public:1s, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janei1·o em 22 1le .Julho de 1882, 61• 
da Independencia <J do Imporia. 

Com a rubrica de Sua 1via:-;esbde o Imperador. 

Andre Augusto de Padua Fleury. 

Reforma dos estatutos da Companhia de seguros 
· maritimos c tcrr·cstt·cs ---lnt<•geillade 

O art. 1•- como está. 
No art. 2°, onde se diz 20, diga-se 30; o mais como está. 
Os arts. 3• e 4", como estão. 
O art. 5" substitua-se pelo seguinte: 
O fundll social será do ~.000:000:). rlividido em 8.000 acções 

de 1:000$ cada uma. · 
§ 1.• Serão omitlid:ts immediatarnento 4.000. 
§ 2 ° As restantoR 4.000 acçües sel-o-hão, por nrrw, ou mais 

vezes quando, por proposta da directoria, asRim fór determi
nado pelH. :~ssembló:t geral em qne esteja representado, pelo 
menos, um terço das acçõcs emittidas . 

. § 3.• Nas. er~lissõcs que se ~or<:m s11ccodendo serão prefe
r~dos, em prunetro Jogar, os accwmstas que não tiverem attin
g1do o max1mo mar ·ado no art. 14, paragrapho unico. 

§ 4.o Qualquer premio •1ue as acçües então produzirem será 
levado ao fundo de reserva. · 
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O art. 5·> substitua-se pelo seguinte: 
O ""nit" I df'l :t:- ,, <la ~n·,p-·nhi-, soe~á r! e f<:> o r, rio'~ .rJr rhs 

~;t:r~f)r;~ ;;rflit_tj-~~-. 

() a.!'l. 7'• :.;uf>~liLna-S'! prJrJ Sf~~11int(~: 
Sorupro ·JUO o e:cpital fúr dcs,·alc[•r~o. em virtud~ dr perdas, 

fará a directoria novas chamadas nus Jornaes <!c m:uor enrso e 
com anticipa\-iio do 15 dias, de fórmrt que nunelt deixe ,Jp o:l:is
tir 10 ''/o do capital emittido. 

O art. So substitua-se pelo seguinte : 
A f<tHa do entrada de qual·jtHlr prestação de capita~ •. elw.

mada conformo se estipula no :u·tig-o antecedente, s•t,'Cll:t o 
accionista. além da satisfação della, mais (, multa m'lnsal de 
5 "/o da stÍa imporl•mcia ou :i pena do commis~o, a m·l~i .. rio ~a 
dircctoria, c o 'lll'' produzir a multa ou o commtsso sar 1 credt
tado no fundo de ;·:~serva. 

O art. 9> substitua-se pelo seguinte: 
A dirllctoria, 'l'''ndo j11!rmr r,pport•Jno, po:le~a <:m:: ~'l::ar, 

tr!rnp'Jl'ti!'Í"- '''1 pror·! "'.nrmt -rn'lntrJ, m'ltarl'l do ('apitfl.lrwcl'ndo e 
o fuu<lr> rlrJ rr,sr,rva '"" titcllrn ri· divid<~. [JIJbli•'a naeio J<·l, !lm 
hilhetr!'l elo Thesotu·o Naci,mal •1 0m let~as hypothecur: ts de 
bancos de credito l'eal, <[110 gozem do elevado credito. 
. Paragr.1pho uni co. Qualque>r '}nantia que existir em caixa, 
superior a 500$, ~Jra depositad:t em um banco, á es~olha da 
directoria, em conta corrente ou por letras. como clla entender. 

O art. 10 substil,Ja-s'l pelo sn.guinte : 
A eomp:>nhi:t pu le;·:í emprestar, sob caução d·~ titnlos da 

divid' pnblicfl. nuc\nnfl.l. de ditos da Província do Rio de .Ir neit·o, 
acções do banc0~. bilhetes do Thesonro, metaes amoedados, 
letras de bmcos c letras hypothecarias do bancos de credito 
real, até 80 o /o rle seu capital re clizado c o fundo de 1'r·serva, 
comtanto quo cst:u; operações não tenham prazo supcricr a seis 
mezcs. 

O parag-rapho unico substitua-se pelo seguinte 
Na reali1.ação destas operações far-so-ha sempre uma pru

drmte reducção no valor por <[UC estiv<!rem cotados na praça os 
tituloR mencionaria", para garantir os emprestimos, devendo a 
directoria fazer rr:forçar as cauções sempre que assim o en
tender. 

O art. 11 como o9tá. 
O art. 12 substitua-ao pelo seguinte : 
Dos lucros verificados em cada semestre, deduzir-se-ha 10 ofo 

para fundo de reserva, cessando ossu, reducção, logo que este 
fundo haja attingirlo a som ma igual do capital realizad'l. 

Parag-rapho uni co. A dírectoria pode rã tambem dod•1zir dos 
lucros semestraes, conforme suas forças, uma porcenta,!~em que 
será escriptumda sob o titulo do - lucros não distrib•d.ios -
para melhorar ou constituir os dividendos, bem como oc,~orrer 
á satisfação de compromissos sociaos, toda a vez q uc :1 mesma 
directoria o julguo opportuno. 

O art. 13 supprima-se. 
O art. 14 (que p:1ssarã a 13) como está. 
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No al·t. 15 (<1ue passará a 14) substitua-se a p:tlavea - em 
-pela -do qual'enta -;o mais coiuo e;;t:í. 

O art. -10. (que passarà a 15) ~ubstitua-se pelo Hoguinte : 
A transferoneia das acções see~i feita pot· t"rmo em livro es

pecial, obrig-ando-se os eoncossionarios pda responsabilidade 
dos cedente.-;. 

Parag-rapho unico. Os toemos do tmnsfercneias devem ::cr 
assig-nados pelos cedentes c cessionarios c por um director da 
companhia. 

Os arts. 17 e 18 (que l'assaeão a ser Hi c 17), como estão. 
O art. 19 (que passará a 1R) substitua-se P'lo seg·uinte : 
Cad.t rlnas acções d.lo direito a um voto. mas nenhum accio

nista, ainda como procundm· <ie outro, poderá ter mais de 
20 votos. · 

Os m·ts. 20 o 21 (•lue p:1ssarão a iDe 20), como estão. 
No at•t. 22 (que passat•á a 21), depois da palavra -votos

dig-a-se- ou por nccb.mação -; o mais como esl:i. 
O art. 23 (que passará a 22) substitua-s' pelo -oguinte : 
A assemblea geral se reunirá ordinari3mente uma vez por 

anuo, no mez de Julho, p~ra lhe ser apresentado o relataria 
da direetoria e parecar sobre o m"smo tio conselho fiscal, tJUO 
serão publirados em um dos jornaes de maio1· circulação, tres 
dias, pelo menos. antes do marcado pam a reunião. 

Paragrapho unico. Em seguida á apresentação do relatorio 
da directoria e parecer do conselho fiscal, serão estes Silbmet
tidos á approvação da asscmbléa geral, podendo os accionistas 
exigir todm; as informações quo julgarem precisas para escla
recer o seu voto, procedendo-se tn.mbem á eleição da directoria, 
sendo necessario. 

Os arts. 24, 25, 2G, 27 e 28 (rlue passarão a 23, 24, 25, ~6 e 
27) como est;1o. 

O art. 20 (que passará a 28) substitua-se polo seguinte: 
Todo o aecionista pódo fazer parte da assemblea ger<ll e dis

cutir, mas para votar é indispensavel quo c;o ache inscripto 
nos livros da companhia, pelo Hlenos, tres mezes antes da 
reLtnião da assombléa geral. 

O art. 30 (que P'~ssrwá a 2\1) snbstiLua-so polo scgninto: 
A companhia será administr:vh por Uimt diroctoria com

posta de cinco accionistas, que possua cada um dez ou mais 
acções, durando o seu mandato tres anuas e podendo ser re
eleita. 

Paragrapho unico. Na falta ou impedimento de qualquer 
t'!elles, como do art. 35, os que estiverem em exercicio cha
marão pll.ra o substitui!' um accionista que tenha as acções 
nocesHarias para e~ercer o lagar até :i reunião da assembléa 
geral, a •1ual por eleit;ão preenche1•á a vaga ou vagas que 
assim se houverem dado. -

O art. 31 (•JUC passará a 30) como esta. 
No art. 32(que passara a 31), onde se lê-50 ·. zr-~.;_ 

o mais como esta. .-:r- \OTHrC -·-:·. 
O art. 33 (que passara a 32) .' \~ \.. · 1 ·j DA n '· .. 
O art. 34 supprima-s3. ~ v44:: '· 

'-<-~ . ~-
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No art. (35 que passara a 33), depois das palavra;- pelo 
presidente o s•~cr'ltario da direetoria- acrescente-se- bem 
como q uaesqnor documentos e pa['ois o os titulos cl 1s acções-, 
o mais como ost:i. 

Os arts. 36, 37 e 38 (que passarão a 3!, 35 e 36) como estão, 
menos a refcrenci . do art. :n onde diz -no art. 18- leia-se 
-17. 

O Mt. :39 (que pas1nr:i a ~17 ) substitua-se pelo s0guinte: 
Haverá. um conselhq fiscal composto de cinco accionistas 

possuidores d" dez on mnis acçõcs cada um, e cujas funcções 
durarão treH a1mos, porlcndo ser reeleito dons dos seus mem
bros. 

Este conselho fiscal será constituido na occasião e pela 
mesma fórma estabelecida para se eleger a dir:•ctorh, podnndo 
os accionistas simultaneamente levar á mesa ceduJa, rotuladas 
para os dons fins, ns quaes serão lançaclas separadamente nas 
urnas respectivas. 

São attribuições do conselho fiscal : 
1.0 Poder exigir a apresontação de todos os livros e papeis 

da companhia as vezes 'luc julg.tr necessarias para os verificar, 
bem como pedir todas as e"plicações a directoria, afim de oppor
tunr<.mente fundr<.r o seu varncer. <[Ue será impresso e r<.nnexo 
ao rela.torio. 

2. 0 Examinar os balanços semestraes antes de serem re
mettidos ao Governo. 

3.° Funccionar com trr•s membros. 
4.0 Dar voto nr<.s questõos nm que pela <lirectorin. fôr consul

tado. 
5.o Na falta ou impedimento, como do art. 35, referente á 

directoria, de qualtner de seus membrus, proverem os demais 
a vaga, pela fôrma provista para a dos membros da directoria. 

O art. 40 (que passará a 38) substitua-B<l pelo seguinte 
A companhia não poderá segurar em um só navio a vela 

mais,de 2 ''/o de seu cr<.pilal emittido e 4 "/0 em vapores. 
O art. 41 (quo passara a 39) substitua-se pelo seguinte: 
Nos seguros terrestres não podara a com;•anhia segurar em 

cada casa ou armazem particular mais de :! 1/2 °/,, de seu capital 
emittido, ficando 'lS Alfandegas 'l trapiches, hem como o 
maximo mareado par:t o se.~·uro marítimo, :to prudente arhitrio 
da direc to r ia. 

Quanto ao seguro terrest!'e d" mercadorias em transito, nada 
se determina pela. impossibilidade delles se oll'erecerem de 
grande valor. · 

Os arts. 42,43 e 44. (que pas<arão a 40, 41 e 42), como estão. 
Os arts. 45, 46~e 47 supprimam-se. 
Art. 43. Os títulos actuaes das acções serão recebidos dos 

respectivos accionistas, dando-se-lhes em troca outros, repre
sentando uma acção, por cada cinco das primitivas. 
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Art. 44. O c~pital re:~liza<lo correspondentfJ a 15 °/o, que 
tom de ser entr-egue aos accionistas, em virtndo da presente 
reforma de estatutos, só lhes será di-;tri!JUido devois que 
hajam sido liquidados os seguros uffectuados ató á data da 
reforma. 

Art. 45. Fica a dil·ectoria áutorizada a requerer ao Governo 
Imperial a approvação destes estatutos e a aceitar as modifica
ções <JUe lhe sejam feitas. 

Rio de Janeiro, 3 de SetemlJro de 1881. (Seguem-se as as
signaturas.) 

DECRETO N. 8620 - DE 22 DE JULHO DE 1882 

• Couccdo Jl':Ívileg_io a João Frederiw Maclaren para o systoma do tachas 
para vaporação no vaeuo. 

Attendendo ao que Me requ<'reu João Fr,•derico Macbron, e 
do conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da 
Coróa, Soberani,, e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder
lhe privilegio para o systema de tachns p;>m 'aporação no 
vacno, que ullegou ter inventado, o cuja ,les<'t'ipc;:Io o desenho 
depositou no Archivo Publico, com a clansnb. do 'iue sem o 
exame prévio do referido system~1 não ser:, effectivo o privi
legio, ce'<s~ndo a P" tento nos casos provistos no art. 10 da 
Lei de 28 de Agosto de 1830. 

Andt•é Augusto de Padlln Flelll'y, do l\11\n Cmtselho, 
Ministrn "Secretario ele Estaclo dos Nog-o•·ios da Agl'ic,Iltura, 
Comrnercio e Obras Public:ts, assim o l,•nha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio ele .Janeiro em 22 de Julho 
de 1882, 61 • da Indepondencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua MagestadcJ o Imperador. 

Andre Augusto de Padua Fleury. 
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DECRETO N. 8621 -DE 2!3 DE .JULH'l DE 1882 

Marca a hora em 'JUC rlcrc111 comepr a< con'orenci:ls do Supremo Tribunal 
do Jus·jra. 

Attendendo ao que rcprc~cntou o Conselhoi•·o Presidente do 
Supremo Tribunal do .Justiça, Hei por b"m De"rotar que as 
confm·encias do mesmo Tribunal comecem ús 10 hor:tY d:t 
manhã, revogadas as disposições em contrat·io. 

João Ferreira de Moura, do 1\hm Conselho, Ministro o Secre
tario de E'tado dos Nego"ios da Jnsti~a, assim o lenha enten
dido e faça exeentn.r. P:1bcio do Rio de .Janeiro em 28 de 
Julho do 1882, 61° da Ind<)pondenci[l. e do Imperi>J. 

Com a rubrica do Sua Magestade o Imperador. 

J o{ío Fe1·reit·a de 11.[ oto·c.. 

DECRETO N. 8\i22 - DE 28 DE JULHO DE 1882 

Proroga. o prazo marca1lo na dan::nla ía d:u que haix~tram t'Oiu o Decreto 
u. 80J.'f.llo ~H 1lc ~Tarc;n do IB~U. 

Atten•lendo ao •tue l\lc rerpiet"eti a Cl'mpanhia engenho c•Jn
tral de llracuhy, Hni por br~m l'rorogrtr pot• tres m"zes o prazo 
de seis, <JUC lhe foi marcado na clansub i" das que bai
xaram com o Decreto n. 8054 de 24 de Março de 1881, para 
submetter á 11pprovação do Gov"rno o plano o ol'çamrnto de 
todas as oht•as pt·ojr~ctadaH, os desenhos dos app:1relhos, a tkscri
pção dos procosf'08 empregados no fabrico de assacar c os novos 
contratos que celebrar com os proprietados agricobs, plan
tadores e fornecedores de clllna. 

Andro Au~usto <I e Padua Flem·v. do Meu Conselho, 1\Iinistro 
c Socr·etrtrio de Est :d'J rios Neg-ocios da Agricultura, Commcrcio 
e Obras Publicas, assim o t•)nha enlendido e faça executar. 
Palacio do Rio de hneiro em 28 de Julho de 1882, G1° da In
dependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestado o Imperador. 

André A!t!Jttsto de Padtta Pleury. 
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!'ECRET.O N. 8G23- DE 28 DE JULHO DE 1882 

Appror;'. os csl:tlulos da Socio,Jado do Soccorro< Muluoc-LHiz de Camõcs. 

Atten•londo ao que roquercu a directoria da Soeiedade do 
Soocorros Mutno.o; Luiz de CamiJes, n Conformaitdo-mo com o 
parecer da Sr.cção dos Ncgocios do lmpcrio <lo GonR<'lho do 
Estado, c:xarado em Consulta de 10 J,, Junho ultimo, Hei por 
bem A:tprovar os estatutos da mesma sociedad<~. 

Qna· s•1uer alterações que se fizerem nos dito~ estatuto~ não 
poderão ser postas em exncnção som prória a)>provac;ão do 
<1overJOo Imperial. 

Pedro L·,ão Vell 1so, do Meu Conselho, S"nad'H' <lo lmporio, 
Minist:o e SJcretario de Estado dos Negocios do Imp!!ri''· assim 
o tenha 'mtendirlo e façt executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 28 de Julho de 1882, 61o da lndopendencia e do lrnperio. 

Com a t•ubriea de Sua 1\bgestadu o Imperador. 

Ped1·o Let7o V clloso. 

·Estatutos tla Sociedade uc Soecol'l'OS Mutuos 
Lu ir. de Camões 

CAPITULO I 

DA OHGANIZ.\ÇÃO E FINS DA ROC!>:DADE 

Art. L'• A Sociedade de Soccorros Mutuo.;-Luiz d:J Camõns, 
fundadc1. n<t cidatle do S. Sebastião do Rio do Janeiro, onde tora 
a sua r cJe, em 10 de .Junho do 1880, será composta rh illiwi
tado ll•ttnero de s >cios de qualquer naciorl:l!idade, dnsdo quo 
se achem nas condições prP-scriptas nestns est<1tntos. 

Art. ~.o O titulo da sociedade, homenagem presbda, por 
occasi:' o dos festejos do tri-centenario, ao p,·incipo dos poetas 
portugu•Jzcs, Luiz de C nnões, será immutavd, plll'a qu" fique 
perpotn~da a memoria da sua t'undação o a uo seus fundi dores. 

Art. :l. 0 Os fins da sociedade siio os seguintes : 
§ .1. 0 Soccorrer aos seus soei os quando. por enfermos ou 

invalido~, fiquem impossibilitado3 rlc trabalhar. 
§ 2.o ConcGrrin·para o funeral dos qun faL~~.c··-~·· .. 
§ 3. o Soccorrer com uma pensão ás vilw.t!s opNitl~~•nenores-;··' .. 

legítimos ou legitimados, dos sociosfll~~l\g\;\l ·.~!/I n,1 (!4 ·.· ... , 
{,' {-) 1!,., \t · . ..,, 
\ 

•. (' ·, l·.) 
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CAPITULO li 

D,\ ADMISSÃO BO'l SOCIOS 

Art. 4. 0 Ptwa s<•r admittitl• c<mo socio desh sociedade 
exig~~-se : 

§ 1. o Est<tr no gozo de pel'f·lita saude, ,. não ter d •feito 
physico, nea1 mol<Jstia chronica, ou incur:wel, •1ne no futuro 
possa allegar como prova de impossibilidade para tral.ulhar. 

§ 2.o Nüo ser menor <le 15, nem tuaiot• elo 50 annos. 
§ 3. 0 Exercer occupação h •nesta, d'onde tiro ,,s moiPs de 

subsistencirt., ser de condição livre e morigerado e não csbr 
pronuneiado. 

§ 4. 0 Ser proposto p t• um soci•J no gozo de todos os seus 
direi tos sociaes. 

§ 5.o Res1dir nesta Cü,·te, seus al'l':J.htld••s, ou na cidade de 
Nicthoroy, dentro dos limites percorridos pela~ linhas do carris 
urbanos. 

Art. 5. o A proposta será feita de accordo com os !:i!:i 1" a 
5° do art. 4°, declarando-ge nella o nome, idade, nacionalidade, 
estado, profissão e rlJ~idnnci:~ do proposto, e virá assignada 
pelo pl'Oponente, quo )JOt' elb ficat';t t•cspousavd, ou a sou 
rogo. 

Pat·agraphq uni co. As propo~tas do menrH' >S de 21 annos 
devem ser acompanhadas ele declaração e~cripta de sew< p~is, 
tutore> ou cumdoJ•es, rh que cothent<nn n t propost:t c so re.;
pons:tbilisam pelas obrig:tções pocLmiarias <'los ditos nwnoJ'OS. 

Art. 6. o Lida a pi'Opo.;ta om s JS:i:1o do eonselh '• H··r:i. ro
mettida :i. commissã·1 r 'spectiva, 'luo subr" olln. dar;i Sll<l pa
recer na sessão snguinte, e, hgo quo sej·t appro'.';td 1, o 1o sn
cretario expedirá officio d' com<nnaicação ao socio proposto, 
devendo este entrar para os cofres ·;ocians, no pt·azo ,!<J :~o dias 
e sob pena do ficar a propostt sem off.Jito, eom a importancia 
da joia e diploma. 

CAPITULO IIl 

DA CLASSIFICAÇÃO, .TOlAS, MENSALIDADES In 1\E~IISSÕEB 

Art. 7. 0 Os socios dividem-se em seis classes: funrladores, 
contribuintes, remidos, benemeritos, beRemcritos-disti netos n 
honorarios. 

§ 1. 0 São socios fundadores todos OH que se inscreveram até 
á data da fundação da sociedade e e~tiverem <J.Uites até ao dia 
30 de Setembro de 1880. 



ACTOS DU i'OIJEII EXECUTIYO 

§ 2. ° Contribuintes são os que, tendo de 15 a 50 annos de 
idado, entrarem com a joia d<l 5$ o contribuírem com a men
salidade de 1$, p~1ga em trimestres adiantados, além d·t quantü1 
de 2$ pelo diploma. 

§ 3. 0 São remidos aquelles que contribuírem de uma só vez 
com a quantia de 80$ até a data da approvação destes estatutos 
pelo Governo Imperial, ou com a do 150$ d'ahi em diantfJ, além 
da importancia do diploma. 

§ 4. 0 Benemeritos são os que tiverem proposto 40 socios, 
desde que estes hajam realizado o pagamento de suas j:Jias; 
os que servirem no conselho administrativo durante tres 
annos consecutivos ou int·'rcllados, comparecendo a 56 
s.essões ; os que1 fizerem {L sociedade donativos na importancit1 
de 300$ em dinheiro ou em valores, por parcellas on de uma 
só vez; os que passarem beneficios a favor da sociedade o f\UC 

estes produzam a quantia de 1:000$000. 
§ 5.• S:erão benemerit~s-distinctos aquelles que, depois de 

já terem adquirido o titulo de benemeritos, prestarem novos 
serviços dos enumerados no paragrapho antecedente. 

§ 6. 0 Socios honorarios s<'rão aquelles que, não fazendo 
parte da sociedade, lhe hajam prestado relevantes s~rviços e 
tenham por isso merecido essa distincção. 

Art. 8. o Os socios h:morarios gozarão de todas as preroga
ti vas concedidas nestes estatutos, quando tenham satisfeito, não 
só o disposto nos§§ 1° a 5° do art. 4o o nos arts. 5• c 6•, 
como tambem no§ 2° do art. 7•, excepto no que diz respeito 
a joia, qae pagarão si o quizerem. 

Art. 9. 0 Os socios fundadores poderão remir-se, em qual
quer tempo. entrando <~om a quantit\ de 20$, e os contri
buintes tambcm o poderão fazer do accôrdo com o§ 3• do art. 
7°, levando-se-lhes em conta 50 °/0 das mensalidades pagas 
sem interrupção, devendo nessa occasião estar completamente 
quites de obógaçõas pecuniarias ou compromissos. 

CAPITULO IV 

DOS DIREITOS DOS SOCIOS 

Art. 10. Todo socio, excepto o honorario, tem direito : 
§ 1.• De votar e ser votado para os cargos electivos. 
§ 2. 0 De tomar p1rte nog trabalhos das assembléas gcraes, 

discutindo, appro~rando ou rejoitando. • 
§ 3.o De ser dispensado do pagamento de mensalidades, 

quando se ausenbr da Côrte, si assim o requerer;· devendo 
participar o seu regresso no prazo de 30 dias, cont:J.do da data 
em que houver chegado; e os qtie o não fizerem ficam sujeitos 
ao que dispõe o § i" do art. i4. 

§ 4. 0 De apresentar ao conselho administrativo ou á asscm
blóa geral qualquer queb:a ou reclamação, quando se julgar 
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offendido em seus direitos do socio, por si ou por outros ao
cios, por meio de officio, em termos comedidos c urbanos, ou 
verbalmente em assembléa geral. 

§ 5.0 De passar de uma classe para outra, desde que d'ahi 
não resulte pre.juizo para a sociedade. 

§ 6. 0 De deshgar-se da sociedade, por meio de communicação 
escripta, dirigida ao presidente do conselho administrativo. 

· § 7. 0 De usar nas reuniões da sociedade, no recinto do res· 
pectivo edificio ou em commissões, das medalhas ou distin
ctivos que lhe forem conferitlos pela sociedade. 

§ 8. 0 De requerer ao pr,,sidente do conselho administra
tivo a convocação da assembléa geral, por meio do requeri
mento assignado por 10 socios quites, declarando nelle os 
motivos da convocação, a qual não lho poderá ser negada pelo 
presidente, nem demorada por mais de 15 dias, sob pena de ser 
ella feita legalmente pelos requerentes. 

Art. 11. Não poderão votar, nem ser votados para os cargos 
elcctivos da sociedade : os socios enfermos ou invalides, que 
estiverem percebendo soccorros dos cofres sociaes ; os socios 
honorarios, e:xcepto os comprehendidos HO art. 8°; os menores 
de 18 annos; os aus'lntes que não tiverem participado o sou 
regresso ; os que estiverem em debito para com a sociedade 
por dinheiro pt•ovenionte do boneficio ou qualquer outro desta 
natureza ; os empre~adoa ou agentes da sociedade, quo ddla 
perceberem vencimentos sob qualqu li" titulo, e os que não se 
acharem quites. Os analphabetos só pode1·ão votar. 

Art. 12. Os socios quites, que tiverem um anno de estabi
lidade na sociedade e se acharem desembaraçados de todos os 
compromissos, de qualquer natureza que sejam, contrahidos 
para com ella, o que tenham proposto um socio c que este realize 
o pagamento da joia, tem direito: 

1. o Aos soccorros estabelecidos no art. 15; 
2. o Ao funeral, de accôrdo com o art. 18; 
3. 0 A legar uma pensão, na fórma do disposto no art. 20. 
Paragrapho uni co. Ficam isentos da obrigação da ultima 

parte deste artigo, que trata da admissão de um socio, os socios 
existentes antes da approvação destes estatutos pelo Governo 
Imperial. · 

CAPITULO V 

DOS DEVERES E DAS PENAS DOS SOCIOS 

Art. 13. E' dever de todo socio, excepto o honorario 
§ Lo Pagar as suas mensalidades por t~imestres adinn~ 

tados e a importancia do seu diploma. 
§ 2. 0 Estar quite com as suas contriboições, considerando

se apenas como tal os que deverem menos de 30 dias de men .. 
salidades, excepto no f o trimestre do anno social. 
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§ 3." Comparecer ás assembléas geraes, devendo portar-a& 
com o devido respeito. 

§ 4.° Commumcar, pur escripto, à sociedade quando mudar 
de residencia ou de estado, e bem assim o seu regresso quando 
ile tenha ausenLado. 

§ 5. • Dirigir-se, por escripto, ao conselho administrative, 
quando pretenda alguma cousa que entenda com os interesses 
mutuos da sociedade. 

§ 6. o Prestar os seus serviços á sociedade, aceitando e exer
cendo com zelo e dedicação o cargo ou commissão para que 
fór eleito ou nomeado, só podendo escusar-se por motivo jus
tificado, ou no caso do reeleição. 

§ 7. o Concorrer para o engrandecimento da sociedade, por 
meio da acquisição de socios, ou por outro qualquer que esteja 
ao seu alcance. 

§ 8.• Ministrar ao conselho o auxilio de seus conhecimentos, 
a bem da sociedade • 

§ 9.• Respcita.r e cumprir as disposições dos presentes esta
tutos o as do regimento interno da sociedade. 

§ 10. Concorrer para. a boa ordem e harmonia dos socios no 
recinto da sociedade, dispensando-lhes a maior delicadeza no 
tratamento. 

Art. 14. Pedem os direitos de socios: 
§ 1.0 Os que deixarem de pagar as suas mensalidades durante 

11eis mezes podendo, porém, requerer ao conselho para etfectuar 
o pagamento de seus atrazos, e para ser attendido deverá achar
se comprehêndido nas disposições dos §§ 1•, 3o e 5° do art. 4° e 
só poderá receber soccorros seis mezes depois de haver realizado 
a quitação. 

§ 2.• Os que extraviarem dinheiro, moveis ou objoctos per
tencentes á sociedade, além do recurso, que fica salvo á mesma 
sociedade, de havei-os judicialmente. 

§ 3.o Os que forem condemnados por crimes contra a honra, 
a vida, a propriedade e os bons costumes. 

§ 4.• Os que tiverem sido admittidos por informações inexa
ctas, e sem os requisitos marcados nestes estatutos. 

CAPITULO VI 

DOS SOCCORII.OS EM GERAL 

Art. 15. Quando a sociedade possuir um fundo permanente 
de 20:000$ estabelecerá uma beneficencia mensal de 20$ 
para·o socio que, um anno depois do pagamento da sua joia, 
achando-se quite não só das mensalidades como de qualquer 
outro compromisso que tenha contrahido para com a sociedade, 
ficar impossibilitado de trabalhar por molestia. Esta benefi
cencia será. de 25$ para os benemeritos ·e de 30$ para os bene
meritos-distinctos. 
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Art. 16. Os socios que, por desastre, avançada idade, mo
lestia physica ou moral, se tornarem invalidas c não possam 
angariar os meios de subsisteRcia, terão direito a set• S()Ccm·
ridos com uma pensão mcns li, a qual sed. de 15$ para' os 
contribuintes ou remidos ; de 20:? pal'a os benemeritos, c de 
25$ para os benemcritos-distinctos. 

Paragrapho unico. As beneficencias de que trata o art. 15 
serão pagas por quinzenas, sendo a i a adiantada, e levadas fi re
sidencia dos socios, si elles morarem dentro dos limites per
corridos pelos carros das companhias fct-ro-carris urbanas, na 
Côrte ou na cidade de Nictheroy. 

Art. 17. Para tm· direito a beneficencia o sacio nas con
dições dos artigos antecedentes deverá requerer ao presidente 
do conselho administrativo, designando na petição : a rua c 
numero de sua residencia ou estadia, e juntando o recibo do 
ultimo trimestre, pelo qual mostre e~tar quite com a so
ciedade. 

Art. 18. Ao sociu que fallecer quite com a sociedadé se lhe 
fara o enterro na importancia de 50$; si, porém, a Rociedade 
não tiver em tempo sdencia do fallecimento, scra a dita 
quantia entregue á viuva, filhos, pais ou outra pessoa idonea, 
caso a requeiram, no prazo de oito dias, contarlo da data do 
fallccimento. 

Art. 1\J. Quando a sociedade possuir um fundo permanente 
de 150:000$, representados por apolices da divida publica, 
abrir-s~>-hão as pensões de que trata o artig-o e paragrapho 
seguintes. No caso dos juro~ das apolices nã') chegarem para 
o pagamento integral das pensões e.~tabelccidas, sofft·erão est1s 
rateio. srJgundo as suas categorias. 

Art. 20. As viuvas ou filhos menores, legitimos ou legiti
mados, dos socios que, cinco annos depois de effectuadas as suas 
entradas, não tiverem recebido beneficencia o acharem-se 
quites com a sociedade, requererem, junt~ndo o ultimo recibo ou 
documento provando o alle~ado, e VIverem honestamente, 
terão direito, a sua escolha, de uma só v.,z, :i quantia de 100$, 
si os fallecidos socios forem contribuintes ou remidos; de 120$, 
e i forem benemeritos; de 150$, si forem benemeritos-distinctos; 
ou mensalmente ás seguintes pensões: de 10$ para as dos 
socios cantribuintes ou remidos; de 12$ para as dos bene
meritos; de 15$ para as doq benemeritos-distinctos, sem onus 
algum de mensalidade. 

Paragrapho unico. Na falta da viuva, as pensõM que acima 
fic<m estabelecidas serão concedidas repartidamente entre os 
filhos e filhas, legitimas ou legitimados, do sacio fallecido, sendo 
para aquelles até á idade do 15 annos, e para e'tas até á de 21 
e emquanto se conservarem solteiras. Est<s pensões transmit
tir-se-hão ainda repartidamente, entre os irmãos, por morte de 
um ou mais dos instituídos, aos irmãos sobroviventns. e 
C<'>sal'ão dPsde que attinjam á idade marcada nestes estatutos, 
mudarem de estado ou falleça o ultimo pensionista. 

Art. 21. A beneficencia a que o sacio tiver direito sera paga 
pela commissão hospitaleira, que a levaró. ao domicilio do 
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socio ou a algum hospital em rrue ell'l esteja, si fór isso 
permittido, quaHdo rr:sida doutro dos limitos estabelecidos no 
§ 5° do ar•t. 4•, ou semi. paga a famili:l. do beneficiado, quando 
este assim o roqueret·. 

Art. 22. O socio que, por motiro de molestia, tiver de mudar 
de clima recebera, de uma só v:•z, tl'PS mezes adiantados de 
beneficencia, si assim o rCJqueret·, juntando n.ttestado medico. 
Esta beneficencia só poderà sor novamente concedida seis 
mezes depois, si fór outra vez requerida e provada a molestia 
por attestado medico e a juizo do consdho administrativo. 

Paragrapho unico. Esta beneficencia será concedida unica
mente ao socio que tiver de re tirar-sP. p:tra o estr.mgtliro ou 
para alguma das províncias do Imperio. 

CAPITULO VI! 

DO CAPITAL DA SOCIEDADE 

Art. 23. O capital da sociedade, que será illimitado, divido-se 
em fundo permanente e disponível. 

§ f. o O fundo permanent•J se comporá dn tudo o que constitue 
o patrimonio da societbde, como sejam apolices, moveis o 
qnaesquer outros bens de seu uso e gozo, os quans serão in
alienaveis. 

§ 2. 0 O fundo disponível será formado do producto das joias, 
mensalidades, diplomas, beneficios, donativos, CJ, P.m geral, de 
toda a importancia que se arrecadar durante o anno admi
nistrativo, devendo o conselho conservar em mão do the
soureiro sómente a quantia necl)ssarb para fazer facn aos 
compromissos sociaes, e converter em apolices o excedente ou 
recolhel-o a um estabelecimento b:tncario de reconhecido 
credito, à escolha do conselho, não podendo delle lançar mão 
o m~smo conselho senão quando a receita não comportar a 
despeza e haja necessidade urg-ente de sathfazer compromissos 
sociaes , e precedendo autoriz:tção da assemblea ~eral, con
stituida como nos casos ordinarios marcados nestes estatutos. 

§ 3. 0 O fundo pormanente só poderá ser alil)nado em caso da 
dissolução da sociedade e si a isso annuit• dous terços dos 
socios quites, constituídos em assembléa geral convocada espe
cialmente para esse fim. 

CAPITULO VIII 

DA ASSEMBLEA GERAL 

Art. 24. A assemblea geral, que é a reumao de socios 
quites em numero sufficiente para ser ella constituída, na 
fórma das disposições destes estatutos, reune-se ordinaria
mente tres vezes por anno e extraordinariamente todas as 
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vezes que o bem social o exigir e seja convocada pelo con
selho, em virtude de deliberação sua ou a requerimento de 
socios, de conformidade com estes estatutos. A assembléa se 
julgara constituída desde que se achem reunidos 40 socios 
quites, precedendo annuncio por tres dias consecutivos nos jor
naes de maior circulação ; quando, porém, fôr convocada para 
tomar contas ao conselho ou para fazer altoraçõos ou reforma 
de estatutos será necossaria a presença de üO socios quites 
pela primeira vez, e do 40 pela segunda, si nessa segunda 
reunião os membros do conselho administrativo estiverem 
em minoria. Não estando em minoria, far-se-ha terceira con
vocação, annunciando-se com tres dias de antecedencia e 
todos os dias, nos jornaes de maior circulação, que a assemblóa 
geral ficará constituída com qualquer numero de socios que 
comparecer, e declarando-se nos annuncios os fins da reunião 
com toda a individuação e clareza. 

Art. 25. A assembléa geral é a autoridade soberana da 
sociedade, e como tal compete-lhe conhecer e deliberar sobre 
todos os negocies sociaes, de accôrdo com estes estatutos, 
resolvendo as duvidas do conselho, que ó seu delegado, e pro
videnciando sobre os casos omissos. 

Art. 26. As assembléas geraes serão presididas por um pre
sidente eleito ou acclamado na occasião, o qual convidará dous 
socios para servirem de 1° e 2° secretarios, e dous para escru
tadores quando se tratar de eleição ; não podendo fazer parte da 
mesa os membros do conselho que estiver servinào, ainda mesmo 
os que não h[\jam completado o anno de exercício, os da com
missão de exame do relatorio, nem os empregados da sociedade. 

Art. 27. As assembléas gera.es ordinarias terão logar: a f a 
na 2" dominga do mez de Julho de cada anno, a 2"' no maximo 
intervallo de 15 dias, e a. 3a na. f a dominga de Agosto. 

§ 1. 0 Na 1 a assomblóa geral será apresentado pdo presidente 
do conselho o rclatorio o o balanço geral, e em seguida se 
procederá á eleição de um:t commisaão, composta de tres 
membros, á qual o conselho é obrigado a ministrar os dados 
necessarios. para sobre ell''S dar parecer. 

§ 2. 0 A' 2" assombléa geral compete ouvir a. leitura do pm·e
cer da commissão eleita na sessão anterior, o qual será discutido 
e votado, bem como o relatorio o o bt\lanço; tomar conhecimento 
de qualquer reclamação, proposta. ou indicação dos socios, e 
eleger o conselho administrativo, que será composto de 26 
membros, inclusivo o thesoureiro, que será eleito directamente. 

§ 3. 0 A 3a assembléa geral realiza.r-se-ha para a posse do 
novo conselho e entrega dos diplomas de socios bencmeritos, 
bencmeritos-distinctos e honora.rios ; não so podendo na dita 
reunião tratar d11 assumpto alheio ao acto a que olla é destinada. 

At•t. 28. E' da competcncia da assembléa geral: 
§ f.o Deliberar sobre a alteração dos estatutos, regimento 

interno e collocação dos fundos sociaes. A alternção dos esta
tutos, porém, fica dependente da. approvação do Governo Impe
rial, emquJ.nto estiver em vigor a legislação actu~l sobre 
sociedades anonymas. 
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§ 2. 5 Conhecer e resolver sobre qualquer duvid'l quo se 
suscitar entre o conselho o os socios, e sobro os recursos que 
estes podem interpor de qualquer decisão do conselho que enten
derem contraria aos reus direitos; assim como sobre as duvidas 
que occorrem nas sessões das assembléas geraes. 

§ 3. o Conceder ou negar aos socios a escusa que peçam 
dos cargos para que tenham sido eleitos. 

§ 4.• Conferir os titulos honoriticos de quo lrata o art. 7° 
§§ 4° a G0 áquelles que os tiverem merecido. 

§ 5. 0 Ouvir as razões dadas pela directoria, no caso desta. 
ter suspendido o thesoureiro, e, sendo justificadas, responsa
bilisal-o e processai-o polos <losvios de fundos sociaes, ou por 
faltas occorridf\s no exorcicio do seu cargo. 

§ G. 0 Deliberar sobre todos os negocios da sociedade não 
especificados nestes estatutos. 

§ 7.• O presidente da assembléa gorai só poderá tomar 
part~ nos debates, occnpando a cadeira presidencial, quando 
em defesa ou acerca de actos ~.·elativos á mesa, e só terá o 
voto de qualidade nas votações por escrutinio secreto, resol
vendo-as neste caso por sorteio. 

CAPITULO X 

DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 29. Na primeira assembléa geral, depois da leitura 
do relatorio e balanço geral, se procederá á eleição da commissão 
encarregada de dat• parecer sobre os mesmos, a quàl se deno
minarà- commissão de exame de contas e do relatorio, votando 
os socios em listas de tres nomes, fazendo o i o secretario a cha
mada pelo livro de presenças, não se admittindo votos por 
procuração. 

Art. 30. Depois de concluida a chamada, o presidente 
confrontará o numero drJ cedulas existentes na urna com o 
dos votantes e procederá á apuração, não devendo ser apu
radas as listas que contiverem nomes trocados ou inrompletos, 
err,ldos ou riscados, nem os quo excederem aos 26 de cada 
cedula, mas sel-o-hão as que tiverem menos do que o numero 
marcado. Haverá segunda chamada para os que não tiverem 
acudido á primeira ou compareçam depois della ter principiado 
o não houverem assignado o respectivo livro ; fazendo-o, 
porém, em lista supplementar. 

Par;tgrapho unico. As mesmas di~posições terão vigor na 
segunda assembléa gorai. 

Art. 31. Si da. confronbção verificar-se differença entre o 
numero do cedulas recel+id,ts o o dos vot:mte;;,_ á .. ass.embléa 
geral, que d!3~erá. cons~rvar-se reun}d~ ~~ií.Ó_filflcla. !J.P.Jlrnl}ão, 
compete ~ectdu da vah?ade das elei~és~9f'ih \chkdjj.4! B~a(" . 
quer duvida que se suscite durante a,.a~.~!ro. ~· , · · . 

~\ ,.· . ") 

:-·!. 
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Art. 32. Quando não soja possivel concluir-se a apuração no 
mesmo di.t lavrar-se~ha um termo, com as precisas declarações, 
o qu.1l, depois do assignar!o pelos membros d.1 meS;t, serà guar
dado, com a~ cedulas ainr!a não :tpurada~o com as rh 3puração 
já foita, na urna, 'l'1e, alem do fech:1d;1 com Lrcs chaves ditt'rJ
rentJs, que ficarão em poder do prcsidonto e dos •~scrutadoro~, 
s •r á lacrada e sJllaJa pelo.~ membros da mesa. 

Art. 33. Logo qu.J seja ultimada a aput·ação e conhecido o 
resultado da eleição, o pre.-!i:lnnt'l proclamará elrlitos os que 
houverem obti<lo a maiori:~ relativa d•J votos, salvo o thesou
t•eiro, que o <bvera ser po:· maio1·ia absoluta, sendo conside
rados supplentes os immediatos que houverem obtido até cinco 
votos, o mandará p•Jlo 1° secretr~t•io lavrar a acta, na qual se 
mencionarão todas as occurrencias que se derem, os protestos e 
contra-protostos apresentados, os quaes deverão ser tomados 
em consideração, quer antes, quer depois de acclamados os 
novos ele i tos. 

Art. 34. O 1° secretario da assembléa geral officiar:i com 
urgencia aos eleitos para a commissãJ de exam 1 do relatorio, 
cujo relator será o mrtis votado, e, ern caso de empate, o 
designado peb sorte; mas essa p:\rticipação só terá logm• não 
havendo protesto pcn<lonlc de dccisãa, devendo-se 'neste caso. 
e n \ falta da providencia indir.ada no art. 31, convocar a 
as>emblea geral para rcsoh·er sobre o assumpto. 

Art. 35. Termin.tdos os trabalhos da 2a assemblé:1 geral e 
conhecido o result.•do da eloição, o 1" ~ecret~rio da mesma 
assembléa remetterá a cad 1 um dos eleito~ p:wa o conselho um 
officio, que lhe servirl <1' diploma, de~l!I.rando o numero do 
votos que obteve e in lieando-lhe o r lia, hora e log,tr da sessão 
de posse, a qual devct·á ser precedida da sessão prep trataria 
do conselho, prGsidida pelo mais votado, e, em caso de empate, 
pelo mais antigo na sociedade. e na qu:1l S) procedera {t eleição 
para os diversos cargos da directoria e commissões. 

CAPITULO X 

DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, SEUS DEVERES E ATTRIRUIÇÕES 

Art. 35. A sociedado será administrada por um conselho, 
composto de 26 membros, eleito annualmentrJ pela assembléa 
geral, os quaes do entre si elegerão a directoria, que constwá 
do presidente, vic8-prcsidontc, 1° o 2° sccretarios, orador e 
procurador, além do thesourúro, eleito directamentc pela 
assembléa g~ral, e as commissõos : do syndicancia, composta 
de sete membros; hospitaleira, drJ nove; c a de contas, que 
sm·á do tres. 

Art. 37. O conselho administrativo é solidariamente respon
s:wel por seus actos na direcçiio dos negocias sociaos quo não 
forem da competencia da assembléa gora!, o com~etc-lhe: 

~ i .o R'lunir-se em sessão preparatoria para proceder ás 
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el,1içõcq. designadas no art. 35 ; ordinariam.1nte duag vezes por 
mez, e extraordinariamente sPmprn qu11 for convocado pelo 1° 
secretario, dll ordem do prosidnntu; não podendo haver sessão 
sem so acharelll presJntes pelo me no~ 14 membros. Perderão 
os rospe~tivos cargos os conselheiros que faltarem, s•m ser 
por molestia ou motivo justificado, a mais de trns SI)S·Jõns 
s"guida:J. 

§ 2.o Executat• o fazer cumprir os presentes e~tatt1tos o o 
regimento intnrno e providenciar afim de que com urgencia se
jam prestados os soccorros, e stnpondol-os quando sejam pres
tados indevidamente; ouvü· e attendor as queixas dos socios, 
desde que elhs sejam justas; autorizar as desp~zas sociaes, 
cujas contas não Herão pagas Hem estarem rubricaclas pelo 
preúdente. 

§ 3.0 Tomar contas ao thesoureiro no fim de cada trimestre, 
ou em qualquer occasião que lhe parecer convnniente, e, á 
vista de parecer da commissão de contas, approval-as ou 
rejeitd-as. 

§ 4.o Providenciar sobre as quantias existentes em pode
do thesoureiro, exced()ntes da n~cessaria para occorrer ao pagar 
mento das dcspezas ordinarias e cxtraordinarias, applicando-as 
na compra de apolices dR dJVida publica ou dc1positando-as em 
algum estabelecimento bancario de reconhecido credito, se
gundo julgar mais convenicmte aos interesses sociaes. 

§ 5.o Mandar passar diplomas aos sociog que, om virtude do 
disposto nestes estatutos, art. 7° §§ 1° a 5°, tenham direito a 
elles, desde que o requeiram e a secretaria informe favoravel
mente, ou a outros indivíduos que por seus serviços tenham 
obtido da asscmbléa grmtl qualquer titulo honorifico da so
ciedade. 

§ 6. 0 Suspender qualquer membro do conselho quando não 
cumpra com zelo o dignidade as attribuiçõ0s do SIJU cargo. 

§ 7. o Requer~r ao presidente a convocação da asscmbléa 
geral s:mpre que o entender n 'Cessario, de accôrdo com estes 
estatutos. 

§ 8.° Formular, discutir e submett~r á approvação da as
sembléa geral, depois de organizado, um regimento interno, 
em que S') regulem os trabJlhos das sessões da socindade e se 
discriminem os deveres da diroctoria e das commisgões e outros 
serviços internos. 

§ 9. 0 Accusar, perante a justiça do paiz, a 1 thesoureiro ou 
a qualquer socio, quando defraudarem os cofres e bens da 
sociedade. 

§ 10. Requisitar da assembléa geral qualquer providen-
c:.a que não seja da sua competencia. . 

§ 11. Chamar, em caso de falta, fallecimento, retirada ou 
atrazo de mensalidades, os s•1pplentes de conselheiros, se
gundo a ordem da votação. 

§ 12. Deliberar sobre o festejo anniversario da sociedade. 
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CAPITULO XI 

DOS MEMBROS DA DIRECTORIA, SEUS DEVERES E ATTRIIlUIÇÕES 

Art. 38. A directoria será encarregada da dar cumprimento 
ás deliberações do conselho, bem como de passar, com prévio 
assentimento deste, procurações, autorizações ou quaesquer 
petições que tenham de subir aos poderes do Estado. 

Art. 39. Ao presidente compota : 
§ f. o Presidir ás sessões do conselho, dirigir os trábálhos, 

na fórma determinada nestes estatutos e no regimento in· 
terno ; estabelecer a maneira das discussões e das votações, 
manter a ordem e suspender a sessão quando se torne tumul
tuosa e não forem attendidas as suas advertencias. 

§ 2. 0 Rubricar os livros da sociedade, depois de competen
temente numerados pelo i 0 secretario, dar destino ao expe
diente, examinar o estado da escripturação da secretaria e da 
thesouraria, e providenciar sobre as faltas e irregularidades que 
encontrar, de accôrdo com os respectivos chefes. 

§ 3. 0 Autorizar, independente da intervenção do conselho, 
todas as despezas que forem urgentes; mandar passar as 
certidões requeridas pelos associados e dar-lhes conhecimento 
das deliberações do conselho que disserem respeito a qualquer 
petição, proposta ou representação por alies feita. 

§ 4. 0 Despachar todos os papeis que não dependerem da 
deliberação do conselho, rubricando e datando os seus des
pachos, e todos os documentos de despeza; bem assim assignar 
com o f o secretario e o thesoureiro os diplomas. 

§ 5. 0 Ordenar a entrega das beneficencias e a importancia 
dos funeraes logo que qualquer socio os reclamo e tenha 
direito a recebei-os. 

§ 6.0 Organizar e apresentar á assemblóa geral, na sua 
primeira reunião ordinaria, um rtJlatorio circumstanciado de 
todos os trabalhos e occurrencias do anuo social, acompanhado 
do balanço geral e do mappas discriminativos do todo o movi
mento e estado dos cofres da sociedade durante o anno. 

§ 7.0 Nomear commissõiJs para representar a sociedade quan
do fôr convidada para assistir a qualquer acto solemne. 

Art. 40. Ao vice-presidente compete: 
Substituir o presidentq em todos os seus impedimentos, 

ainda mesmo momentaneos, excepto nos casos de demissã0 
ou de fallecimento, flm que deverá ser preenchida a vaga por 
nova eleição, assumindo o vice-presidente, durante o tempo da 
substituição, qualquer que elle seja, todas as attribuições e 
responsabilidades. 

Art. 41. Ao f o secretario compete : 
§ f. o Substituir o vresidente, na falta ou impedimento do 

vico-pre.~idente, assumindo todas as suas attribuições e respon
sabilidades, e nomeando quem substitua o 2o secretario, 
que passará a f. o 
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§ 2.° Fazer a leitura das actas e do expediente, redigir e 
assignar toda a correspondeneia do co11selho. 

§ 3.• Matricular os socios pela ordem chronologica de suas 
entrad11s, que lhes serão fornecidas mensahnente pelo thesou
reiro, devendo constar com clareza do dito livro o nome, 
idade, estado, naturalidade, profissão, rcsidencia do candidato o 
o nome do proponente. 

§ 4.• Registrar os nomes dos socios que requererem soccorros 
ou bcneficencias, declarando a época em que começaram e 
deixaram de ser soccorridos, e em um livro especial os daquclles 
que prescindirem dos soccorros, quando enfermos ou in
validos. 

§ 5. o Conservar na melhor ordem o archivo da sociedade, 
pelo qual é responsavel, e ter sempre em dia a cscriptu
ração a seu cargo. 

§ 6.• Annunciar e avisar, em nome do presidente, aos mem
bros do conselho do dia, logar o hora das scssõns. 

§ 7. o Fazer os pedidos de livros e de tudo quanto fôr ne
cessario para a oscripturação e expediente ; lavrar ordens para 
a entrega de dinheiros, de conformidade com o que o conselho 
ou o presidente ordenarem. 

§ 8.• Inventariar, em livro especial, os moveis, apolices e 
mais objectos que pertencerem á sociedade e quo constituam 
o seu patrimonio. 

§ 9.• Expedir, com a promptidão possível, por intermedio 
dos agentes da thesouraria, os avisos, officios, diplomas, cir
culares e mais papeis concornrmtes á sociedade. 

§ 10. Passar, m0diante despacho do presidente, as certidões 
que forem requeridas pCllos socios, cobrando de cada uma a 
quantia de 2$, que entregará ao thesoureiro, para ser escri
pturada como receita. 

Art. 42. Ao 2° secretario compete : 
§ 1. • Redigir e registrar as act&s, nas quaes deverá constar 

com clareza o resumo de tudo quanto se passat• nas sessões a 
que ollas se refiram. 

§ 2.• Coadjuvar o i• secretario no quo fôr preciso e' sub
stituil-o nos seus impedimentos ou faltas, menos quanto ás 
funcções de presidentn e vice-presidente. 

Art. 43. Ao orador compete: ser o orgão da sociedade em 
todos os actos solemnes por ella celebrados, e representai-a 
naquelles para que fôr convidada. 

Art. 44. Ao thesoureiro compete: 
§ L•A responsabilidade por todo o dinheiro, titulos e bens 

da sociedade que estejam sob sua guarda.· 
§ 2. 0 Receber e dcspcndClr o dinheiro da sociedade, de ac

côrdo com estes estatutos, sendo rcsponsavCll por si o por seus 
prepostos. 

§ 3.• Recolher a um ost<•bel11cimento bancario d!'J reco
nhecido ct·edito, deBignado pelo conselho, em conta corrente 
com a sociedade, todas as quantias que receber, empregando 
na compra de apolices da divida publica, mediante a compe
tente autorização do conselho, todas as quantias que para tal 
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fim possnm ser applicntlas, som prejuízo tlas rlcspczas cal
cul:lrlns o prov:wr'is <LI societln.tle, para as quaos reservn.J•:í. 
sr~mprc em caixa a r1uanti:~ de 2:000$000. · 

§ 4.o Pr<Jcotlor ou mn.nrlar . proceder á cobrança das joias, 
diplomas, mensalidadns c remissões, c dircctamentc á cobrança 
dos juros das apolices. 

§ 5.o Admittir, com approvação do conselho e sob suares
pomabilidade, um ou mais agenteg para fazerem a cobrança da 
sociedade, aos quaes pagará uma porcentagem nunca maiot• de 
10°/0 de· toda a cobrança, excepto a de beneficio, sendo os 
mesmos obrigados a entregar o expediente da secretaria e da 
thesouraria de que forem incumbidos. , 

§ 6,o Entregar as quantias precisas para pagamento das be
neficencias, funeraes e mais despezas legalmente reg_uisit'ldas ; 
fazer directamente, na secretaria da sociedade, do d1a 1 a 6 de 
cada mez, o pagamento dos pensionistas, pela fórma determi
nada no regimr)nto interno. 

§ 7, 0 Apresentar ao conselho, no fim de cada trimestre, um 
balancete circumstanciado e documentado da receita e des
peza, e no fim do anuo um balanço geral, que deve acompanhar 
o relatorio. 

§ 8. 0 Dar, verbalmente ou por escripto, todas as informações 
que pelo conselho lhe forem exigidas relativamente á thesou
raria. 

§ 9,0 Não pagar quantia superior a 100$ sem autorização 
do conselho e- cumpra-se- do presidente. 

§ 10. Ter um livro de onde conste com clarezct o nome dos 
socios e o pagamento das joias, diplom1s, mensalidades e re
missões, e outro para o lançamento da receita e despeza d:t so
ciedade, os quaes serão rubricados pelo presidente. 

Art. 45. Ao procurador compete : 
§ 1.0 Tratar do funeral do socio, quando feito dircctamente 

pela sociedad'). 
§ 2.• Desempenhar com zelo e dedicação as commissões 

para que fór nomeado. 
§ 3. 0 Roprescntar a sociedade em Juizo, quando para isso for 

autorizado. 

CAPITULO Xll 

DAS COMMISSÕI!IS 

Art. 46. Além da commissão encarregada do exame do re
latorio e contas apresentados na f a assembléa geral ordinaria, 
haverá mais tres commissões l·ermanentel!!, eleitas no conselho, 
denominadas : hospitaleira, de syndicancia e de contas; sendo 
a primeira composta de nove membros, a segunda de set~ e a 
ultima de tres. 
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Art. 4 7. A' commissão hospitaleira compete : 
§ i. o Distribuir as beneficencias aos socios enfermos que 

as requererem, desde que residam nos limites marcados nestes 
estatutos. 

§ 2. 0 Informar ao conselho sobre as queixas 011. reclamaçõ~s 
que os socio s enfermos ou invalidos fizerem com relação a faltas 
na prestação dos soe corroa. 

§ 3. 0 Requisitar, quando o julgar necessario, que os socios 
enfermos ou invalidos sejam inspecciónados pelo medico da 
sociedade. 

§ 4.0 Propor ao conselho a suspensão dos soccorros indi
cados neste artigo, quando cntonder que estão sendo dados in
devidamente. 

Art. 48. A' commissão de syndicé!ncia compete: 
§ i, o Verific:~.r pelos meios a seu alcance, com zelo e pruden

cia, si as pes~oas propostas para socios estão nas condições 
de serem admittidas ao gremio social, dando o parecer pot· 
escripto. 

§ 2.o Arbitrar idade ao candidato proposto, quando não se 
conformar com a que se :tchar declarada. na proposta e não 
fôt• ella provada com certidão ou documento va.liosJ. 

§ 3.o Auxiliar o conselho e:!. commissão hospitaleira na
quillo que disser respeito a assumpto de sua attribuição. 

Art. 49. A' commissão de contas compete: 
§ i,o Examinar os balancetes trimensaes do thesoureiro, 

dar parecer sobre elles, e chamar a attenção do conselho 
quando não forem observadas as disposições contidas nestes 
estatutos. 

§ 2. 0 Dar parecer sobre qualquer objccto ou deliberação re
lativos a finanças da sociedade. 

§ 3.o Propôt· todas as medidas que julgarconvenieates, tanto 
para a melhor economia e fiscalisé!ção dos dinheiros da socie
dade, como tambem para a boa arrecadação e augmento do seu 
capital. 

CAPITULO XIIl 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 50. Haverá um regimento interno, que será annexo 
a esta lei, a fim de regular os trabalhos das assembléas geraes, 
do conselho administt•ativo o das commissões ; bem assim 
as obrigações dos empregados, e tudo quanto fôt• necessario 
a boa ordem e aos interesses progressivos dá s~cir,dade. 

Art. 5i. Em um dia do mez de Junho de cada anuo, que 
o conselho designar, será commemo1•ado o annivPrsario da fun
dação da sociedade com um beneficio f0stival e\11 um dos me
lhore.~ theatros desta Côrte, ou com outro qualquer diverti
me~to recreativo, desde que produza augml)nto dos fundos da 
SOClcdade. 
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Paragrapho unico. O socio que se tiver compromettido a 
fazer qualquer dQnativo :i sociedade ou haja aceitado bilhetes 
para o beneficio do que trata este artigo, só será considet•ado 
como quitG depois qu(~ houver satisfeito a importancia pela. qual 
se tenha obrigado. 

Art. 52. Crcar-s()-hão medalhas de prata e de ouro para 
agraciar os Hocio, benomeritos o os benomeritos-diatinctos, 
sendo : as de prata pat•a aq uellea o as de ouro para os tas. Estas 
medalhas terão: de um lado a elfigic dn Luiz do Camões, da 
outro a data. da fundação da sociedade e as palavras - Bene
merito- ou Benemerito-distincto. As primeiras terão fitas 
de côres verde e br~> nca, as segun(\as amarella e azul. Os socios 
agraciados pagarão o custo da H referidas medalhas. 

Art. 53. Todo o socio que for eleito para fazer parte do 
conselho, e que tomar posse, ó obrigado a entrar com uina 
joia, nunca menor de 5$, que s')rá recolhida a uma caixa es
pecial, c cujo producto será exclusivamente applicado á 
compra d(\ lirros, afim do crear-sc uma bibliothoca p:ira recr·oio 
dos socios. 

Ar·t. 51. As penas estabelecidas nos artigos dos presentes 
cst:ltlttos serão impostas velo conselho sem projuizo de outros 
rccm·sos ll'gaos <lo 'ltw S•) queira valor o socio em •1uem recahir 
a pnu:<. 

,\r·l .. GS. A HI1HJll'll8i'ír> <lofl sor~orr<~s, no caso provisto no 
§ ·Í'' <lo nrt. ·17, bmbeut sora dcerelafla pelo conselho aos pen
sionigtas <loontes, invalides, filhos ou filhas, e viuvas, si no 
prazo de 20 dias, precedendo aviso expedido pelo conselho, não 
provarem a injustiça da decisão. 

Art. 56. As attribuições do conselho administrativo cessam 
com a posse do novo conselho. Depois de empossado este, se 
fará ao novo thesoureiro a entrega dos titulas, dinheiro o va
lores que e:xhtirem em poder do s~u antecessor, do que se la
vrará o competente termo, •1ue sf\rá assignado por todos os 
membros presentes do novo conselho. Este termo servirá do 
quitação ao thesoureiro 'luo prestou conbs o de carga ao novo 
eleito. 

Art. 57. Fóra dos casos previstos nos arts. 35 e 36 do Do
ereto n. 2711 de 19 do D~zcmbro do 1800, a sociedade não 
poderá ser dissolvida senão pela assombléa geral, representada 
por dous terços dos socios quites, sendo a convocação especial
mente feita para este fim, o annunciada pelo presidente do 
conselho, por espaço de 15 dias consecutivos, nas folhas 
mais lidas desta Côrto. 

Paragrapho unico. No caso de dissolução, que só poderá 
ser decretada si a sociedade não purlor realizar os fins a que 
se propõe, serão seus bens vendidos, e, pagas as dividas que 
houvor, o sal!o qwJ ficar reverterá a favor dos p~'nsionistas, e 
será depositado em uma rlas ordens religiosas ou em algum 
estabelecimento pio, obrigando-se estes a repartil-o mensal-. 
mente pelos socios beneficiados o pensionistas que então se 
achmu gozando doss•J direito, até cowplota oxtincção daf1uello 
saldo. 
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Art. 58. Nenhum socio sa poderá remir ou legu· pansão sem 
que so ache quito com a sociedatle d<l todo,q os compromissos 
pecuniarios que tenha contr<thi<lo para com ella durante a sua 
vida e não haja recebi•lo beneficencia. 

Art. 59. No caso de fallecer o socio remido não tendo com
pletado os cinco annos marcados para que sua viuva ou filhos 
percebam a pensão estipulada nestes estatutos, ficara o seu 
direito garantido; não podando, porém, tal pagamento ~e rea
lizar sem que haja decorrido aquelle prazo. 

Art. 60. De tDdos os actos e decisões do conselho havorá re
curso, facultado aos socios, para a assembléa geral, onlinaria 
ou extraordinaria, por meio de re<[Uet•imento assignado po1· 10 
socios, declarando o motivo, e pot!endo a convocação se1· feita 
pelos ditos socios, si o pl"Gsitlente do coibolho a iss•> se recuHar. 

Art. 61. Não se consideram ausent0s os socios quo, ombor<t 
o estejam, sejam remidoH ou contribuam com as mensalidades; 
devendo, poróm, o que for dispensado do pagamento satisfaz<:r 
a importancia das relativas ao inlersticio da dispensa, 'lll;tndo 
se queira remir ou legar pnns;1o. 

Art. 62. O socio sor:i. obrigado a oxhibir o seu r1~cil~o nas oc
casiões do votação para prestação d<J contas ou eleições, ou 
qüando a directoria o julgue conveniente. 

Art. 63. Estos estatutos, depois d•l approYadoR pelo Governo 
Imperial, serão postos em execução o só poderão sm· alterado-; 
ou reformados em assem!Jléa geral extraordinaria, especial
mente convocada para esse fim; não podendo a reforma ser 
posta em execução sem approvação do Governo Imperial. 

DECRETO N. 8G24 -DE 28 DE JULHO DE 1882 

Altera os veneimontos o fixa o numero das dil·crsas classes do· operarius 
<lo Arsenal do Marinha da Curto. 

Hei por bem que Q numero e 03 vencimentos d~t mostrança, 
opcrarios, serventes, patrões e rem:1dores do Arsenal de Mari
nha da Corte, sejam do ora em diante regulados pelas tabellas 
e quadros, que a este acompanham e foram organizadas de 
conformidade com o disposto nos arts. 7°, 8o e 215 do Decreto 
n. 5622 de 2 de Maio do i874. 

João Florentino Meira de Vasconcello~, do Meu Conselho, 
Senador do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Marinha, assim o tenha e11.tendido e faça executar. 
Palacio do Rio do Janeiro em 28 de Julho de 1882, Gio da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadeu ImP.e"fààór; 
. n\\{li,lrfl\ 

João Florentino Meira flé V ttMonéellos. · '· · f 
(( z-., 
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Obser·vações 

l.a. Nas offieinas. em que não houvor eontramestres, serão os mestres substHuidos em seus impedimentos por um OJI('rario dr P dasse J•roposto pelo dimctor e nomcatlo pelo iu:;pcclor, ailonanJo .. so-lhc 1 alCm dos seus yenci
montos, motatlo da grat1fieação dat(uello. 

2.a O.i mestres, contramestres o mahdadores que deixar('m t!o eornparceor ao serviço por moleslia, provada eom atte:-Lado mc~liru, pcrrchcrão ~ómento o rcspertir1' jor11al 11ão excedendo de trinta dias utois, e d'ahi em ·diante 
metade de:)lO até tto~ rnozcs em quo eessará o direitn a qnnlqucr abono de \'OilcinJOuto. 

3.a Em urgeneia do obra~, ahim do voneimento lli;uio. so ahonará á mestr~nça o operarias que se prestarem ao ~rr'i~o c\lraortliu;~rio mcta~le do jornal c tia rc:'rt•rtiva gratilicaf,'iiO JJO:i tl··min:-:ros c dias santificados alê ás quatro 
horas da tardo, um terço dos ta e daquelle nas sést:ts on nos serões, duas vezes o sou vou cimento 110 tr:tbalho t."OJ.tit,uado tit•:-tle aquella hora ali! o til a seguinte. I· :-.Ll di:-po:.:irão ronq•rcl.ontlo o.; ;tpreudiL~J'. 

4a" Ao pessoal do. diroetoria das obras l':lvis o militaro:i que houver do ser omprcgildo oxtraoJ·tlinariaiHOillc nas obra~ por ~Uudnbtra~itn a que se refere o Hccrclu u. itJí3 tle 1:1 do l)utuhru do IH78 se abonará o Yoneimcnt·J 
mareado na lahella do 4 tio Dezembro do t8i2. percchon,Jo o operaria quo fôr cucarrogat.lo tios armamentos e utensilitJS e tlili;.:ir o ::-t:rviçl), aléw tio seu vendmcntn, metade da re:;pccll\"a gratilic~u:;io. 

5.a Os operarios quo perecberctn vendmcntos monsaos, em Yit·tutlo do r:ontrato ou aviso da Secretaria t.le E:-latlo 1 serão rCJ•Uta~tos Itas tlas~es eujos salario.s corrcspontlcrcJH áqucllcs. cuusitlorantlf•-~e na primeira os quo 
jlereohorom ostipondio superior ao fixado para os operados dosl;t classe. 

6.a Os operarias o a gente do ~erviço geral do Arsenal torão direito ao abono do jornal respectivo, quantlo por moti\O de ferileJentn, t'tlnlnsão ou ataques morbitlos causados om scniço, f.dtarcm aos traLalllos das úfficinas, 
devendo para somelhanto ctro:te) o mcdieo do Arsrnal pas:;ar o competente altelitatlo com declaração do numero ~to dias em que serã ro,tliza,·el a rura. 

7 .a Os carpinteiros o calafates IJIIO se hahililarclll nos trabalhos tle eunstrucção em forro e aço serão cquip,uatlos no., n!tlt"ÍIIlt.'Htos ao!'! ferreiros da ronslruqão naYal, :dntla mc~mo quando por ronYonioneia do scrriço forem 
empregados om trabalhos do madeira. Esta disposição é extensiva á rne ... trança Jas oJiidnas de carpinteiros c ralafate .. , romf•CliHdO au:; mantlatlores, ncsle caso, pcrrchcrcm dous mil n'is, além da rcspcetiva tahclla. 

8.• A mostrança e oporarios da offieina do apparclho e votas gozarão das vantagens da presonto tabella, uma vez habili~•dos nos trabalhos do cabo de aramo. Os domais opcrarios da me>tna officina perooberào os voneimonlos 
da tabella do~ de Dezembro do 1872. 

9.• Os salarios dos serventes passarão a ser de dons mil réis, para aquelles quo, merecendo ser conservados no Arsenal, contarem mais de Ires annos de ciToctiv<l serviço. 

Palaeio do Rio de Janeiro êm '28 de Julho de !882.- Jaào Florentino Meira de Vasconcellcs. 

J)e.or. o. 862ó 



Quadro do pessoal. das officinas e mais dependcncias do Arsenal de ~Iarinha da Oórte~ 
a .que se refere o Decreto .n. 86~4 <lesta data. 

DIRECTORUS I OFFICINAS I 

1 

Do ferreiros ..... , .............. . 
De caldeireiros do eobro ......... . 
Do limadoros ................... . 

. · De martinoto ................... . 
De machma ......... " .... ·.. De fundi dores e robarbadores .... . 

De modeladoros ................ . 
Do caldeireiros do forro ........ ·.• 
De torneiros .................... . 

I ·--------- De carpinteiros ....... ·· .. · .. ···· 
Do calaf~tes o era v adores ....... . 
De carapinas ................... . 
Do poloeil·os e torneiro.; .....•.•.. 
Dil ferreiros o serralheiros ....... . 
Oo apparelho e velas ............ . 

•. .. ........ ,.. . ........... ·I 

~ 
De maehinas. . ................ .. 

De artilharia •••.••.•. ,....... De espingard~iros e eoronheiros •. 
De pyroteehma ................. . 

111-D-~b--. ~. -~.~,.----- S - . 
e o ras CIVIS e m11tares .... -.. ecçao hydrauhca ............. .. 

( Patrões ........................ . 
Serviço gorai do Arsenal •. , •.•• i Remadores do ta classe •.•••••... 

( :. 2a • •.•• ~ •.••. 

Total geral. ............ . 
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Palaeio do Rio do Janeiro em 28 do Julho do 1.882.- João Florentino Meira de Vasconcellos. 
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DECRETO N. 8625 - DE 28 DE JULHO DE 1882 

Hcnova o prazo concedido á Raronoza do Yilla 1\laria para explorar ferro e 
outros n:clac~ na Provinda tio Mato Grosso. 

Attendnndo ao que Me rer1ucrcu a Baroneza de Villa Maria, 
Hei por bem Renovar J·OI' um anno. :t contm· desta data, o 
prazo lhado na clausula 1" do Decreto n. 6273 de 2 do Agosto 
do 1876, que concedeu-lhe permissão par 1 explorar fert•o e 
out1·os metaes, nas fazend:~s de sua propri()d<tde, denominadas 
- Pirapitaugas e S. Domingo',- no Rio Paraguay, Província 
rlo 1\lato Gro;;so. 

André Augu-olo de l'adua FI 'ury, do Meu Cnnselhe, Mi
nistt·o e Secretario do E~tado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, as~im o tenha ententlido e faça. 
executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 28 de Julho de 1882, 

'61 o da. lndupendencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

A.ndre Augusto de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8G26- DE 28 DE JULHO DE 1882 

ApproYa. r-om altora~õc.;;, os estatutos da Companhia- engenho ~.:entrai da 
Sant'Anua, o autoriza-a afunceionar. 

Attend,.ndo Wl C[U<l Me requereu a Companhia -Engenho 
cnntral cln ~:mt'Anna, duvidamente repros<mtada, e de c m
formidade com a Minha lmmedi·t ta. Resolução d•J 13 do Agosto 
do anuo proximo fin,[>, tomada eohre parecer da Socçã 1 dos 
Negocios do Impnrio d'J ConHelho de Estado, exarado em C:m
~ulta de 17 de Julho do mosmo a.nno, Hei por bem Aut,Jrizal-a a 
funccionat•, e A ppr >var seus estatutos, C'Jm as alt•Jrações CJ ue 
com eHte baixam, assignadas por André Aug·usto Je Pa:lua 
Fleury, do Mc•u C >nsn!ho, Ministro e Secretario d 1 E"tado dos 
Negocios da Agricultura, Commercio c Obra~ Publicas, que 
as~im o tenha ()Jlt<'ndido o faça executar. Palacio d 1 Rio de 
Janeiro em 28 do Julho de 1882, 61° da lndep<%[,.ncia e do 
Imperio. 

PODER EXECUTIVO t88íl 
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Alte••nçõe.- a que se ref'erf'l o !Ilecrt•to u. 8626 
desta data 

I 

No art. 3o eliminem-se por ociosa• as palavras- O accio
nista, porém, que quizer poder;\ remir as suas dJ uma só vez. 

li 

No final do art. 9• substituam-se as palavras -sem fót•ma de 
processo - pelas seguintes - na fórma da lei. 

Ili 

No art. 18 diga-se- essas funcções- e não como está.
essat.funcção. 

IV 

Elimine-se, por desnecessaria, a phrase final do art. 21 -
para desempate. 

v 

O art. 32 fica assim redigido _:..A companhia dissolver-se-ha, 
no caqo de pet•da de 2/3 do s<Ju capital social e nos casos 
designados, utc.- O mais cowo está. 

Palacio do Rio de Janeir;J em 28 de Julho de 1832.- AndrJ 
"1t'gusto de Padua Fleury. 

Estatutos da Companhia- Engenho ('cntral de 
Sant' Anna 

CAPITULO l 

D.\ COliiPAI;HIA 

Art. f. o A Companhia- E:ngenlw centl'al de Sant'Anna, l.oul 
por fim crear 11.& ft·cguezia de Sacra Familia do Tingua, mu. 
nicipie de Vassouras, uma fabrica de assucar e aguardente, 
empregando os apparelhos e pr0cessos mais aperfeiÇõââôS, 
duram 20 a.nnos. 
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Art. 2. 0 O cn.pital social será de 400:00~. dividido em 
2. 000 acções, o só p:Jderá ser ·~1 wado por deliberação da 
Msembléa geral dos accionistas c autoriz.tção Jo Governo. 
E essas acçiJed srJr:to tr tnsferidas por termo lavrado em livro 
especial. 

Art. 3. 0 As entrada'> destas acçõos se farão por chamadas, 
annunciadas com um mez de antecedench, e nunca maiores 
de 20 °/o; o accioni,ta, porétn, qu.3 •ruizer, podera remir as 
suas de uma só vez. 

Art. 4. 0 O accionistt que nü.o realizar as suas •·ntr.1da~ com 
a devida pontualidad' pet·de ·à em benefido da socied·tde as 
ja r·e;>lizad '"• salvo · •S caso~ extt·aordinac•ios. a juizo ,, d ·cisão 
da directori.1. A pena õe cnmmisso, poréut, não isenta o 
accionista da respons:1btlid:1d' tio t•e ;to de suas entr •das. 

Art. 5. o Dos luct•os li ruídos de cad.~ anno se:·ão prévi:l
mente d:~duzidos 5°/o para fundo de reserva, destinado a fazer 
face aos desfal.tue> do capital, e do resbnte serão rep:wtidos 
os divi.tendos. gste fundo de reset·vn. dever:i ser convertido em 
apolices da divid<t publiea, em bilhetes tio Thesouro ou em 
letras hypotheearias de Banco& de cc·edito real garantidos pelo 
Governo. 

Art. G.o Si :t eom;1anhia completar o setl capital por meio de 
emprestimo ou C>l>rigaçõe ;, estes 5 •f o, deduzidos dos lucros 
liquido.;, podar"'' tamhem ser ·~pplicados na a111orti~açã., do 
emprestimo ou resgate <i<IS ohrigações, até extinguir-Sfl a di
vida, find<\ a qual passarão a ter o primrJit·o destino. O divi
dendo se rã an n ual. 

At•t. i." Não se fará dividendo emquanto não estiv@r inte
gralmente rest 'belecirlo o e apitai social em vit·tnde rln pr~rdas 
dosfalc:.vlo. 

CAPITCLO li 

1!.\S Ol'Ell.\QUK-< ll.\ CO~Il'.\:\'llLI. 

l1.1·t. S.u O enijonho cent•·al compral'li ao; lav1·adores as suas 
cannas mediante contt•ato feito entr.J este; o a directoria, em 
<piO BC taxarão IJS fll'<'ÇOS llOl' (lCSOS determinadOS. 

Art. !),o Qua"squer duvidas que sobre o peso ou qualidade 
das cannas suscitem-se serão decididas por arbitras sem 
fót•ma de proces~o. 

Art. 10. Os I'iscos do acondicionamento e transporte das 
canM.• somente correrão po1· conta do engenho central, depois 
da entrega nas estações convencionadas. 

Art. 11. O engenho central terá uma caixa para os dinheiros 
des~inados. ao custeio, e que só no cust9io poderã empregai-os 
a dJrector1a. 
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CAPITULO III 

DA ASSE)IBLÉA GERAL DOS ACCIONISTAS 

Art. 12. Para tomar pa.rte na assembléa dos accionistas 
é preciso possuir no mínimo 10 acções, devendo sua posse 
dator pelo menos de s!}is m!)zes anteg da convocação, não se 
estendendo esta ultima restri~ção ã primeira assembléa. 

Art. 13. A assembléa geral só poderá f•mccionar, achando
se representada pelo menos a quarta parte do cGpital realizado. 
Não se verificando, porém, esta condição na primeira reu:1ião, 
convocar-se-ha outra para 15 dias depois, na qual se pr>derà 
deliberar, qualquer que sr)ja o capital representado. Ex
ceptua-se o caso d1 reforma do estatutos para o qual será 
imprescindível a representação de mais de metade do c,.pital 
realiz tdo. 

Art. 14. Qualquer accionista se pod'lra fazer repr<'sentar 
por procuração a outro accionista, salvo o caso d 1 eleição da 
dircctoria ou da cornmissiio fiH<~al. 

Art. 15. Cada dez acçõe' darã direito a •un voto, não po· 
dendo, porém, cada accionista ter mais de 20 votos. 

Art. 16. Haverá assernbléa g-eral de accionistas ordinaria
mente no mez de Julho, para prast:l.ção de contas e eleição da 
directoria e commisHão fiscal, e extraordinariamente sempre 
que a convocar a directoria, ou por iniciativa pt•opria ou á 
requisição da commissão fiscal ou a requerimento de accio
nistas que representem pelo menos um <tuinto do capital. 

Art. 17. A convocação para a ass<'mbl<ia geral devera set• 
s~mpre annnnci:.da com f.;) dias rle antecr,dencia em um dos 
jornaes mais lidos da Corte. N:tR rnuniões extraordinarias só so 
tratará do assumpto para que foram eonvocad·1s. 

Art. 18. A assembléa geral será presidida pelo maior 
accionista presente e que aceite esta funcção. 

CAPITULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 

Art. 19. A companhia será dirigida por tres directores, 
que serão eleitos a.nnualmente p!lla assembléa geral rl'entre 
os accionistas votantes. Exceptua-se a primeirà directoria 
que ficará composta dos seguinteg accionistas : l<'ernão Paes 
Leme, como presidente, Francisco Ferreira de As,is Fonseca 
e Antoaio Dias Paes Leme, cujas funcções durarão ate um 
anno depoi1 de inaugurado o engenho. 
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Art. 28. A directoria se reunirá ordinariamente uma vez 
por mez e extraordinariamente sempre que houver necessidade. 

Art. 21. A~ decisões da directoria serão tomadas por maioria. 
de votos ; nos casos de empate terá o presidente tambem o voto 
de qualidade para desempate. 

Art. 22. No caso de impedimento prolongado de algum dos 
directores escolherão os outros dous um acciom.ista que o 
sub~titua até :i convocação da primeira assembléa. 

Art. 2'.3. Dos directores eleitos será presidente o mais vobdo 
ou o designado pela sorte no caso de empate. 

Art. 24. Dos membros d~ directoria só o presidente, qae 
accnmulari as funcções de gerente, terá o ordenado de 3:000$; 
dons servirão gratuitamente. 

Art. 25. Compete á directoria : 
§ 1. 0 gxecutar e fazer executar fielmente as disposições 

destes estatutos. 
§ 2. 0 Marcar a época das chamadas e annuncial-as. 
§ 3.o Dirigir as operações da companhia, fazendo todos os 

contratos de compra e venda, acquisição e demissão dos em
pregados e estipulação de seus ordenados. 

§ 4.o Organizar annualmente o relatorio e bahnço das 
operações da companhia e aprr·sental-os á assembléa geral dos 
accifmi~tas. 

§ 5.° Facilitar à. commissão fiscal o o::mme da. escriptura.ção 
e a.rchivo e dar-lhe as informações pedidas. . 

§ 6.o Decidir emfim sobre todos os negocies da companhia, 
para o que lhe são conferidos plenos poderes. 

Art. 26. A directoria é competente para representar a com
panhia em Juizo activa. e passivamente. 

CAPITULO V 

DA FISCALISAÇÃO 

At•t. 27. Haverá uma commissão fiscal nomeada pela as
~emiJlóa geral, composta de trGs membros, cujo relator serlf. o 
mais votado. Essa commissão examinará as contas da directo
ria o o estado financeiro e administrativo da companhia, do 
que tudo fará sciente á assembléa geral dos accionistas. 

CAPITULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAEB 

Art. 28. A !iléde da companhia será na estação de Belém, 
arraial mais proximo do engenho central. 

Art. 29. A companhia poderá ter agencias o11.de forem ellas 
nec0ssarias, cujos poderes lhe serão conferidos pela directoria. 



86 ACTOS DO PODEfl EXF.CUTIVO 

Art. 30. No caso de ser necessario completar o capital social 
por meio de emprestimo, fica a directoria autorizada a fazel-o, 
reforçando a garantia dada pelo Governo com o valor da pro
priedade e seu rendimento. 

Art. 31. A directoria e individualmPnte responGavel pelas 
perdas e d •mnos que caus·a· á sociedade provenientes rl<l dólo, 
mnlicia ou culpavel negligencia. 

Art. 32. A companhia dissolvet·-sc-ha nos casos designa.dos 
no art. 36 do Regulamento de 19 de Dezembro de 1860, e a 
sua liquidação far-se-ha segundo preceitua o Codigo do Com
mareio. 

At·t. 33. Os abaixo assignados, sub>criptores de acções, re
presentando mais de metade do c ·pita! d' projectada Com
panhia -Engenho central de Sant'Anna, declaram aceitar estes 
estatutos em todos os seus artigos e autorizam a directoria jCt 
mencionada no art. 20 a solicitar do Governo Imperial a sÚa 
approvação com as modificações que ao mesmo Governo 
aprouver. (Seguem-se as assignaturas.) 

DECRETO N. 8íi2i - DE 28 DE .JULHO DE 1882 

Concedo permissão á {Thc)Cent•·al Suga1· Facto1·ie; o{ BmsU Lim~c_g, para 
,. funeeionar no Imperio. 

Attendendo ao que Me requereu a The Centl·al Sugar 
Fr;,ctm·i~s o( Brasil Li·uite·l, devidamente repl'e'lentada, e de 
confermidade com a Minha Immeiiata Resolução de 22 do 
corrente mez, tomada sobre parecer di\ Secçiio dns Negocios 
do lmperio do Conselho de Estado, exarado •·w Con~·Ilta de 
8 do mesmo mez, Hei por bom Con0e:ler-lhe pcrmiB.~fio pam. 
funccionar no Impei·io, medirmtn as clausnla;: que com este 
baixam, assign 1das por André Augusto d·• Padua Fle11ry. do 
Meu G>nselho, Ministro e Secretario de Estado dos 1\ gocio~ 
da Agricultura, Commercio e ObrM Publicas, que nssim o 
tenha entendido e fa~a Pxecutar. Palado do Rio de .Janeiro 
em 28 de Julho de 1882, 6i0 da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestadc> o Impe1·ador. 

Andre Au_qustn de Padua Flew·y. 
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Clausulas a que se ref"ere o Decreto n, 86~7' 
desta data 

I 

A companhia é obrigada a ter um representaBte no Imperio 
com plenos poderes para trJ.tar e definitivamente resolver as 
questõe~ que se suscitarem, quer com o Governo quet· com os 
particulares. 

li 

Todos o' actos que praticar no Imperio ficarão sujeitos às 
resp~ct.ivas leis e regulamentos e á jurisdicção de sens Tribu
naes judiciarios ou administrativos, sem q•te em tempo algum 
possa' a referida companhia reclamar qualquer cousa fundada 
em seus estatutos. 

Ili 

As altm·açõ1s feitas em seus estatutos serão communicadas 
ao Governo Imperial, sob pena de multa de 200$ a 2:000$ e de 
lhe ser cassada esta concessão. 

IV 
No caso ela companhia deliberar executar algum ou alguns 

dos fins de sua creação, que não estiverem em completa con
nexão com o contrato que celebrou com o Governo Imperial, 
deverá primeiramente 1 edir permissão ao mesmo Gov:Jrno. 

Palacio do Rio deJaneiro em 28 de Julho d'l 1882.-Andrt! 
Aug11sto de Padua Fteury. 

'I'.ho Central Sugar Factorles of Brasil (lhni• 
tc<l)- l\Io:rnoranduJD. e artigos do associuçao 
(estatutos) aprosontad.os ao Governo I•nporial 
pelo Dr. Anfrlsio Fialho9 roprosontanto da 
co1npanhla. 

MJIJMORANDUM DE ASSOCIAÇÃO CENTRAL SÚGAR FACTORIEB OF 
BRASIL, LIM!TED 

i. O nome da sociedade é Tl!e C entra~ Sugar F'JctoJ-ies o( 
Brasil, limiterl. 

2. Os escriptorios de registro da sociedade ~er~o estabele
cidos na lngl 'term. 

3. A s0ciedade é estabelecida para os fins seguintfls : 
n) Aceitn.r e ad 1uil·ir uma cone ·ssão feit' por Sua Magestaila 

o Imperador do Brazil em 24 do Março de 1881, e a.ugmentada 
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mais tarde, para a constrncç:io de eng-f'nhos centra"s e otlll'aS 
oln·a~, par" a fabricação do a~sacar do eanna na Província do 
Pon1arnb11co, o para oxo··ntar, do accbrrlo com as ditas concos
süos, as cstiprdaçües n eondiçõe' nollus contidas e sujeitas, si 
fôr nccessario, :t modificaçõ<~s de sr1a~ eslipuhçõos <JlHl poJorem 
ser, em qualqul)r época, convrmcionadas com o novorno bra7.i
loiro, e p ,,.,.trazer· tudo o <JUC fôr necoss:1rio par.L <lar à soci··
dade dir<Jilo :~os sr1bsidios conc·.edidos. 

/1) Elfecttnr no lmperio do Braz i! o em qn:dr1ner· outra parte, 
confol'lll:llldo-se com quaeSrJliOr privihgios ou conros-iíes, as 
opo.·ações <JUCl tivern:11 rehção com o g-enor·o de commc:·cio dos 
fabricantes lo a'suc·tr, I'Ofin<tdOI'<'S, plant.a !ores ,, negociantes 
distilladoros, e, em ger.tl, todos os nr•gocios Olll G<>llnex:Io cnm, 
essas dive•·sas categorbs. 

c) Em vista de quaeS•JilOI' nogtwios acima nll'll<"ionados com
prar, arrendai', ou adquirir por outt·o modo, a•·eital' e deter, 
tol'llar a vende1·, aluga1·, cultiv:~r 011 pl'ocedet· de r1ualquer modo 
qne seja em rr>l ção a 'iuaes•JIIOI' terr sou erlifL·ios d"l 1ualq•wr 
extens:io 'J'lO ~eja no lmperio do Bmzil 0'1 e'' rlualqnel' p:ut~', 
ou guaesquel' dil'''itos, privilegios, isenção de onu~ reforont ·s 
a 'IIIa<'squer terras ou ,.dificios. 

d) Comprar, aluc:ar, ou confeer,ionar qttaesrtner apparrJ!hos, 
machinas, material rodante ou outro r1ualqu·•r, o construir 
quaes1ue:· edificios, fo:·mar·. nxecnta1·, ou p:ll' em execnção 
q uaesg 11·11' tramways, caminhos do ferro, tol·•gra phos, irri.~·a
çõ ·s on qn:~es 111er <llltros tl·:d~:dl,os I'O<JH I'Ídns p·IJ'a os tin.~ da 
socierlarl·•.r•U p:~ra c >nt1·ibuir e utrlisar <JII:tCB l'iel' trrlilii.O"!!-'• ou 
outms ob1·as da socie,lade ""hJ,,c '"doJ-as 011 tl11nrlo 'J'I ,];luer 
permissão p:tra dellas se f•wr uso. 011 tran~p·Jrt:Lnrlo pesso s 
on m 'l''·adoi'Ías, on <'xecllt:cndo 'l'ml·l'lor ontr.> .'IJI'VÍ<;o 1rara 
com qnalquor pessoa, cor·poi'açüo ott :~s-ociação. 

e) Ad[:mtar dinhei1'o aos :t~Ti ·ultor ·s o outra'< pe.~son.s sobre 
as su:ts c'!!hoitaB 011 outras s•,gnr·an<:a>, 'Jilel' sroj:t do confol'llli
d~do c nu HB ostipr!l:tçil••s da c·mc,•ss:lo p"ssn!d 1. pela soei ·da I e, 
quer sej.t ind•1pond ·ntornontfl dnssa conccss·io. 

{) Obler, por pedido di1·ecto ou do O'Jtro modo 'lnalqnc1' outra 
conce~s io pa1·a oxOI'C'Or em quaJ,,uer lng"ar o~ p Jd••res rla socio
tlarlo, ou Pl'oSOg'<IÍI' o f.tz•lr ll.' transn.cr,''•os ri• 'lil'd"JI'er· rnmo 1le 
s-,u~ negocios o t.nd 1 quo fi11· IIOCCi-'.H'io para a 1'0:diz:11;ão das 
condições dessa c •ncessão. 

g) Comprai' on a l<JUÍ!'Ír, realizar e a<lministrar <[Uet· como 
pe~soa principll. quer como agent·•, no todo ou om pa1·te, 
os nc•g-ocios de uma ROci,-,r!:trl'J ou associ·tção fot•mada com o fim 
"'' elfectuar os n•Jg-ocio·, ou tmns:~cções contpl'ehendidos nos 
fins autorizados rla sociodarlo. 

h) Vender, quer de contarl1, r1uer por acçõos ou obrig-ações 
de qualquer outra <'ompanhia, 'Jllei' seja para dist1·ibuir por 
entre os membros ou de qualiJuor outro modo, ou para dellas 
dispor de um modo dotet·minado, no todo ou em part '·dos nc
gocios ou propriedade da sociedade. 

i) Fazer fJUaesquer d~positos de dinh"iro ou segur.mças e 
todas as cousas necessarias, de accôrclo com as leis ou rngula-
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mentos de qualquer govr;rno cstJ·angoiro ou colonial, nn.s ci
dadr~ (mercados) em 'lu e a soci,rf:ule desej:1 fa7.er t.rn ns~.<'ções. 

j) Adopt·n• dou~ con t.mt.os nos li mito.s dos pi·ojcctos <[llll j:i fo
ra tu rccligidos e se :~rlt:llt·l junto·< aos :~rt.i~(\:4 d•• a:-;;o•·iaç:1<~ c 
executai-os respectiv:tm•Hlt·: como contrato·; da ,,ocie l:ldo, os 
C[Uacsest:l:r! snjeifoq a tttorlilicaçõcs. . . 

h) E1npt·ogar como lu• ro conversivd <lm dti'Hkn•los 'lualquor 
juro r<•colhido dnrant'J a const.rnc.;:i•J ''''" ohr:ts. •[110'' osso jnro 
soja ]J:og-o pelo (1overno ''n pat·tienlat···~. <Jllr'l' ohtido po1· m•1iod.e 
um deposit•! telllpot':tt•io "" c·,pitd. 

l) Executnr •JI!Hes<jll"l' ont.r:~s opem<;0ns tr;nrlenl/3~ :1. nttingit• 
os fi.ns acin11 nHHt<'i.;ftadns oH qne soh··nvir·J'Cin a{'.t'.iíl<~nt:dnlentr~. 

-l. 1\ l'e<.ipons tbili1l:lrle1los !l!'!tldi!'OS ,·. lirrlita<h .. 
;,, O c:qlital th <'Oill]l'"'lti:~ ó d •: i'>ill)_flil'.l, <li-. icli In "'" 

:m. 000 :tcçuo~ de t ~o ead·• mna. 
Nús, :•s ditferonle,q possoa8, eujos nomes e resid··n··i:ts se 

acham nlmixrJ indicados. dl3"f'jfl<w>S fMrnat· nma compv.nltia. de 
a··c(H·do com este Mem.,1· •1ulnm <l•.' n-sociaçii•l, e respectiva
nH•ntn concord:tlll08 eut tom:\t' um nnmero <!IJ :o.e<:i'ic' do capital 
da companhia mat·ca lo ao lado de nos·ms nomes l'<'R[l"l'li vos. 

Nomes, rc-;jdcnr.ia o cararlel' do.;; :.uh..,rTiptore; ~umoro de ;tr,ções 
tom:-~.d:r.;. por cada 
snbseriptor 

Arthnr Otwày, l\f. P. ( mmnbro <lo Pat·I:Lmonlo ), 
J:l, E:tton l'lneo. S. \V .................. .. 

G. C. Taylor, sem pt·ofi õS:Io, 42, El vaston !'lace, 
Soutlt Kensing-ton .............•............. 

.J. Mn:·t·is, G. oi I .Jrnv:·v. T.onrlon, Roli,•ila·lor .... 

.1. \V. fT ,r.~L, 1\T. I'. ( ~IH!Iloht'" do l':ll·h;n"nlo ), 
i'l, St. <ieo1·ges S•Jllar·, S. \V ............ . 

G. li Hopkinson. :l, Regon t Str· o to. S. \V, b:m-

25 

25 
2G 

~ {ttoiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Edw:ord Easton, ong-en!teit·o, H, IJ,d:dta!. Slroet, 

\Vestrninster, S. \V. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
J. Sta nif01·th, Direct.or do uma companhia, ~:-{, 

Princes ('httf', Sonlh 1\.••nsing-ton.............. 25 

Datado om 10 clo IJ,.7.nnohm •lo 1881.- Co•."o tosl-•'lllltnl•a das 
assignatnras adma, llenryl'. (ii{l!ert. r>scr·ov<>ntn do "1slnrn;t, 

Morris, CrisjJ& Coili]J., solicitarlot·es -P. ()ld Jewvy E. C. 

Artigos de associaç<1o (estrr.ttttos) da Comp·mhia Thn Centràl 

Sugar Faetorins of Brasil, limited 

Ficou convencion 1do o se~uinte: 

Os rngulamentos ou disposições contidas n:t tahella A do 
primeiro apprmdice aos actos (<hcrctos) 1·clrctivos tis sociedades 
1862, não se applicat·~1o a esta sociedrul··. íls est, t.ntos d t so
cierlade serão os segttintes: 

f. o O sollo da socir,cJade será estampado sobr0 <lous conti'IÜOs 
?onf.1rme as minutas <Jnrl se acham nxp<>stas no appendice aqui 
Junto. 
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.tr:ções 

:2." Cad:l mem hro tc~r<Í. di r ·i to a um COi·tificado trazendo o 
sello da sociedade indicando a ac•;-ib ou !\Cçõos de que ó pos
suiriOJ' e a quantia que pagou sol,re dias. 

3.0 Si est certificado 'lstragar·s ·ou perd·•r-se, póde serre
novad pelo pr•·ço de 1 shilling on rl.e uma somm:t menOJ' que a 
sociedade pocleri fixat• em uma asseml.Jléa geral, mas a Jire
cto!'ia póde exigir uma prova sufüci ·nte de semc;>lhante strago 
ou per b, e qn<l a pes,oa que fez o p••uido garanta uma inJem
nizaçãn ú sociedade co11tra toda pe1·da que J·Uder result•1r do 
dito renovawento. 

4." Si diversas pess •US estiver ·m inscriptas como co-possui
uores rl.e 11111:1 acção ljUafquet•, qualquer Jellas é COIISi.ferada 
apta para da:· r"cibos etfecti,·os par?. todo e qualquer dividendo, 
boni ou reembolso do capital pag-av.:>l no que diz respeito a essa 
acção. 

5. 0 A sociodtde não se ligará a nenhum di1·eito referente a 
uma acção, n m reconhec •rá serndhanto direito, mesmo quando 
tenha recebido aviso, que não seja um direito absoluto á acção 
em proveito do possuido1· inscl'ipto na época corr'spondente, e 
um direito igual em caso de transmissão, como está indicado 
mais a•liantc. 

Chaliladas c~e (unrlos para as acções 

G.o Os dit•ectore'> poderão <lo vez em quando f.lzer as cha
madas de fundo~ que julgarem convPn entes r ·!ativamente a 
toc!as as sommas niio pa·.~as pelos membt·os respectivos, com
tanto CJUO t:mham ~i lo avi,,nd·1s p ·lo mono~ um mez intr.il·o 
(um mez Jo caleniario) antes ele ca-la ch trnat!a, n cuda membro 
terá ohrigaçiío rl•l pa,ar a 'lnantia fixada peJaq chamad:1s de 
fundos ao;sim feit.1s ús p(Js~oas e em épocas e logm·eo; i11dicurlus 
pelos dir~ct•JJ'eR. 

7. 0 Toda a c:tama<.la de fundo~ s •d consi<ler~d't como tendo 
sido feita. dcsrl·• que a. :·eso]u,;ão d•)S <lirect·n·es autorizam! l essa 
cha111ada tiver sido pr:>nnnci:~.:.a. 

8. 0 Si a ch1.ma<l:1 <!c f•mdos par.1. uma acç:io 'JU:tlqneJ' 011 toda 
somma pu·~avel por umo ncçfío, cr:nfoc·me as condições d:t dis
tribuição ou rcparti<:;iio ,lcllas, n:·h fôr i'"g-a ~ nl•·fJ ·lo di:L ou no 
me ·mo dh designado pa1·a o p ~gam ·nto rh dita r· h amada r! c 
fundos, o pos"tidor 011 :l•[uclle 'luc tiver uma p:.rto o:n v;rtudo 
de nma repartição ou dist:·illUiçil:.> rh dit t .,cção scJr(t ra sivel 
de um pagamento de jui'Os p ·la sobrndit:' somma. cnj 1 tnxa 
serà fix1Lh pelos <lirect.orl's. Essa t>o:a niio pó h ex<'eder 10 "f., 
pot• anno a 1.nrtir do dia rlusi;~n:Jdn 1•ara o pagttlllent'l >té o dia 
em quo o n:1gamento s••rà e~félctmdo. 

9." Q, <Ii~ectot·es, si a~sirn j'tlgal'em conveniente. poderão 
receber de qualquer me!llbro desejoso de fazer um p!!.~;amento 
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ndiantado uma parte ou a tot:1.lidadc <lns qu11ntias rlovidas sobt•e 
as acçõos dP. 'JUO é possuidor e que ex· dam as chamadas de 
fundos f ·itl\s nossa epoca, ou soja cmuo emp ·estimo reombol
savol ou como um pngamonto foito pot• a.ntecipaç.;io sobre as 
chamadns de fundos: mas um tal adiantamento, no easo de ser 
t•ocmbolst•do di .-inuit·ú em nma pr porção corrcspondontP, até 
o· eu t•eombols' integral, a r spo11~3bilidarle sobl'<l as acçõ"s 
p •l '~" quacs o dito adiant.muento de fnndo·• foi r ·<'cbirlo; e sobro 
as quantias a~sim r<'eehidas ou sohro <JUUI<JW't' p:~rtc das ditas 
quantias tjue em divet•;;as épocas ex,•.o•lm· o lot .1 das eh:unadas 
rle fundos, feitas até ent~o s .. in·e as n•·•:-fio:< e111 rolaç:1o ús 'luaos 
o dito adiantamento foi f,;ito, :1 soeierl:do p:.tf!·ar:i :ual<[UOt' jul'O 
<lll divi-lmdo fho on nil.o, :oJH' o~ JW:ntlll·os <:Ontl'ihnintos e os 
directot•es tiverem convcneinna<lo 011 t rrl si. 

Trans('cnJncia r, t)'{(nsmiss 7o das ac('t'ies 

10, ,\ tmnsfm·oncia <lo '1ualqnot· ac<:ão da Eocit•tiade set•:i 
executada por um acto na fórma ap~rovada pnlos direetores, 
entre o transferidor e o adquiridor ; o lt•ansferidor Rerá C'On
sidet•ado como possttidor até á insct•ipo::ão do adquiridor. 

Pelo registro de qualquer transferencia ou transmissão será 
p1go á socindade um dirnito <JUC não cxc~clrmí. a 5 schillings e 
<JUC scr:i fix:tdo pelos directores. 

11. Os <lirectore.~ poderão, sem deverem dar razão respectiva, 
r.lcnsar o registro fie qualquer transfer~ncia de a~ções feita 
a Ut<Ht peFso,< não admittida pnr ollcs par:.t a dita lransferencia, 
ou qualquer transfer"ncia !'cita pot• um mem!Jro eonjuncta
mente feita com outt·os ou <Ó, si est11 membro l'stiver endivi
dado on for responsave! para com a socierlado, já t'm conse
qucncia d" ehama<las de fundos n 'o l'agos,já por qualquer 
outro motivo, e po·lem reens • r o r.,gistt•o, e·>nto Pndereço de 
um memlll'o, de 'lll •lq.,or localidade ft1t'a do Reino Unid•1. 

12. Os t·egistro< <le tmn"fcrenát pode!'i(o ser enerl'!'ados 
dnrante os quinze> <lias •1ue pr!lc~>,]o·•pm imrnerliat:unente a 
ass~m:Jléa g-or:li ordina ·i· rle eada :•nno. 

13. Os ex<>cuto"os tes':: •ent :ri:Js. os 11rlministradores de 
bens de u <t m"mb"o fallecido 1ue n:lo ,) e0-:10S~•tidor, e, no 
cns'J ,!e mo,·te ·le \1111, don~ 011 muil·>~ co-po~sui•lores. o sobre
vivAnio oa s••hrevis~>nt.e~ ·''-'''ãn ns l'nieil~ ee,soa~ reconh cidas 
pela StJ Í!·da<le. <'Otno tendo di:·eito ~;sua nr<;ii·, on juros d•' acção; 
por .. m ll"-<h do 'ine fica dito pod·T:i 3er invwndn para tira•· dos 
bens de mu co-pnssuirlor falleci·io ·Inal ;uer :·espon a':ilidade. 

H Q<I·lqu 'I' p1S'On. qu< adqnirit· :!ire;to a un:a acção em 
•:irtu Ir• da morte <lll da fall •n.cia tle um membro, on rm con
sequnncia rle seu <'asa·:wnto co•n n1r1 m rnbt•n do ~Axo feminino 
póde, si ella f\t• ad •l: tt.ida peb di:·el'lori'. B'Jr insc:·i ta como 
membro dt•pois da _i usti ficadio <le "'I di1·e:t" pel:\ m ,a ira r·~
que:·i.-la !• lia dit•r .. toria, 011 pó le. e 11 lr>g·.1!' d.e s~r ella pro
pt·in. ins<:ripta, etfectnar n. t:·ansfc3rencia ch· dita acção a 
qn:tlqucr pessoa admittida pela directoria. 
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Direito de hypotheca 

15. A socierlanc terá uma prirnoirn. hypoth'1ca privihgiada 
sobre todas as :wçõos o sobre m; juros o dividendos declarados 
ou pag-avel, no q 110 diz r<~spoi to a essas acçõos, por todas as 
quantias dovidas o todo o passivo existente para c 1111 a socie
dade dn. parte do po~sui<lm· inset·ipto ou de quaes<JUCr 
possuidores ins•·t·iptos, quot· sü, <jUOr conjnnctamente com ou
tros, inclusive as clmm:vlas de fundos cuja Jecis:io tiver sidü 
pronunciada pelo~ diroctot•cs, ainda que a ópoca design:~da para 
o seu pagamento possa não ter aind t chngado ; e a sociedade 
poder :i pôt· em exccn,ão o dito privilegio hypotheeario pela 
vrmda ou conft,,cação das acçõ•:s a que se applicarem as 
chamadas de fundos ou pela venda ou confiscação de r1ualquer 
parte de suas acções, comtanto que a mencionado confis
cação não seja feita senão no caso de divida ou passivo 
e cuja quantia tiver sido certifica,la, e que a confiscação não 
compr,•henda senão o numort>de acções que os auditores d-t so
ciedade certifiquem sm· o equivalente da dit·1 divida ou passivo. 
Essas a.cções serão avaliadas ao curso do dia.. 

C·m(iscaç,ln d11s ar.;ões 

16. Si qualquer membro tiver dnmorado o pagamento de 
qualr1uer cham•1da d~·undo~ ou rle qual<tn•r somma pagavel 
segundo as cowlições da repa•·tiçffo (distribuição das acçõos) 
pot· uma acção no di:~ fixado para o pn.gam"nt•J, os dit·cctores 
podor:1o, em q ual•j uer época ulterior pelo espaço de t ·mpo, du
rante o qual as 'Juantias acima mencionadas não forem pagas, 
dar-lho aviso pn.1·a r"querei'IJtn o pagamento das quantias 
devidas com juros, assim como de qual<jUOr desombolso prove

niontn do não pagamento. 
17. O aviso indicará uma data ulterior antes da qual ou na 

qual deverá eff(3ctuar-B': o pag-amento da chamada de fundos 
ou do uma 'Jllal•tuer sornma e •le todos os juros ou desembolRos 
provenientes do mio pagamento. O aviso indicar:i tambem o 
logar em qu•J devt'r:i ser feito o pag \m8nto (o logar indicado 
será, ou o escriptorio do registro da sociedade, ou qualquer 
outro Jogar IJm que se pagarem habitualmente as chamadas de 
fundo,), e dodarar;i igualmente que no caso de não pagamento 
na época ou ante~ da época no log-ar de~ignado, as acçõ~s, 
em relação ás quaes o dito pagamento e devido, ficarão sujeitas 
á confiscaçlio. 

18 .. Si não forem satisfeitas as r"quisições do aviso acima 
mencwnado, qualrjue1· acção, em relação á qual o dito aviso foi 
dado, poderá em qualqul)r época subsequente, antes que o 
~agam;•nto de qualquer snmma devida com juros e despezas 
tiver srdo effectuado, ser confiscada por uma resolução tomada 
neste sentido pelos directores. 
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19. Qualquer acção confiscada será considerada como pro
priedade da sociedade, e poderá snr detida, amortizada, dis
tribuída ou repartid:t de novo, ou della sn disporá do modo por 
que os directores julgarem conveniente. 

20. Qualquer membro, cuja acção tiver sido confiscada, 
deverá, não obstante, pagar á sociedade todas as chamndas de 
fundos ou outras <Juantias em dinheiro, que se referirem ás 
seções na <ipoca da confiscação. 

21. No caso dll venda ou roparliçiío d<> uma acção confiscada 
ou de venda de uma acção qualquor, para pór em execuç:1o um 
privilegio hypothecario da sociedade dizen,[o quo a acção foi 
devidamente confiscada ou vendida de conformidadfl com os 
e.~tatntos da sociedade, constituirá uma prova sulficinnte de 
todos os factos ahi estabdccidoR, contra <JUaes<piCr pnssoas 
munidas de um titulo sobre essa acção ; o oss' <ledaração e o 
recibo da sociedade do preço da dita acção, constituirão um 
titulo válido sobre esta acção, sendo fornecido um certificado 
de propriedade ao adquiridor ou nquelle <JUe tiver recebido a 
acç:to por distribuição ou repartição ; e este será inscripto pelo 
que diz respeito á acção e consid<'rado cotuo li!CU possuidor, 
ficando essa acção desonerada dn quaesquer chamadas dJ fun
do~ ou outras quantias devidas anteriormente :i dita compra 
ou á dita distribuição e Pile nenhuma obrigação t<'rá de volar 
pelo emprego do preço de compra, e<se direito sobt'" a acção 
não será taxado de qualquer irregularidade pdo facto <lue 
tiver motivado a dita venda ou distribuição. 

Certificados de acções ao portado1· 

2:.?. A sociedade pode1·:í omitlir certifteados <lo acçõos no 
que diz respeito ás acçõos remidas. Em conse<1uencia das 
disposições dos recentes estatutos e dos actos, sobre socierlades, 
1867, o portador do um certificado de acções Bllrá. considerado 
corno membro da sociedade em toda a accepção da palavra, 
mas não será admittido a assistir ou a votar nas assembléas 
geraes, ou a assignar um pedido para reunir uma assernbléa, 
ou a unir-se a outros membros para o mesmo fim, sob as 
condições determinadas mais adiante, a menos que elle não 
tenha deposto o certificado no escriptorio de registro d't socie
dade com dous dias inteiros de antecedencia. 

23. O dit·eito de sello sobre cada certificado de acçõcs o 
qua.es<Jner despezas para sua emiss:io, principacs ou accidontaes, 
serão pagos P''la pnssoa <[UO pediu o c<:rtiiicado. 

24. No cas'' de perda de um certificado <le acções, um novo 
certificado poderá ser dado ã pessoa quo o reclamar, ou então 
essa. pessoa poderá ser inscriptrt no registro dos membros 
mas sómente depois de mostrar uma prova de seu titulo e da 
perda do certificado, •tue s~ja considerada pelos directores 
como satisfactoria, e do dar :i sociedade a indemnização com 
ou sem garantia, que os directores pedirem. 
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Crt•.itatisaç{[o rl ·s rrcções 

:!3. 08 diredOJ'r·s l'"·lr•rilo, Ciint :1. aubri:'.a\ã • da sociedado, 
prtiviamento d:tda C'll c•.s.•.emhlr•a gr'l'UL 'OIIVOI'l·•r !orlas a-< ac
ções ro1nirlas 0111 capital (sl"ek.) 

26. (,!uando houve<· acçú:·' ,.,. pitali~·Hbs, o- dilf'erent.c,s po~sui· 
dot'·<S deRte capital pod rü.ll. r!Psde l.:go, tJ·an8forHHll' Lambe.tt os 
seus .i'<ros l·.,speeti•·os ou ·.i'"' l<ptor na1·t • <iess•)s ju I'OS, du tn•JSillO 

mo·lo ·trtn as aC't;r.!le:; d.t ,-;,.,:ieda.tr') !•o·ler:[o sc1· tm ,s·<wmad:•s, 
an01oett •ndo-sn ;'t,)S fll(!'i·d(~r::: :~·,:::-rd:tP10lllns jpte r g·ul:Hll as tr .ns
fet·encia~ J:-t~ diLt'' aec,·,o~; 111 do lUn tn· cl.1 1u :::;u appl·us. .. ln' 
t:illtO tjll~fit() rtdnliaii'OI.U .t~ r•i!'Cil!HSianCi S. 

'27. ·o~ diri'·runl.r)i l''.lSS:lÍ•!"I'cfi der cn:.it.al (slrwk) ter:;,, d11·eito 
a paJ·tie:pal' dvs rli,·irlt•ntus r) lur'l'll' <la saci<~ arlrJ ll·> 7H'O 1·ata 
do tot·;l dn s ·u-< ju:·o; r!'s~w~·ivos c[., dito c.1pital, e e~s.;;; jui'•.>S, 
em :•ropor·çã·l •lu s·••l 1.-•l:;l, •>llnf ·r·i··ão >\O< po~><.lidures res e
ctiv ~tn .. nte os lUf!t:~.uo...: pt·~ v ii··)giq~ e .vanta.·.~HilS para votal"eta 
nus a:;som ,Jeas das >cierl:Hln c• po1· l•xJo• os "''tt·os o J'3clos 'lu·· 
lhes tiverem sido conte ·idPs pm· meir> de a çi3s. om ig-n<~l C[IUn
ti:t. do capit:1l cb suei rb·!c : nus, d0 tJ.l :s.wte, qpo nenhuut 
cless~s priv!legios na v:~Hl.•.:.:·eHs., ~~ ··eptuad • a parti(~ipaçii.o do:J 
dividendos n ht•:ro.; cb ~ue!orl:>.de, sc~;Í Cllflf rirl · pot• am:·, p:u·t~> 
n.liqtwta do fuwlo: nns.Jirbdo •tlie nib t.iv<·r onfer.idu C·';~e:; t•ri
vileg-ios on vnntag~·n~~ si ctl:~ ti\'í~~se cx.istirlo e:H ~'c;.õe~. 

1'(1, -ÍfrT! 

:!8. A;; ac,:õcs rio eapi tal n ·i,~inn I !lU lUCI' Hh,: de l a 2:Ui·!;) 
serão acçõe' p1·idl ·~ifvhs o d.1o ao aecioni •a cliruitr> a Ulll di
videndo fH'ivilo.~·i:~d • c :~c":IrHnlativo (com• ''~ti csti ahdo niais 
adiante, da ta::a dr) fj lj:! "{ .. por anno). assi•n cotao :i priorida.
dn soi>r'l todas ns ontJ'<tS ''l";ões da sociedade om <jnulrplo" dis
trilmiç:1o do activo. 

O re;to das acçüos f,j,·a du capital origin;tl serão aec;ões ordi
nari<'S (!;eneficiarias.) 

As acçõ·1-; do capital nrir-·:inal. son•l'l as condiçlí<•s dns conlr>t
tos meucionadao; no ,l'lcmo•-i!lldum de ass·>ciação (estatutos). 
sorão t•oparticla',; c emiltith. pela '' lministt· rr;fto acpclias pc~
sous e segund·> ;rs , .• ,nrliç(ir·" <[liC os <lÍI'cctoJ't' . .;, no Í'ILCt·csse dn 
socied tde, p·•d •rã·• jnl~<:t!' nmvcnionte. qu··r seja ClliiiO acç.õcs 
remidas intoimmc:tle ou m partr:, 'lll'll' r•om premio ort des
conto, e conforme rlotermia:tdas ''oudições <lu !·aganwnto. 4um· 
em virtndo d<~ cl •positn, <[ilCr em virtltdc do, hamarbs de ftlndos 
e quanto ao total da<> ehar":Hhs e :'t ópoca de seu pagalllonto 
ou qual1uor outro m<do. coltlr> cllos,julg.'lJ'Oill eonvenient<l pres
crever, comtanto 'l lfl n :nllllmt reptrtiç:1 • ou dist.·i >uiç:1o de 
acções com de;conto seja fJita sem qu'l p·u·a esse fim so tP.nha 
préviamento o!.•tirlo o consentim~nto de uma reunião rl.1. soci·'
dadc. 
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29. A 11\ '1Ínistr:tç'i•1, C'l•n •t v!loriza-;:'b d,1 osse n'>lé:t g-eral 
da ~OC:Í'l la !e ,1 de· i ele l<l n <U c.u tnmp•>s aug-m ·ntar o eapital 
dJ. soei dad l · p<~~' uma e•uis.-;:iu de novas acções. 

Ess <S acçõ ·s so ·ão n' i•niJol'tancia •h t •l [Uanti;~. o sel'ão 
emitti.las dont•·o de t:ws li~t~it ,, oue0ncliçõos o <:illll tal p1' ·l'fl
NJ!lci·.t 011 p"iuridade <Jil::tnto a•>s rlividend 1s ou 1uanto :i di li'Í
Imir;:i.u q() :t·'tÍ O OU rJ<J nat.ra fo•'IU:t, <jU 1l a SO Í<•ri:tdO O decitlit• 
om n9q •.n lri:t ~cml ; •. Ralv·• 1.-tl •Icei •ih ou ·nu fdl.:t loll:t o 
nov rapi'al ·;~:·:i c•JIF;i·l"r.td n t :dog o' I'<lqp il.ns •·omo •Lr~çõc~ 
O<'•IÍIIHI'Í.t: d- L:,lllll:J\o•t·ÍU;l[ U< '-<l"i<J<iade ;<•:t<C:>ll:lÇiJ<~S I) 

po(1t·.:·es cnnti.Jo: 'na ~·laq~~tla pl'l'~~··d'_Hll!~ so appli~~a1·lo a esse 
··a,1ita' <' p •I •J•i:n s<J' '' ·e:•.·id·,.; ~'''' I'··Lç<n a> dd.·• <'t:•it.:·l. 

:JU •. \ ·J ,~j Ui\ it• !.<' ·ú <1 i''" I·:;· •.k I'Crl•lzll' <> St~ll rapit. •l•jllf'l' 
f'lln estn,ia intoira 1!0ilt~' p·L·~·~·~ •1nor· n:lo e~le.!:'. ·:intl• feita a. 
t.ohlid :de rl:l~ elraiiJ:ths do futdus. qwH' annnlland' a .. 1cçiies 
uãn rw~.t:·tida.~~ ou no tt1· ftlrHw, a s!na con10 o Jp cou r)lid:tr, 
rr•uni · ort s tb,Lvi·Lr· su -~ :tet,"(ie.; uu p ;l'te Je S<Ia·' Hc,·li •s <\11\ 

arçõe·: rle 'I :1 iriiiJ<>t'l"ncia tu :inr on '" nor: e a snl'ir>d.<dn :·,)
det·:i de ">e?. c1n 'I'Hl-r<•lo i'f~lltllltm· a s-•us me.u!l!'o·< '1''"1-]IIOr 
quantia paga '0 ·re as su:1~ a ·çõe~ al0tu dt> '-i\ICJ tiYr'l' Di-lo exi
gido par<~ pt•eench:;r o seu p tssivo. 

Asscm.vléas ye1·aes 

:li. A pt·inwir.'l assornblé:t geral ler :i Jogai' na ópoc'1 e no 
logar que <H dil'o.·LlH'<'S det')J'Illinat•em sem '!'tO o'sa ópor:c po5s:t 
sct· posterior do tuais d' :1uatro uwt; •s •lo calonrbri•> a crrntat' 
do r0~·istt·o da soeioda•le. 

32~ A:; assembló:ts geraos s•:bs~qnentes t-~rão !og<t'' aa (•poca 
o no log "'que fúr dec.didu p<Jla snc7cd:nle em assemblóa g"tJI':tl, 
e si nenhuma outra epoc~, nem nenhum outro logar. fot·em 
pre,;cripto;, havcrã annnalmcnto um;; assemblóa gct·al na 
época e no log<1r que os din :torc·s dotermin <rem. 

33, As assembló •s ge1·aes acima Htrll ~iona,J · s se chamarão 
assernbléas ordinat·ias; to:ias as outras as assembléas gcraos se 
chamarão extt•aordinarias. 

34. O r.lirectot•es poderão. quando julgarom eonvenient·~. con
vocar um c as;c-mlJIÓI'I geral extJ·aordin 1ria. Ellc.q a convocarão 
igualmente .n pedido por eqcripto rlo 1nembros d~- sociedade 
•1ne. rcnnide~, possuam um quinto do capital emittirlo. 

35. To:io P')dido fcilo pelos membros inrlic1rá o ohje·~lo d~. 
assembléa 'J. ue so quet· convocar e será de posto na arlrninistra
t;ão do regi,tt•o da sociedade. 

36. Logo qne ÍÔI' recebido um p~dido dessa natureza os dirc
etores conyocarão inune.Jiatamcnto uma assemblóa !{er;tl cxt>·a
ordinaria. Si n:lo convocarem dPnt•··> rh :!i di:ts a partir ria 
daêa do p di•lo os autores d•)sse pedi•lo ou qu-1esqner outros 
membros quo .,o,suirem ent•·e si o total exigido oderiio con
vocar uma nssembléa extraordimtt•ia. - • :-~~~~ •. 

'.~\\() T H~ OI~ fl!. (;~ 
·>;-· 
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37. Com a antecedencia de, pelo menos, setn dias e pela 
maneira indicadrr mais adiante ou ]•Or q uulquer outra fórma, si 
fór possível, que possa s· r prcseripto pela Hociedade em assem
blóa geral, se dará aos wr·mbros um aviHo especificando o 
logar, o dia e a hora da assem bloa; e no caso ãe uma operação 
ou negocio especial, a natureza dessa operação ou negocio de 
uma maneira geral, nws a não recepção desse aviso por um 
membro qualquer não invalidará o que tiver sido feito em uma 
assembléa. geral. 

O relatorio ou a communicação dos directnres s~rá conside
rado como um aviso de 'lnal•tuei" negocio especitl nella mencio
nado ou do 'lue estiver om questão . 

.lt,f aneira por rzttc se procedcrd nas assembldas gel"acs 

38. A aceitação de um divi:lendo proposto pela adminis
tr.tção, a el'lição dos directoJ·es e anditm·es, a votação de sua 
remuneração e o examo das contas, balanços e rebtorios dos 
directores, r~m utua as;embléa ordinaria, ~erão considerados 
como negrwios ou op·~l·açõed mdinarias; mas 'luaes•tner outros 
negocios yue não us ar:ima indicado.-;, ti·atados em uma assem
bléa ordinaria, e quaCS<[Uer outros de 'lu:dquer natureza que 
sej:nu, tratados em utua assomulóa extraordiuari:\, surão consi
derados como espec.iacs. 

39. Nenhum negoeio se tratarii em uma assnmbléa geral, 
exceptuadas a nomeação de um presidente, a declaração de um 
dividendo recommendado pela administraç-,o, a redeição dos 
auditores e directores, a coutinuaç:1o do sua remuneração na 
mesma importancia do anno precedente, a menos 'lue ci11co 
membros mio estejam pre·<entes em p<!SBoa ou por procuração : 
ma.Y, salvo o <JUe fica rlit.o acima, ti-es ntimeros pes~oalmente 
presentes constituir:1o lliitnei'O Kullicient•l (qum·n,l · par;c uma 
asseutbléa geral da sociedade. 

40. Si dentl"O de uma hora, a partir do mom•mto designaria 
para a assembló;~, não houvci" numero sufficiente (quorum), a 
assembléa, si ella tiver sirlo reunida a pedido <la membros, 
será dissolvida; maH em 'lualrluer outro ~so elh S•lrá adia•la 
para o mesmo dia da sOiuana seguinte 'a· mesma hora e no 
mesmo logar : e si, n 1 assembléa assim adiada, não estiver 
presente o numero sufficiente de membros, ell:.\ será adiada 
indefinidamente (sine rüe). 

41. O preúdente (si houver) tb mesa dos directore~ nxercer::i. 
as funcções de presidente em •tualrtuür assemuléa geral ch so
cied,tde. 

42. Si tal presid••nt.e n;1o existir, ou si, em uma assembléa 
qualquer, ello não r>stiver pr<•sente dentro de f5 minutos 
depois da hora 1iltada para a celebração da assemblóa, os 
directores presentes nscolherão um dos seus membros para 
exercer as funcções de presidente ; si nenhum dos directores 
prestar-se a isso os membros presentes escolherãe qualquer 
d'entre si como presidente. 
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43. O president3 poderá, com o consentimento da assem
bléa, adiar qualquer assernbléa de uma época para outra e de 
um logar para outro, mas nenhum negocio ser.í. tratado em 
nma assernbléa adiada quo não seja o negocio que não tiver sido 
completamente tratado na assemblóa a partir da qual o adia
mento tiver tido logar. 

44. Em qualquer assernbléa geral, a miJnos que não h~~:ja 
um pedilo de votação feito por cinco membros presentes, pelo 
menos e que possuam o direito diJ votar, bastará uma decla
ração do presidente dizendo que foi tomada um·t decisão, com 
inscripção no registro das actas da sociedade, para que essa 
decisão tenha pleno effeito, sem que p;~ra isso haja necessi
dade de dar corno prova o numero ou a propor.::ão de votos re
colhidos pró ou contra a dit:t decisão. 

45. Si uma votação for pedi.la por cinco membros, ou mais, 
pessoalmente pre 1entes, e que possuam o direito de votar, essa 
votação será feita pela maneira indicada pelo pre;idente, e o 
seu resultado será consider.ldo como a decisão da assembléa 
gt~ral. 

46. Em registros para este fim destinados serão escriptas as 
minutas de todas as decisões e de todas as actas das assembléas 
geraes, e todas as minutas desta espccie, assignadas por qualquer 
pessoa apta a presidir a aRsembléa a que se referii·em, ou pm· 
qualr1uer pessoa <fliO nella Livm· estado presente, que tive1· sido 
delegado pela mesa dos directores para dar essa assignatura em 
logar do presidente, será admittida como testemunha dos actos 
que nellas (actas) forem relatados sem para isso serem neces
sarias outras provas. 

Votação dos membros 

47. Cada membro torá um vob por cada acção que pos
suir. No caso de igualdade de votos, em qual<tuer assem
bléa geral ou eleição, o presidente terá direito a um segun
do voto ou votação preponderante. 

48. Qualquer membro insensato ou idiota poderá votar 
por intermedio de seu tutor, curador do bens, ou de qual
qugr outro curador legal. 

49. Si uma ou mais pessoas são coojunctam<Jnte possui
doras de uma acção ou de muitas àcções, terá o direito de 
votar pelo que diz respeito a esta acção ou ás ditas ac
çõe.; aquelle membro cujo nome :t'igm·ar em primeiro logar 
no 1·egistro dos membros .como um dos possuidores dct ac
ção ou das ditas arções. 

50. Nenhum membro terá o direito de votar ou obrar por 
pro.~uração em uma assembléa geral qualquer, a menos que 
tenha satisfeito a todas as chamadas de fundos de que fôr 
devedor, e nehum m4>1mbro terá o direito de votar em uma 
assemblé<J. qualquer, reunida depois da expiração do termo 
de tres mezes, a ·partir da data do registr<l da sociedade 

PODBil EXICDTIVó f.88i V, Jl•- 7 
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em virtude de qualquer acção que elle tiver adquirido por 
transferencia, a menos que tenha estado em pos~e,;<ão da 
acção, em virtude da qual elle reclama o voto pelo menos 
tre.~ mezes anteriormente á época da reunião da assem
bléa na qual se propõe votar. 

51. 03 votos poderão ser dados quer directamente quer por 
procuração ou delegação. 

52. O documento (o acto) que designar um delegado será 
escripto pela propria mão da pessoa que delega, ou, si fór 
uma corporação, sob o sello de-;ta ultima, na fórma que 
os directores poderem adaptar em differcntes épocas ; ex
ceptuando o caso de uma corporação possuidora do acçõe~, 
a qual poderá encarregar qualquer membro ou funccionario 
tomado em seu seio dr3 a representar. Nenhuma pe>soA será 
admittid.t como delegado si não fór membro da ~ociedadc. 

53. O documento que designar um delegado será deposto na 
aJministração do registro da sociedade, o mai:-> tardar 48 
horas ant.1s do momento da reunião da assembléa, na qual 
a pe~soa indicada no dito documento se propõe votar; mas 
nenhum documento quo do~ignar um delegado ser:i. válido 
depois da expiração do dons mozes do calendario, a par
tir da data em que elle tiver sido escripto, excepção feita 
do que diz re,peito a uma eleição em uma assembléa ou 
a uma assembléa adiada reunid:1. dentro de dous mezes do 
ealendario, a partir de sua data. 

Directores 

54. Os pt•imeiros directoros serão: Sir Arthur J. Otway 
Bart, M. P. (membro do Parlamento).- O honrado R. Hon
ley Eden. -· John Eldon Gor:;t, Esq., R. C., M. P. 
(membro do Parlamento).- G. H. Hopkinson, Esq.- G. 
Cavendish Taylor, Esq.- e Will.'am Pipping, Esq. 

55. O numero dos directorcs não serájámais inferior a cinco 
nem superior a 10. 

56. A condição exigida para ser director, si bem que isso 
não importa na nomeação do membro que a satisfaz, será a drJ 
possuir 25 acções privilegiadas do capit~l original da sociedadn, 
em relação ás quar~s todas as chamadas de fundos pelo tempo 
decorrido tiverem sido satisfeitas ; ficando entendido que, com 
excepção feita no caso de uma nomeação de directores antes 
da primeira ass~mbléa geral ou para preencher uma vaga acci
dental, nenhuma outra pessoa que não seja um ex-director será 
nomeada ou eleita director, a menos que ella não satisiaça a 
cendição exigida desde, pelo menos, tres mezes do cal0ndario, 
que precederem immoàiatamcmte á data de sua eleição e a. 
menos que não tenha sido dado aviso á administrac:ão do re~ 
gist!"o da sociedade da intenção de o propôr, sete dias no minimo 
ou 14 dias no maximo antes da dita data. Fica tambem llem 
entendido que nada do que se contém aqui impeditá um di
rector nomeado; em virtude do que precede, de exercer suas 
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funcçõcs anteriormente á primeil'a rep:trtição geral das acções, 
posto que cllo não possa continua1· a satisfazer a condição exi
gida posteriormente. 

57. A remune1·agão dos di1·ectores será de I. 2.000 e poderá 
abranger além disso <[ualque1· outra somma que a sociedade 
reunida em assembléa geral podet·á ordenar de tempos a tempos, 
cuja remuneração sor:i rep:trtida entro elles como entenderem. 

Poderes dos directores 

58. Os negocias da sociedade serão geridos pelos directores, 
os quaes poderão exercer todos o; poderes da sociedade que pelos 
estatutos ou pelo; presentes artigos não forem obrigatJriamente 
exercidos pela socieJade em assembléa geral. Os ditos poderes 
ficarão não obstante sujeitos a todos os regulamentos contidos 
nesses artigos, assim como as estipulações dos actos sob1·e so
ciedades, e tambom a todos os regulamentos que não forem in
compativeis com os regulamentos acima referidos ou ás esti
pulações t[UO puderem ser prescript:ts pela sociedade em 
assembléa geral. Nenhum regulamento, porém, feito pela 
sociedad:J em assemblóa geral poderá. invalidar acto algum an
terior dos diroctores quo teria sido válido si seus regulamentos 
não tivessem sido feitos. 

59. Os directores poderão fazer as cousas seguintes sem que 
por isso este artigo possa do qualquer modo restt·ingir os po
dere-; geraos precedentes : 

A). Elles poderão tomar ompt•estadn. qualquer somma. ou 
quantia nas condições de segurança e de juros, ou outra qualquer 
fórma que julgarem conveniente, e troderão segural-a por meio 
de obrigaçóes. hypotheca ou simples obrigações ou hypotheca. 
sobre a totalidade ou parto de toda propriedade, fundos, activos 
ou brms da sociedade, inclusive os capitaes para os quaes não 
so faz ainda chamada de fundos. 

ll). Elles poderão comprar, ou adquirir por outra fórma os 
fundos ou a connexidade de todos o; negocias comprehen<iidos 
entre aquell<'fl que so propõe a sociodad,~, com ou sem as pro

'prieda.des ou o activo quo nelles tiverem sido empregados ou 
(1ue tiverem sido detidos em consequencia dos ditos negocios, e 
poderão effe~tuar o pagamento em acções ou em obrigações ou 
de qualquer outro modo e poderão adoptar os contt·atos, aceitar 
os passivos, dar as indernniz:u;,ões e concedet• a pessoas as com
pensações pelas dcspozas de rtH3rnpregos que forem considerados 
nccessarios ou convenientes de dar ou aceitar para esses fins ; 
e no caso de compra dos negocias de uma sociedade (com res
ponsabilidnde limitada) por f\Cçõos, elles poderão tomar e pagar 
a totalidad!J da parte de seu capital. 

C ) . Elles podor;1o, com o consentimento da assemblàa geral, 
vender os negocies ou cousas, fundos e propriedades da so
ciedade, ou os fundos de um ramo qualquer dos ditos aegocios 
o a,; propriedades pertencentes a esse ramo, ou poderão dar em 
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local}ãO qualquer parte das ditas propriedades ou conceder 
quaesquer privilegias em relll:ção aos sobre litos, quer d~ con
tado, quer em acções,quer em mteresses de uma outra socredade 
ou corporação que tiver um fim semelhante ou fins communs 
com a sociedade, e de t1l sorte que essas acções, obrigações ou 
outro interesse sejam conservados pela propria sociedade ou 
distribuídos por entre os membros proporcionalmente á parte 
que cada um tiver na sociedade. 

D ). Elles poderão em differentes épocas nomear um delles 
ou muitos d'entre si directores gerentes nas condições de re
muneração e outras e pelo período que julgarem conveniente. 

E). Elles poderão, no caso de ser pedido a um dircctor um 
serviço extraordinario, dar a este uma remuneração que jul
garem conveniente pelos serviço.> prestados. 

F). Elles poderão crear, emittir, fazer, saccar, aceitar e en
dossar respectivamente reconhecimentos, obrigações ( deben
tures ), bilhetes á ordem, bilhetes ( bills) ou outros effeitos 
negociaveis ; e qualquer obriga~ão poderá ser formada de modo 
a constitair um onus sobre a totalidade ou parte das proprie
dades, activo ou bens de raiz presentes ou futuros da sociedade, 
inclusive os capitaes ainda não pedidos, poderá ser reformada 
de modo a ser segurada por um onus hypothecario sobre os 
projectos acima indicados, e esta segurança poderá ser uma 
divida fluctuante Oll não, comtanto que todo reconhecimento 
ou obrigação tenha o sello da sociedade, e todo bilhete (factura 
bill), bilhete á ordem, cheque ou eutro effeito negocüvel sac' 
eado, feito ou aceito, quer assignado por dous directores e refe
rendado pelo secretario ou outro funccionario da sociedade 
nomeado pela administração. 

G ). Elles poderão nomear a~entcs na IBg-laterra ou em outra 
qualquer parte e autorizai-os a expedir ou dirigir os negocios 
da sociedade. 

H ). Elles poderão collocar os fundos da sociedade com as se
guranças ou pela maneira por que julgarem conveniente, 
inclusive o deposito dos ditos fundos com jtu·os em um Banco 
qualquer, e poderão em differentes épocas mudar essas collo
cações no todo ou em parte, comtanto que-os fundos da socie· 
dade não sejam empregados n~ compra de suas proprüs acções 
ou de seu proprio capital (stock). 

I). Elles poderão dar todos os passos necessarios para re· 
g-istrar ( os estatutos ) a sociedade de conformid1de com as lnis 
de qualquer paiz estrangeirn ou de qualquer colonia estran
geira ou ingleza, e poderão fazer os pedidos necessarios para 
obter e aceitar quaesqum· estatutos, quaesquer leis ou quaes
quer decretos do governo ou das autoridades dos sobreditos 
paizes, necessarios ou uteis para permittir :í. sociedarle de fa
zer negocios ou de facilitar uma tal faculdade nos limites da 
jurisdicção desses paizes ou colonias ; e poderão, com o fim in
dicado no M emorandum da associação, formar n rnger qual
quer sociedade accessoria, ingleza ou estrangeira, e poderão 
subscrever, no todo ou em parte, ao capital dessa companhia, 
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comprai-o, detel-o ou dispor delle, e poderio empregar qual· 
quer so~iedada accessoria dessa natureza como agencia. 

K). EllAs poderão pôr o sello da sociedade sobre os contratos 
mencionados no Jlfemorandurn de associação, e poderão fazer o 
que fór necessario para conseguirem o~ desejados effeitos. Os 
ditos contl"atos ficarão respectivamente sujeitos a todas as 
modifi~ações e ao que fõr necessario para conformarem-se com 
as condições da concessão e com todas as extensões dessa con
cessão. 

60. Os directores em exercício poderão obrar, nlto obstante 
q1wlquer vaga que haja ontre elles. 

61. Os diroctores adaptarão um sello para o uso da sociedade 
e poderão exercer os poderes da Companies Seals Act, 1864, 
qu3, pelos presentes estatutos são dados á sociedade. Qualquer 
documento sobre o qual tiver sido posto o sell8 da sociedade 
será assignado por dous directores e referendatio pelo secreta
rio ou outro funccionario nomeado pela administração. 

Perda da qualidade de director 

62. As funcções de director : 
A). Si o titular occupar quaesquer outras funcções ou em

pregos retribuídos na sociedade, que não Rejam as que estão 
aqui autorizadas, ou si elles tem parte nos lucros de um contra
to qu:1lq uer feito com a sociedade. 

: ). Si elle fizer ponto ou bancarot:t, ou ficar insensato ou 
si tiver de aceitar uma concordata com seus credores (fal
lido). 

C ). Si elle cessar de satisfazer a condição e:úgida.. 
D). Si elle enviar por escripto a sua demissão á administra

ção e que ella seja aceita ou que não seja retirada antes de de
corridos sete dias. 

E). Si elle não comparecer ás reuniões da admiaistração de 
uma maneira continua, durante seis mezes do calendario sem 
o cons ~ntim.,nto dn administração. 

As regras acima moncirmadas estão sujeitas ás seguintes ox
cepções : 

Que nenhum director deixará as suas funcções pela razão de 
ser m~mbro da sociedade, que fez contratos com a sociedade 
da qual é um dos directores, ou fez trabalhos para a dita so
ciedade ; não obstante elle não votará em relação a estes con
tra tos ou trabalho~. e si o fizer o seu voto não será contado. 

Jlfudanças periodicas de directores 

63. Na primeira assembléa ordinaria, depois da assem• 
bléa que deve reunir-se dentro de quatro mezes a partir do 
registro (dos estatutos) da sociedade, e em cada assembléa 
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ordinaria das seguinte~, um ter\o do numero de directores que 
estiverem em exercício, e no ca~o uo numero delles não ser 
um multi pio de tres, o numero de directores o mais approxi
mado do t8rço remmciarão as suas funcções. 

64. O terço, ou o numero o mais approximado, 'lu e deverá 
retirar· se na primeira ou na s('gunda nssembléa, nas quaes 
uma renuncia de funcções, como deve ter logm· conforme se 
disse acima, será, a menos que os directoros não combinem 
entre si, determinado por escrutinio. Nos annos seguintes 
será o terço ou o numero mais approximado que mais tempo 
tiver estado em funcções, que se retirará. 

65. Um director que tevo de rdirar-se será re"logivcl. 
66. Na assembléa geral na qual os directores se retirarem 

pelo modo acima indicado, a sociedade preencherá. as vagas tde 
empregos pela· eleição de um me~mo numero d·J pqssoas, fican
do isto sujeito a qualquer resolução tom1da para reduzir o 
numero de directores. 

67. Si em uma assembléa na qual tenha de ter Jogar uma 
eleição de directores, os Jogares de directores vagos não forem 
preenchidos, a assemulóa ficará até ao mesmo dia da semana 
seguinte á mesma hora e no mesmo Jogar ; e si na assembléa 
assim adiada os logares de directores que vagaram não forem 
preenchidos, os directores que sahiram, ou aquelles c11jos Jo
gares não foram preenchiclos, ficar:1o em exercício até a a<sem
bléa ordinaria do anno seguinte, e assim em seguida, de perio
do em periodo, ató que seus Jogares sejam preenchidos. 

68. A sociedade poderá. de periodo em periodo, em assem
bléa geral dentro dos limites fixados pelos pr<~sentes artigos, 
augmentar ou reduzir o numero de directores; o logo <JUO fôr 
tomada a decisão ue augmentar o numoro delles ella poderá. 
nomear os directores <1ue forem nccessarios para attingir o fim 
dessa decisão e tamhem poderá determinar o modo pelo qual 
deverá terminar as funcções do numero de directores, assim 
augmentado ou diminuído. 

69. Os proprios directores poderão prover a qualquer vaga 
accidental t1ue sobrevier na mesa ou commissão de dircctores, 
e nomear qualquer pessoa que rcuna as condições re<Jueridas 
para o posto de director em qual·1uer época anterior á primeira 
assembléa geral, mas qualquer pessoa escolhida pelos directores 
para preencher uma vaga accidental não exercera ou occupar:i 
os cargos, senão pelo tempo que o director que retirou-se o te
ria occupado si não se tivesse dado a vaga. 

70. A sociedade poderá, em assembléa geral e por decisão 
especial, demittir qualquer director antes da expiração do seu 
periodo de emprego, e poderá por decisão ordinaria nomear 
uma outra pessoa para suiJstituil-o. A pessoa assim nomeada 
não occupará o emprego senão durante o te:npo em que o dire
ctor que ella substituiu o teria occupado si não tivesse sido 
detni ttido. 
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Modo por que osdirectores terão de proceder nos ncgacios d .t 
sociedade 

71. Os directot·es poderão reunir-se para tratar dos negocias 
da sociedade, adiar ou regulamentar de qualquer outra fórma 
suas assembléas ou reuniões, como o julgarem conveniente e 
poderão determinar o numero mínimo d'entre elles cuja pre
sença será necessaria para a transttcção dos negocios. Qualquet• 
questão que fôr apresentada a uma reunião será decidida por 
maioria de votos. No caso de empate o presidente terá um 
segundo voto decisivo. Qualquer director poderá em qualquer 
época convocar uma reunião dos directores. 

72. Os directores poderão eleger um presidente para as suas 
reuniões e determinar o período durante o qual elle exercerá. 
esse cargo ; mas si não houver president3 eleito, ou si em 
uma reunião o presidente não estiver presente á hora marcada 
para os trabalhos, os directores presentes poderão escolher um 
d'entre si para presidir á assembléa. 

73. Os directores poderão delegar os seus poderes a com
missões que constem do numero de membros que elles deter
minarem e forem tirados entre si. Toda commissão assim for
mada se conformará, salva estipulação contraria contidà nos 
presentes artigos relativa. ao exercício dos poderes delegados, 
com os regulamentos que possam ser-lhe impostos pelos di
rectores. 

74. Qualquer commissão poderá eleger um presidente para 
as suas reuniões. Si não tiver sido eleito um presidente ou si 
elle não estiver presente no momento prescripto para celebrar 
a reunião, os membros presentes escolherão um d'entre si para 
presidir á assembhía. 

75. Uma commissão poderá reunii·-se, ou adiar-se como 
julgar conveniente; as questões que sobrevierem em qualquer 
assembléa serão resolvidas por maioria de votos dos membros 
presmtes; e no caso de empate, o presidente ter:í. um segundo 
voto decisivo. 

76. Quaeequer actos praticados por uma reunião ou com
missão de directores, ou por qualquer pessoa que faça as vezes 
de director, serão, não obstante poder verificar-se quGl houve 
vicio na nomeação dos directores ou das pessoas para substi
tuil-os ou que elles tivessem perdido a condição requerida para 
serem directores, considerados como tão válidos como si Lodas 
essas pessaa.s tivessem sido nomeadas e estivessem nas con
dições exigidas para serem directores. 

Dividendos 

77. Os lucros da. sociedade ou qualquer quantia applicavel 
aos dividendos serão, de accôrdo com o que fôr indicado mais 
adiante, applicados em primeiro logar ao pagamento de um 
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dividendo accumulativo do 6 1f2°{n por anno sobre o total que 
ti ver Hid'l pag-o sobre as acvões privilegia•hs no capital original. 
,\fór:t o :.n}do de ea<la annn se pagar:·~ um dividen<[o de li i{-2 "f, 
por anno ~·,broas ac•;õo~ onlinarias do dito capital prinoitivo 
para ess·.~ anuo, o o saldo ~·>s.lueros do anToJO coo-rent() ser:í dis
tt•ibuido por ontre os accwmstas proporcwnalmentll ao total 
pa"o ou a~?reditado, coouo pago sobre as sul'ls acções c!·~ <'onfor
midac!e com o quo pt·ecode, os di roctores poderão. com a sancç.'io 
da soriedado em assomhlé,t grwal. <leclar;or um dividendo como 
pag-:wel :ws uternb1·os p1·oporcionalnoontc ao total pag•! ou ne
g-ociado como pago sobr0 as suas acções, tendo em con•Ider: ção 
'lua!:1uer preferencia ou prioo·id tde a q ao tivor<)m direito as 
ditas acçõ 1s. 

78. Os directores porão de lado todas as roser,•as, como está 
estipulado na conce.~são de <[Ue se trata, nos contratos ml)n
cionados no M emoramlum de associação ou em qual•1uilr con
cessão que a sociedade poderá obter ; e, além disso, antes de 
recommf'.ndarem um dividendo, e!lns porlerão pôr de reset•va, 
afóra os lncros da socie hde, qualrtnnt· sornnm 'lue julgarem 
con v••niente como fundo de r•\ sorva para fazer face ás even
tualidades, ou para ignnlal' os divi<lendos, ou para <tS reparações 
e a consurvação em bono o~tarlo do material l'l dos trabalhos que 
se ref•'l'''lll ~•os negocias d" sociorla<le, ou de qualquer pa1·tn dos 
sobreditos lucros ou como fnndo do amoi·tizaç:io pa1•a cobrir as 
despozas de qual'luei' al•1 :ucl on jnros. que fôr dotnrminado, l'l 

porlerão, de confot•midade com os p1·esentes regulamentos e as 
estipula'{ões de todas r:ssas cone ·ssões, em diller~'ntes época.•, 
applicar no torlo, 011 ern part8, o funrlo rlo ro'l 0 r\'a ~is necessi
dades da 80ciedade. 

79. Os directoo·es po<lerão 0111 ditfet•f'ntes épocas e ainda que 
a sociecla<h nenhum beneficio tenha re:tlizarlo, empregat•, co.1oo 
<Juantia applicavel aos dividendos, qual•[UOr juro recolhido du
rante a construcçiio dos trabalhos, 'l uer ooj:t mn conse<juencia 
de um deposito temporario rlo capital, quer seja como tendo si<lo 
recrbido ou retido em virtnrle do contrato cxp·>sto na segunda 
parte do documento junto ou d11 qual'lnlélr outi'O modo, de 
<Jnal'luer govGrnn on p"ssoa. rombmto 'lll" esse jllro ~l'j:t appli
cado por 0ll(J•e os membros, em pi'Íilleit••, logar no pag-:tmento 
do juro de 6 1/2 "/o por anno durante a construcção dos tra
balhos indicados no sobredito contrato, sobre qua()squer quantias 
pagas pelo tempo decorrido so'1re as acções privilegiada.~ da 
sociedade, que não sejam as acções privilegiadas ernittidas em 
virtude da dito segundo contrato mencionado. 

80. Os directores poderão deduzir dos dividendos ou juros 
pa~avei~ a qualquer membro, quae~quer qullntias 'lue po~
sam s~r por elle devidas á 'ociedade em con.'e'l''"neia de cha
madas de funrlos e de outro modo. 

81. Qtlnlquet· dividendo e pagamento parcial de jrtro~ per
tencerá e ser!i. pago (salvo o direito de hypotheca da Rocieda
de ) ao~ membros que estiverem inscriptos no regi,tro, na 
data da reunião em que esse dividendo fàr declarado, ou 
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então o juro será pagavel não obstante qualquer tranRfe~ 
roneia ~nbsequente ou tran~mis-;fto ele a~çõcs. 

8~. Aviso será c!:tdo a cada mom:,,.o do qnal•1ner rlividon
do que po~~a ter sido dechrarlo p"lo modo alm.ixo indicado. 

8:L N"nhum di vi J,•ndo renderá jlll'os contra a socieda<le. 
Si o-; lucros da soci••rlade estiverem 11m uma época qual
quer represf'ntado~ por meio de acções, obl'ig-ações, ou outras 
propriedade~ do natur '7.a somdhnnto, as •tuae<, tomando-se 
em con·üdei':tção o numero dn acçõcs, podet•iam ser di~tri
lmidas, qual•1 uer beneficio que po's' ser dividido poderá 
ser di~trilmirlo em e-<:•ecie debai-xo d:1 fórma do dividfludo, 
co:ntanto <tue não soja a'lsim rlistri:,uirla •pmlquer acç:io que 
&carrl\te rcsponsabilida•l•'. 

Contas 

84. Os directores mandar:io escripturar as conta<; do :tctivo e 
do passivo das receita~ e das despezas da sociedade. Os re
gistr•o, de contahilidade serão guardados no escriptorio do 
registro ~la socie lado, e, conformando-se com toda a restric~ 
ção razoavel quanto ao tempo e ao modo de inspeccionar os 
dito' registro.,, imposta pelos directoros , e seus registros 
e~tarão Hujoitos á inspecç1io do~ membros durante as horas 
de trabalho. 

85. o, directores farãJ a sociedade em a'<semblérl geral 
pelo menos uma vez 1•or anno um:t exposição das recei
tas e de<peza~ do anno decorrirlo, e apresentarão um balanço 
indicando o activo o o passivo da socioelade feito em uma data 
que não poderá ser anterior de m~is rle seis mezes a 
partir da data da reunião acompanhado de um rolatorio dos 
directorns sobre a posição e as tramwcçõos da sociedade. 

86. Salvo o poder de applicar rpmlquor juro recolhido 
durante a construcção dos trabalhos ao pagamento de di
videndos qunesque1· ~ommas recolhidas como juros sobre o capi
t:ll durante a constl'ucção por qualquer c~·overno ou qualrtn"r 
pes~na. e quaes•1uer quantias recolhidas sem nenhuma ga
rantia de juros serão consideradas como fazendo parte do 
rendimento geral da sociedade. 

Audiç,io das contas 

87. Pelo menos uma vez por anno, isto é, como prrparativo 
da primeira assembléa geral orrlinaria, serão examinadas as 
contas da sociedade, e a exactirlão do balanço •rcrá certificada 
por um ou mais aud.itor•'s. 

88. Os primeiros auditores serão nome;\dos pelos dirPcto
res ; os auditores seguinte.~ serão nomeados pela sociedade 
em assembléa geral. 

., \ \',; 11 1 I~ Í 
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89. Si não fór nomeado senão um auditor, tudo o que fica. 
aqui estipulado para rnuito.3 lhes será applicado. 

90. Os auditores poderão ser membros da sociedade; mas 
nenhum director ou outro funccionario da sociedade ser:i cle
givel ernquanto estiver em ex ·rcicio. 

91. A eleição dos :1.uditores so fará pel:1. s)ciedade, em as
s.~mlJléa ordinaria annual. 

92. A remuneração dos primeiros auditores será marcada 
pelos directores; a dos auditores seguintes será marcada pela 
sociedade em assembléa geral. 

93. Qualquer auditor será reelegivel quando deixar as suas 
funcções. 

94. Si tiverem sido nomeados mais de um auditor, ou que se 
dê uma vaga accidentalmente nas funcções de auditor, os di
rectores poderão provei-a, mas de tal sorte, que não so faça 
senão uma nomeação dessa natureza entre duas assembléas 
geraes. Salvo, porém, o que estã dito acima, si der-se urna 
vaga accidental os directores convocarão immediatamente uma 
assembléa geral extraordinaria para provei-a. 

95. Si não proceder-se pelo modo acima indicado a nenhuma 
eleição de auditores, a diroctoria da sociedade poderá, prece
dendo um pedido de, pGlo menos, cinco membros, nomear um 
auditor para o anno corr.Jnte o marcar a remuneração que a 
sociedade deverá pagar-lhe por seus serviços. 

96. A cada. auditor se remetterá um exemplat• do balanço 
com a exposição d;~s receitas e de>pe:r.as, e seu officio consistirá 
em examinat• esses documentos com as contas e documentos jus
tificativos que a ello se referirem. 

97. Cada audit1r receborá, a seu pedido, uma lista dos regis
tros feitos pela sociedade, o poderá em qualquer tempo conve
niente examinar os livros c as conbs dJ. sociedade. 

98. Os auditores darão aos membroli certificado~'~ da exacti
dão do balanço e das contas. 

Communicações 

99. As commu•icações que a sociedade tiver de fazer serão 
feitas ou pesso!l.lmente, ou pelo Correio sob capa, dirigidas ao 
membro e o seu endereço registrado nos limites do R1ino Uni
do, ou, no caso de um membro não ter semelhante endereço 
registrado, pelo deposito da dita capa (enveloppe) no escrip-
torio da companhia. . 

fOO. No caso de haver acções ás quaes muitas pessoas te
nham collectivamento direito, as comrnunicações que tiverem 
de ser feit2s aos membros serão dirigidas aquRlla d'entre ellas 
que estiver inscripta á testa das outras no registro dos membros 
e um aviso assim dado será considerado corno sufficiente para 
todos os possuidores Ela acção. 
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101. Qualquer communicação enviada pelo Correio será con
siderada cotno tendo chegado a seu destino no momento em 
que assim tivesse acontecido, segundo a velo•,idade ordinaria 
dos Correios ; e para provar que a carta chegou a tempo bastará 
provar que o endereço ou sobrescripto foi feito sobt·e a capa 
ou enveloppe, e como a carta foi posta no devido tempo. 

Rio de Janeiro, 30 de 1\Iaio de 1882.- Dt·. An(risio FiaUw 
Junior, representante da compmhia. 

DECRETO N. 8628 - DE 28 DE JULHO DE 1882 

Concede permissão á Tlw
1
Brasilian Sugâr Factorics Company, limited, para 
funccionat· no Imporío. 

Attendendo ao que Me requereu a The Brasilian Sugar 
Factories Company, limited, e de conformidade com a Minlia 
Immediata Resoluçã(l) de 22 do cot·rent'l mez, tomada sobre pa
recer da Secção dos Negocios do lrnperio do Conselho de Estado, 
exarado em Consulta de 8 do mesmo mez, Hei por bem Con
ce ler-lhe permt'ssão para funccionar no Imperio mediante as 
clausulas quo com este bai::tam, assignadas por André Augusto 
de Padua Fleury, do Meu Conselho, Mini'ltro e Secretario do 
Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, que a~sim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio do Janeiro em 28 de Julho de 1882, 61° da Indopen
dencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l'llagostade o Imperador. 

Andn! Augusto de Padua Fleury. 

Clausulas n <Jne se rerere o Decreto n. 86~8 
desta daln 

A companhia é obrigada a ter um representante no lmperio 
com plenos poderes para tt·atar definitivamente e resolver as 
questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com 
os particulares. 
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II 

Todos os aetos que pratiear no Imperio fiearão sujeitos ás 
respeetivas leis e regulamentos e á jw.risdicção de seus tri
bunaesjudiciarios ou administrativos, sem que em tempo algum 
possa a referida companhia reclamar qualquer excepção fun
dadCL em seus estatutos. 

III 

As alterações feitas em seus estatutos serão communieadas 
ao Governo Imperial, sob pena de 200$ a 2:000$ e de llle ser 
cassada esta concessão . 

IV 

No easo da companhia deliberar executar algum ou alguD.II 
dos outros fins de sua creação, que não estiverem em completa 
conne::tão com o contrato que celebrou com o Governo Imperial, 
deverá pedir primeiramente permissão ao mesmo Gover.11.o. 

Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Julho de 1882.- André 
4ugusto de Padua Fleury. 

Eu Carlos João Kunhardt, traductor publico e interprete 
commercial jur:1ment:tdo da praça do Rio de Janeiro: 

Certifico que me foi apresentado o Memorandum de asso
ciação e os estatutos sa Compankia The Bras'ilian Sugar Ft~
ctories Company, limited, impressos em inglez, os quaes, a 
pedido da parte, traduzi litteralmente para o idioma nacional 
e diz o seguinte, a saber : 

TRADUCÇÃO 

Memoranrlum de associação da BrasiUan Sugar Factories 
Company, Umited. 

f. o O nome da companhia é The Brasilian Sugar Factories 
Company, limited. 

2. 0 A séde da companhia será em Londres. 
3. 0 Os fins para os q uaes é a companhia e~tabelecida, são : 
a) Adquirir, tomlr a si, possuir, usar e exercer os di-

reitos, beneficios e privilegias de um contrato de concessão do 
Governo da Província do Rio Gra.:nde do Norte no Imperio do 
Brazil, datado de 6 de Fevereiro dCJ 1875, pelo qual, além de 
outras cousas se concede o direito de construir, custear, admi
nistrar e explorar um eng_enho cen~r_al para o fabrico de a.s
sucar de canna, no muiíicljliõâe Ceará-mirim, na dita f'rõ
Vi.~rande do Norte, bem assim os direitos, be-
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neficios e privilegios de um ulterior decreto do dito Governo 
Provincial datado do dia 9 de Janeiro de 1878, e bmbcm 
os direitos, beneficios e privilogios de um Decreto Imperial do 
Governo Geral do Brazil, n. 6146, de 10 de Março de 1876, e de 
um ulterior Decreto Imperial n. 6356 de 11 de Outubro de 1876 
e tambem de um ulterior Decreto Imperial n. 61)55 de 7 de 
Agosto de 1877, por cujos ditos decretos se concede uma 
garantia de juros á razão de 7 "/o ao anno á companhia. que 
fôr incorporada para levar a effeito a construcção do dito 
engenho e estabelecimentos. E igualmente pára adoptar e pôr 
em execução o dito contrato e os ditos decretes imperiaes e 
provinciaes e todos os contratos feitos em virtu,[e dos mesmos 
respectivamente ou de quaesquer dellelil e quaesquer modi
ficações, alterações e accrescimos ao dito contrato de concessão 
e aos decretos imperiaes ou provinciaes ou · quaesquer delles 
e tambem para adquirir, usar e exercer todos os direitos, be
neficios e privilegios de todos e quaesquer decretos imperiaes 
ou provinciaes e concessõeR dos ditos Governos Imperial ou Pro
vincial, ou de qualquer delles, que poss·un no futuro ser dados 
ou feitos com relação ao dito contrato de concessão ora exis
tente e aos decretos imperiaes ou provinciaes, ou quaesquer 
delles, ou a quaesquer modificações delles ou de quaesquer 
deUes. 

b) Construir, organizar o realizar quaesquer obras e ope
rações autorizadas ou exigidas por qualquer dos supraditos 
decretos, concessões ou contratos, ou que possam ser auto
rizadas oa exigidas por qualquer decreto, concessão ou con
trato do Governo Imperial do Brazil ou do Governo Provincial 
do Rio Grande do Norte, supplementaros a estes ou am
pliando-os, ou a qualquer delles ou autorizando a execução 
de quaesquer outras obras identicas no dito Imperio. 

Particularmente para construir, estabelecer, e custear e ex
plorar quaesquer estradas de ferro, linhas de vapores, de 
ferro-carris, estradas, linhas telegraphicas, canaes ou outras 
obras ou emprezasll.utorizadas ou exigidas como acima declarado 
ou que fôr julgado vantajoso ou conveniente estabelecer ou 
explorar, em connexão com o dito engenho ou com qualquer 
das obras ou emprezas supra mencionadas e fazer quaesquer 
contratos, convenios e arranjos que possam ser necessa.rios 
afim de realizar os fins supra ou qualquer delles. 

c) Fazer tudo quanto possa ser necessario ou conveniente 
para estabelecer no Brazil um domicilio á companhia. 

d) Comprar e adquirir quaesquer terras, propriedades, safras 
de assucar ou de outros productos, engenhos, casas, edificios, 
direitos de transito, contratos de arrendamento, machinismos, 
material fixo e rodante, embarcações, materiaes e outras pro
priedades no lmperio do· Brazil ou em qualquer outra parte 
que fór julgado util ou conducente ao conseguimento de quaes
quer dos fins da companhia. 

e) Promover, requerer ou por outra fórma adquirir de qual
quer governo ou corpo legislativo e obter e dar execuçio a 
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quaesquer leis, concessões, contratos, patentes, alvarás d~ 
invenção, licenças ou privilegies concernentes ou relativos a 
todos ou a quaesquer dos fins da companhia. 

f> Realizar a fusão da companhia com qualquer outra com· 
panhia, corporação, sociedarle, firma social, em preza eu pessoa 
cujos fino; sejam iguaes ou identicos aos fins desta companhia 
ou a quaesquer delles. 

Comprar ou por outra fórma adquirir, explorar, admi
nistrar e custear o negocio, fundo ou qualquer interesse dessas 
ou de qualqunr de~;sas ditas corporações, companhias, so
ciedades, emprezas, firmas sociaes ou pessoa e ad'.plirir e 
possuir, quer por meio do compra, do garantia ou por outra 
fórma, quaesquer acções, titules preferencians (debentures), 
obrigações ou qualquer interesse no rendi1llento ou nos 
lucros de qualquer da' ditas corporações, companhbs, socie
dades, em prezas, firmas sociaes ou pessoas. 

g) Tomar dinh0iro de emprestimo, emittindo titulos de prefe
rencia (debentttres), hypothe~as ou obrigações da companhia 
sob a garantia de todas cu de qualquer pc~rte das cmprezas 
da companhia, do seu renlimento e da sua propriedade ou 
sob seu capital não realizado, ou por outra fórma, ou sem essas 
garantias, como a companhia juJg,u· conrenicnte. 

h) Arrendar, trocar , transferi1·, hypothecar , empenhar , 
vender, trasp<\SSar ou por outra fórma negociar e dispor de 
todas ou d'J qualllUcr p:1rt ~das emprezas ou negecios ela com
panhia c de quaesquer conces~ões, decretos, licenças, pri
vilegies, contratos, !ilircitos, obras ou outra propriedade qual
quer da companhia. 

i) Fazer todas ou quarsc1uer das cousas supra mencionadas, 
que1· isoladamente quer do socieda1le ou conjunrtamcnto com 
qualquer compnnhia, corporação, empreza, firma social ou 
prssoa. 

lt) Fazer quarsquer OLJtras cousas que forem incid~ntes on 
conducentes ao conseg-uimr_'nto dos fins supra. 

4. 0 A rosponsalJilidadtl dos accionislas é limitada. 
5. 0 O capital da companhia é d-:J R, 112.500, dividido em 

11. 250 acções de ~ 1 O cada uma. 
A companhia res~rva-se a faculdade de emittir o primitivo ou 

qualquer futuro capital ou qualquer parte delles respectiva
mente, com o privilegio ou a prioridade especial quanto ao 
capital, resgate do capital ou dil'idr1ndo e com o dividendo 
preferencial garantido, fixo, deferido ou outro qualquer que 
possa ser determinado. 

Nós, as diversas pessoas cujos nomes e endereços acham-se 
aqui abaixo exarados, desejamos constituir-nos em uma com
panhia de accôrdo com o presente M emorandtlm de associação 
e respertivamente convenrionamos toma1• o numero de acções 
do capital da companhi~, declarado ern fronte aos nossos J"es
pectivos nomes. 
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Numero do aeçõc3 
Nomes, ondcrcçús o qualidades dos subscliptoros tomado p_or eada 

suiJsenptor 
Henry Shield, 39 Falkner Squaro, Liverpool, 

engenheiro civil............................. Uma 
Domingo de Ybarrondo, 8 Twer Chambers, Li-

verpool, negociante. . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . • . . . Uma 
Geo. Ale:x. Phelps, Woburn Houses, Princes 

PaJ"k, Liverpool, propl"ietario de vapor......... Uma 
Alberto A. Guild, Old Castle Buildings, Prcesons, 

Row, Liverpool, proprietario de vapor........ Uma 
Robert Stanley Blease,25 Castle Strcet, Livcrpool, 

guarda-livros.. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . .. Uma 
John Caminisch, 33 Knowsley Buildings, Liver-

pool, negociant!)....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Uma 
Alfred Chapinan, 2:3 Abcrcromby Square, Liver-

pool, engenheiro....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uma 
Datado de 26 de Junho de iSSO. 
Testemunha do acima declarado.- Tltomaz Gardner Hol·

ridge, i9 Castle Street, Liverpool. solicitador. 

Estatutos da « Brasilian Sugar Factories Com
pany, limitcd » 

1.-INTERPRETAÇ ÃO 

~\rt. i. 0 Na interpretação dos presentes estatutos, as se 
guintes palavras e expressões tem a seguinte significação' 
menos que não sejam oxcluida'l pelo assumpto ou pelo con
texto: 

a) A companhia significa Tlu: Brasilian Sugar Facto1·ies 
Company, limited. 

b) O Reino Unido significa o Reino Unido da Grã-Bre
tanha e Irlanda. 

c) Bra:;il significa o Imperio do Brazil. 
d) As leis significa c inclue as lei'l das companhias de 

i862, i867, !877, i879 e 1880 e toda e qualquer outra lei em 
qualquer occasião em vigor, concernente a companhias do 
capital associado c que necessariamente affectem a companhia. 

e) Os presentes estatutos significa e inclue o M emorandum 
de associação da companhia e estes estatutos e os regulamentos 
da companhia em qualquer occasião em vigor, e formarão a lei 
da companhia a que se referem os decretos impcriaes e os 
contratos. n Concessões incluem todos os contratos, decretos ou con
cessões mencionadas no M emorandum de associação ou os 
que possam ser adquirido> pela companhia. 
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g) Deliberação especial quer dizer uma deliberação especi&l 
da companhia tomad 1 de conformidade com o art. 51 da lei 
das companhias, 1862. 

h) Capital, acções e títulos pre(erenciaes significam res
pectivamente o capital, acções e títulos preferenciaes em 
qualquer occasião da companhia. 

i) Accionistas quer dizer os possuidores de acções da com
panhia ou os portadores de garantes de acções re>pectivamente. 

j) Garantes de acções significa garantes omittidos com 
relação ás acçõos ou fundos da companhia, de conformidade 
com a lei das companhias, 1867 e os pressntes estatutos. 

k) Directores significa os directores, em qualquer occasião, 
da companhia ou, conforme fór o caso, os directores reunidos 
para deliberarem. 

l) Directoria significa uma reunião de directeres devi
damente convocados e constituída ou, segundo fôr o caso, os 
directores reunidos para deliberarem. 

m) Contador, fidei-commissarios e secretario significa 
esses respectivos officiaes da companhia, em qualquer occasião. 

n) Assembl!Jag2ral ordinaria e assembléa extraordinaria 
significam respectivamente uma assembléa geral ordinaria e 
uma assembléa geral extraordinaria da companhia, devidamente 
convocada e constitui da e qualquer adiamento destas. 

o ) Assembléa geral significa uma assembléa ordinaria ou 
extraordinaria. 

p) Escriptorio e sello significam respectivamente o escriptorio 
registrado e o sello commum, em qualquer occasião, da com
panhia. 

q) M ez significa o mez do calendario. 
r) Palavras indicando unicamente o numero singul3.r in

cluem o numero plural. 
s) Palavras indicando unicamente o numero plural incluem 

o num~ro singular. 
t) Palavras indicando unicamente o genero masculino in

cluem o genero feminino. 

11.- CONSTITUIÇÃO 

Art. 2.0 Os artigos drr bbella A da lei das companhias 1862 
não terão applicação á companhia, excepto tanto quanto os 
mesmos estejam transcriptos ou contidos nestes estatutos, mas 
em Jogar delles o regulamento da companhia será o seguinte, 
sujeito todavia a todas as rejeições e alterações da lei. 

Ill.- NEGOCJOS 

A1·t. 3.0 Os negocies da companhia comprehenderão todos 
01 negocios mencionatlos no M émorandum de associação n 
todas as matarias incidnntes e podem ter pl'incipio logo '!U" a 
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directorh o julgm· conveniAnte e quand.~ mesmo o c.c:oital não 
e$tej:\ J,~ lodo ~:~uh~ I'ipto. 

Art. 4.o 0.; negocio.~ ~erão realizàdos ou administrados pelo; 
dii·eol.i>l'·'S c <lo ""riformidade c m •:R regul;~nEml•JS •1ue a di
re :Loria em q uat1 uer oocasiiio est:o !J,.,J,Jc n·, sujo i tos unicamente 
a fisc:disação das as.,.,mbléas gerae.;, co1u0 ·'-> a•:hã estipulado 
nu~tes est..LUt•>S. 

,\rt. 5.u .\ a•lministração principal e a g·ot'••nch g-.;ral dos 
neg·ucios da companhia serãrJ e111 Loud•···s ou •Hu :\liddlessox: e 
po•lera ha.ve•· lanho; ag·elll'ia • •I ·nt,.., ou fúm oln R ·i 11rJ Uniolo 
'{Uantas a di1·ect.ori r em 'lualrtner oec <SiíirJ c•>ll~ i•.ni1·. 

Art. 6.o P.Jssoa "i~uma, a não s•·re.tl a di1·ectoria e as pe~"•as 
por ella devid •HHmt' auto•·i1.adas e agindo dentro ,J.,s limite' 
dos poJeres a&sim " •nfe1·i lo-<, ted a f<1.euld.•dc de p<Lssar, 
acoitar ou end<~ss.~I· ll••t 1S pi'OiliÍSS<ol'ias, let1·a~ do <:.uniJioo ott 
outl'os titnlos nogociaveis no nolll'' ou por conta d.c oouJ~•a'lhia, 
e pessoo~. alguma, excepto quanJo expressamente auto1·izado 
pela direc toria e ag-indo dentro dos limit•JS dos poderes as~im 
c mferidos, terá a faculdadQ de celebrar quo:~lquer contrato, de 
natu1•eza :t. impor qualquer responsabilidade :í companhia ou 
per outra fól'ma empenhar o cre lito da. companhia. 

Art. 7. o A séde registrada será no Jogar ern Londres, Mid
dlessex ou em qualquer outra parte da Inglaterra que a 
directoria em qualtluer occasião designar. 

Art 8. 0 Poderão hav1r tamborn osc1riptorios filites no Rio 
de J 1neiro ou em 'l ualq uor outra parte no lmperio do Brazil, 
conforme a directoria em gualquei' occasião indicar. e haverá 
sempre um agente reconhecido da companhia no Brazil, a quem 
poderão ser dirigidos todos os avisos officiaes. 

IV. -PRIMEIROS OFFICIAEB 

Art. 9. 0 Os primeiros directores serão eleitol!l pelos signata· 
rios do .Vemorandum de associeçã'> por meio de urna declara
ção escripta e assignada por elles ou pela maioria delles, e 
até '{Ue esta eleição tenha Jogar os signatarios do M emoran
dum de associação constituirão a direct'Jria, porém, e nessa 
qualidade elle'l não serão obrigado8 a possuir numero de acções 
que importe qualificação e deixarão o logar logo que forem 
nomeados os directores pela fórma estipulada neste artigo. 

Art. to. Os Srs. Norton, Rose Norton e Brewer serão os pri
meiros solicitadores da companhia. 

V.- CAPITAL 

Art. H. O capital da companhia é de ~ 1 ~ 
doze mil e quinhentas libras) dividido~m o . .1"\~~Jj}~zr:~~ 
e cincoenta acções de dez libras esterli , ~«'~1i~l{: liA DA C A H • ... 
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Art. J2. Os certificados de acçõcs e de capital e os garantes 
de al'çõ.•s e obrigações (bonds) ou obrigações prcferenciaes 
(rlebcntures) e os garantes ou coupons de seus dividendos e 
juros, serão da importancia em moeda de qualquer paiz, que a 
directoria julgar or1uivalente ás suas importancias em moeda 
ingleza. 

Art. 13. A directoria pod•orá em r1ualquer occasião e de 
tempos a tempos (sujeita ao nrt. 16), emittir quahuer parte 
do capital que se achar· por emittir ás pessoas, na proporção, 
e pela fórma que a directoria julgar conveniente e em qual· 
quer destas emissões po.lcr{~, com a sancção de uma a~sembléa 
geral, ligar ou tirar a essn.s ou a quaesquer dessas acções 
r1ualquer dividendo preferencial ou garantido ou qualquer 
preferencia ou prioridade com relação ao capital, res ;ate de 
capital, ou aos dividendos, ou praticar as duas cousas a mais 
das acções do capital j<i existente> ou outr·os direitos. privi
legias, prioridade ou vantagens quo forem julgadas conve
nientes. 

Ar·t. 14. A companhia poJera em qualquer occasião, com a 
sancção clro uma resolução especial, augmentar o capital emit
tido, emittindo novas acções n:t occa;ião e sob os termos e con
dições c em. geral pela form:1. que a> assembléas geraes em 
qualquer occasião decidirem e poderá igualmen to com a mesma 
sancção de uma deliberação os Jflcial ligar a essas ou a quacs
quer dessas acções quallJUer dividendo pr.Jferenchl ou gars.n
tido ou qualquer prefflrenci:J. ou prioridade com relação ao 
capital, já ao re.;gate do ca!'ital on aos dividendos ou pratic1r as 
duas cous •s a demais d:J.s acções do capital j::í existentes o•~ 
outros direitos especines, privilegios, prioridade ou vantagens 
que po,sam "e r julgadas couvenient'~s. 

Art. 15. Qu1lquer capitallev,·mtado por novas acções, l'Xcopto 
tanto quanto a companhb na stia crer1ção determinar por· outra 
fórma, será considerado como part·J do capital primitivo e será 
sujeito ás mes:nas dispo>-ições a tolo> os resp·ütos, qum· com 
ret'erencia ao pag mrent·J das chamadas ou ao commi'sO das 
acções por falta (por falta) do pagamento dM chamadas, quor 
por outra fórmt, a;mo si fizesse parte do capit·ll primitil·o. 

Art. 16. As novas acÇÕ'S serão primeir·amente-a menos 
que um:J. assemblé:J. geral o decida por outra forma - offercw 
cidas pela directoria : aos e entre os accionistas (ou os seus 
representantes) na proporção das acções registradas nos s2us 
nomes o das acçõ"s rcpr·es•mtadas por ga1•antes de acções que 
então po>suirem. 

A diroctoria podel'á rli-;por como entender conveniente, 
de tod ts e quantas novas acções que não forem tomadas pelos 
accionistas ou pelos seus re~pectivos representantes. 

Art. 17. A directoria nito será obrigada a dar mais aviso 
algum individualmente, além do feito por meio de annuncios 
aos portadora; de garantes de acções com referencia ao di r 'i to 
do opções quél lhes confere o artigo procedente e considerar-s~-ha 
como feita uma offerta a r1ualqu8r' accionista t'f'!!'Íslr.,do hgo que 
se hiver mandado aviso ao seu endet·eço registrado. 
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Art. 18. A directoria póde crear e emittir para os fins da 
companhia titulos (bonds) ou obrigações pref·~rencias (deben
tw·es) até uma·somma quo não exceda a i: 112.500 (excepto 
como aqui em stlguida det"rminado), <filO será garantida como 
um primeiro o nus sobre as concessões, empt·eza, rend:1s e pro
priedade da companhia na occasiã-) e sobre na garantias do 
Governo Imperial do Brazll e do Governo da Província do Rio 
Grande do Norte ou qualquer parte~ das mesmas respectiva
mente, o taes titules ou o5rigações (bo11ds ou debcntures) pode
rão trJr a garantia e a segurança :uldicional c produzirão os 
juros que se estipularem, sejam r,:sgataveis acima ou abail:o 
do par, e serão emittidos ou por outra fóruta negociados, nos 
te:mos e C()ndições e pela maneira que a directoria deter
minar. 

Art. 1\J. A directoria podcr:i Lambem em qual<JUer nccasião 
com a s:mcção do uma assemblóa gel'allevant:u· qual<tuor 
empr'stimo ou empr<'stimos g-arantidos (sujeitos ao onus supra) 
pelas ditas concessõfls, garantias, emprPz:t, rondas, e pr,,pric
dade, por meio levantar qualr1uer cmprestimo ou emprestimos 
garantidos suj:,itos ao onus supc·a pelas dit:ts concessões, garan
tias, emprez3, rendas, propriedadn, a de por meio de uma ulte
rior <'missão de titules (l'on,fs) ou obrigaç.ões preferenciaea 
(debentures) ou por qualc1uet· hypotheca, onus ou instrumento 
leg:li ou sem ensa g-aranti:t, da impoc•t1ncia, e ao preço, juro, e 
nos termos o condições e pela maneir:1 'lue a directoria julgar 
convenientes. A directori.1 poder:\ tambcm em qualquer occn.· 
sião, S''m a sancção de uma a~sembléa geral, levantar }JOl' 
meio de empre~timo, para os fins d:t companhia, nos termos e 
com a garantia r1ue a iliroctol'ia entender conveniente, uma ou 
mais quantias, que n:1o <'Xceclant em tempo ~lgum a .t iO.OOO. 
As chamadas não realizaclas poderão ser incluídas em qualquer 
garantia dada ou autorizaila reta companhia, e nesse caso a 
dircctoria podel':\ delegar nos posauidarea dea'la garantia, ou 
em <fnae~quer pesso:ts como seus ficloi-commissarios, o seu di
reito de tornar efi'ectiva~ as chamadas contra os accionistas e 
emquanto vigorar a garantia, toJas as chamadas feitas pela 
directoria poderão ser tornadas effoctivas poc· esses possuidores 
ou fidei-commiasarios no nome da companhia nessa conformi
dade. 

Art. 20. Quaegquor obc·igações pref<>ronciaes (debentttres), 
hypothecas, ou titules (bonrls) serão emittido•, pflg,wcis, ao 
portado1· e pod•,rão ser acompanhados de cou;,ons representando 
os juros rpw sobre elles tem de ser pagos. 

Art. 21. A directoria poderá em qualquer O()casião, si o 
julgar conveni<mte, resgatar c renovar nos termos que julgar 
convenient·J ou distribuir acções preferenciaes ou de outra natu
reza em pagam~nto do qualqnet• das hypotheca~, obrigações 
preferenci:tea (dcbentures) ou titules (bonds) c11ja creação tiver· 
sido autorizada. ·--:--~. _ 

At•t. 22. A companhia poderá em qualqu ~~}\à.tiiiP arp- ··-. · 
ce lendo delib~ração especial, morlificar as ~~çV@.~l nliool() ~ r· ' 
no J1f emorandum do assochção poi' tal r~ )rJ:úo augmonte ' · 

( 
\ 
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ou reduza o seu capital, ou pela subdi,·isã l d lS suas acções ou 
de qualquer dellas, dividir o seu capital ou qualquer parte 
d•!lle em acções de menor valor do q u11 o fixado pelo 111 e
morandum de associação, comtant l qull n·.t subdivisão das 
acções a proporçã•J entr J a imp •rtancia paga e a impo1·tancia 
(si a houver) por p •gar, com relaçã•J a cada acção de valor 
reduzido seja a m'1srna qu·J ~>ra com r"laçã·J á; acç<,es •·:xisten
t"S, das 4uaes a acção de valor reduzido fór derivada. 

Art. 2::1. A <'Ompanhia poderá em q ualqu•;r occ:•sião mo
dificar as condiçõc>s contidas no .llf enwrandu m do ass .c i a
ção, por fórma tal que consolide e divida o se11 capital 
em ac<:ões de maior valor do que o seu CaJ'lital exi,tente 
e convert' as suas acçõos remidas em títulos, e rerluza 
o seu capital cancellanrlo •1uaesquer acções q11ll na data em 
quo fór votada essa deliberação, niío tenham sido tomadas, 
ou haja promessa de serem tomadas por quaesquer pessoas, 
e a companhia póde exercer todos os poderes conferidos 
pelas leis das companhias 1877, 1879 e 1880 e pelos reiula
mentos. 

Vl.-ACÇÕES 

Art. 24. Toda a acção será propriedade pessoal e como tal 
transferível e, excepto quando nestes estatutos por outra fórrna 
determinado e como e quando por outra fÓl'rna sanccionada 
pela deliberação de urna assembléa geral, será indivisível. 

Art. 25. A companhia não será obrigada n··m reconhe· 
cerá qualquer interesse equitativo, contingente futuro ou 
parcial em qualquer acção ou qualquer outro direito com re
lação ás acções, excepto um absoluto direito ás acções da 
pessoa em qualquer occasião registrada como seu possuidor e 
excepto igualmente ao que diz respeito a qualquer p3i, tutor, 
curador, marido, testamenteiro, ou administrador ou fidei
commissario em fallencia, no seu direito, de conformidade 
com estes estatutos, tornarem-se accionistas com roferencia 
a essas acções ou de a transferirem. 

Art. 26. A companhia terá uma primeira e absolub hypo
theca tacita, válida em qualquer jurisdicção, sobre todas as 
acções de qualquer accionista, por quaesquer dinheiros devi
dos á companhia por elle só ou conjunctamente com qualquer 
outra pessoa, quer vencidos quer não, e quando uma acção fôr 
possuida por mais de uma pessoa, a companhia tem identica 
hypotheca tacita sobre ella, relativamente a quaesquer som
mas que lhe forem devidas por todos ou quaesquer dos possui
dores dessa acção. 

Art. 27. Essa hypotheca tacita póde ser tornada effectiva 
por meio da venda de todas ou de quaesquer das ditas acções, 
comtanto que nenhuma venda seja feita !lenão de conformi
dade com uma deliberação da directoria, e sem que seja dado 
aviso por escripto ao accionista devedor ou aos seus testamen-
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teiros e ndministradores, exigindo delle ou delles o pagamento 
da somma na occasião por elle devida á companhia e tiverem 
decorrido 28 dias a contar da data. do aviso sem que tenham 
sido pagas as quantias, cujo pagamento por esse meio se 
exigh, ou a directoria poderá, si o julgar conveniente, em 
vez de v •nder as acções, declaral·aR em commisso, segundo 
as disposições aqui em seguida contidas. 

Art. 28. No caso dllssa venda ter logar, a directorifl terá 
a faculdade de por instrumento outorgado com o sello da com
panhia, transferir M acções desse accionista aos compradores 
e de applicar o producto lifoJ.uido dessa venda depois de pagas 
quaesquer despezas ao pagamento dessa divida, e o restan
te, si o houver, será pago ao accionista anterior, seus tes
tamfJnteiros,_ administradores ou representante. 

VII.- TRANSFERlllNCIA DE ACÇÕES 

Art. 29. As acções serão transferiveis unicamente por ins
trumento por cscripto, passado pelo transferente ou transfe
rido e devidamente lançado no registro das transferencias, 
sujeita todavia á faculdade de exercer a companhia os poderes 
conferidos pela lo i das companhias 1867, de emittir garanter. de 
acções ao porLad:Jr e a quaesquer regulamentos da compa
nhia a e'se respeito. 

Art. 30. Pessoa alguma sem o consentimento da dire
ctoria, cujo consentimento ella poderá dar ou recusar, á sua. 
discrição, poderá torna1·-se ou ser registrada como accio
nista com relação a qualquer acção cuja importancia não te
nha sido completamente realizada. 

Art. 31. O registro de transferencias estara a cargo do 
secretario, sob a fiscalisação da directoria. 

Art. 32. Nenhum menor será registrado como possuidor 
de acções e nenhuma mulher casada será registrada como 
accionista, excepto de conformidade com a lei de propriedade 
da mulher casada, 1870. 

Art. 33. O pai, tutJr, procurador, marido, testament~iro, 
ou administrador de um menor, idiota, lunatico, mulher ou 
de um ac~ionista fallecido, não será nessa .,ualidade accio
nista, porem provando peranto a directoria o seu titulo, póde 
s•)r registrado como possuidor das acçõe~, ou póde transferi!· 
as acçõr:R a qualquer pessoa approvada pela directoria. 

O filei-commissario na fallencia de um accionista., não po
dara nr>ssa qualidade ser accionista, mas provando perante a. 
directorh o seu titulo, póde pela fórma supra transferir as 
acções. 

Art. 34. Nenhuma transferencia de acções poderá ser fei
ta sem que seja pago á companhia um direito de transfe
rflncia de dous shillings e 11eis dinheiros ou qualquer outra me
nor importancia, sobre cada transferencia, conforme a directoria 
indicar. 
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Art. 35. Pessoa alguma poderá se1· regist1·ada como tr;\llR
fcrente de uma acção sr~m q•1o o instrumento <lc transfnren
cia devidamente assignado tenha sido nntreg-uo ao sec1·etario 
e afim. de ser recolhido ao archivo da companhia, porém para 
ser apresentado quando fór razoavelm~Jnte requ~>rido e Rem que 
o dÍI·eito de transf•!rencia tenha sido pagJ como está estipulado, 
ou de conformidade com o dispJsto no a ·tigo acima, m~1s em 
qual•1uer caso em que, no entender da direclorin, não s~ deva 
insistir sJbre est<J artigo, poder :i elle B<)I' dispensado. 

VIII.- CERTIFIC tDOE Dlê ACÇÕEB 

Art. 36. Os cortificados de acções sCJ'ão passados wb o sello 
da companhia e ~ssignados por um <lirectot· e rubric:ldos pelo 
se c J'n ta rio. 

Art. 37. Todo o accionista terá diroito a um certificado para 
todas as suaH acçõ 'S ou a v a rios certificados, eada um pal"a 
uma parte das suas acções, <'>pecificando cada certificado os 
nurneros dessas acções. 

Art. 38. Estra~ando-se ou p0r.!endo-se qualquer cCJrtificado, 
poderá ser substituído por ontro, apresentand )-~·) á <lirectoria 
provas qu~ a satisf"açarn do seu estngo ou perda, ou nt f.llta 
de taes provas, mediante o pagarn~nto da ind'lmnizaç:1o que a 
directoria julgar a<lequarla e dessas provas oa dessa in•iem
nização far-se-ha menção nas a c tas das s.,ssões da directoria. 

Art. 39. Todo o acci,nista primiti,·o te1·á por occasiãoda 
distribuição das arções, direito aos se<JS certific~tdo; de acções, 
gratuitamente, mas em todo.s os m·lis casos pa~ar.t á compa
nhia, sempr•J qu; a directoria julgar conveniente, um shilling 
por cada certificado. 

IX. -GARANTES DE ACÇÕEI'! 

Art. 40. Nos e sujeitos aos termos, condições e disposições 
que a companhia possa p·•ra o futuro, por d•'liberação nRpccial 
estatuir, e de conformidade ~om os estatutos, serão emittidos 
pela C'>mp:mhia garante~ do arções J'elativamente a quaesqner 
acçõ0s remidas on de capital e nessn garante se declarará que o 
pl'lrtadot· tem direito ás []Cçõe.s do capit~l nelle especificadas. 

X.- CHAMADAS DO CAPITAL DAS ACÇÕES 

Art. 41. A importancia devid~t pelas acções do capital se1·á 
paga aos banqueiros da comp •nhia ou em qualquer outro 
Jogar que a directoria indicar, com o deposito em prestações e 
pela fórma c nas épocas que forem in :icadas em qualquer 
occasião pela companhia, a qual poderá si o julg;lr conve
niente, fazer uma ou mais chamadas anteriores á sua emissão. 
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Porlcrão ser contados juros sobre as entradas feitaa rolativa
mcnte ás chamadas antea do dia fix·1do p·1ra o seu pagamento, 
pela taxa que fõr det:mninada pela directoria, a qual não ex
cederá a cinco por cento ao ar..no. 

Art. 42. A dir ?ctoria poderá, em qualquer occas1ao, si o 
julgar conveniente (comtanto que a opção seja primeiramente 
offr;recida sem preferencia a todos os accionistas), receber de 
qualquer accioniRta que deseja pagar adiantado, todo ou 
qualquer parte do dinhrliro devido sobre as suas respectivas 
acções, além das quantias nl occasião chamadas, e a impor· 
tancia paga que na occasião fôr adiantada produzi1•á jnroi a 
uma taxa que será cl·,tcrminarla pela dircctoria, o quo não exce
derá a 5 °/o ao anno. 

Art. 43. A directoria poderá igualment~. e sem prejuizo de 
qnaes [Uflr outros porleres que lhe são conferidos pelos regula
montGs ou pelos presentes estatutos, fazer qualqu•!r ou ambas 
as seguinte~ cousas: 

a) EstabAlecer na omi<são de acçõ2s uma differença entre 
os possuidores dessas acções, na importancia das chamadas a 
roalizar e nas épocas do pagamento dessas chamadas. 

b) Pagar dividendos na proporção da importn.ncia chamada e 
realizada sobre cada acção, nos casos em que maior importancia 
tenha sido chamada e realizada sobre umas acções do que sobro 
outras. 

Art. 44. Todas as ch'lmadas relativas ás acções serão consi
deradas como tendo sido feitas na occasião em que as delibe
rações autorizando-as forem tomadas pela directoria. 

Art. 45. Os possuidores em commum de uma acção serão 
quer junta quer separadamente obrigado.> ao pagamento de todas 
as chamadas relativas a essa acção. 

Art. 46. A directoria poderá por qualquer subsequente deli
beração marcar um novo prazo o logar para o pagamento de 
algum11. chamada para as pessoas que a não tiverem pago. 

Art. 47. S·lmpt·e que se fizer alguma chamadct sobre Hs 
acções, não sendo por occao;ião da sua distribuição, dar-se-ha 
a vis') a todos os accionistas resí'onsaveis pelo pagamento quer 
n[l. occasião, quer em qualquer tempo depois de feita a chamada, 
com 21 dias de antecedencia, da época e logar primitivamente 
ou por qualquer deliberação subsequente design·tdo para o seu 
pagamento. 

Fica entendido que dado o caso de mais de uma pessoa ter 
dii·ei to em comlllum a uma acção, feito o aviso á pessoa, cujo 
nome se achar em primeiro logar no rGgistro dos accionistas, 
considerar-se-ha como feito o aviso aos possuidores em commum. 

Art. 48. No caso de falta de pagc~mento até sete dias depois 
do dia marcado pelo dito aviso, ou por outra qualquer fórma, 
par'' o pagamento de qualquer chamada, dar-se-h<t um segundo 
aviso quer immediatamente, quer em qualquer época subse
quento ao accionistr~ remisso, exigindo o immecliato pagamento, 
o no caso de não s~r realizado o pagamento dentro de sete 
dias depois deste segundo aviso, a companhia poderá (sem pro
juizo dos direitos da comp1nhia de declarar o commisso das 
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acções) processar o devedor pela importancia não paga. a qual, 
salvo quando decidido em contrario pela directoria, vencerá 
juros á razão d·~ iO ofo ao anno a contar do dia marcado pelo 
primeiro aviso ou, sendo na distribuição das acções, do dia 
designado para o seu uagamento. A directoria poderá tambem 
qu~ndo qua~quer cham.ada não fôr p~ga na. época ~arcada p~lo 
primeiro aviso para o seu pagamento, dopois de feito um aviso 
concedeu lo f4 dias ao accionista remisso, carregar juros sobre 
a dita chamada a uma taxa que não exceda fO o/o ao anno, a 
contar da época primeiramente indic 1E!a para o pagamento, e a 
importancia dessa chamada juntamente com os juros. como 
adma dito. serão dinheiros devidos e pagaveis á companhia, de 
conformidade com os arts. 26 e 27. 

Art. 49. Os accionistas não poderão votar ou exercer qualquer 
pr~rogativa de accionista emquanto qualquer chamada por elle 
devida quer sobre uma acção, quer sobt·e uma obrigação prefe
rencial (debenture) não fôr paga. 

XI.- CONVERSÃO DAS ACÇÕEB EM CAPITAL FIXO 

Art. 50. A directoria póde com a sancção da companhia pró
viamente dada em assembléa geral, converter quaesquer acções 
r lmidas e registradas em fundo capital. 

Art. 5f. Quando quaesquer acções tiverem sido convertidas 
em fundo capital os diver;os possuideres pod,•rão desde então 
transf~rir o• seu,s respectivos interesses nelle ou qualquer parte 
desse interesse nunca. menos de ~ iO, em valor nominal, pelo 
mesm' modo e sujeito ás mesmas regras pelas r111a()s as acções 
do capit'll da companhia podem ser transferidas, ou tão appro
ximada.mente quanto as circuimta.ncias o permittirem. 

,\rt. fi2. Os div()rsos poeRuidores terão rlireito a. participarem 
dos clivid 'Ddos e do~ lucros cb. companhia. •)m rel1ção á impor
tancia. do seu respectivo inte~esse no dito fundo capital e esse 
interJf-SO conferirá aos possuidores, na. pr,,porção da sna impOt·
t meia. respectivamente, os me ;mo> privilw;ios e vantagens, 
para os fins de votarem nas a.ssembléas gera~s da companhia. e 
pam outros fins, como lhes confeririam acções de igual valor 
do capital da companhia. 

XII.- COMM!SSO Dll: ACÇÕFlS 

Art. 53. Si qualquer entrada de capital sobre qi1aesque1· 
seções rleixar de ser p 1ga. dentro de sete r! ias, depois do seg-undo 
aviso acima rnencion~do, a directoria pod•>rá, depois d•• feito 
um terceiro f! viso, com sete di 1s de pt•azo, ao a.ccionista, declar:1r 
esias acções cabidas em cornmÍS'IO em beneficio da companhia. 

Art. 54. Quando qualquer pessoa, com direito a reclama1· 
qua>Jsquer acções e que nã~ se tenha. habilitado, de confor-
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midad9 com os presentes estatutos, para ser regi~trado como 
pos uidor dessas acções, dehar decorrar 12 mgzes depois de 
para isso convidado por aviso d·t dir~ct1ria, sem assim se habi
litar, a directoria, lo~o depoi~ da ex:•iração daquelle período, 
póde declarar essas acções cabidas em commisso, em beneficio 
da companhia. 

Art. IX:. A directoria po lerá, de accôrdo com qual1uer accio
nista., aceitar uma cessão ou annullar quaesquer acções distti
buidas e por elle possuídas, sob os t •rm se condições pecuniarias 
ou dll outra especie 'lne a directoi'Ía ju!g·i\f convenit·ntes. 

Art. 56. As acções de 'lualcf'Ier accionista, que directa ou 
indirectamente propuzer, intentar, sustentar ou procurar pro
mover qual<1uer acção, demanda ou outro~> processos em qual
quer jurisdicção, contra a companhia on contra os directores ou 
contra qualquer dellns, na wa qualidade de directores pode
rão, não obst mte acharf!m-se pendentes esses procoRsos, e 
qualquer que seja o fundamento ou o fundamento allegado 
desses processos , ser, por dnliberaçiio de uma nssembléa 
geral, tomada sobre proposta da dir~ctoria, declaradas abao
lutamente cabida~ em commisso, em beneficio da companhia, 
mas, em todos esses casos, a companhia, dentro de 14 dias 
depois do commisso, pagar-lhe-ha o valor real das acções pelo 
estado do mercado na época do sou commisso. devencio esse 
valor no caso dn dive1·gencia, ser fixado por arbitramento. 

Art. 57. Sempre que os dinheiros a respeito dos quaes a 
companhia tiver uma hypotheca tacita ou direito sobre quaes
quer acçõ·'s registndas, de conformidade com qualquer artigo 
dos presentes estatutos, não forem p'lgos dentro de 28 dias, 
depois do aviso por escripto ter sido dado ao acchnista devedor 
ou aos seus testamenteiros ou administradores, exigindo delle 
ou dnlles o pagamento da qu:tntia que 11:1. occasião fôr devida 
á companhia, a dircctoria poderá. em qualquer época após esse 
avi,o, em'luanto tar\s quantias ou parte dellas estiverem por 
pagar, declarar cahidas em commisso essas a ·<;ões.e em ""gui
da creditará o valor das acções cahi l:ts em commisso, pelo pre
ço do mercado n·t occasião p tra fazer face á quantia devida 
e pagará. ao dito accionista qual·1uer excesso que houver 
entre o dito valor e a 'luanth devida. O valor do mercado será 
no caso de divergencia fixado por arbitramento. 

Art. 58. A cessã·J, ou commiss0 de uma acção implicará. 
a extincção, na occasião da cessão ou do commisso, de 
qualqu0r interesse, reclamações e pretençiíes na e contra a 
companhia relativamente á. acção e de todos os direitos inciden
tes a acções,, com a unica excnpção daquelles direitos que 
pelos presentes estatutos são expressamente resalva.dos . 
. ~rt. 59. O commisso das acções será. sujeito e sempre
JIIIZO, a quaesquer reclamações e exigencia> da cornpaRhia por 
ch:tmadaq atrazadas, si exi tirem, e pelos juros sobre os atra
zados e quaesquer outras reclamações e exigencias da com
panhia, contr·a o possuidor das acçõr)s ou do direito, como 
ac~ma dito, quando ellas cahirem em commi. _ -aa .lli-
rerto da companhia de demandar a esse re o, ~wmpã.:---

.. ,\0.ill['J,tfí.1(l/. 
/, ~,v· ·'· . 
{( <')-~·' .·. /~p 
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nhia não demandará, a menos que ella na época e pela forma 
qu•) a directoria julgar conveniente, primeiramente veri
ficar o valor do mercado das acçõe-! quer por venda quer por 
arbitramento, corno acima mencionado e o dito valor do mer
cado fór menor do que a impot•tancia da sua reclarnaçã<J o 
então clemandará só mente pelo saldo nii•J pago. 

Art: 60. O commisso de quaL,uer acção p:~derá ser em qual
quer occ •si<lo dentro de 12 mezes depois de declarado,_ si a 
dita acção não tiver sido re-omittid t a 'lualjuer outra pessoa, 
ser annull~o pela directori:-1, á sua dtRcrição. pagando o accio
nista remisso tudas aq quantias por elle devidas á com,.anhia 
e todas as d~spezas occasion:td.1s p~la f~lta do S'U paga
mento f1 da multa que a direct0ria jul•.nte razo::wcl, mas a 
remissão não será exiginl como mataria do direito. 

Art. 61. O commi<so de uma acção, except.l quando fót
por falta de pagamento d'3 um 1 prestação, niio prejudicat·á 
o direito a qualquer dividendo ou dividendo por conta j:i de
clarado; no caso dessa falta de pagannnto, o commisso incluirá 
todos os dividendos, dividendos por conta e juros vencidos e 
o.9 que se vencerem. 

Are. 62. As vendas e outras applicações das acções colidas 
e cabidas em commisso podam ser feit.;s peb direct:Jri:t nas 
épocas o sob as condições que ella julgar c m veniente. 

Art. 6:3. O certific •do por ·oscl'ipto, sollado e assign:ldo por 
urn director e rubricado pelo secretario, de uma acção ter 
sido devidamente cedida ou declarad t em commisso, d 1 confor
midad~ com os presentes estatutos, e d•)cbrando :1 época em que 
foi cedida ou declarada om commisso, sed a favor do qual
quer pessoa que mais tarde reclamar ser o po3suidot• da 
acção ou do direito supra, prova conclusiva dos factos cor
tiftc3do> e nas actas da~ sessões da directoria 'o fat·á rn~n
ção do outorgamr>nto dcs,os certificados. 

Art. 64. As acções cedirl3.s ou rahidas em commisso em 
beneficio da companhia po lerão á tliscrição da diroctoria ser 
vnndidas ou applicadas, ou absolutamente extinctas, como ella 
julgar de mais vanttgnm para :1 companhia o emquanto n~o 
forom vendidas ou não se dispuzor dellas, snrão registradas 
no nome d L companhia ou no de qu:dquer pessoa ou pes
so 1s que forem nomeadas por e lia e r1IU fidei-commissJ, e com 
os seus dividendos, pt'<'mios e juros format•ão parte do 
activo da companhia. 

XJII.- ACC!ON!STAS REGISTRADOS E REGISTROS 

Art. 65. O registro dos accionistas estará a cargo do secre
tario, sob a fiscalisaç'io da direet01·ia. 

Art. 66. Todo o accionista registrado indicará em <jualquet• 
óuoca ao secretario um endereço na Inglaterra para ser re
gistrado como seu lo~ar de residoncia e o lugar assim em 
qualquer occasião registrado s~rá para os fins das leis e dos 
presentes ~statutos, ronsiderado como seu logar de residencia. 
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Si qualquer accionista deixar de dar es~e endereço na In
glaterra, elle não terá direito a receber os avisos de quaes
<[UCr assJmbleas gera"S ou outras r•mniões da co,upanhia e 
nenhuma assernbléa· geral ou outras reuniõ0s serão annul
ladas pela razão de qualquer accionista não ter recebido o 
aviso, como acima dit >. 

Art. 67. U secretario p"rmittirá entre as 10 ou 12 horas 
do dia on em <[U:tl<Jner outra hot•a do dia que füt· designada 
pela directoria. o exam•' do r.•gislro do' accionistas ou de outros 
registros, conforme determinam as leis, com tanto que qual
quer acciomsta, ou outra pes~oa antes de ir examinar qualquer 
desses registros. as ;igne o sou nome em um livro d :stinado pa
ra 'Oss·1 fim, e elle facultar:í autos do <JU:tl<[Uer assemhl<i:t ger.tl 
ordin:tria, a qu·,lquer accioni~ta que o re<piOrer, o exame dos 
livros da contabilidad.~ da comp:mhia, nas ép)cas e sob as 
restricções que a directot•i::t ordenar ; porém elle não per
miltn·á, sem expressa autorização da dir0ctorifl, <[ualquer 
exame do archivo, livt·os ou papeis. 

XIV.- DIRECTOP..ES 

ArL 68. O nunwro tl<l dir'ctore~ ( snjeito :í. alteração feita 
p•~la assembléa geral) não sera inferior a tres nem superior 
a UOV<l. 

Art. 69. Ninguem poderá ser diractor sem r1ue esteja re
gistrado como pos,nidor de polo menos 20 acções de ~ 10 cada 
uma, do capit tl da companhh .. 

Art. 70. Os directores serão responsaveis apenas p0Jo; actos 
por elles proprio~ praticados ou por a<[Uellcs em que tenham 
tido pat•tfl. 

Art. 71. Todos os directnros, exceptuando-s' os accionistas 
pt·imiti vos e os acoionistas rncommendados pela direc toria para 
a eleição, ou os nomeados pela direct·:ria para preencher al
guma vaga occasional, d<w<:rão ser possuidores do numero com
petonte de acçõos, pelo menos com seis mozes de antec'Jdencia. 

Art. 72. Na ass·>ntlllé:t ordinaria do anuo d·) 1883 e na as
sembléa ordinaria dn cada anno subse 1nento, um terço dos 
diroctol·es ou o numero inferior n'tais ap11roximado, retirar-se-ha 
do cargo e as assembléas reelegel-os-hão, >i estiverem qualifi
cados, ou el<'gcrão accionistas qualific.>dos para prnencherem 
os seus lo'iares. 

Art. 73. A votação para a retirada dos prim~iros dir )Ctores, 
será determinada pot· accôrdo entre elles ou na falta do 
accôrdo os directores que tiverem de retirar-se serão esco
lhidos i sorte. 

Art. 74. Quando se suscitar alguma duvida com relação á 
retirn.da por votação de qualquer director, ella será decidida 
pela dir·ctoria. 

Art. 75.. Os directores que se rdirarem estando qualifi
cados, podorão snr reeleitos. 
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Art. 76. Um accionista, que não seja dir~ctor que se retire, 
não estará, s·1lvo quando recommendado piJla directoria, quali
fic:~.do para ser reeleito director, sem que tenha dado ao 
secretario ou entregue no escriptorio com a antecedencia de 
nunca menos de 14 dias, nem mais de dons mezr1s, do dia da 
eleição, aviso escripto e ns,ig-nado por elle, do seu desejo de 
ser eleito director. 

Art. 77. Todas as vezes que a assembléa geral em qualquer 
anno deixar de eleger um diroctor para o logar do director que 
se retira, o director <JUO devia retirar-se será considerado como 
tendo sido reeleito. 

Art. 78. Todo o dir,Jctor resig-nará o seu cargo logo que 
cessar de pos~uir o seu numero de acções qualificativo ou tor
nar-se fallido, suspender pag>JmAntos, fizer composição com os 
seus credores ou fàr reconhecido lunatico on (salvo si a directo
ria resolver por outra fórma) deixar, derante seis mnzes conse
cutivos, do assistir ás s·•ssões. 

Art. 79. Qual•juer director. quer individualmonte, qu~r como 
fazendo parte de qua:quer sociedade, companhia ou corporação, 
poderá, não ob,tante qualquer disposição das leis em contra
rio, interessar-se em qualluer operação, IJmi•reza ou negocio 
emprehendido ou auxiliado pela companhia, ou no qual a com
panhia seja interessada, comtn.nto qu•J a natureza " a extensão 
de tal interesse seja revelada á dirr•ctoria ; ou poderá ser um 
dos solicitadores ou dos engenheiros da companhia, e poderá 
ser nomeado para qualquer cargo sujeito :i tlirectoria com ou 
sem recommendação. 

Art. 80. Nenhum director s•Jr:Í. desqualificado para agir como 
director pela razão de ser assim interessado, empregado ou no
meado, porém elle não vot:uá sobro <jU:lesquor mate1·ias rda
tivas a qualquer oprração, eiiii'rego ou ne!;ocio em que elle 
for interessado, que:· individualmente. ']Uer como membro de 
uma sociedade ou com • director ou official de qualquer com
panhia ou corporação. 

Art. 81. Todos os actos praticados por quaLruer reunião da 
diroctoria ou de qualquer commissão de directores, ou por qual
quer director, ou pelos seus agent<:>s, serão, ainda mesmo si 
depois que descobrir ']Ue houve alguma irre•.;-ularidade na 
nomeação dn qualquer desses director~s ou pessoas, ou si elles 
ou qualquer delles est:wam desqualifica<los, tão válidos como si 
essa pessoa tiws~e sido devidamente nome:1da" estivesse quali
ficada para ser um. diroctor ou agente. 

E nenhuma pessoa ou dir<Jctoi' incorrerá na obrigação de 
pagar chamadas sobreJ acções com relação á sua qualificnção 
ou por outra fól'Um pela razão de ser ou de ter exercido os 
poderes ou autoridades de um dir•lctor, ou praticado qualquer 
acto ou actos como director, antes dn estar devidamente quali· 
ficado, si elle depois fàr ou tornar-se po.11suidor registrado das 
acções necessarias para o qualificar directo1·. 

Art. 82. Todo o director póde, em ·JU'llquer uccasião, po1• 
escripto assignado por elle pessoalmont'l, e depositado no 
escriptorio, nomear qualquer outro director p.1ra representar e 
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votar por elle em todaR ou qua0squer sessõ·>s da directoria, e 
pód 1, em qualr1uer occa,Lio. revogar e renovar· tal nomeação. 

Art. 83. Todo o di1·ect"r nóde, com a "P''rovaç:io da directo
ria, por escriplo po1• ell·l assignarlo, e d··positado n escriptorio, 
nomear qualr1uer outro director ou qualqu r outra pessoa 
para o repniSentar e votat• por elle ••m todas ou quá ·squ"r 
sessões da di r ·ctoda, rlnrante a sua ausencia de Londres, e 
pod ·r:í, em qualqu ·r occasião, revo ~ar,'' co": ignal p rovação 
r nontr essa no tu e ç:io. e tod:t a pessoa "-.stm nome""' com
rnun; ··at·á ao secr···tario o seu ••ndereço, para ahi lh•1 ser·,m 
mandados os avisos. 

Ar·t. 84. O directot· poderá, em 'lu:d·,uet· época, dar aviso 
por e~cripto á clit·•Jctoria. dos ''I <l~'sejn de rennnci:tt• o cargo, 
P,- ao set' acoita a s11a resignar;ão pola <lir·ectori:l, poró111 não 
autes, o snu lo;;ar ficar:l vago. 

Art. 85. QualqurJr vaga occasionada do lo<.;ar de director, po
dorá ser prermchida pela di:·ectoria, pelll. nomeação de um 
accionista qualitic3do, que a todos os respeitos occupat·á o logar 
do seu pred.ece~sor. . . 

Os directores em elfecttvHlado podr~m exerc~r o seu mandato, 
niio obstante qualquer vaga ou vagas na diroctoria. 

Art. 86. A remuneração da directoria set·á a que fór esti
pulada por uma assembléa gerll:l, e será dividida entro os dire
etores nas proporções que a du·ectori:l em qualquer occasião 
determinar. 

XV.- SESSÕES DA DIRECTORIA E COMMISSÕES 

Art. 87. A directoria reuuir-se-ha quando os directores en
tenderem conveniente, mas nenhuma reunião da directoria 
terá logar fóra da Inglaterra, sem o consentimento da directoria 
reunida na Inglaterra. 

Art. 88. A directo1·ia póde ser convocada extraordinaria
tnente em qualquer época, por qualquer dos directores, com 
prévio aviso de dous dias aos outros directores. 

Art. 89. O quorum de qualquflr sessão da directoria será 
de tres directores presentes pessoalmente ou por procuração, 
dos quaes, dons lJelo lllCllOS, devom estar presentes pessoal
m<mte. 

Art. 90. A directoria elegerá de tempos a tempos, um 
presidente, e si o julgar conveniente, um vice-presidente, 
que exercerão o cargo pelo espaço de am anuo ou por qualquer 
prazo menor. 

Art. 91. Em qualquer caso de ausencia do presidente e do 
vice-presidente, a directoria nomeará um substituto provisorio 
do presidem te. 

Art. 92. Os trabalhos da direotoria serão regulados tanto 
quanto o regulament<J em vigor, da directoria, o determinar 
pelo sflu regulamento em vigor e a todos os mais respeitos 
conforme os directores presentes julgarem conveniente. 
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Art. 9:3. Qual'luer assumpto submettido á dit·ectoria ser:í. re
solvido pela maioria de votos dos directores pessoalmente 
pres·~ntes, tendo cada director um voto. 

Art. 94. No caso de igualdade de votos em uma sefl"ão d t 

directoria, o pt·esidenb na occasião terá um sPgundo voto, ou 
voto de qualidade. 

Art. 95. Os directores, em sessão da directoria, polem no
mear e remover as commissõos do sen prop:·io seio, conforme 
julgarem conveniente e podem determinar e regulai' o seu 
quorum, devet·es e modJ dn proce.ler. 

Art. 96. Tolas as commis~õ ls ttvi'arão actas dos seus tra
balhos e dellas darão em qualquet· occasião conh ~cimento ti 
directoria. 

Art. 97. As actas das sessões de toLhs ~s dircctorias e do 
comparecimento dos directores a ellas respectivamente, serão 
acto continuo ou com a conveniente prest ·za, após dias ltvra
da'l pelo secretario em um livro de~tinado para css'l fim, e 

. serão assign:~d1s p2lo presidente drt sessão a <Jue ellas se r·e
ferirem on daqudh na qual ellas fornm lidas. 

Art. 9~. Cada uma dessas actas •1nanrh assim registrada e as
Rig-narla, será comidcr··td t, uiiu s' pl'Ovaudo que eoutinha 
erros, <'Omo um registr·o fiel e curno um tr:1b:dho orig-inal. 

Art. gg. As sessüe3 d t dirocloria podom ser adiadas á von
tade, p~lo tempo e para o log-at· <Jne o.'J dircctores d·~terrninem. 

XVI.- PODERES J: DEVERES D.t DIREGTORU 

Art. 100. A dir.}ctoria rr>alizarã nm accórdo e conlr;tto de 
compra c acquisição .das concessões c d.t construcção do <'H
gAnho e obras de conformidadt) eom esse contrato ao qual 
affixará o sello da companhia, e ::t. directoria ted potleres 
para exercer todas a~ opções e dn<cr·ipções <JWJ uclle po~<sam 
ser conferidas á companhia, c pwa, em qualquer occasião, 
modificar ou alterar qualquer desses a"córdos ou contratos. 

Art .. 101. A dir·rectoria, sujeita ~i. fiscalisação das assem
bléas geraes (porém nã'l de forma a invalidar qualquer acto 
feito pela diroctoria antes da delib·,ra<;iio d<J uma assemblóa 
geral), get·ir:i. e administrará o; negoci<Js e transacções da com
panhia e exercerá todos os pod •res, autor·idade e instrucções 
da companhia, e obterá todn, as concesstíes, privilegias '' 
actos e autor·izaçõr•s If);;islativas do <Jil'tlquer gov.•rno c autori
dades, e fará todos "s mais actos c eousas que forem ncces
sarias para os negocies da compauhi t no Reino Unido o no 
Imp<Jrio do Braúl, e em outra 'l ual<]tl'll' parte, oxcepto aquelles 
que pehs leis o por estes estatutos forem express~m<Jnto de
t~rminado> que S<ljam nxer~idos p •las 'assembleas geraes. 

Art. 102. A directoria sujeita às condições nqui contidas, 
nomeara o secretario, os ban 1ueiros, solicitadores c outros 
ot!iciaes nos termos e condições que elh julgar convenientes, 
e ern que accordar, e poderá em qualquer occnsião remover ou 
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despedir qua.esquer delles e ( provisoriamente ou por outra 
fórma) nomear outros para os lagares desses e tambern fixar as 
garantias (si isso tiver logar) que deve exigir-lhes parn o fiel 
desempenho dos s0us deveres, conforme a directoria entender 
conveniente. 

Art. 103. A directoria pod0rá nom"ar e remover com
missões locaes em qualquer paiz ou logar, consistindo ellas 
das pessoas, quor sejam directores accionistas, ou nfio, ljUO a 
directoria po3sa julgar conveniente. 

Art. 104. A directoria poderá doterminar e regular o 
quorum, os deveres e as attribuições e remunerações de quaes
quer commissõe.s constituidas e nomeadas de conformidade 
com o ultimo artigo, e cada uma dessas commissões csl:~rü. a 
toJos os respeitaR sujeita á fiscali8ação da dircctoria. 

Art. 105. A directori:t poderá, em qualquer occasião, nom•)ar 
qualquer pessoa ou pessoas para servirem como agentes ou 
representantes da companhia em qualquer pai1. ou lagar e p~
derá nomear quaesquer empregados e otficiaes necess:trio;; 
para os negocias da companhia. nos termos e com as remu
nerações ljUe a directoria julgar conveniento, o poderá, em 
qualljuer occasião, removet· essa.H pessoas o nomrJar outras nos 
seus lagares. 

Art. 105. A directoria poder:í. em qualqnet· oceasião delegar 
em qualquet• commissão local, agente ou representante, empt·e
gado ou official, todos ou c1uaesquer dos poderes o autoridades da 
directoria . 

.Art. 107. A diroctoria pod '!'á fixll.r, regular o pagar todas a; 
desprzas da organiz·1ção e instai !ação d t companhia, o da emis· 
silo e collocaçãode quaesrju •r acções ou obrigações preferenciae' 
('lebentures) que pot· elia for;•m consideradas uteis. 

Art. 108. A diroctori<~. pn l"t':i oxercer os podores da lei do 
sello das companhias de 1854, cujo> poderes a companhia !lca 
pelo pt•esente expressamente autorizada a empregar. 

1\rt. 109. O secretario affixara o sello com a autorizaçiio dJ. 
dircctoria e na presença de um director, pelo men·>s, em todoJ 
os documentos que for de necessidade serem sellados e todos 
esses documentos serão n.ssignados por esse- um director - e 
rubricados pelo secretario. 

Qualquer S"ilO empt"gado no cstrnngniro 110b as provisões da 
lfli d.ts companhias, 1864, será :1ffixado por autorização e na 
pre,ença dt p •ssoa ou das pessoas que a directol'Í:t indicai', e 
o~ documnntos assim sellarlo.; ~erão a'·signadus pela pessoa 'Jlle 
a diroctoria igualmente indicar. 

Art. 110. A directoria poderà c:s:erccr :1s faculdades dà 
companhia para coutrahir emprestimos. 

Art. 111. Todas as letras de cambio e notas promissori<ts 
se rã 1 aceitas, sacradas ou endossadas por dous dit·ectores devi~ 
damente autorizados pela directo.-h e rubricadas pelo secre
tn.rio, ou serão s 10 ·adas, aceitas ou endossadas peln. ou por 
conta dâ companhia por duas ou mais pessoas (uma das l!uaes 
deven\ sor um director); agindo em virtude de procuração ou 
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autorizaç.to especial confnrid t sob o sello da companhia em 
virtu lo de uma deliberação da di r·ocloria. 

Art. 112. Todas as conlas da dir •clo:·ia, depois de <~xami
na<las pelos fiscaes e appr·ova las por uma assemhléa :~·oral, 
serãoconclusiv:.<s, excepto <jlianto aos erros qu<) nell s f.)rem en
c<~ntrados, dentro de dous mezes im uediatos á sua approvação. 

Art. 113. 0.; enos encontr Ldos dentro da•tuelle período 
serão logo corrigidos, e as dita; cunt:\s serão, no Ji111 desse pr.tzo, 
conclusivas. 

Ar·t. 114. A dirnctoria pod •rá, em qual'luer caso em •tua 
t •nha de faz ·r o pagamllnt' de dinheir·o por '(Ual,tuer motivo, 
emiUir a favot• da companhia, coqlOração, autor·i·lado ou pes
so:t com dir ·ito a ella, p r acrórdu ou arranjo feib com essa 
comp;tnhia, co:·poração, a•Jtflr'ldade ou P"Ssoa, acções ,Ja com
panhia com o s<>u valor inteiro o·• parcialmunte re.diMdo em 
substituição desse pagamento em dinheiro, e pocler·:í emittir 
e l'l'fÜstrar essas acçõos nessa coufor·mida<le, o poclor:i. dar 
acç.ões da companhia com o seu valor parcial ou inteir.tmente 
realizado em satisfação ou res•.;-ato de <JUaes'luer reclamações ou 
responsabilidades desta companhi:c ou d' qual•tU•~r companhia 
cujos compromissos ou responsabilidades forem ou 1•ossam vir a 
ser tom tdos por esta comp mhia, e o d:nheiro creditado como 
pago sobre essas acções r.·spectivamonte doverá ser lançado 
o considerado como um pagam•mto a Jinheiro da importanci~ 
qu•J representarem. 

Art. 115. C.1m a sancç:Io de um·t assemblóa geral extraor
dinaria o sujeito aos dir·eitos do Governo Impflrial do Br:tzil, 
de conformidade com as concessões o com os d<Jcretos mencio
nados nestes estatutos, a dir,.ct•)ria poderá applicar qual•tuer 
parte dos dinheiros da companhia na compra ou na aC<JUisição 
dos negocios ou dos haveres d·J qualtuer Olll.ra corup mhia ou 
corporação, ou de qualquer sociedade ou pessoa, ou de •tu.tl
quer parte d<Jll<'s, fl pod<mi tratar, fazer e levar a effeito por 
conta da companhia qualquer escriptura, célntrato ou ajusto 
a esse respeito. 

Art. H6. Nenhuma compra, venrla, contrat'l ou ajusto, para 
o 'lua[ tiver sido dado o assontimento da companhia em assem
Llea g•Jral, s Jrá impedido ou embaraçado so'• o pretexto de nã 1 

estar de accõrdo <lU de ser contrario ao objecto e aoq fins da 
companhia, ou aos poderes da cotUpanhia em assembléa g-!Jral, 
ou por outro qual•Juor pret•Jxto. 

XVII.- DIRECTOR-GERENTE 

Art. H7. A directoria poderá, si o julgar conveniente, 
nomear um ou mais dos seus dircctores na occasião para ser
virem de director ou directores-gorentes da companhia, •tuer 
por um prazo fixo ou sem limite quanto ao prazo pelo qual 
elle ou elles devem exercer asso cargo, e pod ·rá, em qual
quer occasião, remover ou despedir qualquer director-gerente 



ACTOS DO PODiln EXECUTIVO !29 

do seu cargo, o nomear outro no seu logar, ou nos seus lo
gares, e poderá fixar a sua remuneração nessa qualidade de 
director-geren te. 

Art. 118. Um director-gerente não estará sujeito, em
quanto continuar no exe1·cicio desse cargo, a retirada pela vo
tação, e não será incluido na determinação da votação de re
tirada, mas elle estará sujeito ás mesmas regras, quanto á resi
gnação e remoção, que os outros directores aa companhia, e si 
elle, por qualquer causa, ces!!ar de exercer o cargo de director, 
deixará de ser ipso facto e-immediatamente director-gerente. 

Art. fi!). A directoria poderá em qualquer occasiiio con
fiar e conferir à um director-gorontc os poderus inherentes 
á directoria, como aqui em seguida mencionado, como ella jul
gar conveniente, e poderá conferir esses poderes pelo tempo 
e para serem exercidos para os fins e propositos e sob os termos 
e condiçõe1:1 e com as restricções quo olla julgar convenientes, 
e ella poderá conferir taes poderes quer collateralmente com 
ou sem substituição de todos ou de quaesquer do.> poderes da 
directoria a esse respeito, e poderá em qualquer occasião re
vogar, retirar, alterar ou variat· todos ou quaesquer desses 
poderes. 

Art. 120. O director-gerente não terá nom exercerá po
deres maiores ou mais amplos do quo pelas disposições destes 
estatutos poderiam ser exercidos pela directoria, e elle estará 
sujeito, no exercício desses poderes, a todas as mesmas con
diçõ<JS e restricções a que a directot•ia cstal'ia sujeita em 
identicas circumstancias. 

XVIII.- FJSCAES 

ArL. Ui. Um ou mais fiscaes, os quaes não ó necessario 
<JUe sejam accionistas, serão nomeados pela assembléa ger,tl 
ordinaria em cada anno para o anao seg-uinte, e emquanto não 
tiver logar a primeira assembléa geral ordinaria a directoria 
nomearã os fiscaes. 

Art. 122. A remuneração dos fiscaes será fixada pnla 
a~sembléa, o elles examinarão as contas da companhia d" 
conformidade com a lei e com estes estatutos. 

Art. 123. Vinte e um dias, pelo menos, antes do dia 
marcado para cada asserubléa geral ordinaria, a directoria en
tregará aos fiscae" as contas e o balancete annual que têm de 
ser apre3entados á assembléa geral, o os fi,caos os receber~1o " 
examinarão e verificarão pessoalmonte os titulos pel'tencentes 

·á companhia. 
Art. i24. Dentro do 10 dias depois do recebidas as conl-1~:~ 

e o balanço, os fiscaes confirmai-as-hão ou, si não julgarem 
conveniente confirmai-as, darão um parecer especial sobre 
ellas e entregarão á directoria as suas contas e o balanço com 
um parecer, no '!ual deverão expor o result<tdo da verificação 
por elles feita nos titulos da companhia. 

l'ODEII EXECUTIVO !88~ v. u.-D 
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Art. 125. Sete dias completos antes <le cada: assemblóa g-eral 
ordinaria, a directoria enviará pelo Correio ou por outra ma
neira 'lualquor, a cada um accionista, ao seu end<~reço regis
tradi!J, uma cópia impressa das contas e do balanço examinados 
e do parecer dos fiscaes. 

Art. 126. Na assembléa get•al ordinaria será lido o parecer 
dos fiscaes com o relatorio da directoria. 

Art. 127. Nenhum acto será praticado pela directoria com 
rehção ao fundo do reserva ou a quaesquer outros empregos do 
capital que tanham por bas~ a sua avaliação, S3m que essa 
avaliação tenha sido examinada pelos fiscaes e por olles achada 
cxacta. 

XIX.- Dll\IWTOUES, FIDEI-COMMISSAUIOS E OFFICIAI<:S 

Art. 128. Semp!'o que a directoria o julgar necessario, ha
''erá tantos fidoi-commissarios para cada um dos fins da com
panhia quantos a dir·ectorh determinar, e clles serão nomealos 
e removidos pela clirecto!'ia e te:·ão as remunerações, os po
deres c as indr!mnizaçõC.'l o cumprirão os deveres c estarão 
sujeitos aos rogulamon to 'i <]UO a directoria determinar. 

Art. 129. Os dir·ectoré!S, fidei-cornmissarios, fiscaos, secre
taries e mais officiaes serão indemnizados pela companhia, de 
todos os prejuízos o gastos em quo incorrerem no desempenho 
dos seus respectivos devores, excepto os que resultarem da sua 
respectiva propria vontade ou culpa. 

Art. 130. A directoria poderá pa~·m· no agente, solicitador ou 
otlicial da companhia por meio d:1 porcentagem ou outra com
missão. quer crdculada sobr'<J a totalidade ou sobre qualquer 
parto d lR lucro~ lir)uidos ela comp~1uhia ou sobre transacçÕ<)S cs
pociaos. 

Art. 131 Nenhum dirL\ctor, fidei-commissario on otlieial 
sr!rá r'lsponsavel por rjttalqueroutro diroctur, ficlci-commissario 
ou official, ou por tel-o acompanhado em qua!.{uet• recebimento 
ou outro acto por conformidade ou por qualquer prejuízo ou 
gasto <]Ue a corupanhia t'mha, o' outra qu,tlquer pessoa resul
tantes drJ actos ou procedimr>ntos da ('Ornpanhia, salvo quando 
esse pr~juizo ou ga~to ti1·er• log·ar por neto e culpa sua ,-o
Juntaria. 

:\rt. 132. A' contas de quahJU<!rfl<loi-commissario ou official 
poJeriio ser regulalas o approvadas ou desap:'rovarlas, quer 
tot~l quet• parcialm'lntc, pela directoria. 

Art. 13!. Quando algum dirf'ctor, ficleicomrnissario ou outJ•o 
official fór declarado f<11lido ou publicamente se compuzer com 
os seus creJoi·es, elle será por esse facto considerado inhabi
litado para proceder na <Jualida·Jc, o deixarà do ser official dtt 
companhia. 

Art. 134. Fica entendido r1uo ató quo soja hnçada nas ad:u! 
da directoria a do~qualiticat;iio, os actos quo esse oflicial pra
ticar no exercicio do seu cargo, seriio tão válidos como c,i clle 
pro~cl~sso como official qualificado. ' 
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XX.- ASSEMilLÉA~ GERAES 

Art. f35. Dentro dos quatro mezes que se seguirem ao re
gistro do Jli emorandw,1 de associação e dos estatutos da com
panhia, convocar-se-h·t uma assembléct geral extraordinaria no 
logar qurJ a directo!"Í:L determinar. 

At•L f36. Convocar-se-lia annualmento uma ass!3mbléa 
geral ordinarin. no lagar, :i hora e no dia de cada anuo que a 
directoria em qualquer occasião indicar. 

Art. f37. A directoria poderá por sua livre vontade convo
car em qualquar occasião uma assembléa geral extraordinaria, 
e essa assombléa geral será convocada pela directoria todas as 
vezes que um requerimento de qualqu'!l' numero de aecionistas, 
nunca inferior a 29, e possaindo entre si nunc t menoa de um 
terço do ci!opiLal, e declarando detalhadamente o fim da reunião, 
o assignado pelo51 requerentes, fór entt·eg-ue ao secretario ou 
no escriptorio, dirigido á directoria. 

Art. 138. Quando ::t. directoria dei:xar dur.mte f4 dias de
pois do lhe sor entregue es>o requerimento, de convocar uma 
asscmbléa geral, de conformidade com o pedido, os requerentes 
poderão convocat• a assembléa geral. 

Art. i39. As assembl1hs geraes extraordinarias reunir
se-hfio no Jogar que a directoria indicar. 

Art f40. Cinco accionistas pessoalmente presentes serão 
um quorum para uma assernbléa geral c0nvocada para qualquer 
fim, excepto para o adiamento da assernbléa gorai, para o 
que tres accionistas possoalmonte presentes serão quorum. 

Art. HL. Negocio algum será tratado em qu:tlquer assem
hléa geral sem que o quorttlll neces~ario parJ. osse negocio 
esteja presente no como<; o da sessão, e a declaração de um di
vid 'ndo rccornmendado pol<i directoria não ter:i Jogar senão 
decorridos 15 minutos pelo menos depois da hora marcada para 
ossa assr~miJléa geral. 

Art. i42. Si dentro de uma hoi"<I depois da marcada para a 
assemhléa ger.tl, quer primitiva quer adiada, não estiver pre
sente o quorum para tratar do qualrtue~ negocio, a assembléa 
ger••l será dis'olvida. 

Art. 143. O presidente com o consentimento da as;ombloa 
geral podêrá adiar qualqur1r assemhlea geral para outra hora 
e outro Jogar, e na assembléa geral adiada não se tratara de 
negocio algum além do negoéio interrompido na assembléa 
geral, da qual houve adiamento,'" 'lue podia ser tnt::tdo naquella 
assemblé::t. gct•.tl. 

ArL. f44. Pessoa alguma l"'rá o diroito, como portador do 
um garante de acções, d~ comparecct• ou vot3r ou exercer 
quaesquer dos direitos dn um accionist;l <'Ill qual<[UCr a~::;em
bléa geral da companhia, ou de assignar <ptalrptcr rcr1ueri-. 
mento pe.lindo a convoc tção de uma ass~wbl<ia geral, exe<.•pto 
si tres dia; pelo menos, antes do dia lixado para a assemblé11. 
gerAl no piimeiro caso, ou si antes da nntt•üga d'J rcquorimonto 
nb éscriptorio, nos outros <laMs, ellc tivt!r dllposil.ado o tiito 
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garante de acções no escriptorio ou em qualquer outi'O log-ar 
ou em um dos outros logares que a directoria em qualquer 
occasião indicar, juntamente com uma declaração por escripto 
do seu nome e endereço, o o garante de acções ficará assim 
depositado até que a assembléa geral se realize. 

Os nomes de mais de uma pessoa como possuidoreg conjunctos 
de qualquer garante de acções, não serão aceitos. 

Art. 145. Entrogar-se-ha á pessoa que assim depositar um 
garante de acções, um certificado declaranrlo o seu nome e en
dereço ou o numero de acções ou a importancia do fundo capital 
incluida no garante de acçõos por elle depositado, cujo certiti
cado dar-lhe-ha o dii·eito de comparecer e de votar na assem
bléa geral da mesma fórma como si fosse accionista, a respeito 
das acções ou fundo de capital especificado no dito certificado. 

Logo que ellfJ faça a entrega do dito certificado, o garante 
de acções que tiver sido passado com relação a ellas, ser-Ihe-ha 
restituído. 

Art. 146. A directoria quando convocar qualquer assem
bléa geral, e os accionistas convocando qualquer assembléa 
geral extraordinaria, avisarão a reunião respectivamente pelo 
menos com sete dias e nunca mais de 15 dias de antecedencia; 
porém o não recebimento de qualquer aviso por qualquer accio
nista quer em razão de não ter elle endereço registrado na 
Inglaterra ou por outra causa, não invalidará as deliberações 
do qualquer assembléa geral. 

Art. 147. Quando qualquer assembléa geral fór adiada por 
mais de sete dias, a directoria f:mi o aviso pelo monos com 
quatro dias de antecedencia da. assembléa geral adiada. 

Art. 148. O aviso convocando uma assemblcia get·al será 
contado exclusivamente do dia em •1ue fór feito o aviso, porém 
inclusive o dia da reunião. 

Art. 149. Os avisos convocando uma assembléa geral, ou os 
seus adiame.atos, serão feitos por circulares aos accionistas re
gistrados, declarando o dia e o logar da reunião, e a directoria 
ou os accionistas que convocarem um1 assembléa geral farão 
tambem os avisos si existirem garantes de aeções por meio 
de annuncios. 

Art. 150. Não se tratará de negocio algum nas assembléas 
geraes extraordinarias além do que houver sido especific:tdo no 
aviso da sua convocação. 

Em qualquer caso em que pelos presentes estatutos tiver de 
se dar aviso de qualquer negocio a tratar em uma assembléa 
geral, a circular e o annuncio, si se fizer, especificarão o 
negocio. 

XXI.- PODERES DAS ASSEMBLÉAS GERAES 

Art. 151. A companhia poderá com a sancçào de uma as
sembléa gera lextraordinaria e sujeita a 'I uaesquer condiçõt~s 
impostas pela assembléa geral em qualquer óccasião; e·xerceí-
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quaesquer dos poderes conferidos pela « lei das companhias 
do 1867» sobre companhias limitadas por acções. 

Art. 152. Qual<Juer assBmbléa geral, quando o aviso fór feito 
para esse fim, poderá por uma deliberação approv!lda por tres 
quartas partes dos votos dados pessoalmente, ou por procu
ração, remover qualquer director ou fiscal, por sua conducta, 
ne~ligencia, ou incapacidade, e poderá por uma simples maio
ria preencher qualquer vaga no cargo de dirrctor ou de fiscal 
e fixar a rernunoração dos fiscaes. 

Art. 153. Qualquer assembléa ordinaria, som aviso al
gum para esse fim, l'oderá nleger dircctores e fiscaes, e poderá 
approvar, e <jUer ua totalidade, quer parcialmente impugnar 
ou adaptar e confirmar as contas, ~alanços c relatarias da di
rectoria '' dos fiscaes re,pectivamente, e póde, sujeita ás 
disJ>osições dos preo;entes estatutos, decidir sobre qualquer 
proposta da directoria sobre ou relativa a qualquer dividendo. 

Art. 154. Nenhuma deliberação para o augmento do ca
pital, nem qualquer deliberação que affecte a emissão de 
quaesquer novas acções, será approvada sem prévia proposta. 
da. direc to ria. 

Art. 155. A companhia poderá nas assembléas geraes em 
qualquer occasião, por deliberação especial, alterar e votar 
novos regulamentos para a companhia, no logar de ou em 
accrescimo a quaesquer regulamentos da companhia, quer se 
achem quer não contidos nestes estatutos. 

Art. 156. A autoridade que têm as assembléas geraes para 
em qualquer occasião por deliberação especial, de alterarem 
e fazerem novos regulamentos em substituição ou em ac
crescimo de quaesquer dos regulamentos existentes da com
panhia, estender-se-ha até autorizar-toda e qualquer altera
ção dos presentes estatutos, á excepção tão sómente dos regu
lamentos da companhia que as l<Jis em vigor relativas a 
companhias de fundos associados não permittem á compa
nhia alterar, cujos regulamentos exceptuado> serão nessa 
conformidade considerados como os unicos e inalteraveis re
gulamentos da companhia. 

Art. 157. Qualquer deliberação por escripto que as leis não 
exigirem que seja toma.la por qualquer maneira especial, 
si for proposta pela dir<•ctoria. e àepois d~ feitos os avisos a 
todos os acciouistas conforme os seus endereços registrados, 
fór adaptada ou sanccionada por escripto ou pelo menos tres 
quintas partes em valor dos accionistas, sorá tão válida e effi
caz como uma deliboração da assembléa geral. 

XXII.- FÓRMA E PROCEDER DAS ASSEMBLÉAS GERAES 

Art. 158. Em todas as assembléas ger.tes o presidente ou 
na sua ausencia o vice-presidente, si o houver, ou na au . -
cia dos dous um director eleito pelo"' directores pres ·· :;oA [- (] - --.... .• 
na ?"us~mcia d'l todos os direc~ores, um !-'ccio!list, ~i~~ ~J<M . JA f1.~ fl ~ 
accwmstas presentes, assumirá a pres1dene1a .' .... '\.' -

~ :,) 
-<:, 

•· .. ;: (_j. •' 
t. J·. 

' 
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Art. 159. Em todas as assembléas ordinarias nas quaea 
quaesquer directores tenham de retirar-se do cargo, elles 
conservar-s'3-hão no cargo até a dissolução da a.~.~ombléa geral, 
devendo então retirar-se do cargo. 

Art. 160. A primeira cousa a tratar em qualqu!Jr at~.>embléa 
geral, depois de occupada a presidrmcia, se1·á a leitura da a c ta 
da ultima assembléa geral, e si as actas não parocerem á as
sembléa geral terem sido as 'ignadas de conformidade co:u as 
leis ou corn os p1·esentes estatuto~, ollas serão, 'luando acha
das exactas. ou depois de correctas, assign:1das pelo presidente 
da assembléa geral na qual forem lid •B. 

Art. 161. Sujeitas ao pedido da votação por cscrutinio se
creto, como aqui om seguida mencionado, todos o~ negoclO'l 
que tiverem de ser decididos por qualquer assembléa geral, 
s1Ivo quando forem resolvidos sem di~sidencia e no caso <Jlle 
as leis não pre,;crev;J.m outra fórma, s.~rão decididas por sim
ples m1ioria de accionist·•s ressoalmente prrsento~ e quali
ficados de conformHade com estes estatutos par:\ votarem, e 
a votação será symbolica. 

Art. !62. Em qualquer assembléa geral (excepto si a \'ota
ção por cscruthlio secreto sobre qualquer delibcr •ção tomada, 
fôJ• logo a pó l a declaração do president() da rLssemhléa ger.ll 
do resultado da votação symbolica, requerida por dou• accio
ni•tas pelo menos, e tambcm si o fôr antes da dissolução 011 

do adiamento d1 assembléa gorai , por um requerimento 
aseign::tdo por accionistas que possuam junta1 pelo menos mil 
acções e entregue ao presidonte ou ao secretario) a decla
ração feit::. pelo presidente, de que uma resoluç,io foi ar
provada e disso se tive1· f(lito o lnnçamc11to n01. acta d.":l sessiio 
da assembléa geral, s8rá prova cvirlente do ftcto assim de
clarado sem prova do numero ou proporção dos votos dados 
pró ou contra a resolução. 

Art. 163. Si fór pedida uma votação por escrut.inio secreto, 
a ella sé\ procederá pela fórma no log·ar o quer immediatamon
te, quor no dia, dentro de sete dias. qu'l o presidente da 
assembléa geral indicar, e a resolução dctorminada pelo re
sultado da votação por escrutínio secreto será considerada como 
resolução da assembléa geral em que a votaç:io por c~crutinio 
secreto fôr pe:lida. 

XXIll.- VOTAÇÃO NAS ASSE~tnLÚS GERAES 

Art. 164. Em todas as questões quo tiverem de ser decididas 
por votação 'POr escrutínio secreto, cada accionista pessoal
mente presente, ou por procuração, terá um voto por cad.1 
acção que possuir. 

Art. 165. Si mais de uma pessoa tiver conjunctamente di
reito a uma acção, a pessoa cujo nome estiver em primeii·o la
gar no registro dos accionistas como um do~ possuidorc>s dessa 
acção, e ninguem mais, terá o direito de votar. 
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Art. 166. Todas as vezes que qualquer pai, tutor, commissão, 
marido, testamenteiro ou administradot· respectivamente, de um 
accionista menor, lunatico, idiota·, mulher ou fallecido, desRjar 
votar com relação á acção do accionist1 incapacitado ou fal
lecido, elle póde tornar-se, como o dispoem os presentes estatu
tos, accionista relativamente a essa acção, e poderá votar nossa 
eonformidade. 

Art. 167. Um accionista, pessoalmente pres~nto a qualquet• 
assembléa gorai, pód~ recusar votar sobt·e qualquer questão 
nella ventilada; mas por assim recusar, 11ão ser a considerado 
cc.rno aus1nte da assembléa geral, nem a sua presença invalidará 
qualquer procur 1ção devidamente confnrida por elle, ex
cepto com relaç:io :t qualquer questão, sobr0 a qual ello pó.le 
votar pesao tlmente. 

Art. 168. Um accionista com direito a votar póde, em qual
quer occasião, nome:tr qualrtu·11' outro accionista seu procura
dor, pam votat• <'m qual<Juer votação por escrutínio secreto. 

Art. 169. Todos os instt·umentos de procuração serão passa
dos pot· escripto, pela ou conforme a seguinte formula, ou tão 
approximadamente ~ ella quanto as circumstancias o admitti
rem, e será assignado pelo outorgante, e depositada no escri
ptorio 48 horas, peb menos, antes da hora marcada para a as
sembléa geral, na qual tiver de servit•: « Eu (a. b), accionis
ta da The Brasilian Sugar Factories Company, limited paio 
presente instrumento nomeio (c. d), ou na sua ausencia (e.n, 
ambos accionistas da companhia, para proceder como meu pro
curador na assemblé:t geral da companhit convocada para o 
di!t de 18 e em qualquer adiamento da mesma. Em fó do quo 
o &ssigno no di:t de de 18 (assignado). » 

At·t. 170. A pessoa. que presidir ás assernbléas g<'raes, terá 
em todos os casos de empate na votação por escrutínio secreto, 
ou por outra fórma, um voto addicional ou voto de qualid1de. 

XXIV.- ACTAS DAS ASSEMBLÉAS GERAES 

Art. 171. Todos os lançamonto3 feitos no livro das actas 
das assembléas geraes, que se entende deverão estar lançados 
e assignarlos de conformidade com as leis ou com os pre
sentes estatutos, serão na falta de prova do contrario consi
derados como um registro fiel, e nessa conformidade um acto 
original da comp~nhia, e em todos os casos o encargo de provar 
os erros pJrtencerá inteiramente á pessoa que fizer qualrtuer 
objecção ao seu lançamento. 

XXV.- FUNDO DE RESERVA E ~'UNDO DE AMORTIZ.~ÇÃO 

Art·. 172. A directoria creará o fundo de reserva e o 
fundo de amortização exigidos pelas concessões e poderá em 
qualquer occasião (sujeita aos direitos do Governo Imperial 



136 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

brazileiro, estipulados nos decretos, concessões e contratos a 
que se faz referencia nos presentes esbtutos, e em accrescimo 
ás disposições das ditas concessões sobre fundos de rrserva 
especiaes) reservar ou apartar dos dinheiros da companhia 
as quantias que no seu entender se tornar necessario r u fôr 
conveniente serem ~ discrição da directoria applicadas para 
igualar dividendos ou para prover-se cqntra prejuízos ou para 
novas obras, construcções, material rodante e fixo, machinismo, 
e outras pr;:~priedades sujeibts :i. depreciação ou uso e det<>rio
ração, ou para fazer face a reclamações, a respons<bílidades 
da companhia, ou para serem empregados como um fundo de 
amo1·tização para resgatar as obrigações preferenciaes ( deben
tures ), hypothecas, títulos (bonds) ou responsabilidades da 
companhia_ ou para quaesquer outros fins da. companhí:t. 

XXVI.- EMPREGO DE CAPITAES 

Art. 173. Todos os dinheiros levados aos fundos de reserva. 
e amortização e todos os mais dinheiro" da companhia sem 
applicação immediata para qualquer pagamento que a compa
nhia tenha de fazer, poderão ser applicados pela direetoria á 
compra de títulos ou fundos do Go\·erno ou Estado, ou empre
gados em bens moveis ou irnmo\·eis ou por outra fôrma, menos 
na compra de acções da companhia, como a directoria em 
qualquer occasião julgar conveninnte. 

Art. 17 4. Ern todrJs os casrJs em que a directoria. julg~r 
conveniente os empregos d'l capitaes poderão ser feitos nos 
norn~;s dos fideí-comrnissarios. 

XXVII.- Dli"IDENDOR 

Art. 175. Os lucros líquidos da companhia em cada :tnno, 
consistirão da somm~ declarada como t~l pela directoria, 
depois de deduzidas as quantias que ell:i possa julgar neces
sario levar aos fundos de reserva e de amortização, mencio
nados nos a1·tigos precedentes, e esses lucros liquidas s~riio 
(sujeitos aos direitos do Governo Imperial brJZileiro e."tabe
lecidos nas concessões e ás suas condições) pagos corno 
dividendo sobre as importancias em qualquer occasião, do 
capital realizado da companhia, e segundo a prioridade (si al
guma houver) das dífferentes parte.~ desse capital ou será por 
outra fórma. applicado segundo a determinação da assemblca 
gera!. 

Art. 176. Não se declarará dividendo algum superior ao 
proposto pela directoria. 

Art. 177. A directoria poderá declarar um dividendo parcial 
com relaçio a uma parte do anuo quando na sua opinião os 
lucros liquidos da companhia o permittirem. 
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Art. i78. Todo o dividendo, logo depois de dflclarado, 
será pago ás pessoas com rli1·eito a P-ll'l, pela m:~neira que 
a directoria em qualquer occasião o determinar, e si mais de 
uma pessoa estiver registrada como possuidores de uma acção, 
será bastante, que o pagamento sej:1. feito á pessoa cujo 
nome estivnr em primeiro logar no reg·istro dos accionistas. 

Art. 179. Quando qualquer accinnista estiver nm debito 
para com a companhia, todos os dividen<los que tiverem de 
ser-lhe pagos ou urna parte sufficirmte delles poderá ser 
applicada pela companhia para o pagamento da divida. 

Art. 180. Todos os di\'Ídendos sobre rpu1lquer acção regis
trada serão pagos unicamente :i pessoa registrada como pos
suidora dessa acção, no <lia flm •lllfl a ciPlib·,raçiio dorlaranrlo 
esse diviclendo tiver Ki<lo approvacla, ou ao representante leg:~l 
de.•sa p<lssoa'! 

Art. i8i. Os dividendos não pagos nunca vencerão juros 
em prejuízo da companhia. 

XXVIII.- AVISOS 

Art. i82. Todos os avisos que os presentes estatutos ou as 
leis mandarem que sejam feitos aos accionistas, serão feitos 
por meio de cart:1s enviadas :~os accionistas registrados, de 
accôrdo com os seus endereços no registro de accionistas, e 
no caso de existirem em circulação alguns garantes de acções 
na época de se fazer o aviso, elle será nesse c:1so feito por meio 
do annuncios publicados pelo menos em um jornal de Londres. 

Todas as ca.rtas e annuncios :si se fizerem) mandadas ou 
publicadas d~ conformidade com este artigo serão as~ignados 
pelo Recretnrio ou por qualquer outra pessoa no. seu logar, que 
a directoria designar, ou levarão os nomes impressos no fim, 
excepto no caso de uma assembléa geral convocada por accio
nistas, de conformidade com os presentes estatutos, e neRso 
caso serão assignados pelos accioni~tas que a convocarem ou 
levar:io impressos no fim os nomes desses accionistas. 

Art. i83. Os avisos acima dHos poderão ser entregues aos 
accionistas registrarlos quPr p0ssoalmente 'lUer mandando-os 
pelo Correio em cartas franqueadas dirigidas a esses accionistas, 
nos seus endereços registrados. 

Art. !84. Qualquer desses avisos assim enviados pelo Correio 
ao endereço, no registro de accionistas, de qualquer accionista 
registrado, será considerado como tendo-lhe sido entregue no 
serviço ordinario do Correio e para provar essa entrega será 
sufficiente provar que essa carta foi convenientemente di
rigida e lançada ao Correio. Os avisos aos portadores de 
garantes de acções serão considerados como entregues no dia 
em que o annuncio tiver apparecido no!l periodicos indica~os 
nestes e>tatutos. 

Art. i85. Todos os avisos feitos a accionistas registrados 
serão relativamente a qualqur:r acção a que tenham direito 



:138 .\CTOS DO PODER EXEr.lfTIVO 

mais de uma pessoa conjunctamente, dados a qualquer dessas 
pessoas que estiver lança !a em primeiro logat·'no registro, e o 
aviso a~sim dado será aviso sutlieiente para todos os possuidores 
dessa acção. 

Art. 186. O testamenteiro, administrado!', pai, tutor, cut·ador 
ou tidei-eommissario da fallcneia, <le qualqum· accionista 
rcgistl'ado fallecido, menor, lunatico, idiota ou fallido e o 
marido (lo qualquer mulhr•r casada , flUe fôr àccionista r,\
gistrado e qualquer outt· 1 pessoa tendo ou reclamr ndo <IU:t.l
quor intcr·esse e<Iuitativo ou de outra natureza sobre as acçõr.\s 
de qnal,tuer accionista registrado, estara absolutamente obrt
gado por qualquer aviso que as-.im f··r dado, como acima dito, 
si clh fôr dirigido ao endereço pot• ultimo reástrado <lesse 
accionista, não obstante poder a companhia por qualquer 
fórma ter noticia da morte, minoridade, loucura, idiotismo, 
fallencia ou c::~sarnento desses accionistas registrados, ou desse 
interesse equitativo ou de outra especic. 

XXIX.- DISSOLUÇÃO DA COMPANHIA 

Art. 187. A dissolução da companhia póde ser determinada 
por qualquer motivo c que:· o fim seja a n.hsoluta dissolução da 
companhia ou a reconstituição ou :1 modificação da compwhia, 
ou a fusão da COIIJtHnhia com fJUalquer outra companhia ou 
qualquer outro fim e quando tenha logar Pssa reconstituiçã'l, 
modifi ·ação ou fusão, será licito a directoria ou aos liquidantes 
receberem acções de qualquer outra companhia então consti
tuída ou que seja depois constituida, em pagamento do nego
cio e haveres dc~ta companhia, ou qualquer parlc della, e 
distribuil-as entre os accionistas desta companhia em tt•oca das 
suas acções nesta companhia e os accionistas desta companhia 
serão obrigador1 a aceitar neosa troca as acções d'ssa outra 
companhia ou o p1·oducto liquido da sua venda. 

Art. 188. A dissolução ria companhia ter<i. lnga;• logo que 
fôr resolvida como dispoern as leis e de conformidade com os 
termos e condições que assim se tenha resolvido. 

Art. 189. Excopto quando a assombloa gnral por outra fórma 
determinar, a dircctorJa liquida1'á os negocios da companhia 
como a propria dirtlctoria entender melhor. 

Art. HIO. Fica entendido qn11 nenhuma dissolnç.ão absoluta 
da companhia. não sendo uma liquidação judicial d'l conformi
dade com a lei, terá Jogar si na ou antes d:t assembléa get·al na 
qual a deliberação de dissolver-se a companhia fôr votada ou 
confirmada, conforme o caso fór, qualquer accionista fizer um 
contrato garantido para a cnmpra ao par ou nos termos que 
forem convencionado!", das acções de todos os accionistas que 
desejarem retirat·-se da companhia, e fizer bons os meio> de 
garaJ?-til· esses accionistas contra a responsabilirlade da com
panhia. 
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NOMF.S, F.NDEfiEÇOS E QUALID.WE DOS SUn~ClliPTOfiF;S 

Hrmry Shield, 39 Falkncr Sqnare, Liverpool, engenheiro 
civil. 

Domingo de Ylmrrowlo, 8 Twcr Chambers, Liverpuol, ne
gociante.· 

George Alexan.let• Phelps, \Voburn Houses, Pl'inces Park, 
Liverpool, dono de navio. 

AlL·~rt A. <!nil•l. dono dn navio, OI•\ Caslle Buihlings, Pre
eson's Row, Live1·pool. 

R·Jbert Stanl•ly Hlcas~, 23 Castle Strcet, Liverpool, guarda
livros. 

John Caminisch, :~3 Knowsloy Bnildings, Liverpool, nego· 
ciante. 

Alfred Chapimn, 23 Abcrcromby Squ 1rc, Livcrpool, enge
nheiro. 

Datado no dia 26 de Junho de 1880. 
Testemunha do acima decbrado.-Thoma;Gm·dner Horridge. 

19 Castle Strect, Liv8rpool, solcitador. 

E' cópia authentica.-vV. H. Cousins, registrador de com
panhias anonymas. 

Eu \Villiam \Vebb Ncnn, da cidade de Londres, notario pu
bli.·o pela real autoridade, devidamente admittido e juramen
tado, abaixo as,ignado, pelo present·; cortifico e nttrs~o a todos 
<tu:mtos possa int ;ressar, qne a assignatura \V. H. Cousins 
exarada e ~ubscri pta ao po da cópia do 11I emomndum de asso
ciação e ao pé d;t cópia dos estatutos da Bmsilian Sugar 
Factories Company, limiterl. annexa ao presente sellado com o 
meu s ,!lo official, são as verdadeiras assig-naturas o do proprio 
punho de \Villiarn Henry Cousins, registrador de companhias 

anonymas, tendo as ditns assignaturas sido devidamente exa
radas e subsCI'Ípt~s na minha presença. E rtne ampla fé e cre
dito podem o devem sei' dados a ''ssas assignaturas, em Juizo 
e fóra delle. Em t·)stemunho do <JUO assign•li o presente o o 
sellei com o sullo do meu offieio para S()I'vir o valor onde 
nQcessario fôr. 

Londres, aos 2 r\i·1s do Julho de 1R80.- In (idem (assig
nado) vVilliam 1V. N enn, notario publico (SS.) 

Reconheço verdadeira a assign'ltura retro de William \Vebb 
Nenn, tahellião publico desta cidade, e para constar oncle con
vier, a 1:edido do mesmo passei o prrsente que assign()i e fiz 
sellar com o sello das imperiaes arma; deste Consulado Geral 
do Imperio do Brazil em Londres, aos 2 d1 Julho de 1881 (assig
narlo) J. S. C. de Salle.~ (SS.), Consul Geral. 
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Reconheço verdadeira a assignatura supra do Sr. J. S. C. 
de Salles, Consul Geral do Brazil em Londres. - Ministerio dos 
Nego,ios Estrangeiros.- Rio de Janeiro, 28 de Julho de 1880. 
-No impedimento do Director Geral, Alnxandre Affonso 
de Carvalho. Estavam trcs estampilhas no v:1lor de 12$400 
inutilisadas. 

Nada mais continham ou declatavam os <litos estatutos e o dito 
Memorandum de associação da The Brasilinn Sugm· Facto
ries Company, Umited, os quae~ bem e fielmentn traduzi do 
proprio original escripto em ingloz, ao •1ual me reporto. 

Em fó do que passei o pr0sente que assignei e ~ell'li com o 
sello do meu officio nesta cidade do Hio de Janeiro aos 27 dia8 
de ·Agosto de :1.88!.- Carlos Joiio Kunlwrdt, t1·aductor pu
blico e interprete commercial juramentado. 

DECRETO N. 8628 A - DE 28 DE JULHO DE 1882 

. Modiliea as elausulas lO•, Ha e t2• das quo baixaram com o J)oerm 
n. 82i8 do {5 de Outubro <lo lR8t. 

Attendendo.ao que Me requereu a Companhia-Bahia Central 
Sugar Factorff!s, Hei por bem Modificar as clãiisulas 10~, 
l:I" e f2i!. · das que acompanharam o DiJcl"eto n. 8278 d" 15 
de Outubro de i88i, 11ubstituindo-as pelas que com este bai· 
xam, assignadas por André Augulilto de Padna Fleury, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario dn ERtado dos Ncgocios da A"ri
cultura, Commorcio c Obras Puhlicas, que assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de .Janeiro em 28 de 
Julho de 1882, 61° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magostado o Imperador. 

Andre Augusto de Padua Fleury. 

Modificações a que se ref"ere o Decreto n. 86~8 
A, desta data 

As .clausulas 10&, fia o i2" do Decreto n. 8278 ficam 
substituídas pelas seguintes : 

X 

A companhia submetterá :1. approvação do Governo, den
tro de seis mezes da approvação dos estatutos, o plano e orça
mento da metade dos engenhos projectados, os desenhos dos 
apparelhos, a descripção dos processos empregados no(fabrico 
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de) assucar o os novos contratos que celebrar com os pro
prietários agrícolas, plantadores o fornocodoreli do canna, afim 
do quo o Governo possa ajuizar do systema o pr<!ÇO das obras 
o quantidade do canoa qwJ poderá sor forn<'cida aos enge
nhos centraes, nos termos da condição 13", e dentro do nove 
mozes da approvação dos estatutos cumprirá a mesma obri
gaçãorolativamento aos outt·os quatro engenhos projectados. 

XI 

A companhia começara as obras dos quatro primeiros en
genhos dentro do prazo do s<Jis mezes, contados da autori
zação para ella funccionar no Imperio, e as concluirá 12 
mezes depois. Os outros quatro engenhos serão concluídos 
dentro do anno seguinte. 

XII 

Si a companhia deixar de organizar-se ou, depois de 
organizada, não se habilitar para exercer suas funcções 
dentro dos prazos fixados, o si as respecLivas obras não co
meçarem ou, depois de começadas, não forem. concluídas 
nos prazos estipulados, o Governo poderá decbrar nulla a 
concessão, salvo caso de força maior, devidamente comprova
do, em que será concedido novo prazo para a realização do 
serviço que não tiver sido opportunamente executado; fican
do de nenhum effeito a concessão Bi, esgotado o novo prazo 
concedido, não estiverem concluídas as obras, salvo o direito 
adquirido em relação aos engenhos ató então construidos, 
para os quaes vigorarão os favores concedidos, na proporção 
do capital que houver sido autorizado pa1·a olles polo Gover
no Imperial. 

Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Julho de 1882.- An
dré Augusto de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8629 - DE 5 DE AGOSTO DE 1882 

Determina a remoção da jla oseola publiea do meninos da froguozia do Nossa 
Senhora da Coneoição do Engenho Novo para o bairro denominado- Villa 
Isabel--, na froguozia do S. Francisco Xavier do Engenho Velho. 

Attendendo a quo é frequentada por mui diminuto numero 
de alumnos a 2" escola publica de meninos da freguezia do 
Nossa Senho1·a da Conceição do Engenho Novo, creada pelo 
Decreto n. 5532 de 24 de Janei1·o de 1874, Hei por bem, 
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do conformirlado com o disposto no art. 8', §f o, do de n. 7247 
de 19 de Abril de 1879, que s~ja removida a mencionada 
escola para o bairro denominado- Vil!a Isabel- na freguczh 
de S. Francisco Xavier do Engenho Velho. 

Pedro Leão Velloso, do Meu C~nselho, Senador do lmperio, 
Ministro e Secretario d•l Estad·1doH Negocios <h lmperio, :LHsim 
o t''nha entendido o faça executar. l'aheio do !tio de Janeiro 
em 5 do Agosto de 1882, 01° da lnt!opcudencia e do Impc't·io. 

Com a rubrica tle Sua l\Iagnstade o Imperadot•. 

Pcd1·o LerT-1 Velloso. 

DECRETO N. 86:!0- DI~ !) DI~ .\GO i TO DE 1882 

Hovalitla a conco3são r,ita pcL> Decreto JJ. i'30 do 21 tlo SciCI!ihro •lo HS !. 

ALtondendo ao 'lu e Me requJret• un P.,ch·o Betim PaPs Leme, 
Antonio Dias Paes Lem::l, José Alves Pae; Lome c Fel'Jlão 
Paes Leme, Hei por bem Relevar a pena ele caclucidarlfl em quo 
incorreram, por não t••t' sido org:111iznda, no prazo nl'lrc:Hlo na 
clausula ()a. d 1s qno baixaram C'OIIt o llr!eroto n. 'iS:lO dn ·!f rk 
Setembro tl•l 1880, a companhia dcstintola ao osta!Jel•·cimeutn 
de um engenho ccntt·al para o fabrico de assnr.·ar Je <'anna, 
mediante o emprego dn apparelhos o p:·oc ·sso; modernos os 
mais aperfeiçoados, n t faz~nda !In no minaria Sant'Anna, no 
municipio de Vassout·as, l'rovincia do Jtio de .Janeiro, ficaurlo 
revalidad:1 a concessão feita pdo moncio11:vlo decreto. 

Andre Augusto elo Padua Fleury. do 1\Iou Congc)ho, Ministro 
c Secretario de Estado dos Ncgoeio~ tlt ,\griculturn-, Commer
cio e Obras Publicas, assim o tenhn. ··ntonelido o faç.:~ exccut1.r. 
Palacio do Rio de .Jaucii'O om 5 dr, Ago~to de 1882, 61'' d:t ln
dependencia e do lmp"rio. 

Com a rubrica de Su:1. l\Ia·{o."t"dc o ltnpe,·:vlor·. 

Andrd Augu~to de Padua Fletu·y. 



nEcRgTo N. 8631 -DE 5 DE AGosTo DE 1882 

DistrilJuo as !.50 datas mincrao3 eonce~idas ao Tenente -Goronol José Gonçalves 
Teixeira pelos torriLorios Ucsignatlos nas rospocli\'as conco;;süos. 

Attcndcndo ao que Me requereu o Tenente-Coronel José Gou
çalves Teixeira, c:mcessionario de 150 d:ltas mineraes a •tuc 
srlt"cfet·cm os Decretos n~. 7310 de 7 de Junho de 187\J c 8001 
de 12. de Fevet•eiro de 1881 nos terrrmos de surr proprieJade 
silos á margem esquerda dos rios .Maracassumó, Pirucana e 
Tramahy na comarca de Tury-Assú, o no territorio comprc
hendido entre os rios Jriry-merim o o mencionndo Ilbracassumé 
ató suas vertentes, c na zona de 30 kilomctros rk largura na 
margem direitrr deste ultimo •:io, tudo na l'rovincia do Mara
nhão, Hei por O()m •1ue as referidas datas s~>jam di;;tribnidas do 
seguinte modo : 30 n 18 terras de propriedade do concessionario, 
em Pirucana ; 10 na-; terras que possue em Maracassumé; 10 
em sua propriedade denominada Revirada á mat·gem do t•io 
Tramahy ; 3lJ no territorio comprchendi lo entre o litoral c o 
parallclo qu1 passa pela CachoeirJ. Granrlc no rio Mar:tcas· 
sumé ; 30 no territorio comprohendido entre o parallelo pro
cedente e o da Cacho ·ira do Oby, e 40 fin:tlmrmto no territorio 
comprohendido entm este ultimo parallelo o a linha das ver
tnnt"s r1uo se ostento das cabeceiras do rio Marae~t"Rnmó até 
as rlo lriry-memn, tudo de conformidade com a planta 'luo 
acompanhou seu rcqu•1rimento c fica archivada. 

André Augusto de Padua Fbury, do Meu Con~clho. Mi
nistro o Secretario de Est:1do rlos Negocio~ da AgTicultma, 
CotHJlHlrcio n Obt•as Pnblica.~, a~sim o tenha entnnrlirlo n i'nça 
executar. Palacio do Hio de J,tneit·o em :i d<.' 1\:~·osto de 
1HK2, Gto d.a ludcponrloncia o do Imporia. 

Com a rubrica de Sna Magestatlc o Imperador. 

An•lre AUfJttsto de Padul'l Fleury. 

DECRETO N. 8632- DE 5 DFJ AGOSTO DE 1882 

ConccJo pri\'H9gi_o a. Autonio Perci1·a tla Costa Junior para o app:uclho d 
matc;,j~l, de sua invenção, do."'tinatlo :i c·d.inrção tlc formigas. 

Attend0mlo ao que Mo requereu Antonio Pereira da Costa 
Junior, e do conformidade com o parecer rlo Conselh·~iro Procu
rador da Corón, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem 
Conceder-lhe privilegio, por fO anno~, para o npparelho o 
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material de sua invenção, destinado á extincção das formigas, 
nos termos da descripção o de'lonho quo apre.~entou e ficam 
archivados. 

André Augusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocies da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Agosto de 1882, 
61° da lade'pendencia e do lmperio. 

Com arubrica de Sua Magestado o Imperador. 

André Augusto de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8633 - DE 5 DE AGOSTO. DE 1882 

Conc.e(lc privilegio a Joan Pougnaud para a maehina do sul invoução, a lfUO 

· douomiuou-Vonli!ador mos<jUOteiro. 

Attendendo ao quo Me requereu Jean Pougnaud, suudito 
francez, residente nest't cidade, o de conformidade com o 
parecer do Conselheiro Procurador da Coroa, Soberania o 
Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe p1·ivilogio, pelo 
prazo de 10 annos, para a machina quo declarou ter iuvoutado, 
e a que denominou- Vontilador mosqueteiro, sob a clausula do 
que sem o exame previo da dita machina não será offi'ctivo o 
privilegio, e cessando a patente nos casos provistos no art. 10 da 
Lei de 28 de Agosto de 1830. 

Andró Augusto dn Padua Fleury, do Meu Conselho, Ministro 
e Sncretario de Estàdo dns Negocios da Agricult11ra, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido o faç:~ executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em !'> d•· Ag-osto dn 1882, 61° da 
Independencia e do Imporio. 

Com a I"ubric" dfJ ~ua l\lagestade o Imperad"r. 

André Augusto de Padua Flettl"!f 
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DECRETO N. 8634- DE !) DE AC:OSTO DE 1882 

Gonrcolo privilc~io ao< Ih'<. llomin::os Jos<; Freire o Fclioissimo Rcfdrigues 
Fornan1.fc3 para o; pro(:c.,so de sua in\·onção destinado a con:iorvar o leite. 

Attrmd~ndo ao quo Mo requereram os Drs. Domingos José 
Fl'eire e Felicissimo Rodrigues Fernandes, e de conformidade 
com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania 
e Fazen<h Nacional, Hei por bem Conceder-lhos privilegio 
pelo prazo de iO annos para o processo que declararam de sua 
invenção, destinado a conservar o leite, sem alteração do suas 
propriedades. e sem addição do substancia estranha, sob a 
clausula de que sem o oxamc prévio do dito processo não ser:i 
nffectivo o pl'ivilegin. n cossaudo a patente nos casos pt•evistos 
no :wt. iO da Lei do 28 de Agosto d<J 1830. 

André Augusto de Padua Fleury, do !\leu Conselho, Ministro 
o S!!cretario de Estado elos Negocios ela Agricultura, Commercio 
e Obras l'ublic:ts, assim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do Rio do .Janeiro om r> <In Agosto do 188'2, t'>i 0 da 
Indepondencia c do lmp"rio. 

Com a rnbt·ica do Stm Tlhgostade o Impel'ador . 

. tnrl1·d AMf!HSlO t]c rrulna Flcury. 

DECRETO N. 8035- DE 5 DE .I<:OSTO DI~ 188;! 

Hcnova o prazo marca1lo na ~lansnla 4:1 tln Bcrrl'!n 11. :~ít:j de fi de Onluhro 
de -1~66. 

Attcndendo ao quo Mo requoromm Holtzweissig & Comp., 
concessionarios da tmina <le 'carvão de pedra sita no logar 
denominado- Arroio dos Ratos," municipiu de S. Joronymo, da 
Província de S. Pedro do Rio Grande tio Sul, Hei por hem 
I te novar o prazo fixado no Decreto n. :l71G de 6 de Outubro de 
1866 para a medição o dema•·cação do terreno mineral que lhes 
compete, em virtude não só d'J cit,tdo Decr'Jto, como <lo De
creto n. 4-!SO do 18 de Fevereiro <!e 1870. 

André Augu~to de Padua Floury. do Meu Conselho, Mi
nistro c Sec1·otario de Eqtado dos Negocios da. Agricultura, 
Commerc~o e Obras Puhlicas, assim o tenha entendido e faça 
oxccntar. Pabcio <lo lHo diJ hneira em 5 de Agosto rh 1882, 
Gl 0 rh Indr,pendtmcia e do lmpn•·io. 

Com a rnbl'ica de Sua Magcsta-ic o lmpcradm·. 

A ndre Augusto de Pnrlwt Fle!•l'!t. 

I'ODEil EX LCI'TJYO 1S82 v. li. -10 
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DECRETO N. 8630 - DE 5 DE AGOSTO DE 1882 

Concedo' permhsão a José Francisco Pinto Cafu ndó o João Francisco Soares 
Sobrinho para explorarem earrão do pedra c outros minoraos na Provineia 
do S." Paulo. 

Attendendo ao que Me requereram José Francisco Pinto 
Cafundó e João Francisco Soares Sobrinho , Hei por bem 
Conceder-lhes permissão para explorarem carvão de pedra e 
outros mineraes nos terrenos de propriedade de seu sogro Del
fino Vieira d J Medeiros, sitos na comar·ca de ltapetininga, Pro
vincia de S. Paulo, sob as clausubs que com este baixam, as
signadas por i:André Augusto de Parlua Fleury, do Meu 
Conselho, Ministro e S"cretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio <\ Obras Publicas, que assim o tenha 
ent~ndido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 5 de 
Agosto de 1882, 61° da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua M tgestade o Imperador. 

,tndré Att[!usto de Padua Fleui'!J. 

Clausulas u 'JUC se r•ef'er•e o Deereto n. SO:lO 
~!Ctlf,u c1.n:~a 

Fkt conceclilo a .L,só Fr·ancisco l'iuto Cafunrló e .Jo:i01 
Francisco Soares Sobrinho o [ll'~Zo de dous annos, contldo desta 
data, para, sem prejuizo dos direito3 de t'Jrceiro, explorarem 
carvão de p'3dra e outros minerJ.•}s no,3 terrenos de proprierlade 
de seu sogro, Delfino Vieira. do Medoiro3, na comarca de Ita
petininga, da Província de S. Paulo. 

Dentro do mesmo prazo os concessionarios deverão apre · 
sentar na Secretaria de Estado <los Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicn.s phntis geologica e topographica 
dos t'•rrenos explorados, indicando ndlas as matrizes das 
min::.s que ti7erem chscouerto. 

A estas plantas acompanharão amostras o minucios,\ de· 
s~ripção da poss:tnça das minas, f'Offi declaração dos nome3 
dos respectivos proprietarios, e cbs edificios nelles existentes 
e do uso ou emprego a que são destinados; e fi11almente dos 
meios apropriados para o trans:'orte dos pl'oductos dJs minas 
pa!'a os mercados. 

li 

Os trabalhos de investigação ou ex:lioração pa!'a o d0sco
brimento de minas poderão ser foitos por qualquer dm modos 
recommendados pela sciencia. 
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Nos terreno> possuidns, porém, as s~:mdagens, cavas, poços ou 
galerias não set•ão feitos wHn autorizaç:"io e3cripta dos pro
prir)t :rios, que, Hi fôr negada, poderá ser supprida pelo Presi
dente da província, med:ante fi mç t idonea. prestaia . pr1los 
concessional'ios, que responderão por tod1s os prejuízos, perdas 
e damn?s que o J mesmos trabalhos .causarem aos proprietarhs. 

Ili 

O Presidente da pt·ovincia concorleri ou negará o suppri
ment-> requerido, á vista d:ts razões nxpnndid·ts pelos pi·oprie
tarios ou á revelia destes, declat·ando os fundamentos de sua 
decisão,- da qual poderão os interessa los recorrer para o Mi
nisterio da Agricultura, Com•nercio e Obra; Publicas. Este 
recurs J, porém, não terá effeito suspensivo. 

IV· 

Deliberada a concessão do supprimonto da licença, proce
der-se-ha immediata:nente á avaliação dos prejuízos prov.IVeis 
pelos tr:tbalhos do exploração ou investigaç:1o, alim de orçar-se 
a importanci:t da fiauç t d·J que trata a clausula 2", para 
tornar etfectiva a indemnização. 

Esta avaliação Ferá f•ita 1 or arbitres nomeados, um pelo 
pt·op ·ietat·io e u:n p()l :s concessirmario~, os IJUae~ principi 1rão 
pot· aceordarem no lereeiro an:itt'il pat·a a <le"i!::ão, HO caso <le 
não ('(J'!COJ'd·Jre 11 ll'l lal!do quo houv ·rem de rlar. Si os dons 
arb tr.1s nã:> c,mseguir·om accôrdo aeot·ca do torciliro, será este 
nornearlo :elo Juiz de Dirnito. Proferilo o laudo, os concessio
n. ,.;o. ser:i 1 o rigarl .~ a pt•estar fiança idonea dentro do prazo 
do oito dias, so > p •na drJ perdet•e:n o direito d J fazer exploração 
no terrew1 de que se tt".tlar. 

v 

Os conc~osion'trios ficam tà1ub·Jm obrigados a indemnizar os 
prejuízos ou darnno< que os trabalhos da exploração causarem 
ás propriedarles adjacentes ao~ Jogares em que elles forem 
ex ·cutados; e bem assim a restabolec.·r 'á sua cush o curso 
natural das aguas, que desviarem de seu lr,ito por c:msa dos 
me~rnos trabalho'l. 

Si o desvio dest:~s agua~ pr<>judicar a terceiro, deverão soli
citar préviamente d •ste o necesnri<l consentimento, que, s~ndo 
n"!i"do, poderá set' sJJpprido na forma estabelecid:Jo na clau
sula 4.a 

VI 

Si dos trabalhos daexplor,1ção resultrtr formação d'J pantanos 
que possam prejudicar a saude dos moradores da circumvizi
nhança, os concessionarios serão obrigados a deseccar os 
terrenos alagados, restituindo-os a seu antigo estado. 
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VII 

Não terão logar as explorações ou pest[Uizas de minas por 
meio de poços e g-alerias: 1°, sob os cdificios e a 15 metros de 
sua circumferencia, salvo, nesta ultima hypothese, com con
sentimento expresso e por esc-ripto rlo propt•ietario, não podendo 
ser supprido este consentimento ; 2o, nos caminhos, ..estradas 
e canaes publicos e a -10 llletros de suas margens; 3°, nas 
povoações. 

VIU 

Satisfeitas as clausulas deste decreto, os concessionarios 
terão direito de lavrar as minas que descobrirem de accôrdo 
com as clausulas que serão opportunamente estabelecidas, si 
provarem quo possunm as f1culdades precisas para, por si ou 
por meio de companhia que incorporarom, eft~ctuarem o~ tra
balhos de mineração, segundo o exigir a po~sança das minas. 
Si a lavra destas fôr concedida a outro, os concossionarios 
actuaes terão di!'eito, como d<'scobridorcs, a um premio fixado 
pelo Governo, de accõrdo com a importancia da~ minas, e <JUe 
s;rá pago por aqunlle a quem forem ellas concedidas. 

Palacio do Rio do Janeiro e111 5 do Agosto <!11 1882.- .1nd1·J 
.lugusto de Padua Fleur!J. 

DECRETO ~. 8c,:Ji- ne i? ng _wosTo DE 188~ 

Declara caduc~ ~ eonr.cs:.ão feita ao Dr. f;uilhi."!rmo Francisco f:rnz p:ua 
C'<p1orar c~_s,·vão d1! pedra o o11tros lllinr-racs ua ProYincia Uo l1ani. 

Não t~ndo o DI'. Guilherme Fnncisco Cruz satisfeito, den
tro do prazo marcado na clausula i" da' que baixaram com o 
Decr<:to n. 5715 de HJ de Agosto i! o 1874, as obrigações nclla 
estab"lecidas para a ex; loraçãll ,]!) carvão do pedra n 011tros 
mineraes n'\ comarc<t do L!t•e,·es, da l'ro,·inci't do Para, H"i 
poi" IJcm Decbt•;ll' e~<lnca a rd'et'i<la ronct's<JO. 

Andró Augusto de Padu:\ Fl"nry, do l\Ieu Conselho, 1\Ii
nistro e Secretario do Estado dos Neg-ocios da AgTicttlt·1ra, 
Commercio e Obi"as Publicas, assim o tenha entendidc e faça 
executar. Palaéio do H.io de Janei!'l) em 12 do Agosto de 
1882, 61 o da Independenci.L e do lmperio. 

Com a I"ul1ri~a de Sua 1\ia~·estade o lmperJdor. 

"1ndrd Augusto rle Padua Flew·y. 
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DECRETO N. 8638- DE 12 DE AGOSTO I>E 1882 

Cour-cdc pormi<são a Luiz .lo-tquilll do< Sauto; l.oho pa1·a explorai' rarvão rir 
pedra o outros mincracs ua l'roriuda do Par;i_ 

Attnndendo ao que Me requereu Luiz Joar1uim dos Santos· 
Lobo, Jl'3i por hem Conceder-lho pormissão para explorm· car
vão d' pedra e outt·os rnineraes na com:trc:t do Breves, da Pro
víncia do Pará, sob as clausulas quo com este baixam. assigna
das pot• André Augusto de Padua Floury, do Meu Conselho, 
Ministro o Soct•etario de Estado dos l\ogoeios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e 
faça executar. Pala cio do Rio do .Taneiro em 12 de Agosto de 
1882, til o da lndependcncia e do lmporio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

André Augusto de Padua Fluw·y. 

Clausulas a que- se ref'ere o Dect•eto n. 8638 
desta data 

Fica concedido a Luiz .Joaquim dos Santos Lobo o prazo de 
dons annos, ~ontados dosta data, p:.ra, som prejui:w dos direitos 
de terceiro, fazer exploração ou investigação para descobrimento 
de minas de carvão de pedra e outros minnraes na comarca de 
Breves, da F'rovincia do Pará. 

Dentro do mesmo prazo o concessional'io dev01·á apresentar 
n~ Secretaria de Est:>do dos Negocios d~ Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, plant •s geologica o topographica dos 
terrenos e:s:plot•ados, indican,lo nellas as matrizes das minas 
que tivet• descoberto. 

A estas plantas acompanharão amostras dos mineraes e mi
nuciosa dl3scripç.ão da possança das minas, dos terrenos neces
sario'l para a lavra das minas, com declaração dos nomes dos 
respectivos proprietarios, dos edifi~ios nellcs oxistent·~s o do 
uso ou emprego a que são destinados; o finalmente dos meios 
apropriados para o transporte dos productos das minas para os 
mercados. 

11 

Os trabalhos Je investigação ou exploração para o descobri
mento de minas poderão ser feitos por qual<tuer dos modos 
recommendados pela sciencia. Nos terrenos possuídos, porém, 
as sondagens, cavas, po<;.os ou galerias não ser- _ -~~ 

/ , \IJ1H FC.A n,4 fl 1 .' - '~)·-. '·.J :_ • 
0' ~, 

'/ 

. ' .. _1 
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autorização escripta dos propi'Íetarios que, si fór negar!~, po
derá ser suppri :a p ·la Pre~idcncia da província, mediante 
fiança idonea prestada p lo eoucossionarin 'J'l!l re~pon,ler:i por 
todo< os prejuízos, perdas e damnos que o< mesmos trabalhog 
causarem aos pro;;rietario$. 

Antes da concesRã • do supprimcnl'l da licença, o PresidontJ 
da provínc-ia mandará, pot· editne<, intim:tr L'S prop•·iet:trios 
para, dentro do prazo razoavol por dlo lixad<l, ap1·esentarem 
os motivos do sua opposição e requererem a bem tio seu 
direito. 

III 

O Preddente da província ~'oncedrmi ou neg-ará o 8uppri
mento requerido, á ,jsta das t•azões, xpendidas pelos proprie
tarios, ou á revdia destes, declarant!o os fuudawentos de sua 
deci,ão, da qual ]'Orl<·rão os inte1·essndos recol'!'er pan o 1\li
nisterio da Agri<'ultura, Cornmercio e Obras Publicas. Este 
recurso, porém, não terá etfeitr> suspen,ivo. 

IV 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, )'lrocede•·
se-ha imme.liatamr•nte á avaliação dos p1·ojuizos provav<•is pelos 
trabalhos de exl'loração ou investigação, afim do 0rçar-se a im
portu•cia da fiança, de que tr"ta a cbusula 2a. para to·nar 
effectiva a indemnização. Esta avaliação será fei la ror arbitros 
noweados, um pelo proprictario e um pelo coneessionai'io, os 
quaes principia1·ão por al'cord:u·em no torcei r> arbitro par,L a 
decisão, no ca>o de não concordarem no laudo qur' holt,·ernm 
de dar. Si os dous Rrbitros nGo conseguirem accurdo acerca 
do terceiro, será este nomeado pelo P,·nsidr•nte da prol'incia. 
Si os terrenos pert •nce1·em ao Estado, o a r:>i ti"O por parte d, ate 
será llOIB"ad:> pelo Juiz de Direito. 

Proferido o laudo o conc"ssionario será obrig-ado a prestar 
fiauça idonea, dentro do prazo de oito dias, snb 1 ena de perder 
o direito de fazer as exploraçõe.q do quo se trata. 

v 

O concessionario fica tambem obi·igtdo a indemnizar o~ pre
juízo~ ou damnos, que os tr.< bRlhos tle l'xploração causarem ág 
propriedades adjacentes nos log-are< em que elles forem cx·~
cutados; e bem assim a r''staiJelecer, á sua custa, o curso 
natural das aguas que desviar filo seu leito, por causados ln''B'IH•S 
trabalhos. Si o desvio destas aguas prejudic:tr a terceir '• de
verá. solicitar préviam"nte deste o nece.-s •rio consenti•uento 
que, 11endo negado, poderá ser supprido, na fórma r>stab··lecida 
na clausula 4.a 
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VI 

Si dos trabalhos da exploração resultar formação do pantanos 
que possam prejudicar a saude dos moradore1 da circumvi
zinhança, o concessionario será obrigado a deseccar os terrenos 
alagados, restituindo-os a seu antigo estado. 

VII 

Não terão logar as explorações ou pes,1uizas de minas por 
meio de poços e galerias : 

1 . o Sob os edificios e a 15 metros de sua circumferencia, 
salvo nesta ullima hypothese, com consentimento expresso e 
por escript> do proprietario, não podendo ser supprido este 
consentiment'l ; 

2. 0 Nos caminhos, estradas e canctes publicas, o a 10 metros 
de suas margens ; 

3." Nas p:woações. 

VIII 

Satisfeit ts as clausulas deste decreto, o concessionario terá 
direito de lavrar as minas que descobrir, de accôrdo com as 
clausulas que serão opportunamente estabelecidas, si provar 
lJUe possue as faculdades precisas para, por si ou por compa
nhia que incorporat·, effectuar os trabalhos da mineração se
gundo o exigir a poss tnÇ<\ das minas. 

Si a lavra destas fôr concedida a outro, o concessionario 
actual Lerá direito, como descobridor, a um premio fixado 
pelo Governo de accôrdo com a importancia dc1s minas, e iJ.Ue 
será pago por aquelle a quem forem concedidas. 

Palacio do Rio do Janeiro em 12 de Agosto de 1882.
Andre Augusto de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8639 - DE 12 DE AGOSTO DE 1882 

Concede á Companhia • Estrada de ferro Rio Claro • autorização para fuoc
douar e appi·ova seus ostatiitos com modificações. 

Attendendo ao iJ.UCl Me requereu a Companhia « Estrada de 
ferro Rio Claro », devidamente representada. e de conformidade 
com a Minha Immediata. Resolução de 6 do corrente mli'.z, 
tomada sobre parecer da Secção dos N egocios do Imperio do Con
selho de Estado, exarado em Con·,ulta de 20 de Junho proximtt 
findo, Hei por bem Autorizai-a a funcciom r, e Approvar seus 
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estatutos. com as modificações <]UO com c•sto baixam, assignadas 
pot· André Augusto <l<J Padua Floury, do Meu Conselho, Mi
nistro o Secretario dn Estado dos Nogocios da Agricultura, 
Commet•cio o Obras Publicas, quo assim o tenha entendido e 
f.'1ça oxecuta1·. Palacio do Hio <ln .l~.noirn l'lll 12 do Agosto 
dG 1882, fi! 0 da lnd<•pon<lencin ,, ,), lmporin. 

Com a l'niJrica d" Su:l ~Ia;rost:ul<• o lmpol'mlor. 

1\lotlilica~ões a •rue "'" •·ef'ere o Dcea·eto n. 8n:lD 
desta <lntn 

1 

No fim do 2° membro <lo art. :lo accresconte-se :-com ap
provação do Governo. 

li 

No art. 16 eliminem-se n.s palaV!'as ~i, pO!'Ólll, até o fim. 

III 

No§ 3° do art. 21 acresconte-sn:- <[UO ficarão dopendento10 
da approração da asJ::ombléa. g-er:tl. 

IV 

fim (lo art. 27 acrescente-se:- os accionistas presnntes tl 
rouaião elegerão presidento e o;ecrntario da assombléa geral, 
não podendo votar par<L estes cargos nos memb1•os da diroctoria, 
ou <JUael:lf{UOr outros omprog-ad<Js <h companhia. 

v 

O art. 32 fica assim redigi<lo : - Os votos dos accionistas 
serão J•ecouidos do seguinte modo: -até dez yotos, cada cinco 
acções dal"à direito a um voto, do onze ato vinte votei', cada um 
destes correspondor<i a vinte acções ; o do vinte o um a t1·inta 
votos, que ó o maximo que pódo competir ao accionista, 
cada voto corrospondorà n. fjuarenta aeçõc~. 

YI 

No art. 41, em vez de- As acçõos são ao portador- diga-s~ 
-As acções serão exaradas em fórrna do títulos ao portador. 
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Yll 

A primeira parte do art. 50 fiea rc<ligida •lo so~11inte modo : 
- "\s quantias <JllC l'oJ'om applicad~H ao fun<lo de r•·sol'\'r: serão 
conyertidas 0111 apolicos da divid:t publica g·oral 011 provincial, 
que tcuham a garanti:t tb•Juelhs. 0111 lJilhntcs do Thesom·o, ou 
nm l!'tras do eslabclor,itiiCJitos tl" cr~tlilo t·nal qnu t"nhrna a 
ntcstua g~rantia. 

O mais como estú. 
Pall\cio do Rio de hneiro em 12 <lo Agosto de 1882.- c1nrlnf 

.btgusto ele l'mlua Flcury. 

Estatutos tla Companhia ···~ llio Claro 

CAPITULO I 

DA CO~IPANII!A, SUA 0!\G.DI!Z.\<):Í:O, s~;!l FDl, "IO:U ''·\!'!TAL 

Art. f.o E' ct•eada na Provincia <h S. l'anlo uma socie la•ln 
anonyma, denomin:tda Companhia Rio Claro, cmu o fim de 
construir e explomr uma e't1'.1da d' fet-ro. <JUe, partin•lo do 
ponto terminal da estrada de ferro Paulista, na cidarle do Rio 
Claro, vú tcrmin:tr na cirlade de S. C:~rlo.; rio Pinhal, pocfenrlo 
jWOlongal-a <>té â vi !la rle At·:na<JUar.•, e eonslt'llir r.tlJU)eS par:t 
Brotas, Dous Córregos e .lah,·,, tudo conronue o r·ontrato ··c
lebrado com o Govemo Imperial, e cujas clauRula; baixaram 
com o Decreto n. 7838 de 4 de Outubro rl<J 1880. 

Art. 2. 0 P:tra conseguir o seu 1im, " Companhia Rio Clar.) 
obter:i da adua.l empreza Bat•iio do Pinhal & Comp., por 
contraio de cessão plena e absolnla, todos os direitos e 
acçõe;;, onus o oncargos ndoJUiridos eom o privilegio conecdido 
pelo decreto citado, e mais as el)ras de construeç·iío <h estrarla, 
no est·tdo em que esta" estiverem , tornando a si todos o.; eon
tt·atos j:i celebrados pela dita em preza, niio só pa1·a coustt·ncç:1o 
do leito da estrada, como de fornecimento de dormentes, trilhos, 
locomotivas. vagões e tudo mais que a dita emproz:~ honve1· 
adquirido ou conh·atado com destino {t mesma estrach. 

Art. 3.° Compor-se-ha a companhia do numero d·J aecio · 
nistas, <JUO fô1· necessario par.'l fazer face aos ene II'I;OS rlnlb. 

Achando-se estes encargos avaliados em 1.GOil:OOOs, além 
dos juros, que ao capital realiza< lo se dr·ve contar durante a 
construcção, considerar-sf.l-ha este fundo como o <Jne as acçõcs 
devem representar, podendo ..r~v;u-sc até 2.000:000$, si assim 
as necessidades o exigirem. 

Art. 4.° Compor-se-ha o fundo social de tantas acções •1uantas 
forem precisas para represen ta1· : 

§ 1. 0 Os encargos a que se refet•e o art. 3.o 
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§ 2. 0 Os j11ros que 8•1 contar;)m pnlo capital realizado na 
const1·ucção e durante ella. 

§ 3.0 Tudo quanto se despender o dever ser levado á conta 
de capital. 

Art. 5.0 TodJ o capital realizado vencerá o juro de 7 o/0 ao 
nnno rlurante a constru ·ção cb. cs!rada, emqnanto n;Io fór aberta 
ao traf<lg'O até 8. Carlo~ do Pinhal; nessa época contar-se-hão 
os juros vencidos semestralmente e a sua importancia total sera 
paga em acções da companhia pelo seu valor nominal. 

Art. 6. 0 As q•1antias despendidas pelo3 actuacs empreza
rios e seus consocios pam o fim da construcção da estrada serão 
levad<ts a conta ·~o valor do suas acçõos corno capitaes reali
zados. 

Paragrapho nnico. To. las estas quantias des1 endi,las e que 
con-;tituem capitaos realizados, comptebendendo o dinheiro 
depo'litado, pagamento de sellos, custas, honorarios d 1 advo
gado, e tudo, finalmente, que fúr concernente á ostráda, deverão 
constar ·lo UIH balanço que será apresentado pela actual em
preza Barão do Pinhal & Comp. a Companhia Rio Claro, 
que aceita1·á o mandartí escripturar nos livros competentes. 

A:'t. 7. 0 A sédc ch comp tnhi~t c sua rlirecção gc1·al estarão 
n;t citl:tdc do Rio Claru. 

Art. 8." A dur.tç·1.l da companhia ser·á de 50 annos, conformo 
o pril'il0gio conc,·rlirlo r,elo decr·eto eitado. Findo oste prazo, a 
companhia, a quem tie:t a P''"!'rietladn gar:mti,[a, podera pr·o
rogar a sua duraç:1o por t.ompo determinado p:1la assembléa 
geral dos accionistas, com approvação do Governo Imperial. 

CAPITULO li 

DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 

Art. 9. 0 A administração da companhia será exercida por 
uma directoria composta do trfls directores, eleitos pela as
semuléa geral dos accionistas. O seu presidente será eleito 
pela propria direetoria em um dos seus membr·os. 

Art. 10. Na mesma sessão em que forem designados os 
directores effcctivos. consider.tr-se-hão supplentes, pela ordem 
da votaç:1o, os tros immediatos om votos, para substitnh·em os 
efl'eetivos nos casos de morte, renuncia, ausencia prolongada 
ou impedimento par·ticipado. 

Em todos estes casos a substituição sera sempre provisoria, 
até que se cumpra o disposto no§ 9° do art. 37. 

Art. 11. 0.~ membros do uma directoria servirão ininterru
ptamente até serem substituídos pelos novos elfectivos que 
se apresentarem para lhes succeder. 

Art. 12. A primeira dir.~ctoria eleita servir·á pelo tempo 
de tres annos ; findos este~, será substituído um dos seus 
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membros em cada anno, sendo na primeira o segunda substi
tuição designados á ~orte e d'ahi por diante pela sua antiguidade. 

Art. 13. Só póde ser director quem possuir pelo menos 50 
acções, com tres mezes de antecedencia, o com as prestações 
vencid~s já satisfeit ts, as quaes 50 acções, durante o respectivo 
exet·cicio do cat·go, pol'manec,rão in:dienaveis; e com e>sa nnla 
ficarão arerbad,ts no compd•Jnte livro, vara •1ne não possam, 
emquanto durar a administr<tção do diroctor, ser vendida~, per
mutadas, empenhalas, caucionadas, ou presas por alguma 
outra fürm 1. 

Art. 14. Não póde set· director ar1uelle 'l"e exerça Ampr0go 
de confiança da companhia, ou t••nha, '!""'' dii·ecta, 'luer indi
rectanwnte,_ intereRsn algum em , ontrato com elb. 

A suporveniencia de qualquer dt·slcs fact.·.s ituporta a perda 
do carg > de director, salvo si precedeu autorização expressa 
da a-;se:ubléa geral. 

AJ•t. 15. A dit·ectoria se reunirá uma vez todos os mezes, 
no dia que fór designado pelo pt·esident~>, e fóra deste, sempre 
<fUe o 1 residentejukar necess<J.rio convocai-a. 

Art. 16. As deliberações da directoria serão tomadas por 
maioria •le votos. Hasta, porém, pam. d<.'liberar·, a prew::.ç \ 
de dons directores, sendo a decisão do amuo" accordes; si, 
porém, divergirem, Her·á ch~mado o terceir·o director para 
desemp tar, o, na falta <inste, o seu substitnlo. 

Art. 17. O p1· ·s'dento ó substitnUo em suas faltas, elo 
qualtuor origem que provenham, pelo director mais Yotado. 

At·t. 18. gm um livro especial serão lanç·tdas as deliberações 
da direct• .ria, o com a e1:posição de motivos, qu mdo o presidente 
o julgr1e nl!ce;;snrio. ou os dous outros dir·octorcs conjnncta
rnente o re· !amem, devendo ser twlo escl'iptr1mdo pelo secre
tario da companhia. 

1\rt. 19. O direc:or que deixar de comparecer ás reuniões 
da di r ctoria, por espaço d<3 tres rneze '• salvo o caso de força 
maiot·, a juizo do pr.;eid 'llt ·, s rá considerado corno tendo re
nunci ·1110 o cargo. 

Art. 20. A dir·ectot·ia goza de pJ, nos poderes administrativos, 
inclusive os d · procurad,rr em causa propria ; assim como tem 
o dir·eito de delegai-os em quem julgar conveniente. 

Art. 21. A' directoria com p 'te : 
§ 1. ° Contratar todo o mJt"rial f\ pessoal necessarios â con

strucçào e exploração da estrada. 
§ 2.° Contratar a execução d11s obras por empreitadas geraes 

ou pat·ciaes, caso niio pr·pfir·a faz el-as por administt·ação, con
formo a planta e planos que forem approvrdos pelo Governo 
imperial. 

§ 3·. o Nomear e demittir empregados, marcar ordenados e 
gratificações. · 
~ 4." Nomnar um repres~ntante na Cort~, na fórmfl. da clau

sula 1:Ja do contrato ceJ .. brado com o Governo lmp 1rial (Decreto 
n. 7R38 de 4 de Outubro de 1880). 

§ 5. 0 Estabelecer re~·ulamento para reger os empregados 
em seus Jiff,)rentes s~rviço$. 
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f;i 6.•• Org-:tnizat• regimentos int0rnos relativos :is obras. 
custeir> n exploração U'l estt•.da, assim corno ftll'mular "dirigit~ 
o plano ria. I'BCt'iptnrar;-ão ela eompanhia. 

§ 7. o Vigi:tr to.!a~ as construcções, superintender todos os 
trabalhos, resolver sobre a marcha de todos os serviços. 

§ H. o Convocu assomblóa gcntl, or.lin:u·ia e extt•:tordinaria. 
confurnn cgtcs est:ttltl.os. 

§ U. 0 llcprcseuta,· a co:npanhia om lodos os actos par:J. com 
o g-ovet·uo c para com terceiros. 

§ 10. Organizar o bal:tnço e relatorio som~;straes, que 
devem ser aprescnta.los á assewbléa g-el'al. 

§ 11. Assignat· os títulos e cautelas das acçõrH. 
~ 12. Arrecadar os funrJos da com:•anhia o escolhct' o dcpo· 

sitrJ mais cou Vtmicnte Jl" t'a os llll'S"Jos. 
§ 13 Fazet· :t dist•·ibuiçiil' de dividendos de seis em srlis 

mezes, conforme a di"posiç<lo destes estatutos. 
§ 14. Fazer acqL:isiç:io d:l todos os bens moveis e immoveis 

e de tudo quanto fôr preciso a emprez:1., pldon:Jo igua[aJenta 
alhr•ar a·:uelles qur, 'e tornarem desnecessarios. 

§ 15. Contratar empr•estimos. emiltir acções no• caROS pr"
vistos nostes estatutos e precedendo autorização da ass·)rublóa 
g ·ral. 

Art. 22. Ao pt·esi:! .. nte da dit•ectot•ia compete: 
~ 1.° Convorar a dirertoria pnr,L sn rs sessões ordinaria~ e 

oxlraordinarias. 
§ 2. 0 Presirlir ás mesmas s0ssües. 
§ 3. Executar e fazet• executat' as ro.soluções tanto da 

directoria como das assemblóas gcr rr·s. 
§ 4." Assignar todos os contratos, oxce pçiio feita daquelles 

em que fôr parb o Governo, pois <JUe então deve a;;si~;-nar a 
directoria. 

~ 5. 0 As,ignar todo o e:(po:li.~nb da ~ornpanhia. 
§ 6.'' J{ubricar, abrir, encerrar o dassificar os livros da 

companhia. 
§ 7. 0 Apresentar à assembl<.ia IFral o rolalorio e b:llan<;o 

organizado p•Jla directoria. 
Art. 23. O presi;Jcnte receboni lllll:t g1·atificação, quando 

m:u·c:~rla pela assemblóa get·al, 'JlW não excederá a ü:OlJlJ$ 
por anuo. 

Art. 24. Os di1·ectores ficarão isentos da rosponRaiJilid tde 
de mandatarios, desde que os seus actos furem approvados pela 
ass0rnuléa geral, sa vo os casos de fraude. 

Art. 25. Os diroctoJ·cs sor;iJ tamb ·ru p·lsso·tlmente respon
saveis pelos a~tos quo praticarem contra as disposições dos 
estatutos e da assembléa geral, sendo por esta declarados 
culpados. 

As acções intransferiveis, qnf} o culpado p'>ssuir, são consi
deradas como fiança, para applicação deste artigo até 
onde chegat• o valo!' della•, sem 'lmbargo de poder ir ainda 
mais longe a. responsabilidade, si a importancia destas exceder 
o valor das referidas acções. 
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Art. 2G. Só por dolihCJ'a<;ão da asscmbléa geral, depois 
do exame c parnccr approvado de urna cnmmissão fiscal. pôde 
intontar-Re acção jwlioial eont1·a os culpados, incumbindo á 
assomblóa nomoa1· couunissat·ios para t•eprosent·tl-a em Juizo 
o regueeer a bem do seu direito. 

Pat·ag-rapho nnico. Log-o qne fó1· votada a accnsação pcb 
assembloa g-CI·al, ficarão d<•milti,/os os dircêlores accuRados. 

Os Hnhstilulos l()g;tes. na fomm do :~rt.. 10, convocarão 
immediatamente uma ass··mblúa geral extr·aordin<tria para o 
fim de pt·oceder-'e á eleiçii"o dos no,·os directores d!'cctivos. 

C.\l'l"ITLO 11! 

Art. 27. A assemblóa g-eral é fot'ma•la <h reunião dos 
:1.Cciouistas por si ou por sons procuJ·arluroR, 'fll') só' podem ser 
:\Ccioni:;tas .;o: ti p ·det· ·s cspeeiae~, e e•:tcwlor-se-ha eonstituida 
qn:tndo, no di:1. e bgar <ietormiuados pd 1 dircctoria nos rtnmm
cio~ do convocaç~o. nO :H•h:u·em :t('r·i •uislas po8suirloro.c• <lo mais 
de um tet·ço do c:tpi t·t!t·eal izm!o. 

Parag"I':qdw nnico. Se1·:lo admitti los a dclibnraJ· o YOtar, 
exhibind> O> co:11petnntos docniHOntos, c•s tutor<'s por SClH 
pupilos. os maridos por Fmas mulheres, "os J>I'<'!'Ostos ou re
pro~ontantcs de firmas ~ociaes, co:·por:t•;líes e outras pessoas 
juridicas. 

A1·1.. 28. A ass ·Iubl,·.,. .·:·rml renni1·-sc-h:t ordin;u·iamontc lodos 
os scnlcst.res, e cxtr.tOnlin·,ri:Imc;nlc todas as vezes qu ~ a 
di1·cctori, o jnlga: nPc(lssr.n·io. 

~ t.o Os annuneios dn <:!illYO<'rtç:io sr~t··o feito;, com rtllle
ceclPncia do :~o dias: no se~nnrlo ~::~so, J1oróm, podcrilo ser corn 
anto<:cdcnl'i:t :> tó 1;"> di;ts. si a i!npoi'tancia do ::ssuu1pto exigir 
lll:t:ot· bt·cvidarlc. l•:su s anniJJicios se l'''rctir:1o c·inco veze:~ pch 
menos em dous jornacs do maior cil'r'ulnc:ilo na ]•rovincia. 

::=: 2.• As convocações extJ·::tordinaria'l scr;1o motiv:vlns nos 
respnct.ivos anntmcio.,, <ll!claJ·ando-~e exrrcssamcnt • o oldndo 
da reunião, e ne,~a sú d<·ssc objecto dctermiuado se p<·dor;t 
trat:1.r, snh pena <h set· nulla a dolibct·R<:ilo tomaria. 

~ :1,o D:ulo o caso <ie n:1o COillfJ:li'<'CI'l' 11r1 dia design:trlo nn
lllf'rO legal de ac(•ioni~:;tas, se·1·:i a n..;somlJlé:t JJo·,·.11ncute coa
vocada, COill a antocc.loncia do 1:> dia~. c e:;l:~ <:ssl•miJI,;,.. :;crú 
constituid·t n resolvcrú com o num<'I'O d•: accionistas prosont.es, 
contnndo-s·~ os aus()ntcs como adlH'renles an !JIIC fúr resolvido 
pela m:tioria. · 

Art. 2\J. Um regimento in temo. org;1nizn<l•) pelt directoria 
o approvarlo pela assomblóa g-0ral. reg-ulará a mrtrcha dos 
trabalhos das as:;omblo:ts gor~es or,Jinarias o ext!·ao:·dina!·ias. 
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Art. 30. A assemblo.1 geral, regularm<'nte convocada e 
constituid:1, re,lresenta a totalidade dus accionist:1s, e suas 
decisões sorão obrigatorias. 

§ L·• As deliberaçõn~ s!Jrào tomadas pela maioria dos votos 
l'ep•·esentar)o-;. 

§ 2.•• N:í as>embléa geral ext:aor<linaria as delibet'.IÇões só 
se1·ào, porém, obrigabri ts paril. a miiiol'ia, quando tom •das por 
tanto~ acrionistas quanto' rnp•·csentcm mais d, metade do 
capital social. 

Art. 31. T.•mbem ter:í hgar a convocação oxtr.1ordinaria 
peht directoria sempre que assi111 füt• requerido pnr:. firro flo.-<i
gnarlo po•· accionista;; <jue r••p:·esentem uma dP.cima pa1·t•l 
do capital social•·calizado, e Clljas acções se achem devida""'nte 
notn.d:ts nos !ivi'Os d 1 companhia com trc; mezes d l ant•)C •
dencia. 

Par.Lgrapho uni co. Este ]l'\:lido de convocação ob•·iga a 
diroctoria a, dentro de 15 dias da data dP. reqnc•·ituonto, 
fazer o respectivo annuncio, ma1·cando o dia da reunião; 
s:Jb pen t de os requ •rentes o fazerem po•· si, determinando o 
Ioga1', qu, dei"PI'Ii se• na !'id:tde ondn fór a séde da compa
nhia. e gua:•dadas as rlisposiçi:íes deste capitulo. 

Art. 32. Os votos Jos accionistas serão r.~cebidos na seguinte 
raz:lo : 

Cad:~ cinco acçõcs da di1·eito a um voto ató 10; e:s:cedendo 
dest, numwo contar-se-h' um 1·oto por cada 21) acções até 
20; c 0'.:<'0rlenryo ain•b ckst'l 11111110n cnntar-s·1-ha urn voto 
porca la 40 acções, até :11), <Jne 'cr:i o nmximo dos votos. 

Art. :n. P:tJ',t o accioui,ta podm· vot tl' Plll qnai•Jncr rnnni:lo 
cxke-se •[t!e não tenha incorrido. n L peualidad l do :u·t. 45 
d'lstes ()Statlltos; qne tenha 1'0 ;·istr;~r],, c depositnd' sua~ 
acçc)A.~ no cscripturio da compan'Ii 1, fa1. •IHl•)-SC o regislru c 'm 
antecerlencia d.~ 30 dias o o deposito de iU rlia' <•m relaç:1o ao 
dia da rcJtmiito e do qual d 1r-se-ha uma c:1utela ao accio
nista. 

Art. 34. Em l'ada sessto or.lin·tria da diroctoria ap;•esmtará 
a as9embléa .l\'••ral o bdanço das contas e relatorio. 

O balanço fará a demonstmc;f1o do estado <b companhia; 
ap<mtai'>Í. o capital social, referindo-se a tudo quanto repre
sento o debito " cr,,clit·) da companhia; a demonstraçãr> d t conta 
d·1 ganhos e perdas, e conterá t•Jdos os ••sclal'ecimentos neces
sarios. 

Art. 35. Apr 'sentado o balanço o o r.•latorio, a as':lembléa 
geral elegerá um~t commiss'ío de O':am" d, contas, composta 
de tt·.•s membros, para dar parec<w, o qual, acompanhado de 
todos os respectivos documentos, Eerá suj<·ito á discussãJ e 
approvação dos a ·cionistas em assemblcía geral. 

Art. 36. Torlo o accioni~ta teri o direito de examinar 
pessoalmente o balanço dos livros da. companhia c qua,squer 
papeis ou documentos a ella pertencentes. 

Esse dil·eito, porém, EÓ poder.i ser exercido um dia cad:t 
mez, conformo designação da directoria, e nt propria secretaria, 
com nssistencia do respectivo secretario. 
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Art. 37. A' assembléa geral compete: 
§ i. o Eleger os directores : 
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§ 2. 0 Deliberar e resolver sobr,J o balanç 1 e relfl.torio semes
traes; bem como sobre ']Ualquer proposta da directoda ou dos 
accionistas. 

§ 3. o Ot·denfl.r exames ou inqueritos sem limitação, podendo 
confiai-o a delegados es.Jeciaes, comtanto que sejam aecio
nistas. 

§ 4.o Indicar alterações na marcha da administr.tção 
§ 5. 0 Resolver novos augmentol!l do fundo soei d, reforma 

de e~tatutos, prorogação de prazo s0cial, diss:Jluç:ln d:t com
panhia, alienação da emprezr. ou :unpli:u;ão do' ~ ms fins com 
approvaçao do Governo lmp:•t•ial. 

§ 6." Auto:·izM a directoria a contrahir emprostilllos, detet·
minando o modo e as condições, a ernittir acções, crear um 
fundo addicion·d pm· meio <lo omissão de dc!Jcnt ures e solieitar 
do (l 1Vemo novas COll<'PSSÕes, garantias de juros ou sul!v.•nção. 

§i. o Mudar a séde d:t companhia. 
§ 8. o Marcar a gr.1 tificação do presidente. 
§ 9.• Eleger director 'JUe substitua o quo houver fallecido 

ou renunciado o cargo. 
§ 10. Eleger em sur1.s reuniões o pro :idente, o qu:d nomeani o 

secr ·tario. 
Art. 3~. A assembléa geral só poderá deliber tr sobre a 

mate1·ia dos§§ 5•, 6• e i• do artigo antecedente em reunião 
C:\traordin:,t·ia OXi'rcss:tmoat•J COl-lYUC,I<la p.t:'a .-s,o fim, o as 
decisões só poderão ser tom:tdas por dons terç.os, pelo monos, 
dos votos rept•es-:nta h<. 

Art. 39. Aassemb\éados accionistasi·egul•rá o molnca; 
condições d<t emi~siio dos debentures, sef.vinrlo, porém, om 
todo o caso de garantia a esses titulos o capital da companhia 
e especialmente todo o material fixo " rodanto da cstra<h 
construiria, e lndo quanto constituir o aclivo social. 

CAPITULO IV 

DAS ACÇÕES E DOS ACC!ONISTAS 

Art. 40. São accionistas todas as pessoas, e corporações, 
associações ou entid;tdes in listinctamonte nacionaes ou e •tran
geiras, poss!lidoras de acções. 

Art. 41. As acções são ao portado:·; poderá, porém, a direc
toria declarar no verso o nome do possuidor que assim o e.xija. 

Art. 42. Cada acção é indivisivel, no sentido de não poderem 
dous ou mais individuas exercer direitos diversos em virtude do 
mesmo titulo, e só poJerá ser apresentada por um l unica peH
soa, quaesquer que sejam os contratos de que tenha sido 
objecto. 
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Art. 43. Havel'i um registJ'O nominal para insct·ipção <los 
accionistas e movimento •~:tH acções. 

l'aragmpho unico. Nesse livro serflo avr'rl:m·!as as tr:tns
fercncias ele acções, com assignatura ::lo prop1·ietario ou seu 
bastante procurador, o as qua('s não p:J<lerã·J ser f•litas senão 
depois ele realizado 1/4 do valor nominal das respectivas 
acções. (Lei de 2~ do Ag-oRto '!" 1RGO, al't. 2° § 5.0 ) 

Art. 44. Os acciouisLas sfio responsaveis pdas acç.ics qtlf: 
subsct·evcrem. 

As enLt·adas serão re:1lizadas sempt·o quo a <lirectoria o 
entrmdcr conveniente. prece !endl) annuncios com o prazo rl•' 
:lO elias; e n:To oxccdcrüo dn 20 "/o sol>rc:J o valor nomin:~l elas 
acç:ões e h c"<!a urna YO~. 

Art. 45. O accionista <JllC não realizai' :Ls snas entl'adaH 
nos prnos determinados pagará mais 25 "J, sobre :t pt·ostaç-iio 
em divieh até p•)J·fazer o primeiro mez atrazado; outro tant:. 
ao com0~ar segun:!o mez, 'J :w.-;im até quatro mezes. 

Si decorrerem e'Juatro mezes SPIH realizar :~ entrada, acom
panh:J.t!a da in !icada multa, pet·,Jer(t, em uen'•ficio da co1npa· 
nhia, as pl'estnções antr,riormout•' feita-;, sendo riscrdo <ia lista 
d·r~ :t<·.~ioniRlas. 

l'.,t·agrarheJ uni co. A acç:1o as.,im ·~ahic:la om co•nrni;;so, em 
tJJ•oveiLo d:t cuwpan!,ia, pocler:i l•Jg'' êO!' trausf(H•ida a outro 
accionist '. 

,\!'L. ·lÜ. O accioni~ta tem dil'eito :t scgun<las vias elo1s H•'US 

êitulos cxLr.wia<los, resl'oit:tdas <JIIC sr,jaJn as iúnnalidades. 
c~.ntdas o Lua da emis.>:lo eJLIO pela dircclol'ia forem P~'·'
:;criptas. 

,\rt. 4'7. Nem credor.'s nem h C' rei il'tl8 de accionist~s J•oeler·ão 
júmais arrostar a propl'icdade da co111p:tnlli:t e sim 't)mnnl.o os 
títulos <JUU pcrt:mcorcm n seus del'cdor.•s ou ao acorro sollr<J 
<JIIO tÍI'CrCm acç:lo. 

,\ rt. 4~ O accionist:-~ tom prof,.r.oncia a estranhos na •lis
ti·i buiç:lo de novas acçõo.;. e1uanrlo tenham porventura r! o sc1· 
emittidas. 

t'AI'lTULO V 

!lO FU:<>DJ IJE Il.ESEI\\'.l. E Dl\'TDEXDOS 

.\rt. 4U. Dcd<t~it·-s13-ha semestt•a\ e pt•ecipu:tnwntc dos 
lucros liquidas d.1 companhia 1 °/o para f11nrb rio reserva, 
applic:!vcl ao eventuaL S'lpprimento rlo inesp0rados d.:·sfalques 
do capit tl . cmquanto dnr·nt· a emrreza. Si aconiecer·, por
tanto, 'JU'J em algu<ua occasião o r8ndimcnto elo um semestre 
s·•ja insufficicntc pant fazer face aos disp<lndios or,\in:-~t·ios c 
extraordinarios nesse semestre feito-:, o .>aldo que faltar tirar-
se-In desse fundo de reserva. · 
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Art. 50. As quantias que for0m àpplicadas ao. fundo do 
reserva serão logo empregadas em acções ,Ja proprw. compa
nhia, ou como nwis conveninnte julgue a direetoria, com 
approvação da assembléa geral dos accionistas. 

Os rendimentos deste fundo de reserva farão parte dos lucros 
li<]Ui,Jos da companhia. 

Art. 51. Feita a dodncção mencionada, distrihuit·-se-h:"io os 
lucros liquidus de cada semestr'·J pelos aecionistas em c;lcla 
semestre de cada anno. 

Pam~r·apho unico. Sempre •tue o capital social for desf<ll
cado, em virtude de perdas, de fúnna que soja preciHo rccor
r·er ao fundo dn resCJ'V:>, não haveni diviuendos elll'luanto o 
mesmo capital não fúr integralmente restabelecido. (Decreto 
n. 2711 de 19 de Dezembro de 1860, art. 50, § 17, n. 2.) 

CAPITULO VI 

DA DISSOLUÇÃO D.\ COl'r!P.\.:'IHIA E SL'.\ LTQUIDAQÃO 

Art. 52. A companhia será dis~olvida : 
§ 1. o Expirando o prazo <lo seu privilegio, si a assemblüa 

geral não resolver o contrario. 
!'i 2.• Pela ven!a ou cessão ,Ja eslra:h a divor·sa companltb 

ou· sua incorporação com outra. 
§ 3. o Pela pc1·da de 2/3 do capital da com1 anhia, nilo sendo 

resarcida pelo· fundo do reserva do art. 50. 
§ 4. 0 Verificando-se, finalmente, rpmlquer dos casos espe

cificados nos arts. 35 n seguintes do Decreto n. 2711 do 1U do 
Dezembro de 18GO. 

Art. G:J. Dissolvida a companhia, uma asscmblé::t ger,<l e:s:- -
traordinari:l será convocada p tra o fim de pr·oceder a liquida
ção nomeando um1. commissão liquidante, á qual a directoria 
prestará todas as contas. 

Par:tgrapho unico. Esta commissão, composta de tres 
pessoas, que poderão ser· estranhas á companhia, P''rceberá, 
sobre a impo1·taucia da liqui:lação, uma porcentagem, <]UC 

será marcada pela assembléa que a eleger. 
Art. 54. A asse!llbléa geral cxtraordinaria para o fim do 

artigo ant'lcedente mal'cará d~~d3 log·o o dia da reunião de ou
tra que terá de ::ppr·ovar as contas presta:las e ddiberar sobre 
a ultimação da mesma liquidação. 

Art. 55. Dissolvida a companhia, a somma que existir sob 
a denominação de fundo de reserva será distribuída p~los 
acc~onistas r1ue nesse tempo o forem, e na p~-d~1~dã-....__ 
acçao. / \r\n \ f · • 11 nA f} h 

PCDEn BXEWTI\'0 !88] /·,r. :v, Íf.- 11 

(' 
·~ 
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CAPITULO VIl 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 56. Em todos os casos de deição, segundo estes esta
tutos, sempre que houver omp:tte de voto>, o de maior idade 
será o pz·efnrido. 

Art. 57. Na eleição da diz·ectoria não é admissivel o voto 
por procuração; o serão eleitos os qu 1 obtiverem maioria 
relativa do~ votos presentos. 

Art. 58. A venda do privilegio con·~e.lido :i Companhia Ri 1 

Claz·o não poderá em <'aso algum t<>J' Jogar, existindo os de~ 
bentures de que tl'ata o "rt. 39 deste~ estatutos, afim ,Je se 
fazer etfectiva a garantia cons 1grada neste arti"·o. 

Art. 59. Logo que fô1• ab:·.rla ao trafego a estrad:t até á 
cidade de S. Carlos do Pinhal, a dir••cto1·ia nomeará um geren
te, que exerce !'á as funcções que lhe forem pr.,sc1·ipt l" pela 
directoria, e sob a vigilancia e respons~bilid ,de desta. 

CAPITULO VIII 

D!SPO~IÇÕE' TRANS!TOltl.\ ~ 

Art. 60. Como exce;Jção uo art. 9° de~les est:Itllto<, a pz·i
meira diz·ectoria fica composta d 1 accionista H 1rão do Pinhal, 
como presidente, o mais dous dir·ec:ores, qno serão os d >US 

rnaioz·es pz·im<Jiros accionistas <!:1 incorpOl'aç:io da companhia. 
§ f. o Esta directoria fnnccionará <lurante a construcçã J da 

eslra.la, emquanlo não fôr abert:t ao tr:If<Jgo ató á cida<le ull S. 
Carlos do Pmhal. 

§ 2." No caso rle falta, o p ·e~i hnt' sMá suhstituirlo pelo t!i
rector que fôr m>Aior accioni .. ;ta, ll •tn•ICjil"l' dns directoros pelo 
accionista que possuir maior numero de acções. 

Art. 61. To los <JUantos subscreverem acções desta compa
nhia sujeitam-se desd} logo aos rresentes estatubs, assim 
como ús m1dificaçõea que, aeaso, o G:H·ryrno Impcri I! haja de 
nelles introduzir. 

Art. 62. Logo que forem ap;n·o1·ados est·~s e <tatu to> pelo 
Governo Imperial, achando-se sub11cripto mais <le dou,; t,)rços 
do fundo social, e etfectttada a re -;pccti va entmda da primeira 
quota, nunca inferior a 10 °/o do valor uomiml das acções 
subgcriptas, começará a funccionar a c.J:npanhia; e o presi
dente d.a dire"tori' (art. 6•1) convocar.< com a maxima bi·e
vidade do art. 28 § 1° todo~ os accionistas, para, e ui assem
bléa geral, constituírem a directo:ia na fórrna do art. 60, 
classificando desde logo os accionist:~g ate seis, segundo o 
numero de suas acçõeo, para o fim do§ 2° do nrt. 60. (~egue:n
se as assignaturas.) 
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DECRETO N. 8640 -DE 12 DE AGOSTO DE 1882 

Concede privilegio a Augusto Stoekol para a maebina do sua invenção, 
destinada a matar formigas. 

Attendendo ao que Me r.Jquernu Augusto Steckel, e de con
formidade com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, 
SobBrania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privi
legio, por 10 annos, par<l a machina de sua invenção, destinada 
a mat·u formiga<, e a que denominou- D~struidor das formi
gas,- sBzundo a àescripção e desenho que depositou no Archivo 
Publico, com a chusula de <[UC s •m o c;:amc prévio da roferida 
machina não será c!fectivo o privilcg·io, ces~ando a patente 
nos casos pre\•istos no art. 10 da Lei d l :>8 de Agosto de 1830. 

André Augusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Ministro~ 
Secretario de E~tado dos Ne ~·ocios da Agricultura, Commélrciit 
e Obras Publicas, assim o tenha ent•m lido e faça Pxecutar. 
Palacio do Rio d l JanBiro em 12 d l Agosto de 188'2, 61 o da 
Inclependencia e do Impcrio; 

Com a rubl'ica de Sua M~gesta1le o Im.1eraélor. 

Anrlré Augusto de Parlua Flcury. 

DECRETO N. 8641- Dn: 19 DE Af;ono DE 1882 

Dolermina •Jue a colonia Silveira Martins, na Província do S. P8dro do Rio 
Grando do Sul. ··í1àssc ao rcgimcn eo;nmum :'ts outrJs povoaç.1es do 
lmperio. 

Hei por bem Determinar que a colonia Silveüa .Martins, na 
Província de S. Pedr.:> do Rio Gr.md l do Sul, seja emancipada 
do regimen colonial, pas •ando ao dominio da l~gislação com
muro ás outras povoaçõls d0 Imp'lrio e cessando a administraçlt 
especi tl a que, ató á presente data, se acha sujeita. 

André Augusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Ministro 
e S1cretario de st1do dos Ne.jocios da Agricultura, Com roer
cio e Obras Publicas, as~im o tenh t entendido e faça executai.". 
Pdhcio do Rio de Janeiro em 19 d 1 Agosto de 188~, ôfo da 
lndependencia e do lmperio. 

Com a ru 1>rica de Sua Ma gesta !e o Imperador. 

Andd AuJt!Sto ele Padua Fleury. 
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DECRETO N. 8G42 - ])]<; 10 llE AGOSTO DE 1R82 

Jl'il;a. o nUHICI'O ,. a commi::.sã'J tio" f.onctOI'CS da pr:u:~ comrnerdal tle 
S. Pa;;ió. 

!lei por hem, sobro pt·oposta <h .Junt:l Comrnr>rciul do Itn
Jl<ll'io, Decretar o seguinte: 

Art. 1. o Havoni Ires Corl'otorcs gm·acs na praça comnwi·ei:>l 
<il S. Paulo. 

Art. 2. o Prestarão a fiança de 7: OOO!j; em apolices da divida 
publil'a ou em <linheiro, perceberão a commissão marcada para 
os Corretores da praça do llio do Janeiro. 

João Ferreira (h Moura. do Meu Conselho, J\linistro c Scae
tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha en ten
dido e fa.çct executar. Palacio do Rio de Janeiro em 1 !I de 
Agosto de 1882, Gio da lndependencia orlo Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstade o lrnpei·ador. 

J o ti o Ferreira de Jf ou r a. 

DECRETO N. 8G4:l - nr.: 1!J n;: \<;osTo nn 1882 

Eleva. a. 'lualro osquatlrõos o },0 corpo t:u ea\·allari:L da guarda narional tla 
comarca do N. S. da Olheira, na P1·uvi~tcia do JUo 1 :r·and-._~ tfo Sul, c l'i e~ 

mais um osquatlrão avulso ua mesma comarca. 

Attn ndendo ao <[UO l\kro prc~cn Lou o Presidente da Pro
vincüt Jo Rio Grande do Sul, H oi po:· bem Doci'l'tar o segninte : 

Art. 1. 0 E' elevado a quatro o numero d1• esquadrõPs do 
8~> corpo de cnvallaria de guardas nacionacs, organizarlr> na 
freguezia de S. Paulo rla Lagôa V<~rmnlha, na comarca do 
N. S. da Oliveira, da Província do Rio Grande do Sul. 

Art. 2. 0 E' cr•ado na dita freguczia um esquadrão 
avulso com a àesignação de 5°, que será organ;;r.ado com 
as pt•aças do serviço activo alli <JUalificacbs, exe.odr•ntes do 
estado completo Jo 8° corpo. 

Art. :l. ° Fica revogar lo nesla ptrtc o Decreto n. 7411 de 
31 de Julho de 1879. 

João Ferreira do Moura, do l\I,•n Cunselho, l\Iinistro e Se
cretario de Estado dJs N<)goeirm da Justiça, assim o trmha en
teuJido e faça executar. Palacio do Rio ele Janeiro em 1!1 do 
Agosto de 1882, 61° ch Indnpcndencia n do Imperio. 

Com a rub1 ica elo Sua .Magedade o Imperador. 

João Ferreira de 1lfc u,·a. 
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DECRETO N. 8G44- DE 19 DE ,\110STO DE 1882 

CrCa m:tis u111 r.1rpo de eaYalla.ria dt~ ~n:udas naeionac . .; wt r.ornarêa -de 
S. João de Cahy, na Proviocia <lo Rio ·i~mndc do Sul, o eleva " IJHaLt·o 
c.-·HJnatlrõos os. corpos ns .. 43 c ~1. da mesma eomarea. 

Att<'IHlondo a11 <[U" J'<'tll'nsontou o Presidente <h Pr.1Yincia 
do H.io Grando do Sul, ll ~i por b 1m Decretar o s•1guinte: 

Art. 1. o E' et•eado mais um · corpo d•1 ca v aliaria de g-uardas 
n:1cion t<'s, com quatro os 1uadrões " a desip-naçiio de ü6", :~~a 
comarca de S. João do Cahy, da Provinda do Rio Gt•anfle do Sul, 
o <[U•tl será formatlo com a:; praças elo sorvi<;n r1rtivo •[nalificadas 
na fre.~·uezia rl J S. Sebastiüo de Cahy. 

At·t. 2.° Fica el•·Yado a quatro esquadrõ:1s cada. um dos 
corpos de c:J.vallaria, ns. 43 o 44, ja organiz 1dos no r o ferido 
Comman.lo SupPriOL·, continuando o d.~ n. 43 a ter por districto 
a ÍI'.I!;'Uezia de Sant'Anna d·l Ri J dos Sinos "o ele n. 44 sóment•' 
a f!·eg'U'IZh de S . .João Baptista do Monte Neg-ro. 

,\rt. 3° Fica revogado nesta parte o Derreto n. 7408 de 31 de 
Julho d<l 1879 . 

. João Ferl'eira de MoUL'a, do Meu Conselho, Ministro c Secre
tario de Estado fios Neg-ocios da Justiça, assim o tenh·t en
tendido c faç~t executar. Palaciodo Rio dn .Janeiro e111 J9 de 
Agosto d·J i882, 61° da lndependencia c do lmperio. 

Com a 1·ubrica de Sua l\hgestalrJ o lmrwrarlor. 

Joao Fen·cira de ltf OHI'<r. 

DECRETO N. 8G4G- DE 19 DE AI10STO DE 1882 

Elo r ,1 a 1f1J.ltro o uumo:·o do esquadrões do 9o corpo de ctn·a H ar ia tio guardas 
Jtacionacs das eomarcas da Enc:rnzilhada. c Camaqnam, na Prorinria do 
R1t; 1;raudo Ü•> Sul. 

Attcndendo ao que Me rept·esentou o Presid<Jnle da Pro
vincia do Rio Grand•J do Sul, H ·i por bem Decretar o seguinte: 

Art. f. o E' elevado a quatro o numero de esquadrões do 
go corpo de c avaliaria organizado nas freo-uezias de S. José 
do Patrocinio e Sant-t Barbara da Encruzilhada na Provincia 
do Rio Grande do Sul. ' 
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Art. 2.• Fica re,·ogado o Dncreto n. 7412 de 31 de Julho 
de 1879, n1 parte em quo creou o referido corpo com dons 
esquadrões. 

João Ferreira de Mou1·a, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios <la Justiç;~, assim o tenha 
ent~ndido e faça executa1•. Palacio do Rio <le Janeiro em 1\J 
de Agosto d~ f8B"!, 61 o da Ind·• pendcncia e do lmpel"io. 

Com a rubrica d·J Sua Magestade o Imperndor. 

Jodo Ferreirr1 de ~I oura. 

DECRETO N. 8646 - JJE 19 DE AGOSTO DE 1882 

Eleva J. tn~s C:'•;uadrri't~:' n 1° roq10 de cavallaria de :.;ui;}nl.ts 11adonae~ da 
capital d:r Jlrqvin,·ia do Hio f;randc úo Sul. 

Attendend·, ao ri'Hl l\J e l"cpr ·s·•ntou o P1·csidentc da Provincia 
do Rio Grande do Sul, H··i por bem Decretar o seguinte : 

Artigo unico. Fic:.t elevado :1 Ires esqnndrõos o 1° corpo de 
cavallaria de guardas naciouaes, ol·ganizado n:1 capital da 
Provincia do H.i, Grande do Sul, <)!"<)vogado o Decreto n. 7304 
de31 de Julho de 1879 na parte em <JI!C creou e-<t" corpo com 
dous esq u~drões. 

João Ferreira de Moura, do Meu Conselho, Minisll\) e Secre
tario d~ Estado dos Negodo-; da Justiça, assim o t<Jnha enten
dido e faça exoc atar. Palacio do Rio de Janeiro Plll 19 de 
Agosto de .1882, 61•• da Independencia c do Im!"lerio. 

Com a rubrica de Sua Magest1de o Imperador. 

Jollo Ferreira de ~I oura. 

DECRETO N. 8647- nr: 19 DE AGOSTO DE 1882 

Aatoriza a incorporação do um~ sociodado anonym~ denominada-Banco 
do Credito Real de S. Paulo-e approva, eow modifiea~õc>, os ICS

peetivos estatutos. 

Attendendo ao 1ue Mo requer.Ju José Antonio Moreira. 
F"uho, e Tendo ouVldo a Secção de Fazenda do Conselho de 
Estado, Hei por bem, de conformid tde com a Minha Imperial 
Resolução de 12 do corrente mcz, Conceder-lhe autorização 
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para in,orporar na Provincia de S. Paulo uma sociedada ano
nyma e.om o titulo drJ- Ban ~o de Credit 1 Real de S. Paulo-, 
a qual so regerá pdos estatutos que com este baixam, 
fazendo-a 1-lhes, porém, as modificações seguintes : 

No art. 9> § 3° supj•rimam-se as palavras- ou provincial. 
Depois do a1·t. IJo acreRcent·:-se : 
Art ... Os depositos terão uma cai::s:a especial, oscripturação 

e contabilidade distinctas, de modo que se possa conhecer a 
sua import meia, as sua~ garantias, a sua applicação e os ti
tulos de emprestimo em 'lue se converterão e ewl'lregarão os 
mesmos dupositos. 

No art. 29. in fine, acrescente-se,- de longo prazo. 
O art. 30 seja assim redigido : 
O pagamento, por sort•1io, será feito com a quota ela :m

nuidade destinada para a amot·tizaç<lo, e com a importancia dos 
pag>~.mentos antecipados, qu ndo estes f,,rem feitos em dinheiro. 

No. art. 35 substi uam-so as palavras : Thesouro Nacional, 
por- Thesouraria Provincial de S. Paulo. 

No art. 36 intm·calem-se entre as palavt·as- d· claração e 
entrarão -as seguintr>s : e o sello especial. 

Supprima-se o art. 44. 
O :a.t·t. 58 substitua-se pnla "eguinte disposição : 
Na <~x,cuç<io da hypotheca pl'O<·ederá o Banco de conformi

dade com o disposto no Doc'·"t1 n. 347i d<' 3de Junho de 
1865, " com a legislação 'luo rcguhw as soeiedados do credito 
real. 

Ao art. 67, in fine, acr<'SC nte-se- n um gerente no• 
m\lado pela diredoria. 

No art. 72, in fine,- etu vnr. de- por actos de culpa ou 
frar1<le - diga-so- por dcliiJ 'ração da assemhlóa g ·ral <los 
accionistas. 

No a•·t. 16, in (in(), em v •z de- por a ·tos de fraude ou 
culpa legalmente provados- diga-se - peh ;<SS'•ml>lóa goral 
dos accionistas. 

No art. 80, !'I 12, depoi~ ela palwra- balanço -acrescente
se - e relato rio. 

Ao art. 86 ar.,rescento-se : -A convocação da assemblé:a. 
g·'ral será 8<'mpr · feit·t com antecedencia, nunca menor de 
oito dias, e pr<1cedendo ann unr~ios no jornal da capital da 
Província do S. Paulo, que publicar os actos officiaes. 

No art. 94 substitua-se a primeira p.1rte, até ás palavras- f o 

o 2° secretarios- pelo •eguinte: - A• asS'lmblé :s ge•·aes ordi
narias e extram•dinarias S'H'ão installadas sob a pres1dencia 
interina do pt•esidente do I'Janco, o qual, no acto, convidara a. 
dons accionistas para s •rvirrom de escrutadoros o immedia
tamente se procederá :i el ·ição de um accionista, possrlid,lr de 
50 acções, pelo menos, para pres;dent•1 da a sembléa, e de dous 
outros, na me<ma condição, para to e 2o secrotarios. Os mem
bros da directol'ia e da C'lmmissão fi cal não poderão ser 
eleitos m~mbros da mesa da ·as~embléa ger·a). 

No art. 96, em vez de- 20 acções- diga-se- cinco. 
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Ao art. iOO .1cr·escente-se : - O fundo de reserv,, é exclusi
vamente destinado para fazer face ás perdas do capital social, 
ou para Rubstituil-o. 

Depois do art. 100 acrescente-se : 
Art ... Só pod~rão fazer p<trte dos dividendos do Banco os 

lucr·os líquidos provenientes d} operações eifectivamente con
cluidas no respectivo semestr.J. 

Ao art. 101 acrescente-se- salva a disposição do art. 77. 
Sub~titua-se o art. i06 pelo seguinte: - Os direct.ores e 

ger.•utes sito }Wsso J e solidariamente responsavei9 por 
•'xcesso ou abu'o de mandato, culpa ou fraude, respondendo 
à associação pelos prejuizos que d'ahi resultare:u. 

Alter·e-se a numr1raçã') dr>s artigos, de conformidade com as 
disposições accrescidas. 

O Vhconde de Par maguà, d:J Meu Conselho, Sen::tdor do Im
perio, Pres:dente d·> Cons,lho de Ministros, l\Iinistro e Se
crl!tario de Estado dos Negocios d;:~. Fazenda e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entondido € 

faç·1 exe~uta1·. Palacio do Rio do J:meiro em 19 ds Agosto d•J 
i 882, 61° d t Independencia e do Impm·io. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Viscowle de Paranagud. 

Estatutos do Banco de CI·cllito Real de S. Paulo, 
a que se refere o Dc(~ecto u. 8647 de 1ü de 
Agosto do corrente anno. 

TITULO I 

~B.JECTO, DENO~IlNA:<iJ>, SÉDC:, PUAZ') SOCIAl. 

Art. f.o Fica organizada uma sociedado anonyma, de ac
côrdo com a Lei Provincial de S. Paulo, n. 145 do 25 de Julho 
d~ 1881, " sob o plano tr·açado na Lei Geral de 24 de Setembro 
de 1864 e Regulamento de 3 àe .Junho de 1865. 

Art. 2. 0 A sociedade será denomin td:J. Banco de Credito Real 
de S. Paulo. 

Art. 3. 0 O prazo ~oeial é de trinta annos a contar da data 
da approvação dos estatuto~, dr1 conformidade com o art. fo 
da L"li Provincial n. 145 de 25 de Julho de 1R81, e não poderá 
ser dissolvida senão nos casos !?revistos pelas leis, ou perda 
de metade do capital re:tlizado. 
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Art. 4.• A sede s~cial ó n::t cidade d! S. Paulo. capital da 
Pro v inci::1. do mesmo nome. · 

Art. 5. 0 O Banco estabelecerá agencias onde lhe convier, 
e nossas agencias, alem das attribuições que lhes são deter
minadas por estes estatutos, haverá um ~:egi-;tro para a ins
cripção e transferencia das acções. 

Art. G.0 A circnmscri:,ção tert•itorial do Banco litnita-go á 
Provineia de S. Paulo. IL-'i Pro1·incial n. U5 de 25 de Julho 
de 1881.) ' 

TITULO Il 

CAPITAr, SOCTA'., OPZRAÇÕllS, ACÇÕES 

Art. 7. o O cadtal do Banco é de 5.000:000:4; dividido em 
25.0:)0 acçlíes d' 200$ cada um:t. (Lei Provincial do 25 de Julho 
de 1881.) · 

Este capital goza da g •rantia do juros do 7 °/o ao anno, con
f,rme aguella lei pL'ovincial, e contt·alo celebrado peb. Pro
vincia de S Paulo com o incorporador, e concessionario José 

· Antonio Moreira Filho, em data de 18 do Outubro de 1881, 
garantitL que co:ueçar:í a ter olfoito depois que o Jhnco tiver 
realizado met tde do s:1u capital. 

Art. 8. 0 O ca;,ital do Banco é isento de scllo propordonal. 
(§ 12 do art. 1:~ da Lei d 1 24 de Sebmbr:.J do 1864, n. 1297.) 

Art. !) • 0 O Banco poderú : 
~ 1. 0 Ernpr·estar sob ri' hypoth~ca de pr·o 1wie<hrlns rut•., e; o 

urban::s, na Provin~ia de S. Panlo, a juro não "xcedente d" 9 "/o 
e al'!lortização calculada sobre o prazo convencional da divida 
entr·e 5 e 20·annos. (Lei Pt·ovincial d<J 25 do Julho do 1881.) 

§ 2. 0 Emprestar sobro hypothe<'as convcncion::es, a pruo 
curto. com ou sem amm'tizaç:io. 

§ 3. 0 Recebet• depo,itos em conta corrente com ou sem 
juros, empregando esses capitaes em emprestimo; garantidos 
por letras hypothecarias, apolices da divid·J publica geral ou 
provincial, a prazo nunca excwlonte de VO dias ou na compra 
e desconto de bilhete'~ do Thesouro Nacional. 

Os depr sitos. assim r -cebidos, não pod ·rão exceder :i metade 
do capital J'ealizado, e nã 1 poderão ser retirarlos sem aviso 
prévio de 60 dias. (Art. 13, !:i 16, n. 2, Lei de 2! de Sct,rnbro 
de 1864.) 

§ 4. 0 Receber deposito de ouro, prata o pedra-; preciosas, 
recebendo uma commissão convencional. 

§ 5. 0 Praticar todas as operações permittida;:; pelo Decreto d() 
3 do .Junho de 1865 (n. 3!71), sem prejuizo do objocto es
sencial da sociedade. 

Art. 10. Cada acção dá direito, SQm distincção, a uma 
parte igual nos lucros sociaes e na proprie!ilade do capital. 
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Art. 11. A importanci t das acç.ies será r.•alizada em 
pr,.stavões nr1nca superiores a 2·J "/o do Slu valor nominal, 
com iutervallo de :lo dias, pel) menos, e ehamadas aunL:nciadas 
com antecipação de 15 dias, contados do rlia em rtU•l foram 
publicados pelos jorna·'~ da cid rde de S. Panlo e d.t capitrt.l rio 
lmpel'io. 

Art. 12. O accionista roceb lrá depois do ro;tlizad:t '' pri
meim cham::da de 20 "/o. além d t entr·ada já feita de 5 "/c, no 
acto da subscl"ipção das acçõ ·s, titulos provisorios dns acções, 
os quaos serão nominat.ivos. 

Rcalir.ada a ulti 111a chamada, ser:1o erll~egu:J; O> tit11los defi
nitivos. 

As ti·an~ferencias serão feitas nos registros do Ban,..o, na 
cidade de S. Paulo, ou em qualrpwr d rs ageuci rs cr·e:tdas, 
tr·ansfel"encias que serão assign:v!:ts pelo cedente n co 'siouario. 

Art. 13. Os títulos pr·ovisorir s ou as acçõ·~s definitivas ao 
portador, sorão numerados, r·evesti•los da marca rios ·!lo f'Ocial 
e reve ;tidos :la as~ignatura da directoria. 

Art. 14. Os títulos provisor·ios das acções não são nego
ciaveis senão depois de realizados 25 °/0 do v::dor nominal das 
acções. 

Ar·t. 15. As acçõos são inrlivisiv,is' o a soflierlade não 
reconhece accionistas rle menos d·J nrn t acção. 

Art. iü. Os direitos e obri.c;·a<;õos rebtiyas ás ;Lcções acom
panharu o J"especti vo tit11lo. 

A propl'iedade de uma acção impor·ta, de r·lello direito, 
adhes:1o aos estatutos da sociedade. 

Art. 17. Os accionistas são obri ,·ados a realizar as entr·ar!as 
das acções até o valor noruinal das mesm:rs acções, u;ts epoca; 
determin·r•las pela arlministr.rção. 

Art 18. O accionista r1uo niío r·enlizar a ontrad:t na< ópocas 
indicada-; na.; respectivas chamarl:rs, p 'rdcd, a favor do Ban"o, 
todas as entradas anteriores. 

Art. HJ. Fi··a "ntendido que o c rnruisso imposto pela direc
toria ás acções, cujas entrar! 1s não tiverem sid·' r Jalizadas 
nas época; deter ninadas, é uma faculdade co::cedid·t á sol'ie
dade: e a administração tem o direito de, não dudaJ"audo o 
comrnisso, compdlir judicialmente o accioni-ta a r·eali;r,>~J" ali 
suas entradas e m i, os juros d'' 9 °/0 au anno, contados do 
dia em que finalizar o pl'azo marcado para a redização das 
entradas, e os jur·os corr•er·ão dess:t data, in•iepnndente de 
qualrluer citar:ão judicial. (A•·t. 28\.l rio Codi~·o Commm·cial.) 

Art. 21). Petante adir •ctori:t pódo o accionist:., eru rnóra, 
justifica!" forç'l maio!" que o impodisse de realizar as entrada~. 
Os casos de força maio!" limitam-se {, . este, ·ruer·ra on r usencia 
do acr·ionista fóJ"a de Imperio, dous m''ZtJS, pelo menos, ante
riores 6 data d·L chamada. 

Art. 21. As acções que cahirem em commisso serãn vendidas 
por intermedio de um corretor, e o premio será levado á conta 
do fundo de reserva. 
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TITULO Ill 

DAS LETitAS IIYI'OT!I ~~C.\IUA !l 

Art. 22. O Banco fica autorizado, em virtude d[l. (;\culdade 
concedidt pelo§ fo do art. 13da Lei n. 1297 de 24 de 
Setembro de 1864, o de accórdo com o Regulamento de 3 de 
Junho de 1865, at·t. i", a "mittir, com o nom' de l•·tras hypo
thetarias, títulos de di v ida, transmissíveis pela sirnplPs tra
dição ou qualquer dos meios de trJ nsferencia de pa,1eis de 
credito. 

A emissão d· ssas letras niio poder:i exccdor a irnpol·tancia 
da divida aiwlt1. n:1.o t\lllül'tizada, e só depois de :o acluu· roa
liza lo todo o capittl, poder:i exced··r o quint11plo do mesmo 
capital ( rt. fo § 3° da Lei Provincial n. 145 de 25 de Julho 
de 1'381), e em caso algum poderá ()Xceder o decuj•lo do 
capit[l.l, (§ 6• do art. 13 d t Lei n. 1207 de 24 de ~'etnmbro 
de 1864.) 

Art. 2:~. A emissão das lotras hypothec[l.l"ias : ó ['oderà ser 
feita, na séde social, cidade de S. Paulo. 

Art. 24. As letras hypolhec·,,·i :s pod m se1' nmninat.ivas 
ou ao portado,·. Qu·w•lo nomin[l.livas. s •1·ão tran~feriveis por 
endosso, com os ell'<ütos d • si1nplos Cl'ssão eivil, i~to ,;, som 
responsahilida•le pam o endo,sante. Si ao porltllh•r, a lransfe
rencia se Ot>etará pela simples traclição. 

As letras IJ as t1•ansferencias são isentas de sello ['ropor
cional. (Arts. 41, 42, 43, 44 e 46 do Decreto de 3 de Junho 
de 1865.) 

Podem ser negociadas em qual•rum· lagar. 
O valor das letras hypothecarias S<'I'á de 100$ cada uma, 

o venC<)rão o juro annual d·• 6 °/0 pao;·os semest1·almente na 
séde social ou em qualttuer rias agenc:as nead1s pelo l3nnco. 

Art. 25. As loira~ hy:.othec[l.I'Ías, quer nomin·ttivas quer 
ao portador, ~erão assignada pelo presidente, gerent", th,~
sourei:·o ou caixa do lhnco, sell[l.das com o sello d:t wciecl[l.de 
e extrahirlas do respeclÍI'O livro de talões. 

Art. 26. As l<,tras hypothecarias serão num0r[l.das por 
ordem relativa ao anno em 'lue forem emittidas, o nellas 
deve con"tar o juro, tempo e modo do pa~am<)nto. 

Art. 27. Par[l. o pagamento dos juros das l.·tra.s hypo
th~carias de,·erá sempre ser observnch a época da cobntnç .. 
das annuida:iles dos mutuarios, d,-, sorte que o pa~·ament•1 do 
juro aos portadores nunca seja antes do t11ezes depois da 
data da cobrança das referidas annuidad s. 
• Art. 28. A directoria •lo Banco annunciar:i p<·los jornacs 
da Província de S. Paulo e Córt' do lmp ·rio e com ant ·ce
drmcia de 15 dias, a dat[l. do p tg"ctmonto dl'ls jur:)s das letras 
hypothecarias. 

Esses juros podorão ser pagos em 'lualquer das agencias em 
que forem apresentadas, pagamento que será feito ao portaclor 
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si as !ett·:ts n:lo fot•em nomina.tiv:LB. n quando nominativas á 
pessoa ncl!as indicada ou procurador com poderes e;peciac.~. 
ficaado a r:,spectiva procul'ação arehivada no Jogar em qu J o 
pagamento fô:· f.,ito. 

Art. 29. As lett·as hypothecat·ias não têm época fixa d•' 
pag-amento; serão pagas por meio d:' sorteio de modo quu o 
tot·tl do valor nominal das qu'~ ficarem em cireulação não 
exceda, em caso algum, :i s •mma pela qual nessa ópoca o 
llanco fór crelm· pot• emprestimos hypothecal'ios. 

Art. 30. O pag-aawnto, pot• sorteio, será feito com a quota 
da amortização dos rnutuMios e com a importancia do paga
monto das dividas hypothe ·arias. (art. 5'1 do H.og-ubmcnto de 
3 de Junho do 1865.) 

Art. 31. O sortoio das lrJh'as hypothccarias tel'a log;\r uma 
vez cada anno, no mez de Julho, com assistencia da diroctoria 
c do fiscal do Govcl'no Provincial (art. 2° r! a I Ai Provincial de 
25 d • .Julho de 1831), ousc!'V:tiHI J-Re toda'l as fol'malid:tdus 
do at•t. 51 do Decr. n. 3471 d.1 3 de Jnnho de 1865. 

Esw' sm·teio terá logar n:t se:l' soci;d (cidade d'l S. Paulo) 
nrt ca~a e1u <JU J o Banco func cion.Lr. 

Art. 32. Os nu meros designados pela sorb serão publicados 
na cidad:J de S. Paulo e na capital do Imp·~rio, e o p •g-a
mentrJ sc1·á impr •torivc!mcnl.() t•ealiz:~do HO dia annunciado 
par11. "sse fim. 

A1·t. 3J. Desde o dia do so:teio cessalll os jurog das letras 
sorteadas, cujos nurneros forem pu!Jlicados. 

Art. 34. A~ lotra' hypothecarias amortizadas pelo sorteio 
serão, no aeto do prtgamento, sellada~ com um sello especial 
e conRervad:ts no at•chivo do Banco ato o semest1·n seguinte, 
devr;mdo, nntretanto, ser qur~imadas ant·•s do fim do semestl'e 
em que se fizer o f;egainte sort·úo. Entretanto apena-; forem 
pa:~·a~ se fará nos l'C>pcctivos ta!Õ)s a declaração de estarem 
annu!!adas e reti1·arbs da circulação. 

De todo' os actos, tanto do sort·•io como da queimrt, se 
Iavmt•á um termo assi~narlo pela di1·ectoria, gerent '• the.,ou
rciro ou caixa e fiscal do Governo Provincial. 

Art. 35. A irnportancia das letr 1s hypothecarias sort·~ada> 
não sendo redamada dentr-o de cinco :mnos, cont ,dos da data 
do sort Jio, sera de ositada no Th'lsouro Pu!J!ico Nacional. O de
pasito será annunciado com 15 dias do anteced 'ncia e as des
pez ts dos annuncios, assim como todas a; que forr m noces
sari:JB para a rcaliz:tção do <lcpos'.to, corrorão pm· cont·t do 
pot·ta..Jo~ ou possuid.•r d ~sms leti·as, sendo d,,,, lrl logo delu
zidas da quantia <Jnc tiver d' ser rlepositada. 

Art. 31i. As letras hypothncarias com qne se fizo:•cm os 
pagamentos antecipados, conterã1 csga declaração, e entrarão 
em circulação los-o que h >Uveeom novos emprestimo~. En
trarão em concurr •ncia com todas as outms. (Art. 63 do Regula.: 
mentode:ldoJunhJ de18G3.) 

Art. 37. As letr-as hypothecarias não têm gaeantia es
r:ecial sobre nenhum immovel determinado: 

§ 1.• Por todos os immoyeis hypothecados ao R1nco. 
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§ 2. 0 Pelo fundo social (capital). 
§ 3.0 Pelo fundo de reserva. 
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Art. :18. Além dessas garantias, ~s lPtras hypothec:trias 
são por sua natureza titulos Jlrivilegiados, com preferencia 
a quaesquer outm• titulos de di vida chirographaria ou privile
giad:t (Art. 13 § 17 da Lei do ?4 do Setembro do 1804, c art. 5U 
do Decreto do 3 de Junho de 1865.) 

"\rt. 39. Os portadores das letras hypothocarias têm acção 
sómente contra o Banco, unico responsavel pelo respectivo 
pagamento. 

CAPITULO li 

TITULO UNICO 

Dos emprestimos hypothecal'ios 

Art. 40. Os emprestimos em que se devem fund1r as letras 
hypothecarias só podem effectuat·-se sobre primeira hypotheca, 
constituída, cedida ou subrogada, conformo a Lri n. '1237 de 
24 de Setembro de 1t!ti4, o ltogulamento respectivo dn :1 do 
Junho de 186::>. 

Art. 41. Consid~ram-se como feitos sobr() primeira hy
potheca os emprestimos destinados ao pagamento de hypo
thecas anteriormente inscriptas : 

§ 1. 0 Quando o Banco venha a fi!'ar por este emprestim0 em 
p~imoiro logar c sem concurrencia. 

§ 2.o No Banco ficat·:i a quantia neco,saria para opot·ar a 
snbrogação. 

Em qualqner caso o omprestimo não se realiz:u·:í. son:io 
presente o credor !'edente. 

Art. 42. O Banco nos emprestimos hypothecarios não poderá 
exceder :i metade do valor dos immoveis rura~s, e dous terços 
dos immoveis urbanos. 

At•t. 43. Os emprrstimos hypothecarios serão feitos a 
1linheiro int·.•iramente, parte om dinheiro e p·1rte em letras 
hypothecwias, ou nestas unicamente, confot•mc a convenção 
outro os contJ·atantes. 

Sendo os omprestimos feitos em letras hypothecarias, estas 
sor:io sempre ao pat·, pod~ndo o Banco negociar essas mesmas 
letras de accôrdo com o hypothecante. (Arts. 21 c 22 do 
Regulamento de 3 de .Junho de 1865.) 

Art. 44. Quando o emprestimo fór em letras hypothecarias 
(stas serão ao par. (Art. 22 do Decreto de 1865.) 

Art. 45. Si o emprestimo fõr a dinheiro, as letras hypo
. thecarias provenientes desse emprestimo serão negociadas 
pelo Banco, quando o como lhe convier. 
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Art. 46. O emprestimo rural 8e etfectuará ao juro qu(l se 
convencion1r, não podmdo, porém, excedl3r a 9 °/o ao anno, 
(Lei Provincial de 25 de Julho de 188i.) 

Art. 47. As hypothecas a longo prazo não poderão exceder 
a 20 annos. 

Art. 48. Os ewprestimos re1lizado; a long1 prazo serão 
reembolsaveis por ann11idad •s p:\gas a dinheiro semeRtral· 
mente, comprehendendo essa3 annuidades o Juro dfl 9°/o no 
maximo, uma commissão de 1 °/o em bJn·•ficiO das desp1zas 
de admini~traçã1, e a amortização á vontade do mutuario, 
mais ou menos avultada, conforme fór maior ou menor o prazo 
por clle escolhilo desde cinco a 20 annos. · 

.Art. 49. A annuidade relativa ao capital ~'.ll'lprestado será 
igual em todos os annos, e di-tr·ibuida por este • de morlo que 
produza a extincção da divida no prazo escolhido rei o devedor. 

Art. 50. E' permittido ao mutuario p1g1r untflcipad:~m·nte 
a sua divida, no todo ou em parte, fazendo-se, no caso de 
pagamento parcial, a reducção pro;,ordonal ás annuidadfJs 
que ainda estiver a dever. (Arts. a4 a 36 do D •ereto n. 3471 
de a de Jllnho de 1865.) 

Art. 51. Qa 1.11do os pa amentos antecipados forem em letras 
hypothecarias serão cllas re ·ebid ts ao par, e o Banco terá o 
direito de haver sobre o cap'tal r.•embols \do um·t indemni
z tção de 2 °(6 que será paga no mesmo acto. Essa indemni
zação não terá logar• quanlo o ptgamento fór a dinheiro. 

Art. 52. No a -to dos ernpre ltimos o Banco deduzirá o juro 
do f o semestre e a porcent tgem de 1 °/0 sobr • a importancia 
do emp1·estimo. 

Art. 53. Além das condições relativas ao rmprestimo, o 
Banco poderá nos res;1ectivo3 .contratos estipular as multas 
convencionaes que ent •nder conveniente para o caso dr~ falta 
de cumpt•imento do~ dev!re> do hypothecant~, a titulo de 
despez ts judiciaes. 

Art. 54. O Banco tem o direito d J exigir o reembolso d:1 
quantia emprestada, considerando vencido o prazo: 

1. 0 No caso de ter havido occult •ção de hypothecas le:saes 
que pesem SJb.'e os immoveis d tdos em garantia ao mesmo 
Banco; 

2.Q Não recebendo dentro do prazo dl um me:r. aviso de 
alienação total ou parcial do im:novel hypothecado; 

3.o Quando por sinistro> ou factos supervenientes aos im
moveis hypothecados e>tes representarem apenas um terço da 
qu 1ntia devida. E' licito, porém, ao devedor hypothe-~ant~, 
nesta 3a. e ultima hypothese, reforçar ou substituir a hyp J

theca, si o Banco niss~ concordar. 
Art. 55. Na falb de pagamento de qual1u3r prestação na 

data fixa c determinada, por parte do devedor hypothecante, 
po:lerá est~, de accórdo co:n a directoria, realizar o paga
mento posteriormente, pagando os juro> de 1 "/o ao mez piJlo 
tempo d t demora. 

Art. 56. Fallindo o devdd'lr hypothecanle, e não obtendo· 
concordata de seus cro:lor s, fica de>de I 1~0 vencida a divida, 
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e o Banco, independnnte da administração d 1. ma• sa, proet'derá 
á venda e ex<>cução da hypoth•1ca para seu pagamento, tendo 
o direito d 1 proceder ao sequestro logo que a . !allencia fôr 
declar.•d •. 

Art. 57. Servirá d' base ao emprestimo o valor em que 
fór estimado o immovel por perito& nomeados polo Banco, 
sujeit tndo-se o hypothecante, ao fazer a avaliação, ás clau
sulas do regulamento especial que a directori:t do Banco 
formular. · 

Art. 58. Na r>xecução da hypotheca, i•to é, quan•lo o Banco 
tiver de levar á praça os bens hypothccados, para a re:dizac;.ão 
do seu pagamento, não será o mesmo Banco obl'ig >do a rece
bei-os por adjudicaçã·•, po,· preç.) suprrioL" ao da avaliaçào feita 
por occasiã • do c mtmto, salvo ao devedor hypothecario o 
direito de re3gat:Lr a ex ·cnção por esse m 1smo valor, d:\do p0los 
peritos na occnsião da avnliação, base do emprestimo. 

A•·t. 59. Os irnmovQÍS dado> em hypoth·1ca e quo estoj 1m 
sujeitos a incondios (pl'o'dios urb mos) ser.-, o segut'06 á custa dos 
mutuarios, carregando-se-lhos n l annuida,le o promi'l do 
seguro. · 

Art. 6 l. No c1so de sinistro. o Bao.co terá o direi.V1 de rece
ber directamente ela companhia seguradora a inrlemnização 
respectiva. a qual ficará á disposição do mutu:l!'io, para reedi
fic tr o predio, com o ab:ttimento da pa.rt' relativa ao pagamento 
da annuídad • no tempo da reedificação. 

Art. 61. Recdificado o predio incendiado, o Banco entr.1gará 
ao devedor a pa.rt l da indemmzação réltida, deduzido o que 
este estiver devendo pelas annuidades vencid 1s. 

Art. 6·2. Si até o fim do mesmo anno o dev,Jdor não tiver 
reparado os eff1itos do inc 'ndio, ou si, o tendo· feito, o B .nco 
entender qne a hypotheca não garante a divida, pa;at·-se-h:t pelo 
valor recebi!].' do s 'guro '' retido em seu pod 1r como si fót•a 
pagamento antecipado, mas sem direito a inde:nnização a que 
se refere o art 51, ultima parte. 

Art. 6:t Os theatros, minas, pedreit•as, os predios ou e ta
belecimentos ruraes indivisos ou communs a divers'ls pro;•rie
tarios não p1derão servir de hypotheca par.1 o Banco. 

Todavia, si todos os condomin >S da propriedade indivisa assi
gnarem a resp 1ctiva pr®posta e a escri:>tura, poderão ser adu;~it
tidos. 

Art. 64. Os predios cujo usufru~to se :tehar separado do 
direito <1' propriedade não serão aceitos em hypotheca, S'llvo 
si o proprietario e usufructuario offerecerom a pt·opo da conjun
ctamente. 

Art. 65. Com a proposta dever.Io set• e:s:hibidc>s os titulos de 
propriedade, certidõe• ne3·ativas de hy 1•otheca convencioaal 
ou legal, certidão d•J não sere.n O'l pro;•onent'Js responsaveis 
para com o Govemo lmpe.·i tl por qualquer contrato, fiança ou 
prestação de c mtas. 

Si os proponentes forem casados, certidão de ca:~amento -oQm 
exclusão de escriptura de dote ; e, n J caso de existencia d$ste, 
a re'lp1ctiva c 1rtidiio do contt•ato. 
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Os proponentes viuy,Js dQverão apresentar certidão d J obito 
da mulhet•. 

l'\:it, a propost::t, o B:1nco m:mdará proceder ao cx·•m0 por 
interltledio de snas agencias, e avaliar os b ·ns por pessoa de 
exclusiva nomeação .to Banco, rhpo>itando desde logo o pt·o~ 
ponnnte unn qu mtia convencional para as despezr~s da:; veri-
ficações e avaliaçõos. . 

Art. ()[j. Não são admittido> ú hypothec<l ben3 entre CUJOS 

condominos existam menor ·s. ainda qu: os cont1·atos sejam 
autorizados pelo .Juizo do 01·phãos e os tutores assignarem as 
propostas 

CAPITULO IH 

TITULO I 

DI'!. arlministraçiio do Banco 

Art. 67. O Banco Rerá administrado po:· urna dir.'ctoria·com
posta de tres membros, sendo: um presiclcnte e dons directores 
eleitos pela asaembléa g"ral dos aceionistas. 

Art. 68. Nenhum acc[onista poderà ser eleito director s·•m 
'lu" possua 50 acções registrada~ nos livros do Banco tt•os m,..zes 
antes da eleição, ·e nem poderá entrar no exercício do cargo sem 
possuir iOO acções e residir na séde social. 

At·t. 6'J. As acções a que se refere o artigo antecedente ficam 
constituídas inalienaveis. No livro d.1 inscripção das acções se 
fará a devida annotação. 

Art. 70. Não poderão exercer conjunctamente o cat·go de pre
sidente ou director, accioni<>tas que forem sogr''• genro, 
cunhados, dut·ante o cunhadio parentes por consanguinidade 
até o seg-undo gráo. · 

Art. 71. Não púde ser eleib dircctor aquelle que exet·cer 
emprego de conti-lnça do Banco, ou que tenhà. directa ou indi
rectamente interesse. ou alg-um contr,lto com o Banco. 

A supervr•nien"Ía de qu·1lqner <lestes factos importa tambem 
a perda do log-ar· cle director. 

Art. 72. O Banco ted. um gerente nomeado p~la directoria, 
o qual exerc,..rá o cargo por tr1mpo indetormin:1do,. emquanto 
bem o exercer. A nomeaçã1 dessn gerente só t-rá logar depois 
que o indicado nos presnntos estatutos, appt·ovados pelos accio
nistas, tivnt• renunciado ou p0rdi:lo o cargo por actos de culpa 
cu fraude. 

Art. 73. O presidente e o gerente eão obt·igados a comparecer 
éiariamente no edificio do Banco, e além das attribuições que 
Elo marcadas nos presentes estatutos darão execução ás deli
berações das assembléas geraes. 
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Art. 74. Além da directoria e do gerente o Banco terá uma 
comrnissão fiscal nomeada annualmenle pela assernbléa geral, 
commissão, que, conjunctamente com o fiscal Romeado pelo 
Governo Provincial, poderá examinar a cscripturáção do Banco 
quando lhe convier, n d·trá parecer sobre as contas da directoria 
e da gerencia, afim de, depois de impresso, conjunctamente com 
o r·elatorio, ser apresentado á assembléa geral dos accionistas. 

A eleição da commissão fiscal só poderá recahir em accionis
tas que possuam pelo menos 50 acções, inscripbs no Banco, ou 
suas agencias. . 

Art. 75. O prazo da direcção é de tres annos. 
A commissão fiscal exercerá as suas funcções por um anno 

unicamente, isto é, o intnrvallo enl r e duas assembléas geraes 
ordinarias. 

Os membros da commissão fiscal não poderão ser reeleitos. 
Findo o primeiro triennio, far-se-ha a substituição de um dos 
directores, e o substi tu ido só poderá ser reelnito depois dfl 
um anno. 

Art. 76. Exercerão o cargo de directores dUI'ante os tres 
primeiros annos a com·•çar da data d 1 installaç~o do Banco, os 
Srs. Dr. Francisco Antonio Dutra Hodrigues, Visconde de 
S. Joaquim ll Dr. Antonio Pinto do Rego Freitas, e ser:i geren\e 
do Banco o Sr. José Duarte Rodrigues, que sómente poderá ser 
dispensado do cargo por actos de fraude ou culpa, legalmente 
provados. 

A1't. 77. Os membros da directoria terão o ordenado annual 
de 6:000$, e o ger·ente o ordenado annual de 10:000$000. 

O director que fót• presidente terá, além do ordenado e'ltabe
lecido, a gratificação de 2:000$ annual pro labore. 

Nos annos em que os lucros do Banco derem ao accionista o 
divide11.do de 12 °/0 ao anno, o gerente terá. uma gratific:l'çào 
dG 5 °/0 sobre u excesso dos dividendos. 

Art. 78. O fiscal nomeado prlo Governo Provincial venced. 
o mesmo ordenado dos directoros. 

Art. 79. De todas as deliberações da rlirectoria se lavrará 
uma acta, da qual constará em detalho as resolu<;õ<~s que forem 
tomadas por maiorb de votos. 

O gerente t()rá voto deliberativo, e, no caso de empate, o 
presidentn da dircctoria t•)ri YOlD de d<:semp:1te. 

Art. 80. A' directoria compele : 
§ 1.0 Estabelecer regulamento par~t reger os empregados 

nos seus diffcrentes serviços. 
§ 2. • Convocar a as~embléa geral dos accionistas nas épocas 

determinadas pelos o'tatutos, e c-s:traordin:trias quando parecer 
ncccssario, ou quando requerido por accinnistas que represen
tem um terço do capital social. 

§ 3. 0 Organizar o balanço e relatorios annuaes qu~ devem 
ser apresentados á assembléa geral dos accioni:-tas. 

§ 4. 0 Assignat· as acções c letras hypolhecarias. 
§ 5. 0 Deliberar sobre a chamada das enl1·adas das acçlíes, ~u

vido préviamente o gerente, -e t·espeitadns as condições deter
minadas nestes estatutos. 

PODEft EIBCnWO 1882 Y.fl.-42 
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§ ().• Fiscalisar a sLricta ob.~ervancia das reg-t·as rlcstes 
estatutos. 

§ 7,• Reunir-se, dar o seu voto, quando seja consultada pelo 
gerente, ou quando entenrler convenillnle. 

§ 8.o Exigir do gerent'l sempre que julgar conveniente 
informações e es~larecimentos sobre os negocios do Banco. 

§ 9.• Apresentar pelo orgão do seu presidente á assembléa 
geral o relatorio annual das transacções do Banco acompa
nhado do respectivo, balanço. 
'!f§ iO. Hepresentar por intermedio do seu presidenle o Banco 
em todas as suas tr .111sacções. 

§ H. Nomear um. empregado habilitado, para snsbtituir o 
gerente em seus impedimentos, na occasião em que esses im
pedimentos se manifestarem. 
'··' § 12. Remetter ao Governo He1·al e Provincial os balancete' 
mensaes e balanço an:uual. 

Art. 81. Ao gerente compete: 
~ 1.• Dirigir e providenciar 8obre o andamento das ope

rações do Banco, consultando sempre <t directoria r•rn casos 
de maior importancia. 

§ 2. 0 Examinar o resolver sob a approvação da dircdoria as 
propostas de emprestimos e mais operações do Banco. 

§ 3.• Fiscalisar a stricta obs<'rvancia do regimento interno. 
Art. 82. A directoria, ouviGlo o get·<:lnte, nomeará o.~ empre

gados strictamento neeessarios, marPanrlo-lhes os vencimentos, 
e do mesmo modo dispons:w:i aquellos cujos serviços pareçam 
d0snecessarios, augmentando <m climinuindo os venPim,·ntos. 

Art. S:.l. Do accór,Jo com o gi);'Pnto a directoria. creat•á as 
agencias que forem neccssarias, e especialmente a rla Côrte 
do Imperio, nom():mdo os emprega•los ahi necessarios, <'Siabe
lecendo ordenados, e estabelecendo um regimento intnnw par:1 
o cumprimento das obt·ig-a<:ões das mesmas agencias. 

TJ'rULO 11 

Art. 8L A assemblcia geral, rognlm· o l·•,gallllont" consti. 
tuida, representa a totalidarl<· dcs aC'cionistas. 

Art. 85. Todos os annos, no mPz de Julho. tct·á logat• uma 
assembléa ger.tl ordin:~ria, '!ll'J se rounid no logar da sédc 
social (cidade de S. Paulo). 

Art. 86. Além das :-o.ssembluas ,,,,·ac' ordinari:1.s havnrá 
assombleas extt·aordinarias, Eemp;·~ rpw a dircctoria <'ntell.dt:t' 
conveniente ou qu11ndo fut· rorpl~'rirlo por aeoiouist;1s 'Ill'' J'C

presentem um terço <lo capital social. 
Ar·t. 87. A assembléa geral s0 '~omr•õc do 1.0do.•> f),'J ,,ccionistas 

qn·-~ pnssnan1 pP10nl'•nos <'in{·r• a~r:P0:-=. Os :t•·r·~'n:ist.'t~ porlf·!H 
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se fa:~;er t•epresentar em qualque~ reunião de assembléa geral 
ordinaria ou extraordinaria por procuradores com poderes par& 
o acto, e especialmente o de votar. 

Nas reuniões de assembléas g"raes extraordinarias, os po
deres da procuração devem indicar expressamente o fim da 
convocação, conforme o respectivo annuncio. 

Art. 88. Os tuenores, interdictos, cu as mulherea casadas, 
com livre administração de seus bens pódem se fazer repre
sentar pelos seus tutores, curadores, ou m3ridos, exhibindo os 
respecti.vos títulos na fórmfl. legal, o constando dos livros da 
companhia a existencia de acções om nome das pessoas por elbs 
r!'pt•esen tadas. 

At·t. 89. A assembléa geral orclinaria será considerada 
legalmentfl constituída, achando-se reunidos accionistas (por 
si ou por procnmcloros) r1uo repro.•·:entem, polo monos, um quarto 
do capital social. 

Art. \lO. 1\s assemuléas goraos extraordinarias são consti
tuídas por accionistns que representem, pelo menos, metade 
do capital social. 

Art. 91. Não se reunindo numero de accionistas nas condi
ções dos artigo> antecedentes, a dircctoria convocarti. uma 
outra assembléa ordinaria ou extraordinaria, que será conside
rada constituída legalmente seja qual, fut· o numero ele accio
nistas qno se rennam. 

At·t. 92. N;\S r:•uniões das assetubléas g·eraes ordinnrias, 
as delibet·açõcs ser:io tnmadas por maioria do votos presentes, 
o nas extraorcl;narias n:lo ser:í válida a deliberação <]Ue n:io 
tivet· si:lo approvada por dous terços dos accionistas presentes. 

Art. \)3. Em qtmi<]I!Or das reuniões <ias assomhlóas geraes 
orclinarias ou extraordina ria~ o numero ri' 25 acçi!cs dá clit·eito 
de um voto; c as•im ]li'Ogressivamentc. 

Art. 04. ,\s assomuléa; get·aes ordinarias ou extraordinarias 
s~r:lo pt·esidid.ts pelo pre,idente elo Banco, o qn;~.l, no acto, 
convitlat·:í dous ac: ionistas para exercerem os cargos do f o 

e 2° so,'t•etarios, e ele I ()(\as as remü.-:e~ se lavrai :í uma acta 
quo d vorá ser as~ignacla pelo mesmo presiclcnh e os dons 
s 'ct·et >rirJs, n qual devet·á ser approvada na reunião subse
quonte. Nas reuniões rias assembléas geraes r•xtraOl'dinarias 
a acta rlevet·:í~ot• recligicl:t o approvacla em acto continuo. 

Art. U:J. . \ 's assembléas gera os ordinarias compete : 
§ 1:• .\pprovar, ou mo:lificat• o regnl~.mento int"t·no. 
§ 2. 0 Nomear a eommissão fiscal. 
§ :3. 0 Jnl,!.(·ar as contas .tla directoria, ·!0pois ele apr,·sentado 

o respoctiyo b •lanço o o parecer cb comruissã0 fiscal. 
§ 4:• Uosolver sotne quai<]UCr mcdid:t úrg~mica :1 bem da 

orci:Jm e marcha <lo Baneo. 
§ 5. 0 Procede!' :i eleição do.> oliroctot·cs nas ojpncas d..termi

nada '• inrlic 10do qual <ll'lics será o pt·esirlento. 
Art. üG. Qual<!'l"l' accionist.a possuidor de 20 acçõ,·s, pelo 

menos, )JL;do indic:u· :i asscmblc;a gm·al nt·dinaria <jll:rl<!'lCI' 
medi<la <[ll:<jctlgar de interes•Je s:Jci:d, " :tpt·o.<cnt.aola a in
<lirnçiío ><O p:·occ<ler:í. :i nnmcPc:fío ,],, nllm collllllÍs lín p:u·:'l. rlae 
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parecer, o qual será manifestado na primeira reunião ordina
ria, e a nova assemblé t tomará conhecimento si a medida 
proposta estiver comprehendida nas attribuições concedidas á 
mesma assembléa ordinaria. 

Art. 97. A' assembléa geral extraordinaria compete : 
§ i.• Deliberar sobre a reforma dos estatutos e especial-

·mente: 
§ 2. 0 Augmento do capital social. 
§ 3. 0 Prolongação do prazo. 
§ 4. 0 Liquidação antecipa.<ia. 
§ 5. 0 Alteração do objecto e fim social. 
§ 6. 0 Nomear os liquidantes no fim do prazo social, ou nos 

ca~os de liquidação antecipada, tendo esses liquidantes todos 
os poderes de director. 

Art. 98. 0111 liquidantes assim nomeados ficam constituídos 
mandatarios legaes de todos os accionistas, com poderes de 
transigir. 

Art. 99. Si os liquidantes entenderem mais conveniente 
proceder á transferencia a uma outra Hociodade de todos os 
bens, direitos e obrigações activas e passivas, poderão convocar 
uma assembléa geral exlraordinaria, para o fim de deliberar 
a respeito da liquidaç.ão assim feita, e nessa reunião terão voto 
todo• os accionistas, qualquer que seja o numero de acções, 
contando-se os votos por cabeça. 

A deci11/io será tomada por maioria de rotos present~s. 

TITULO III 

Dos dividendos 

Art. 100. Todos os semestres, do pro:lucto liquido da receita 
do Banco se deduzirá iO •/o para fundo de reserva, e do res
tante se fará o dividendo entre os accionistas. 

Art. 101. Si feita a deducção do fundo do reserva, o resto 
exceder a 12 °/o ao anno de dividendo entre os a~ionistas, ess~ 
excesso será levado á conta de um novo fundo de reserva sob 
a denominação de reserva facultativa (art. 77). 

Art. f02. Não se poderá distribuir dividendo algum aos ac
cionistas, emquanto houver desfalque no capital realizado. 

Art. 103. O fundo de reserva devera ser empregado em 
apolices de divida pulillica geral do Estado, interna ou externa, 
ou em letras hypothecarias do mesmo Banco, a arbítrio da 
flirel'toria, ouvido o gorente. 

Art. !04. Os dividendos não reclamados dentro do cinco 
annos reverterão em beneficio do fundo de reserva facultativa. 

Fica entendido que t!sses dividondos poderão ser reclamados 
até á finalisaç!o do prazo do Banco, proTando-lle aysencia om 
part'l incerta do respectivo accionista. 
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TITUI,O IV 

Disposições geraes 

Art. 105. Os bens immoveis que o Banco ohtivor por accórdo 
com os devedores, ou que lhe forem adjudicados nas condições 
do art. 58, deverão ser vendidos em leilão publico, no mais 
curto prazo, n. juizo da diroctoria, retirando o Banco da cir
culação as letras hypothecarias provonientus desses immoveis, 
as quaelil reemiltirá por novos emprestimos. 

Art. 106. Os directore~ e gnrente são pessoal e civilmente 
responsaveis por excesso e abuso de mandato, cuipt ou fraude, 
resp'>ndondo á assochção pelos prPjuizos <JUe d'ahi resultarem. 

Art. 107. O fóro judicial para a discussão das pleitos quo 
110 moverem entre os accionistas o administração, quer re
lativamente aos negocio~ sociaes, quer por abuso ou delictos 
dos directores, é o da cidade de S. Paulo, renunciando os 
directores a qualquer outro foro que possam tor, para res
ponder n:1 da séde social, ainda mesmo quanto aos actos de 
abuso, excesso de mandato, culpa ou fraud·~. 

As acções civis e criminaes correrão s<'mpro no unico foro 
competente, pela convenção, que será o foro do Banco. 

Art. 108. A acção que compete aos portadores de letras 
hypothecarias, a do Banco contra os mutuarios, o a dissolução 
e liquidação, serão reguladas pelo Decreto n. 3741 de 3 de 
Junho de 1865, na parte que lhes fór applicavel. 

Art. 109. O Banco, logo que estejam preenchidas todas as 
formalidades legaes, annunciará. o começo de 15Uas operações. 

TITULO V 

Disposiç.-To tmnsitoria 

Art. fiO. Approvados pelo Governo Imprrial os presentes 
estatutos, eonvocar-se-ha logo uma reunião extrao~dinaria da 
assembléa g-eral, a qual terá por fim determinar a quantia que 
deve ser paga ao concessionario e encorporador do Banco, o 
Sr. José An'onio Mor,~ira Filho, como indemnização do seu 
trabalho, despezas f,Jitas e rela cessão e transferencia que 
faz ao mesmo Banco do~ direitos I'esultantes do contrato que 
celebrou com o Gov!lrno d~ Província de S. Paulo em data de 
18 de Outubro de 1881. 

Essa assembléa geral, que so deverá reunir 30 dias depois 
de approvados os estatutos, embora e-s:traordinaria, será con
stituida nas condições das assernbléas ordinarias . e.. .&.decisão 
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será tomada por maioria de votos presentes. Nes3a mesma 
asaembléa geral se autorizara a compra ou construcção do 
edificio o~tde o Banco deva funcciona1·. 

Os subscriptores das acçõ?s appro-.ram todas as disposições 
dos presentes estatutos ; tendo já nomeado directores no pri
meiro triennio social os Srs. Dr. Francisco Antonio Dutra Ro
drigues, presidente, Vilcond.J de S. Joaquim, e Dr. Antonio 
Pinto do Rego Freitas, e gerente do mesmo Banco o Sr. José 
Duarte Ro::lrigues, conforme o art. 76, e autorizam o encor
poradJr a r.~querer a respectiva approvação, e bem assim 
aceitar as alterações que possam ser e:s:igidas. 

Rio de Janeiro em 16 de Janeiro de 1882.- José Antonio 
Moreira Filho. 

DECRETO N. 8648 -DE 19 DE AGOSTO DE 1882 

Approva a modiJieação do traçado da o>trada do forro do Rio Grande a Bagé, 
dosdo Pelotas :~te ao ldlolllolr& 144. 

Att,mdendo ao que Me representou a Compagnie Impéri<Jle 
des chem ns de fer de Rio Gmnde do Sul, Hei por bem 
Approvar a modificaç:lo do traçado a que se refere o Decreto 
n. 7056 de 26 de Outubro de 1878, proposta pela mesma 
companhia, desde a cidade de Pelotas até ao kilornetro 144, de 
conformidade com as plantas rubricadas pelo Chefe da Dire
ctoria das Obras Publicas. 

André Augusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negoçios da Agl"icultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 19 dJ Agosto de 1882, 
6fo da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

André Augusto de Padua Fleury. 
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DECRETO N. 8649 -DE 24 DE AGOSTO DE 1882 

Auloriza a ineor(lllração ito Grande Banco do Credito Roa! do Imperio do 
Jjmzil e approva com modifi~àrõos os respectivos estatuto3. 

Attendendo ao que Me representou o cidadão Francisco de 
Paula Mayrink, negociante da praça do Rio de Janeiro, e 
Tendo ouvido a Secção de Fazenda do Conselho de Estado, 
Hei por bem, de conformidade com a Minha Imperial Resolução 
de i2 do corrente mez, Autorizar a incorporação da sociedade 
anonyma que o supplicarite preten!le estabelecer nesta Côrte, 
e que se denominará - Grande Banco de Credito Real do lm
perio do Brazil-, o qual se regerá pelos estatutos, que a este 
acompanham, com as seguintes modificações : 

Eliminem-se do i• periodo do art. i• as palavras- e 6 de 
Novembro: de 1875, na part'l que lhe fór applicavel. 

1I 

Substituam-se os arts. 3° e 4° pelos seguintes : 
Art. 3. o A circumscripção territorial do Banco abrangerá. 

o municipio da Côrte e as Provincias do Rio de Janeiro Espi
rito Santo, S. Paulo, Minas Geracs, Santa Catharina, Paraná 
e S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Art. 4. o O Banco poderá estabelecer caixas filiaes ou agen
cias em outras provincias, com as circumscripções territoriaes 
e . mais condições concedidas pelo Governo. 

As emissões das letras hypothecarias para_ o serviço destas 
aixas filiaes ou agencias serão feitas por intermedio da. 

matriz, com um typo unico. 

UI 

O augmento de capital, de que trata o art. 6°, ficará sujeito 
á approvação do Governo Imperial. 

IV 

No art. 9o substituam-se as palavras -a juizo do Governo
pelas seguintes -dentro dos prazos de 5 annos para a 3" serie 
e de 10 para a 4", ficando supprimido o paragrapho unico do 
mesmo artigo. 
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v 

Supprimam-ae os arts. 11, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 32, 95, 96, 
99 e 112 e outrosim o paragrapho unico do art. 14, os ns. 4°, 
5•, 6•, 7°, 8°, 9o, 10 e 11 do art. 16, o § 3• do art. 55, o para
grapho unico do art. 65 o o§ 2• o 2° período do § 3• do 
arh 66. 

VI 

Os annuncios de que trata o art. 12 deverão ser publicados 
na& folhas diarias de maior circulação. 

VII 

Supprimam-se as palaua~- de accôrdo com o Uoverno
que se lêm no art. 15. 

VIII 

Substitua-se o n. 1 do art. 1G rolo seguinte: 
f.o Emprestar sobre hypothcca de propriedades ruráes ao 

juro que fór combinado, o com amortização calculada sobre o 
prazo convencionado da divida entre 10 e 30 annos. 

IX 

A 's palavras do art. 22- divida ainda nãoiamortizada
acrescentem-se as seguintes -dos emprestimos de longo 
prazo. 

X 

Substitua-se pelo seguintf) o art. 23 : 
Art. 23. As emissões das letl'as hypothecarias serão feitas 

nas praças da Europa e no paiz. e o valor de cada letra serà 
de -E 11,5,0 equivalente a 100~000, ao cambio de 27 dinheir·os 
por 1$000. 

XI 

Acrescentem-se ás ultimas palavras do 1° período do art. 27 
as• seguintes -de longo prazo. 

XII 

No § 1° do art. 42 substituam-se as pabvras - que será esti
pulada pelo Banco_- pelas seguintes- de 2•fo. 
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XIII 

Emendem-se os arts. 41 e 44, acrcscentan,Jo-se á·< palavras 
-27 dinheiros por 1$- as seguintelil- ou em moeda corrente, 
conformo houver sido estipulado, e substituindo a pOl'centa
gem estabelecid:t nos referidos artigos para as annuidades pelo 
adjectivo- convencionado -depois da p·llavra- juro. 

Depois da pahvra- ernpreslimo- do ultimo periodo dnslre
feridos artigos- acrescente-s'-l- devendo deter·minar-se a ta
rifa para o respectivo calculo, de conformidade com o § 10 
de art. ()o do Regulamento de 3 de Junho de 1865. 

XIV 

As palavras do art. 49- pelo presidente do Banco - s!ljam 
substituidas pelas seguintes-por um accionista eleito na occ:l.
sião pela assombléa geral. 

XV 

Substitua-se pelo seguinte o n. i do art. 51 : 
f.o Quando for pedida sua convocação por um numero de 

accionistas cujas acções importem pelo menos em um vigesimo 
do capital realizado do Banco. 

XVI 

No art. 52 declaJ'e-se que o mandato voluntario não com
prehende as eleições a que o Banco tenha ,[e proceder par& 
os cargos de sua administração. (§ 12 do art. 2o d·a Lei n, 1083 
de 22 de Agosto de 1860.) 

XVII 

Substitua-se o § 1° do nrt. 55 pelo seguinte : 
§ 1.0 O presidente será eleito pela assembléa g<'ral dos ac

cio!listas. 

XVIII 

O art. 56 deve ficar assim redigido: 
O presidente do Banco deverá, antes de entrar na posse do 

cargo, depositar no Banco 200 acções d() su t propriedade, que 
serão inalienaveis emquanto exercer o cargo. 

XIX 

Supprimam-se as ~alavras - adiantamentos sobre depositos 
o obrigações, etc., até ao fim do § 4° do art. 66. 
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XX 

Supprima-se no § 2° do art. 69 a parte concernente á Jlre
sidcncia da assembléa geral. 

XXI 

O n. 1 do art. 70 deve ficar assim 1·edigido: 
f.o Determinar a taxa do dinheiro que se reeeber a premio 

em conta corrente. 

XXII 

Substitua-se o art. 104 pelo seguinte : 
Art. 104. Na expiração do prazo do Banco, si não fór proro

gado, ou no caso de dissolução antecipada, a a~sembléa geral, 
a convite do conselho director, determinará a fórma da liqui
dação, nomeando a commissão liquidante e investindo-a dos 
poderes necessarios para vender ou alienar os bens moveis ou 
1mmoveis do Banco, receber os que lhe forem devidos·e pagar o 
que elle dever e entrar tambem em aJustes <10m qualquer 
instituição de credito r1ue se f[UÍZ"I' encarregar da lirrui
dação do Banco. 

No caso, porem, de ser a liquidação forçada, serão obser
vad~ as disposições legaes e especialmente a~ estabelecidas 
nos arts. 76 e 90 do Decreto n. :1491 de 3 de Junho de 1865. 

XXIII 

Substituam-se a~ palavras finaes do art, 108- e das merca
dorias offerecidas ao Banco como hypotheca ou penhor de 
emprestimos - pelo adjectivo - hypothecados -, e supprima-
se o 2° per iodo do mesmo artigo. · 

XXIV 

O art. 115 deverá ficar assim redigido : 
Art. 115. O gerente do Banco é o seu fundador Francisco 

de Paula Mayrink, que só poderá ser exonerado pela as
sembléa geral dos accionistas. 

XXV 

Acrescente-se onde convier o seguinte : 
Art. A avaliação dos immoveis que forem offe-

recidos em hypotheca será sempre feita po'r peritos da 
confiança do Banco, da qual consta.t·á discriminadamente o 
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valor correspondente a cada um dos bens que compuzerem a 
propriedade ; de modo a conhecer-se com a maior exactidão 
o valor real dos referidos immoveis. 

O Visconde de Paranaguá, Conselheiro de Estado, Senador do 
Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocio> da Fazenda e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, aosim o tenhtt entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de J:.tneiro em 24 de Agosto 
de 1882, 61° da Independencia e do Imperio. 

Cem a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde de Paranagud. 

Estatutos do Grande Banco de Credito Real do 
lmpcrio do Brazil 

TITULO I 

OIWANIZAÇÃO, DURAÇÃO E SÉhE DO BANCO 

Arl. 1 . ° Fica estabelecida nesta praça uma sociedade ano
nym'1 de conformidade com as Leis de 24 de Setembro de 1864 
e 6 de Novembro de 1875, na parte que lhe for applicavel, sob 
a denominação de- Grande Banco de Credito Real do lm
perio do Brazil. 

Sua duração será de 40 annos, a contar da data da apJ1ro
vação dos seus esbtutos, não podendo por isso ser di~solvida 
antes dess) prazo, além dos casos declarados na lei, senão 
por perdas que importem em mais de metade do seu capital 
realiz:.~do. 

Art. 2. 0 A séde do Banco é na cidade do Rio de Janeiro, que 
será t 1m bem o fôro para todos os seus contratos e acções 
judiciaes que os mesmos possam originar. 

:Art. 3. 0 O Banco estabelecerá caixas filiaes de.accôrdo com 
o Govemo que abranjam os pontos principaBs do territorio 
do lmperio, fixando a dotação dJ cada uma na distribuição do 
capital. 

f'aragrapho unico. Emquanto, porém, as emissõ·1s das letras 
hypothecarias não gozarem do favot• da garantia de juros e a da 
àmortizaçrio, o Banco não será obrig,1do a ex()cut 1r o disposto 
neste at•tigo, sendo-lhe entr~tanto permittido abrir, dn accôrdo 
com o Governo, simples agencias nos pontos mais importantes, 
para o fim de facilitar as suas operações. 
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As emissÕ"s das letras hypotherarias para o serviço de.~tas 
caixas filia,Js ou agrmci;ts serão f.1itas por intermcdio da matriz 
com um typo unico. 

Art. 4 .o A circumscripção territorial do Banco abrangerá 
todo o Imperio. 

TITULO li 

CAPITAL DO llANCO E SUAS OPERAÇÕES 

Art. 5. 0 O capital do Banco será de 20.000:000$ em 
100.000 acções de 200:4; cada uma, divididas em quatro sories 
igtues. 

As i• e 2a sedes equivalentes a 10.000:000$ 11cham-se 
desde ja subscriptas. 

As 3a o 4" serão emittidas rospoctivam,.nte 'luanrlo as 
letras hypothecarias em circuLtção representarem oito vez<'S 
o capital realizado das series :mterioros. 

Parag1·apho unico. Todavia, si até o dia em que o Banco 
entrar em operações houver pedidos das praças cstrang,,iras 
que absorv,,m no todo ou em parte as 50.000 acções da 3a e 4"' 
series, S''rão as mosm~l8 concedida< o consi ler.11hq romo Clllit
tidas no osli'angoii'O, installawlo-sll o I :aii<'O co111 o capital 
então eubscripto. 

Art. 6. 0 Healizado todo o capital e achando-se em circulação 
pelo menos 160.000:000s de letras hypothecarias, o Banco 
elev 1rá o seu capital a 40.000:000.':;1)00. 

Paragrapho unico. As emissõe"> das novas 100.000 acções 
correspon.l mtes ao augrnento do capital, ser:io feitas po1· sories 
de 25.000, nos terwos do art. 5°, 3" parte. 

Art. 7.• Os accionistas terão sempre o direito de subscrever 
ao par as novas ornissõ~s de acções, que o Banco fizer, na 
proporção do numero das que possuírem. 

Arl. 8. 0 O capital social é isento do sello proporcioml. (§ i'~ 
do art. Dela L~i n. 12G7 de 24 de Setembro de 1864.) 

Art. \~. 0 Independente do moJo pratico r>stabelecido no 
art. 5°, :!:. parlo, o Banco será obrigado a realizar a te1·ceit·a e 
as pestorioros series de acções (salvo o disposto no paragr.1pho 
uni co do art. 5°), mesmo no caso de augmento do capital, a juizo 
do Go~·eruci, aind;t quando a emissiio das letras hypothocari ts 
não teuha attingido ao limite ahi fixado. 

Paragrapho nnico. No caso do Banco não encontrar toma
dores pa1•a as referidas series d 1 acções, perderá os pri vilogios 
conferidos pela Lei n. 2G87 de 6 do Novembro de 1875, conti
nuando, porém, a oper:tr n t razão do capital IJUe então estiver 
realiz>tdo. 

Art. 10. O valor nominnl das acções omittidas no estran
geiro será de .€ 22, 10, O equivc~lonte a 200$ ao cambio de 27 d. 
por 1$000. 
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Art. 11. O Banco é fundado sem a garantia do Estado para 
o juro e amortização das suas letras hypothecarias, pelo que 
não se e á obrigado a ontrar para o Theouro Nacional em a poli 
ces da divid·t publica com 10 °/o de cad t e11Jissão, como de
termina o art. 1° § 6° cia L~ in. 2687 de () d·' Novembro de 1875, 
porquant > esse deposito era uma garantia para a responsa
bilidade do Estado, a qual actualmeBtfl não existe. 

Paragrapho unico. Ent1·etanto, si o Governo ou o Parlamento 
entenderem que o Estado deve garantir as referidas omissõos, 
o Banco tornará elfectiva desde logo ess t o:Jrigar,:ão imposta pela 
citada lei. 

Art. 12. O importe das acçõos será realizadrl em pr •staçõrJs 
nunca inferiores de 10 "/o do seu valor nominal, com intervallo 
não menor de 30 dias o precerlon<lo sempre nnnuneios \'Olll an
tecipaçi'ío de 15 dias, pelo menos. 

Para as acções rlomieiliarlas no estrangeiro, o annuneio sor:i 
feito por telegramma p<Iblicado nas respectivas 1 ·r< ças. 

Art. 13. Os accionistas são responsaveis p ·lo valur das 
acçõ ~s 4ue lhes forem distribuídas, e os que não realizarem 
o pagamento de qualql\ln' chamada de capital no prazo fi
:s:ado perderão em beneficio do Banco as prestaçõe: que hou
verem anteriorwentn elfectuado, salvo motivo 1 husivel justi
ficado perante o conselho clirector, em cujo cas® pagar.1o mais 
o juro da lllóra pela taxa 'lu e fôr f'stabelcwicla. 

Parag-raphu unico. As ae~.õcs quc c:tldi·em em commis-<o 
serão opportunamente vendidas pcL. Banco e o premio, si o 
houver, será levado :i conta das reso:·•;:·s t::cultati 1·as. 

Art. 14. A tr.tnsfel'<mcia d :s acções será L:t:t uJs registros 
do Banco, por termo assi.~·nado pelos contratantes ou seus 
lõJgitimos procuradores munidos cJ.e snlficientcs poclet·es. 

Paragrapho uni co. Emquanto, porém, não fór realizado todo 
o valor elas acc;ões, n•mh uma transferencia so far:i sem previa 
approvação do conselho director. 

Art. 15. Haverá na prac; t quo o conselho director designar, 
de a:cúrdo com o Governo, um registro de transferoncia para 
as acçõcs domiciliadas no estrangeiro, observando-se a respeito 
o disposto no art. 14 e seu paragrapho. 

Paragrapho uni co. As acções domiciliadas no estrangeiro 
poderiio ser transferida3 para o Rio de Janeiro. 

As que p•'rtencerem, porém, ao registro do Rie de Janeiro, 
não poderão ser ins ·riptas nem transferidas para o do estran
geiro. 

Art. 16. O Banco poderá: 
f.o Emprestar sobre hypoth8ca de propriedades ruraes, a 

juro não excedente de 7 "/o e com amortização ealculnda sob~ 
o pmzo convenci0nado da diviJ;t entre 5 e 30 annos. (Lei 
n. 2687 tlo 6 do Novembro do 1875, art. 1° !'\ f. o) 

2. o Emprestar sobro hypotheca de i111moveis <Irlmnos paga
Teia por annuidades, calculadas de modo qur) a amortiz·tção total 
se realiz' "m 10 a1mos no minimo o em 30 no maximo. (§ 7o do 
art. 13 'da Lei n, 1237 de 24 de Setembro de 1864.) 
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3.• Emprestar sobre hypotheca a curt~ prazo com ou sem 
amortização. (§ 16 n. 1 do art. 13 da lei cit:tda.) 

4.• Emprestar aos proprietarios ruraos, a curto prazo e a 
juro até 7 °/0 , sobre penhor do instrumentos aratorios, fructos 
pendentes e colhei La de certo e determinado anno, bem corno 
de animaes e outros accessorios, não comprehendidos em es
criptura do hypotheca. Este penhor, quo tet•á os mesmos 
privilegios do penhor commercial, ficará em poder do mu
tuario, sendo inscripto no registro hy[JOthocario competente 
para garantia do mutuante. (§ 7° do art. 1° da Lei n. 2687 
de 6 de Novembro de 1875.) 

5. o !~mprestar sobre penhor de apolices da divida publica 
geraes ou provinciaes, do productos agrícolas o do manufactnra, 
depositados nos estabelecimentos particulat•es. trapiches, Al
fanJogas e fabricas, comtanto que estejam devidamente seguros. 

6.? Emprestar sobre penhor ou obrigações de preferencia 
das estradas de ferro e em prezas. 

7. 0 Emprestar sobre penhm• de ouro, prata, diamantes o 
acções do companhias de estradas de ferro quo tenham pelo 
menos metade do seu capital realizado, e sobre as suas proprias 
acções o letras hypolhecarias. 

8. 0 l•~mprostat· aos Gov •J·nos geral o provinciaes e Camaras 
Municipaes. 

U. 0 Descontar lctraH do cambio, da terra o outros titulos 
commet·ciaos á ordem e com prazo lixo que não excede!'á a UO 
dias, garantidos pot• mais de uma firma notoriamente abonadas, 
residentes n0sta pt·aça ; e bem assim bilhetes das ,\lfandogaq, 
do Thosouro, letras das Thesonrarias Provinciaes, de Bancos e 
companhias constitui,[as. 

10. Encarregar-se por cornmissão da cnmpra e venda de 
metaes preciosos, de apo!ices gem,•s c provinciaes o de 'luaes
quet· outros títulos, e da cobrança de juros o dividen•l•·s do'l 
que existirem no Banco de conta de terceiros. 

11. Snbscrnvet• por conta propria a polices get:aes e pro
vinci:le 1, l'lllJ•restimos de co:upanhins rio estmdas de f<•rro e 
ornprezas que offereçam Holid 1 garantia, podendo tamhom 
comprar e vender os m"smos litulos. 

12. Eff•·ctuar opet•nções cJ., ··ambio com as pr.1ç:ts estt•an
geit·as para solvnr os seus compmmi<sos o regularizat· ns suas 
transacções. 

13. Recebo r depositas e111 conta coi·rente d·• c;1.pitaes com ou 
sem juros, omprogandr> nstos capitaes pot• prazo qne não exce
derá a UIJ dias, em 11111[1l'cstimo:; g-at·antidos por lotr:ts hypothe
c:u·ias o apoliccs da divida pu bli('a on na co·,lpra do hilhotos do 
Thcsouro. 

Os depo-itos hs;im r:~cebi<los n:lo po.[.)i'<to cxcodet· :i impor
tanci:t do capital rnalizado, nom ''~"'!' ntirados s ·m a1·iso prévio 
rio GO dias. ( !ii i~ n. 2 do :u·t. 1:l da Lei n. 12:17 do 2·1 do 
Setembro de 1864.) 

Art .. 17. Para occorJ·er a•>: omprc.sti uos de fJlle L1·ata o 
!ii O> do art. 1• da Lei n. 2(}Bi <lo ü <lo Noyemh1·n <1'1 lfl/.), o 
Ranr:o rl!servarti até {t 5·• p~L·L·• •1•> n <':tpital realiznrl<), 
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Art. :18. O conselho director marcará a parte do capit:ll rea· , 
lizado do flanco que deve ser emprc>gada nas opet·ações do que 
tratam os §§5°, 6°, 7• o 9° do art. :16 destes estatutos. 

Art. 19. Os emprestimos aos Governos geral e provinciaes 
e Camaras Municipaes serão efl'ectuados mediante autorização 
especial do Governo geral, podendo o Banco em i ttir ató á 
sua importancia, letras hypothecarias, no3 termos do § f o do 
art. fo da Loi n. 2687 de 6 de Novembro de :1875. 

O juro e as demais condições que devem reger estes em
prestimos serão estipulados entro o Governo e o COIHJlho di
rector. 

Art. 20. As apolices, acções de Bancos e companhias serão 
préviamente transferidas ao Banco, para o fim de serem acoitas 
eomo penhor de empr<!SLimo. 

Art. 21. Os títulos commerciaes, o ouro, a prata, as dcben
tures e todas as mercadorias, nãa poderão ser tomados em 
penhor mercantil de emprestimo si não for o Banco autorizado 
por escripto pelos proponentes a alhear a 1ma propriedade, 
desde que a divida não fôr paga no seu vencimento. 

§ 1. 0 O Banco, uma vez vencida a divida e não paga, poderá 
dispor do respectivo penhor, mandando-o vender em leilão, 
precedendo, porém, ann!Jncios publicas por oito dias conse
cutivos; ficando, entretanto salvo, o direito do devedor resg;lt:lr 
o penhor até o acto do começar o leilão, si pagar a divida 
com os juros e todas as despe;r.as que houver occasionado. 

§ 2.• Si a venda do penhor não produzir tanto quanto 
baste para solver a divida nos termos do§ 1•, o Ban~e fica 
com o direito de exigir do devedor a differença, procedendo 
para esse fim nos termos das leis do paiz. 

TITULO III 

DAS LETRAS HYPOTIIECARL\S 

Art. 22. O B:tnco, usando da faculdade concedida pelo 
art. :13 § 1• da Lei n. 1237 de 24 de Setembro de 18G4, ernittirá 
letras hyrothecarias, cuja importancia em circulação não 
poded excnder i da divida ainda n1io amortizada, nem ao 
<lecuplo do capital social realizado nos to r mos do ar!. 1 :l !'i 6•> 
da re!'eeida lei. 

Art. 2:3. As emissuos das letras hypothecarias, n{t0 tend<J 
jiOI' Ol'a a garantia do g,,ta<lo. serão feitas nas praças <h Eu
roprt o no paiz, !lOS termos do§ f o do art. {o'"' Lei 11. 21iR7 de li 
de Novembro de 1875, e o valor do cada letra ser; i rle .~ 1 L 5, O 
equivalente a 100~·. ao cambio d() 27 d. por isOOO. 

Art. 24. O Governo não concedcri aut· rizflç.iio par<t se 
incorporar Banco algum do crcdit•> real, cujas ewis,<i••.s tenham 
<h ser feitas nas pr:~<;>ao, da Europa, dur[lnte os ·!O annos da 
dnra<;1io deste Jl:mc~. 
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l':;.ra({r·:.ph'o owi<~Q. T<o<h•:ia, '•~t<J. disposiçãQ fi~ara ~'lm valor 
:,.l({·wo, si '' Banr:ro h<ollY'lr <l'l '•nt~ar 'lm lirtuidaçib Qol dissQl. 
Vt~r íf.t; :t.JJI.t!Ji dt~:i!t ~ praZ'J, "!fll YÍ~tll'ft! drJS '!a.50S preYÍ5l<JS D8. 

Jc,j <t "''~l••ll <l~lat•ll<oK. 
Arl. 2:>. As l!ltras hypothoc:J.rias srJrão wanin olivas ou 

ao portad·>r. 
Si 1wminati vas, serão transmissíveis por endosso, cujo 

effeito é sémente o da cessão civil, isto é, sem responsa
bilidade para o endossantfl ; pod~ndo tambem ser tr·ansferidas 
por outro qualquer meio permittido em lei. 

Si ao portador, a transferencia se fará pela simples tra
dição. 

Elias e a sua tr:msforencia sãQ isentas de sello pro
porcional. (Arts. 41, 42, 43, 44 o 46 do Decreto n. 3471 
de 3 de Junho de 1865.) 

Art. 26. As letras hypothecar-ias terão a sua numer.1çiío de 
ordem, que será relativa ao anno da sua emissão e de lias cons
tarão o juro, tempo e modo tle pagamento. (Arts. 48 e 55 do 
decreto citado.) 

Al't. 27. As lotrus hypothecarias não túm época fixa de paga
mento ; são pagas por via de sorteio, d<l modo que o valor nomi
nal das que ficarem em circulação não exceda á somm:t pela 
qual nes;;a epoca a sociedade fôr credora por emprestimos 
hypothecarios. 

O pazamento por via do sorteio é feito com a quota da annui
dado destinada para amortização o com a importancia dos paga
mentos antecipados, quando feitos em dinheiro. (Ar ti'!. 49 o 50 
do dnc reto citado.) 

Art. 28. O sorteio terá logar uma vez cada anno no m~z 
de Agosto e será regulado pelo disposto no art. 51 do Decreto 
n. 3471 de 3 de Junho da Hl65. 

Art. 2\.J. Os nu meros designados pela sorte serão publicados, 
e bem assim Sl'r:i fixado o dia em que cornoçará o seu pa
gamrmto. 

Quando as cit•cumstancias do Banco o aconselharem, a juizo do 
conselho director e commissão fiscal, poderão ser esbbelecidos 
premios para. os primeiros nurneros sorteado~. (Arts. 51 e 53 do 
citado decreto.) 

Art. 30. Desde o dia annunciado cossam o> juro~> olas letras 
sorteadas, cujos numeros forem publicados. 

Art. 31. O pagamento dos juros das letras hypothccarias 
terá logar em 1° de Abril_ tl 1° de Outuhro. 

Art. 32. A impertancia das letras hypothecarhs sorteadas 
e a dos juros das mesmas letras, que não for reclamada d~ntro 
de cinco annos, a partir do dia annuncia,lo para o respectivo 
pagamento, revertera em b~neficio do fundo de reserva. 

Art. 33. As letras hypothecarias não têm g.tranti·t directa. 
sobre um unico immovel, mas são garantidas indeterminada
mell.te por todos os immoveis hypothecaios ao Banco e bem 
assim pelo fundo social e fundo de reserva, e preferem a 
qua.esquer títulos de divida chiro~rapha.ria ou privil•;gia.da. 
(Arts. 58,59 e 60 do citado decreto.) 
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Art. 3-L ~-\ s l~tras hypothecelrias amortizadas por via de 
sort !Ío serã'J queirn·1das e as que forem l'·'eebidas em paga
m<~ntrJ; :· nV:~ipaJos B'·rão sell,:<\<ls 00m um c.wimbo especial, 
deven·lo 'er lançad ts na circular;ão logo que houverem novos 
empres~imos. ( \rts. G1,. 62 ,. G3 do citado decreto.) 

Art. 35. Os portadores das letras hypothecarias só tem acção 
contr.l. a sociedade. (Art. 64 do citado decreto.) 

Art. 36. As letras hypothecarias vencerão o juro de 5 °/0 ao 
anno, que serão pagos ao cambio do 27 d. JIOr 1$, na praça 
em que houverem sido emittidas. 

P:u·agr· 1pho unico. O conselho dir·ector rogul:l.I'a o modo pra
tico p:1ra as <'missões dessas I •tras, o l"'gamonlo do~ seus juros 
o amortização na Europa. · 

Art. :n. Os omprestimos quo derem logar ,í, emissão de le
tra~ hyp"~th"carias, não pod<JIII ser sen:1o sobre primeira hypo
theca constituída, ce:lida ou subrogada conforme a Lei n. 1237 
de 24 de Rotembru do 1864 e rosp"ctivo rogulamPnto. 

Art. 38. Consideram-se como feitos sobre primeira hypo
thec:t os empre~timos clr>stinadns ao pagamento cl<J hypothecas 
ante1•io-mente inseriptas : 

§ 1." Qu'lndo por esse pagamento ou subrogação a hypo~ 
theca do B tnco venha a fic1r om primeiro loga1• c S'Jm con
currencia. 

§ 2.° Com tanto que fique em poder -do Banco a parte do 
emprestimo neces>nrio para operar a subrogação do paragra
pho antecedente. 

Art. 3D. Os em:m1stimos hypothecarios não podem exceder 
á met 1de do valor dos immoveis ruraes o treg quartos dos 
immoveis urbanos. (§ 5' do al't. 13 da Lei n. 1237 de 24 de 
Setembro de 1864.) 

Art. 40 _ O~ emprestimos hypothecarios serão feitos em 
dinh!'lir·o ao cambio de 27 d. por 1$000. 

Art. 41. Os emprestimos ruraos a longo praZfl ser·:i:o J•eem
bolsavcis por annuidarles p1gas em dinheiro ao cambio d~ 27 d. 
por 1$ por semestres vencidos (30 de Junho e 31 de Dezem
bro), excepto a primeira, que será paga adi:mtad1. 

As annnidadcs constarão : 
Do juro n·t razão de .•.....................•.. _. 7 o f• 
Da commis~ão para as despezas da administração... 1 '6 °/0 

Da am'lrtização, que variará conforme for o 1 razo do 
emprestimo. 
Art. 42. E' licito ao mutuario a faculdacle de l'1gar ante

ci:·a.dn.mente a Rua divida, no todo ou em parte, fazendo~sr1 no 
Cij,SO de pa zam mto parcial a reducção proporcional nas annui
dadcs qu·J ainda estivm· n dever. (Arts. 34 a :3G <lo Decreto 
n. 3471 de 3 de Junho de 1865 .) 

§ f. o No caRo do pagament > ser feito em letras hypothe
carias estas deverão "er da serio respectiva, recebendo-as o 
BaHco ao pnr. com dir~i~, por·érn, a uma C<11Hmissã·> que ser:\ 
estip'1hrh1 p·1lo lhnco e 1'aga lPlo d 1VC<h;· n, IJH1SIItO af'to. 
(Arls. :no 3~ do citad1 decreto.) 
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§ 2.o Quando o pagamento ant•)cipado fàr feito nm dinheiro, 
o Banco o receberá ao camhio do) 27 <i. por 1~. som direito I< 

commissão alguma. 
Art. 43. As importancias recebidas por pagamentos anteci

pados constituirão um fundo especial, que servir:t de gamnlia 
:is respectivas letras hypothocarias em cil·cuiaç:lo. Estas lett·as 
entrar:lo em sot·teio com as dc·mais, nas opocas estabelecidas. 

Art. 44. Os emprestimos sobt·o hypotheca de itnmoveiR urba
nos a longo prazo Rrrão re,)mbolsavei~ por annuidades pagas 
em dinheiro ao cambio d•• 27 d. por 1$, por semestres vom·idos 
(30 dn .Junho e 31 de Dezembro), excepto a primnira que será 
paga adiantada. 
As annuidades constarão do juro de...... . .....• 
Da commissãn, para admini~tração .............. . 
Da amortização, que variará conforme fàr e prazo 

do emprestimo. 

7 a 8 o! o 
1 , o.~o 

Art. 45. O Banco capitalisa.ra juros tiR quotas de amortiza
<;ão pela mesma taxa da do empre~timo. 

Art. 4(). ,\ falta de pagamento da annuidade autoriza o Banco 
para exigir não só esse pac:·atuento, mas tambem o do toda a 
clivida ailHla n:lo amortiza<la. (~ 10 do art. 13 da Lei n. 1237 
<le 24 de Setembro d" 18(\4.) 

§ i. 0 Entl'otanto o llanco ('Oneedeni a m(>ra do 90 dias para 
ser-lho feito o p:tgamonl.o com juros na l'Ut.ão dn 1 °/0 ao tlli'Z. 

§ 2. 0 Ynncido esse prazo " não tendo o mutnario pago a 
prnstação com os juros, o Banco podt•r,i procedet· nm termos da 
lei á liquidação da divida. 

TlTULO IV 

liA ADMINISTR.\ÇÃO GERAL DO BANCO 

Art. 47. A asserubléa g•~;·al do Banco se comporol <hs 
accionistas qu" possuirom 25 o mais acções, uma vez que a 
posse delbs soja anterior rle 'JUUtro mezes, pelo menos, ao 
dia fixado pal'a a reunião da me.<ma assembléa. 

Art. 48. A assembléa go•ral j ulgar-s ·-ha leg·almcnte con· 
stituida para deliber•.tr sobre Lu<lo 'luanlo fúr da sua compP
lencia, aehn.ndo-.<o reunidos accionistas, r1uo r •prosent;•m, pelo 
menos, uw quarto do capital retdizado, excepto quando se tra
tar da reforma dos ••slatutos, ou da li•Juidação do Banco, 
acerca das quaes nada se pode!'á resolver, snm cstm· represen · 
tado o terço do mesmo capital. 

Si, todavia, no dia designado para a reunião, não comparecer 
uqnolle numero de accionisbs, f:~r-S')-ha nov:t convocação com 
cinco dias, pelo menos, de antecedencia, e então, salvos os 
dous casos acima· referidos, delibcrar-se-ha com o numero dos 
presentes, declarando-se sempro isto nos respectivos an
nuncios. 
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Todos os accionistas podor:1o assistit· aos trabalhos da as· 
sembléa geral. 

Art. 49. A assembléa geral será presidida pelo prcsidoute 
do Banco, o servirão de f<ecrotarios dous accionistas que 
forem para i~so convidatlos pelo prr~sirlcnte, com approvaç.ão 
da assembléa geral. 

Art. 50. Todos os annos no moz de Agosto, e no di:t que 
fór fixado pelo conselln, ~e reunirá a assembléa geral para 
lhe ser apresentado o rolatorio annnal da administração do 
Banco, acompanhado do balanço geral, conta do lncror e per-
das o parecer da com missão fisral. '. 

Art. 51. A assombléa ger :1 so rPunir:i cxtranrdinaria-
m"nto : · 

1. 0 Quando fór pediria sua convocação por um numero de ac
cionistas cujas acções importflm, pelo menos, em um quinto 
do capital realizado do Banco. 

2. o Quando o conselho a jnlgnr necr·ssaria, não podendo 
nestas reuni<ies tmt:v senão do objocto pam r1uo fúr con
vocaria. 

A convocaçã' ordinaria ou oxtraonlinaria se fará por an
nuncio publicado nos jornae;; tres vet.es consecutivas e oito 
dias antes do fi'iado para a reunião. 

Art. !í?. A votar;ão na assomhlóa g<'ml sorá nssim regularia: 
C:\1!a :!5 acções dá direito a um voto. 
Podem vot·u· 09 tutores por seus pupillos, os maridos por 

suas mulheres, um dos socios pela fh•ma, os prepostos do cor
por ações e os procuradores, sendo arcionistas, uma vez que 
os representados r'stejam no caso rle fl?.er partn da assPmbléa 
geral. 

A votação ser:i sempre por escrutínio. 
Art. fí3. Nenhum accionista poderá ·votar ou ser vGJtado, 

salva a eventualidade prevista no art. 61, si a posse de suas 
acções n:1o fór anterior, polo menos, rpmtt·o mozes ao dia da 
reunião da assnmbléa geral: 

Art. 54. Compete á assembléa geral : 
1. 0 Alterar ou reformar os estatuto~ do Banco. 
2. 0 Approvar com ou som altnrações o regulamento interno. 
3.0 Julgar as contas annuaes. 
4. 0 Nomear os membros do conselho. e da commissão fiscal. 
5. 0 Resolver sobre 'lualqner objecto para que fór convocad:t 

pelo conselho, dentro dos limites da sua competencia. 

TITULO V 

DO CllNSELHO DIRECTOR 

Art. 55. O Banco Rorá adminiRtrado por um conselho di
rector, compo~to de sete membros. inclusivo o presidente, 
d'entre os quaes serão por ello eleitos o vice-presidente e 
o secretario. 
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§ 1. o O presidf'nte será nomeado pelo Governo e terá voto 
deliberativo. 

§ 2. o O vice-presidente substituirá o presidente em seus 
impedimentos. 

§ 3.• Qllando, poróm, a ausencia ou impedimento for além 
de tres dias, s:•rá di~to informado o Governo, para os 
devidos atreito:>. 

Art. 56. Si a nomeação de presidrnte feita pelo Governo 
recahir em pessoa accionista, deferá este antes de entrar 
na posse do cargo depositar no Uanco 200 acções de sua pro
pried_ade, que serão inalienaveis emquanto exe1•cer o cargo. 

Art. 57. Todos os demais membros da administração deposi
tarão 100 acçõrJs nas condições do artig-o an'tocedente. 

Art. 58. O Banco terá um gerente nomeado pelo conselho 
director, quo exr•rcwá o cargo por tempo indeterminado, em
quanto bem servir, o qual depositará 200 acçõ ·s nas condições 
do art. 56. 

Paragrapho unico. O g·erent•J tomará parte nas reuniÕ()S do 
conselho com voto deliberativo. 

Art. 59. O presidente c o gerente são obrigados a comparecer 
diariamente ao Banco, competindo-lhes além dos trabalhos <JUe 
lhes são privntivos, nos t.eru10s dos :n•ts. 69, 70 o 71, d:tr oxn
cução ás rr•soluções do eous·:lho diroctm·, tomadas por maioria 
de votos. 

ArL. 60. O conselho director r.•nnir-se-ha tantas ve7.es 
quantas os interesses do Banco o oxigirorn, e, pelo menos, 
duas vez<Js por mez. 

De cada reunião lavrar-se-ha urna acta, da qual constarão 
em detalhe as resoluções <1ue forem tomadas e brorn as,im o 
nome de cada director 11 ue compar•JCec· á sessão. 

As resoluções serão tomadas pot· maioria de votos presentes. 
Paragrapho unico. Não poderá haver sessão si não compare

cerem pelo menos cinco Jll"~mbr·os, inclusiv • o presidente o o 
gerente. 

Art. 61. Os membros do conselho H•'riio eleitos pela assem
bléa geral d'entre os accionistas de 100 ou mais a~çõ·•s, }IOr 
escrutinio secreto, e maiol'Ía absoluta d.J votos ; e quando 
não haja esta no primeiro roscrutinio se proc,,derá a segundo 
entre os can,Jidatos mais votados em numero duplo dos <JUO ti
-verem de ser eleitos, pr·e,·alecen<'lo a maioria apurada neste 
e decidindo a sorte no caso d•1 empate. 

Art. 62. Não po:lem ~ervir conjunctamente no conselho pai 
e filho, sogro e genro, cunh·rdos omr1uanto durar o cunhadio. 
os parentes ató o 2'' gráo, e os sacio' de firmas comm,rci:~.os, 
e nem eleitos os credores pignoraticios, fJUO possuirem acçõ •s, 
e os impedidos de legalmente n"gociar; não se contando pot' 
iss•J na apuração do escrutinio, por serem nullos, os votos 
por -ventura dado' aos que estiverem nestas circumstancias. 

Art. 63. Vagando akum log·ar do membro do conselho, 
e.•t'l o preencherá. nomeando rara osso fim a•·cionista quo 
tenha a nocPssaria qualifica<:ão ; e e•se nomea<lo exercerá o 
dito cargo até :i primeira reunião da acsombléa g••r:tl quo 
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o preenchera definitivamente ; e o d[rector assim eleito exer
cera o dito cargo por tod• o tempo que exerceria aquelle a 
quem substituir. 

Art. 64. Nenhum membro do conselho podara deixar de 
exercer as funoçõos do sou cargo por mais de seis mozes e, 
dado este caso, se enten l0ri que o tem resignado; excepto si; 
mesmo ausente, pt•ostar set·viço ao Banco. . 

Nos impedimentos tnmporarios dos membros do eonsdho, por 
mais de 60 di~s, poderá o impedido ser substituido, até que 
compai"eça, por acciouista nomeado pelo conselho, o qual terá 
a ner.essai"i;\ qualificação. 

Al't. 65. O conselho director exercei"á o seu mandato por 
cinco annos, podendo ser r•Jehito no todo ou em parte. 

Paragr rpho unico. O presid·mte do Banco liomeado pelo .Op· 
v orno exei"cera o seu mandato pelo tempo qurJ o Governo ordenar. 

At·t. 66. Compete ao conHelho: 
f. o Eleg ·r o vice-pre~ident~ do Banco, bem como o s~cre· 

tario do conselho. 
2.o Deliberar sobre todos os contratos, transacções, compro

missos, emprego de fundos, compra e venda e subscripções 
de apolices g·eraes e provinciaes e de outros valores, compra 
de creditos e direitos iucorporeos pertencentes aos seus deve
dores, cessão dos mesmos direitos com ou sem garantias, 
desistencia de hypoth .. ca, abfln•lono de todos os direitos reaes 
ou pr•ssoaes, e acçõos judiciurias. 

3. 0 Autorizar a aCt]Uisição por adjudic;\ção de bens immoveis 
pai"a assegurar a cobrança do> credito.• do Banco. 

Em todo o caso o Banco não pod·Jrá tornar-se adjudica.
tario por um preço que exceda a 50 °/o do valor real que serviu 
de base para o emprestimo, obs3rvando-se o que a este respeito 
determina o art. 1°, § 11, n. 1, da L·) in. 2687 de 6 do Novembro 
de 1875. 

4. 0 Delibet•at• sobre as condições g-eraes dos contratos, admis
são dos pedidos do emprestimos, omissão. compra o vend~&de 
letras hypothecarias do Banco, adiantamentos sobre depoE ~>G\de 
obrigações de preferencia (debentures) ou de outros qu·les
quer tituios, ompt·estimo a contratar com ou sem hypotheca, 
despezas da administração, e tudo quanto disser respeito as 
operações do Banco. 

5. 0 Deliberar sebre as contas annuaes que têm de ser 
submettidas a assemblea geral, assim como á fixação do divi
dendo e finalmente sobre as propostas a fazer a assembléa, 
relativas ás modificações dos estatutos, á prolongação ou á disso
lução do Banco. 

6. 0 Nomear e demittir os empregados, inclusive o gerente. 
Art. 67. Os membros do conselho não contrahmn, no c:ter

cicio do suas funcções, obrigações pessoaes. 
Elles só respondem pela execução do seu mandato. 
Art. 68. O conselho director póde delegar todos ou parte 

dos seus poderes em um on muitos d:?s seus membros para 
nm mandato especial para objecto dererminado e por tempo 
limitado. 
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Art. (39. Compete ao presidente do Banco: 
1.• Apresentar a assembléa geral do> accionistas, em suas 

reuniões ordinarias e em nome do conselho, o relataria. annual 
das operações c estado do Banc.o. 

2. o Presidir ao conselho e á assembléa geral dos accionistas, 
ser orgão delles, regular seus trabalhos, executar e fazer exe
cutar fielmente estes estatutos, o regulamento interno, as de
liberações do conselho e da assqmbléa geral. 

3.• Convocar extraordinariamente o conselho sempre que 
julgar conveniente ou vil-o sobre quaesquer assumptos concer
nentes á administração do B,\nco. 

4.o Assignar os balancetes mensaes que s' publicarem, toda 
a correspondencia do Banco, letms hypotll.ecarias, escripturas, 
contratos e todos os documentos que importarem responsabili
dade ]Jara o Banco. 

5. o Representar o Banco em suas relações com terceiros 
ou em Juizo, sendo-lhe facultado para isso constituir manda
tarios. 

(i. 0 Dit·igir o inspeccionar a oscl'ipturação geral do B anca 
e todo o seu expediente ; propor a nomeação " demissão do todos 
os empregados, podendo su<peuder a est ·s si eulender esse 
acto necessario, dando disso parte ao conselho em sua primeira 
reunião, e marcar as fianças que o~ empregados devem prestar 
em razão do cargo quo oxercet·e111 no Banco. 

Art. 70. O e:rpediente diario das opr'rações do Banco fica a 
cargo do presidente e do gerente ; competindo-lho.> por isso : 

i .0 Determinar a taxa dos descontos, a dos emprestimos e 
a do dinheiro que se receber a pt·emio em conta c01·rente. 

2. 0 Estabelecer as condições o regras com que devem ser 
recebidos, cons~rvados ou retirados os depositas, nos Lermos do 
art. 13, § 16, n. 2, da Lei n. 1237 de 24 de Setembro de 1864. 

3. 0 Resolvnr sobre as demais operações de simples expe
diente que não necessitem de autorização do conselho director. 

Art. 71. Compete ao gerentQ apresentar ao conselho diroc
tor em cada uma das suas reuniões ordinarias, um reJa to rio das 
operações effectuadas no intervalio das serJsõos, acompanhado 
de todas as explicações que se tm·narem precis <S. 

Outrosim compete-lhe mais apresentar nas mesmas reuniões 
um Memorandum de todas as oper·ações commcttidas ao Banco 
e que necessitem de s8r autorizadas pelo conselho director. 

E mais assignar com o presidente as letras hypothecarias 
e do cambio 'fUe o Banco fizct· sobre as praças estrangeiras. 

Art. 72. O prcsident'l e o gerente receberão do Banco ho
norarios fixos, que serão ma.·cados pela a~sembléa gerai na 
sua primeira reunião. 

Art. 73. O vice-presidente e demais diroctores perceberão 
tambem cada um os honorarios quo lhes forem arbitrados pela 
assembléa geral na sua primeira reunião. 

Paragrapho unico. Esses honorarios serão pagos no fim de 
cada semestre. 
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TITULO VI 

COMMXSSÃO FISCAL 

Art. 74. Hwerá no Banco uma commissão fiscal permanente, 
composta de tres accionistas, eleitos tambem segundo o dispos
to no art. 61, d'entre os que possuirem 50 ou mais acções, os 
quaes exercerão o seu mandato por tres annos, rodendo s!Jr re
eleitos. 

Art. 75. Dando-se vaga em alguns dos Jogares de fiscaes, 
os restantes lhe nomearão substit•1to, que tenha a devida 
qualificação, tonrlo, porém, o qu•\ fck assim nomeado exnrcicio 
sómonte até á primeira reunião or linaria d:t as-<<'rnblrh gor.tl, 
que então pre0ncherá definitivamrmte o dito logar. 

Art. 76. Todos os :mnos até ao dia 20 de Julho s0rão entre
gues á commissão fi . .;cal cópias exactas do balanço e de quaos
<Juer contas que tenham de ser apres•mtadas á assembléa geral, 
para quo a mesma commissão as examine e nm srm relatorio 
dê sobre tudo parecer, quo concluirá propondo á assembléa 
geral a approvação ou não das contas annuaos. 

O parecer da commissão fiscal será entregue ao presidente 
do Banco até ao db 31 rio mesmo mez de Julho, afim de quo 
possa ser impresso o annexo ao roiatorio do conselho. 

Art. 77. Para os ne·~essarios exames serão franqueados á 
commissão fiscal todos os livros da escripturação geral do 
Banco, e os respectivos empregados darão á mesma commissão 
todos os esclarecimentos •1ne ella exigir e delles dependerem. 

Si no processo do exame a mesma commi~siío julgar neces
sario ouvir o conselho a respeito do qualrjuer objecto, solicitará 
a este opportuna conferencia para tal fim, na qual todas as 
explicações e eHclarr'cimentos lhe serão dados, de modo a 
habilitai-a a r<ldigir o seu parecer com toda a clareza e pro
cisão. 

Art. 78. A commissão fiscal assistirá ás reuniões do conse
lho director, com voto consultivo. 

Paragrapho unico. Os membros da commissão fiscal quo 
assistirem ás reuniões do conselho terão direito a um honorario, 
que ser-lhes-ha marcado pola assembléa geral em suas reu
niões ordinarias. 

TITULO VII 

DAS CONDIÇÕES DOS EMPRESTXMOS 

Art. 79. O Banco não emittirá letras hypothecarias senão 
sobre primeira hypotheca, cedida ou subrogada nos termos do 
art. 38 destes estatutos. 
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Art. 80. O Banco não emprestad. sobre hypotheca : 
1. o De theatros. 
2. • De minas e pedreiras . 
3. o De immoveis indivisos, si a hypotheca não fô1· esta

belecida sobre a totalidade deste~ immoveis, com o consen
timento unanime de todos os co-proprietarios. 

4.o De predios cujo usufructo se ache separado do direito de 
pr@priedade, salvo o consentimento expr;)sso do pt•oprietario 
e do usufructua.rio. 

Art. 81 . Os edificios occupados por fabricas serão aceitos 
em hypothect, apenas em razão de seu valor, independente 
de sua a.pplicação industrial. . 

Art. 82. Em nenhum caso o Banco recebet·á em hypotheca 
immoveis cujo rendimento não fót• superior á annuidarle pela. 
qual tem de ficar obrigado o mutuario. 

Art. 83. O Banco não Qmprestarâ men1s de dous nem mais 
de duzentos contoq sobre hypotheca de cada um dos immoveis. 

Todavia e permittido aos pequenos lavradores reunirem-se 
para fazf)r um omprestimo collectivo, hypothecando oollocti
vamente os SIJUS immoveis. (Art. 25 da Lei n. 3471 de 3 de 
Junho do 1865.) . 

Art. 84. As propriedades urbanas hypothecadas ao Banco 
serão devidamente seguras pelo Banco, si já não o estiverem 
:í. custa dos mutuarios , carregando-se-lhes na a.nnuidade o 
premio do seguro. 

Art. 85. No caso de incendio ou oul!'O qualtJUer sinistro que 
damnifi<JUC a pt·oprietlade, o Banco roceoerá do segurador a 
competente indcmnização ou o valot· total do seg-uro, reten
do a importancia em seu pod()r, como garantia, até 'l'le o pt·e
dio seja reparado ou reedificado. 

Paragrapho unico. Fica. estabelecido o prazo de um anno 
para os rep1ros ou renovação dos predios incendiados ou damni
ficados. 

Art. 86. Reparado ou reedificado o predio no prazo e~ta
belecido ou antes delle, si o Banco julgar em condi~ões de 
continuar como garantia do empr0stimo, entregará ae> mu
tnario a import.ancia que recebeu, deeluzida da annuielade 
relativa ao ann J da recdific·1ção. 

Paragrapho unico. Si porám não estiver em conelições de 
ser aceito, ou si no fim elo prazo não estiver reedificado, ou 
ainda si á vista de provas o Banco ad!iuirir a certeza ele •rue o 
mutuario não faz a reedificação, em qual·juer destes casos, 
o Banco rleduzir{t da importancia rotiàa em seu poder o saldo 
que lhe estiver -a dever o mutuario, restituindo-lhe '1ualquer 
dílferença que houver a seu favor. 

O embolso assim feito será considerado como pagamento an
tecipado. 

Art. fn. O Banco fica com o direito de exigir o embolso do 
seu capital antes do prazo do contrato, com a indemnização 
de 5°/o : 

f. o Si o mutuario dentro do prazo de um mez não denunaiar-
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á sociedade a alienação total ou parcial que tenha feito do 
immovel hypothecado ; 

z.o Si igualmente e no mesmo prazo não <lenunciar á 
sociedade as deteriorações, que o immovel solfrer, assim corno 
todas as faltas que lhll diminuam o valor, )Jerturhem a posse 
delle 0u ponham em duvida o seu direito d) proprieda<le; 

3.o Si tiver occuit&.do á sociedade factos por dia conhecidos 
quo produzam a deprr>ciação do immovel e que extiw~uam ou 
tornem duvidoso o direito do <levedo•· ~obr<' os immovPis hypo
thecados. (Art. 7", §§ f o, 2" e 3o do D ·ereto n. :1471 de 
3 de Junho de 1865.) 

Art. 88. As avaliações do> immoveis quer rnrars l'Omo 
urbanos, rara se:·em admitti·los no Banco em c:·ar:mtia do 
emprestimos hypothemrios. son1o fl'ilas JH'lo" peritos do B:m
co, tomando po1• base, alóm <lo outras in<li,·a.;iil's. :\ rt•ntb 
liquida. do immov4ll o o seu valor venal. 

Art. 89. Quando a propriedade für !'•'conhecida regnhr e a 
garantia suffiri?IltA, o conselho dir<'ctor determinar,i a impor
tancia do <'mprestimo a ellt'Clunr, dPventlo, depois de aceitas 
as condições pelo proponente, ser assic;nado por Psto nm 
contrato condicional, com o fim de garantir ao Banco o 
direito do prioridade na hypotheca. 

Art. 90. Os proponentes de operaçõ •s hypotheen.rias deve
rão apresentar eonjunctamnnt•l rom as suas propostas, todos 
os t.itulos que provem a propriedade do immovel, contmtos de 
qualquer esp•lcie que o gravem e todas as informações <[Ue 
sejam nece~sarias para o completo eonhecim.ento das condições 
em que SI) acha o immovel o!ferecirlo em hypothccn.. 

Paragrapho unico. Todas as desp<lzas e desembolsos neces
sarios para acquisiçiro de docnm•mtos de qualquer especie, 
que tenham de a~ompanhar os pedidos de empre;t;mos, serão 
pllr conta dos proprietarios ou proponentes, mesmo no ca~o 
de não ser effectuado o emprestimo, e bem assim as que Sd 

fizerem com o cancellamento das hypothecas. 

TITULO Vlll 

DOS DIVIDENUOS E FUNDO DE RESERVA 

Art. 91. Todos os semestres do producto liqui<:lo da re
c,eita do Banco, depois de pago um dividendo de 9 °/0 do capital 
realizado, se deduzirão 20 °/0 para o fundo de reserva. 

Si houver ainda excedente naquelle producto, poderá o 
dividendo ser elevado a 12 oj0 , r0vertendo o resto para o 
mesmo fundo de reserva. 

Entretante, o conselho director, si entender conveniente, 
poderá applicar os 3 °/o do accrescimo do dividendo na forma
ção de reservas facultativas, fazendo apenas a distribur~ pelos 
accionistas do dividendo de ~ o/o. 
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Art. U2. Não se distribuirá dividondo emquanto se der· 
desfalque no capital r,•aliz:too. 

Art. 93. O fundo de reserva oorigatorio é exclusivamente 
destinado a fazer face á'" perd ts de capital social, podendo ser 
empregado no todo ou em parte em títulos da divida puolica 
interna ou externa do ImperirJ. 

Art. 94. O anno bancario d••corr0 do i do Janeiro a 31 do 
Dozernor.>, devendo portanto os dividendos seme.-;traos ser 
pagos no.; pl'imoiros 15 dias do Janeiro e Julho de cada anno. 

Art. \J5. Os dividendos niil reclamados dentro d >S einoo 
annoH, a conttr da datt do pagamento, reverterão em be
neficio das reservas facultativas do Banco. 

Art. 96. Si om qualquer semestre os lucras liquidos não 
bastarem para se fazer o diridondo n:·, razão do O 0 /o retirar
se-ha do fundo do reserva o 11tn fut· necessario para comple
el-o. 

Art. 97. As reservas facultativas t•Jrão a applicação que 
o conselho director resolver. 

TITULO IX 

DISPOSIÇÕES flERAF.S E TRAN.'<I !'ORlAS 

Art. 08. Dentt·o do prazo fixado nas I"egnlamentos drJ Go
verw' será pnblicado e remeltid'' ao mesmo Governo o balan
cete das operar;ões do B:mc' no mez antecedeuto. 

Art. 99. O Banco fica ~ujeito á' disposições da Lei n. 10R3 
de 22 de Agosto de 1860, o ás do Decreto n. 2711 do HJ do 
Dezembro do mesmo anno, na parte que lhe ft'Jr applicavel. 

Art. 100. O conselho procut·ar.í. sempre ultimar por meio 
de arbitro.~ as contestações quo se possam suscitar na g"stão 
dos negocias do Banco. 

Art. 101. O conselho fica autorizado para requerer dos 
podere> politico:l do E.;tado quaes111I0r modidas qn() julgar 
convenientes para credito, seguranç:t " pro;peridade do esta
bele0imento, e particularment! para que as acções ou fundos 
existentes no Banco, pert"ncentes a estrangeiros, sejam, 
mesmo no ea-o de guet•r;t, inviolaveis como as dos nacio
naes. 

Art. 102. Os bens movr;is, semoventes, ou de raiz, que o 
Banco houver de seus drwedores, por meios conciliatorios ou 
judiciaes, s •rão vendido'l no menor prazo possível. 

Art. 103. O Banco poderá pos>uir edificios pl'oprios para 
o Mu estabelecimento. 

Art. 104. A liquidação do Banco, antes ou depois de findo o 
prazo de sua existencia, se ürá de conformidade com o que 
resolver a assembléa geral ~e seus accionistas sob proposta 
do conselho. 
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Art. i05. O conselho fica autorizado para demandar o 
ser demandado, o para exercer livre e g''ral administra
ção o plenos poderns nos quae> devem, sem rP-sorva alguma, 
considet·ar-so comrH·ehondidos o outorgaolos todos, mostno os 
poderes em causa pt•opria. 

Art. i06. Os membros do conselho o gorentc são responsa
vois pdos abusos que praticarem no oxorcicio •le sua~ func
ções, bem como torlos os empregados <lo Banco. 

Art. 107. Todo o accionista quo ausentat·-se pôtlo cleposilat• 
no Banco as aeções de quo for ·proprietario, p:u·a o fim dn lhn 
serem romcttidos pat'<t onde detorminar os dividendos rospo
ctivo-<, livres de commissão. 

Art. i08. O J:anco ontcllllct·-se-ha com as companhias de 
seguro sobre as condições '[HC dw.-em reger o seguro dos 
immoveis c elas met·c tdorias oll"er,,ci•bs ao Ban<'o co•no hy
potheca ou penhor •lo cmpre-timos. 

Emquanto não houv'r no paiz companhias de seguro agri
cob. de toda a respeitabilidade, o Banco poderá exigir para as 
operações de <JUO trata o § 9° do art. i o da Lei n. 2687 de 
6 de Novembro cJ,, 1875, a responsabili•latlc de tol'coiro.-<, para 
melhor garantia da operação. 

Art.. 109. O •·onselho direcbr fic:t autorizado a pagar a Fl'an
cisco de Paula Mayrink todas as de,pezas quo tem feito como 
fun<lador do Ban<'o e b'm as~im uma indemnizaçilo pelo seu 
trabalho, a <[U:tl sod arbitl':l<h pela as.,e.uhlé:t gnt·al na sua 
primeira r •união. 

Art. HU. O fundador do Banco, Fmncisco d" Paula May
rink, fica invnsti lo dos poderes precisos pat'<l solieit:tr do 
(;ovcrno Imperi <l a approvação deste> OHtatutos, c ae itat· as 
modificações c alterações que o mesm, Governo entond:t ne•·os
sarias : o mais para reqn"r•·r[ ao mesmo Governo c aos 
poderns ,[o Estado quo ·sejam extensivos n.o Banco to<los os 
favores que for •m c:>nc"di<los ,;, instituição do credito raal no 
paiz, quer em reltção :'t garantia de juros para as emissões, 
si for confirma· la, qu"r a de outros quaesquer favores que o 
Parlamento v !lar em substituição aquella garantia, uma vez 
roconsid <rada a Lei n. 2687 de. 6 do Novnmbro de 1875. 

Art. 111. Os e~tatntos serão reformados no sentido do r~da
ptar as suas disposições ao pensamento e dictames da lei que 
para o dito fim fôr vota la. 

Art. 112. 8i o Governo ontonrler conveniente para melhor 
fiscalis:tr as operaçõoR do Banco, :linda que nã0 te<tha a ga
t•antia do Estado, poderá notuear, como d'<tormina o § 5° do 
art. 1" da Lei n. 2687 do 6 de Novcmb,·o do 1875, um dos lltem
bros da ad.uinistr·aç:t<J na Europa e um de cada uma •la: caixas 
filiaos ou a•:encias. 

A1·t. 113. Todos os casos omissos ne't"s estatutos s<~rão re
gul:ldos pelas leis que regerem a 11w.terh. 

Art. 114. A i• d•rectoria do Ha~tco, com mrtndato do cinco 
annns, sera nomeada pela assembléa g-eral na sua primcir,t 
reunião El bem assim a c:1mmissão fiscal. 
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A1·t. 115. O grH·ente do Banco é o seu fundador Fr.mciscode 
Prmln 1\f ,yrink, que nãn poderá ser demittido senão nos casos 
provados de dólo, fraude ou negligencia culposa. 

Par.tgrapho uni co. Na sua falt t ou impodirnen to o conselho 
director Ih • nonwar:í. quem o substitu1. 

Rio dr, Janeiro, 31 de A!josto de 1881.- F. P. llf ayrinh. 

DECRETO N. 8650 - nm 24 DE AGo,Ho DE 1882 

Concotio permissão a .Josó Luiz do Va~r.oncollos Parada o Souza, p;Ha O'< piorar 
forro e outros mincracs ,,a P!o\·iuda do Hill de .bueiro. 

At tendendo ao '1 uo 1\le roq uereu José Luiz de V<ISConccllos 
Parada e Souza, Hei por bem Conceder-lhe permissão p tra 
explorar· forro, on:s:ofre e outro~ mineraes, ''m terras rle sua 
propt·iodade, sitas na freg-u· zia do Santo Antonio do Rio Bo
nito, na comarca do Valença, da Provincia do Rio rh .Janoit·o, 
mediante as clausulas que com este baixam, assignadas JlOI' 

Andi·,~ Ang-usto do Padua Floni'Y, rio 1\Jert Conselho, 1\Iinistro e 
Secretario de Estado dos Negocios da ~\·~·ricultura, Commercio 
e Obras Publicas, que assi;u o tenha ontondid 1 e faça oxecntar. 
Palacio do Rio do Janei;·o em 24 rlo Agosto de 1882, 61• 
da Indeprmdencia e do Irnper:o. 

Com a ruLJ'ica do Sua 1\lagestadc o ImpJrador. 

And1·d Augusto de P,tdua Fleury. 

Clausulas a que se rerere o I)ec•·•~lo n. so;;;o 
desl.:t cinta 

Fica concedido a José Luiz do Vascoucellcs Parada c Souza 
o prazo de dous annos, contado <hsta data, para, sem prcjuizo 
dos direitos de terc•)iro, fazer explorações ou investigações para 
dr'scobrimento de minas de ferro, enxofre e outros mineraes, 
em terras de sua propl'iedade, sitas na freguezi:t de Santo 
Antonio do Rio Bonito na comarca de Valonça, da Província do 
Rio de Janeiro. 

Dentro do mesmo prazo, o conce~sionario deverá apresentar 
na Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Com-
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mercio o Obras Publicas, plantas geologica e topographica dos 
terrenos explorados, indicando nellas as matrizes das minas 
que tiver descoberto. 

A esta~ phntas acomp lllharão amostt·a.,q o minucioRà des
cripção da possança das minas, dos tert"4lnos nccessarios para 
a lavra das minas, com declaração dos nomfls dos respectivos 
proprietario;, dos cdificios nelles exist0ntes e do uso ou em
prego a que são destinados; e finalmente dos meios apropriados 
para o transp::>rte dos productos das minas para OR m0rcados. 

li 

Os trabalhos de invcstiga<;ão o e:~:plora<;f.:o pat·., o descobri
m•mto de minas. podo6io ser feitos por I[IHtlttllm' tlos IIIOtlos 
rcco~umendados pela Sl'.Íenci:\. 

Nos terrenos possuídos, porém, as ~oudagen,, cavaiil, poços 
ou galerias, não serão feitos sem autorização oscripta dos 
propl'ietal'ios que, si for ne."ada, podet·á ser supprida pelo Pre
sidente da província, m·>dianle fiança id:mea prestada pelo 
concessionario, quo respond 'l':Í. por todos os prejuizos, perdas 
e daumos qurl os mesmos trabalhos causa1•em aos pt·oprietal'ios. 

Antes da concessão do supprimento da licença, o Presidente 
da província mandará, por edit tos, intimar os proprietarios 
para, dentro de prazo razownl por elle fixado, :-.presentarem 
os motivos de sua opposição e requot·orom a bem do seu 
.fireito .. 

Ill 

O Presidente dct província conc~derá ou nr•gará o suppri
mento requerido á vista da~ razões exp··ndidas pelos l'ropl'ie
tarios, ou :i revelia dnstes, declarando os fundamentos de sua 
dec.i~ão, da qual pode;·ão os in.tercssàdos recor_ret· pat·a o l\linis
terw da Agrteultura, Commercw e Obras Pubhcas. 

Este recurso, porém, não terá elfeito suspcnsiYo. 

IV 

Deliberada a concessão do supprimento da lic•nça, proceder
so-ha immedialamento á avaliaçllo d·)S prejuiz•;s prova v eis pelos 
trabalhos de exploração ou investigação, afim de orçar-se a 
importancia da fiança de r1ue t~ata a clausula 2", pat•a tornar 
olfectiva a inrlcmnizaçiio. Esta avaliação s·•rã foita ror arhi
tros nomeados um pelo proprietario n um p••lo conc"ssionario, 
os quaes principiarão pot· accordarcm no terceiro nrbitt•o para a 
deci8ão, no caso de não concordat·em no logal' rtne hmti'CI•om 
de dar. Si os dous arbitros não conseguirr•m accôrdo acerca 
do terceiro, wl'á "ste nomea lo pelo .Iuiz de Direito. 

Pr :fe:·ido o I ntdo. o •·oncessionar!o s•~rá ob~j;aili.a p.r.cs.tar 
fi~tr~çt.i•lonoa, dentro •io JH'a?.' d<J oito dias:,s1lí P~Pt'l·rJç 1 1 et·det · . 
o dtreth do fazet· explomçõos no terre~o d(\ ~/.t,,I ~IÍ t~:lthfl.' (' l,. 

/ 0 . .. .. r>· ~ 
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v 

O conc~ssionario fica bmiJem obrigado a indemnizar os pre
juízos ou damnos que os trabalhos da exploração causarem :is 
propriedadns adjacentes aos Jogares om •tue ell·~s forem nxe
c Lttados ; e bem assim a re <tabelec•·r, ,[ sua custa, o curso 
n:\tural elas agu~s, que desviar do s<'n leito P'Jr caus' dos 
mesmos tl':lbalhos. Si o desvio dessas aguas prejudicar a 
terceiro, devorá solicitar pt•évhmente deste o necessa1•io con
sentimento quo, sende negado, poderá ser supprido na fórma 
est:J.belecida na clausula 4. a 

VI 

Si dos trabalhos de e~ploração resultar formação de pan
tauos que possam prejudicar a saude dos mOJ·adores da cir
cumvizinhança, o eoncessionario seri obrigado a deseccar os 
terr·enos alagados, restituindo-os a seu antigo estado. 

YII 

Não terão logar as exploraçõ,~s ou pesquizas de minas por 
meio de poços e galerias: 

1.0 Sobre edificios e a 15 miHrcs de sua circumferencia, 
salvo nesta ultima hypothese, com consentimento expresso e 
por esc!·ipt'l do proprietario, não prJ:lendo ser suppri~o este 
consentimento ; 

2. 0 Nos c:~minhos, estradas e canaes publicos e a 10 metros 
de suas margens ; 

3.• Nas povoações. 

VIII 

Sati"fnitas as clausulas deste decreto, o concessionario terá 
direito de lavrar as minas <[Ue descobrir de accàrdo com as 
clausulas que s~rão opportunament" estalJelecidas, si provar 
que po;sue as faculda,les precisas para, por si ou por com
panhia que incorporar, cffectuar os trabalhos da mineraç:1o, 
segundo o exigir a posl!:ança das minas. 

Si a lavr·a destas for concedida a outro, o concessionat·io 
actual torá direito, como descobridor, a um premio fixa lo pelo 
Governo, rle accôr·do com a importancia das minas, e que será 
pago por aquelle a quem forem concedidas. 

Pa!a.cio do Rio de Janeiro em 24 de Agosto de 1882.-Andre 
Augusto de Padua Fleury. · 
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DECRETO N. 8:351 -DE 24 DE AGOSTO m~ 1882 

Promulga o .. ~r_a~ado de a~izado, comlllcrcio e navegação eolchrado entre o 

llrazil o a f.hina '''" 3 tio Ouluhro tlc 18~1. 

T,;ndo-se concluidu e assignado na cidade de Tien-tsin, aos 
3 dias do mez de Outubro do anno proximo pas<ado, entre 
o Brazil e a China, um tratado de amizade, commercio e Have
gação, o tondo sido esse tratado mutuamente ratificado, 
trocando-se as ratificações em Shanghai nc dia 3 de Junho do 
corrente anno, Hei por bem que s<~a observ.tdo c cumprido tão 
inteiramente como nelle se contém. 

Lourenço Cavalcanti <le Albuquerque, rio Meu Conselho, Mi
nistro e Sccrebrio de Estado dos Ne:,ocio~ E·il.rangeiros, 
as>im o tenha entendido e faça <'X•lc:nbtr, expedindo os despa· 
chos neces~arios. Palacio do Rio df1 Janeiro em 24 de A gosto 
de 1882, 61° da IndependeHcia o do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\1agestade o Imperador. 

L. Cavalcanti de Albuquerque. 

Nós Dom Pedro Segundo, por Graça de Deus e Unanime 
Acclamação dos Povos Imperador Constitucional e Deftlnsor 
Perpetuo ·do Brazil, etc. FazP.mos saber a todos os que a 
presente Carta d 1 approvação, confirmação e ratificação vit·em, 
que no dia 3 de Outubro do anuo proximo passado se con
cluiu e assignou na cidade de Ticn-tsin entro Nós e Sua Ma· 
gestade o Imperador da China, pelos respectivos plenipoten
ciarios munidos dos competentes pl 'nos poderes, um tratado 
de amizade, commercio e navegação do teor seguinte : 

Tratado de amizade. ctnnmercio e na,;egaçii.o 
entre o I1nper•lo do Drazil e o In-.perio dn 
Chlnn 

Sua Magestado o Imperador do llrazil e Sua Magestade o 
Imperador da China, desejando sinceramentrJ affirrnar seus 
mutuos sentimentos de amizade e concordia, e estabelecet· 
relações de utilidade reciproca entre os dons imperios, resol· 
veram concluir U!ll tratado do amizade, commercio e navega
ção, e nomearam, p:tra esse fim, por s'us Plcnipotenciarios, a 
saber: 

Sua Magestade o Imperador do Brazil, o Senhor Eduat•do 
Calla.do, moço fid.alg-o da sua imperial casa, cavalleiro da 
ordem c!a Rosa, e da imperial ordem de Medjidié da Turquia, 
seu enviado extraordinario o ministro plenipotenciario em 
missão especial na China ; 
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E Sua. l\Iagestade o Imperador da China., a Li, ministro ple
nipoteHciario, commissu·io impo!'ial, grande preceptor do 
herdeiro prcsumptivo, primeiro grande secretario de estado, 
presidente do ministerio da gu•)rra, governador geral da pro
víncia de Tchc-li, c conde Sou-ye de primeira classe, com o 
grau Ki-tou-yu hereditario ; 

Os qu tos, depois de haverem trocado os seus plenos poderes, 
qu•) foram achados em boa e devida fórma, convinram nos 
artigos seguintes : 

Art. I. Haverà paz perpetua c amizade constante entre o 
lmpel'io do Brazil e o lmpci·io d:t China, bem como entl'c os 
seus !'l)spectivos subditos. Estes poderão ir livl'<Jmente de um 
para o outro Estado das duns altas )'artes contratantes o ahi 
residir. Em cath unt dos dous paizes obterão plena e inteira 
protecção para ~uas pessoas, familins o bens, e gozar:1o de 
todos os direito>, vant3gens e fraw1uezas c·mc didos aos sub
ditos da nação mais favorecida. 

Art. 2. Afim d' facilit.1tr para. o futuro as relações entre 
os dous Estados, Sua l\Iag.•stado o l"lJ"'rarlor do l:lrazil t"r:i 
a. ftculdaile, si o juka.r convoni"nte, rle acr·nditar um agente 
diplomatico junto á cõrte de Pekin, e Sua 1\bgQstade o Impe
rador d,, China poder[L igualmente acredit>~.r um a·;·ente 
diplomatico junto a Cõrte do ltio de .Janeiro. 

Os agente:; di plomaticos de cacla uma das altas p~rtes 
contratantes poderão, c• m HWB famílias e as passo <S de seu 
sequito, rel!idir na c:~pital <I 1 outra ou visital-a tompor.:ria
mente conforme o desejo dos respectivos govemos. 

Os agentes diplomatico; de eada uma das alta~ partes 
contratantes gozarão, em suas respectivas residencias, de todas 
as pr•orogativa', isenções, immuuidades e privileg-ies concedi
dos aos agent<Js diplomaticos da mesma cat'!g-oria da. naç:1o 
mais f>~. vorecida.. 

Art. 3. Cada um:L d,:ts alt.a; partes contratantes poderá 
Il'lmear pa1·a os portos o cidades da outra, "bertos ao commer
cio, onde seus interesses o exigirem, um consul gera i, consu
les, vicn-consulos e agr•ntes consnlnrcs. 

Estes não entrarão no ex••z·,·icio do su:1.s funcções antes ile 
ha.vcr·om recebido o e.x:equn.tm· do governo do p 1iz ond' tenham 
de residir, que o dará gt·atu; lamente. 

Para e:s:erc·•r as funcçõe.'l ch consul, não poderão ser no
meados comrn ·rciantes. Os consn lcs dc\'et•iio ser verdadúros 
funccionarios. c, como bcs, scr·-lhcs-há vedado commerciar. 

Nos partos o cil!ndes do uma das nltas partes con tmtantes 
em que nito houver cons•ll, serã facult 1do encnrregat· o consul 
de uma outr·a nação de e,e,·cer· !:los funcçõe.~, comtanto r1uc não 
seja commerciante. 

Na falta de consul, as autoridade' loeaes proverão r1unnto 
aos meios de asse.~·upar aos suhc!itos doA dons Estados os bene
ficios do prosl)nto tmtad:J. 

Os consules ,Jas :~!tas p:u·t.e< contr•atantos g-oz"t':lo de to. la> as 
attrib~Iiçõos, i:nmnnid;ulos, isc·tções e pridl,•gios d•J que 
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gozarem os consules da naçãGI mais favorecida em cada um dos 
dous Estados. 

Os consules não deverão sustentar pretenções dos subdito 
dos respectivos paizes vexatorias ou otf<msivas ás autoridades 
e habitantes da localidade. 

Ao consul flUe se conduzir de modo offensivo ás leis do paiz 
em que rosidit·, poderá set• retirado o exequatur, conforme o 
uso geral. 

Art. 4. Os subditos brazileiros poderão ir ao interior da Chi
na e ahi viajar, com a condição de se acharem munidos de um 
passaporte, que lhes sera passado, a p )dido do consul, I''Ylo 
Cao-t'ai da alfand"ga. 

Est'l pass·1porte, que será r<ldigido em portuguez e em chim, 
t\lrá do ser apresentado ás autoridades dos lagares de pas
sagem, sempre fJUI.) estas o exigirem, c d•,verá ser devohido 
no regresso do viajante. 

Nenhuma difficuldade será posta ao aluguel, por parte dos 
viajantes, de homens, vehiculos, embarcações, etc., quo neced
aitem para o trànsporte de suas bagagens. 

Si acontecer que algum viaj mte não se ache munido de 
passaporte em regra, ou commetta qualqu 'r acto illegal, de
verá ser condu1.ido ao consul mais proximo para que este 
providencie. As autoridades locaes, em tal caso, só poderão 
deter o vi1jante e não deverão insultai-o e nem infligir
lhe máos t1·atos. 

Os subclitos brazileirÓs poderão afastar-se dos portos aber
tos, sem que lhes seja necessario munirem-se de passaporte, 
até uma distancia de 100 li o por prazo que não •'xceda de 
cinco dias. 

As estipulações precedentes não terào applicação ás tripo
lações dos naviol!l, que ficarão sujeitas, qnando em terra, aos 
regul tmcntos estabelecidos, de commum accôrdo, entre os 
consules e as autoridades locae>. 

Os subditos chinez~Js terão a liberd~de de vi~jar por todo o 
territorio do Brazil, emquanto ahi so conduzirem p~cifi"a
mente e não infringirem a~ leis e regulamentos do paiz. 

Art. ü. Os subdiLos brazileiro> poderão tl'ansitar com suas 
mercadorial!l e commerciar por todos os portos e loga·res da 
China onde tenham a faculdade de commcrciar os subditos de 
todas as outras nações. · 

Os subditos chinczes poderão igualmente transitar e com
morciar por todo o territorio do Br.1zil, a par dos subditos de 
tod•1s as outras nações. 

Fica entendido que si, de hoje em diante, uma das altu 
partes contratantes conceder, de seu livre arbítrio, a qual
quer outra nação, vantagens submettidas a condiçõGs cspe
ciaes, a outra alta parte não poderá partiripar de taes vant.i\
gens, s:mão accodendo ás condições que lhes sejam inherentes, 
ou a outras equivalentes, estipuladns d' commum accôrdo. 

Art. 6. Os subditos o navios merc~ntes fh cada uma <bs 
duas altas partos contratantes ficarão sujei tos,. nos f'Ol'ios 

rODBR El~CUrJVO 181!2 T. 11.- f4 
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;! b''rtos da outra, aos regulamon tos commcrciaes actualmente 
.. m vigor para todas as outras nações, ou que possam vigorar 
p:u·a o futuro. 

Os subditos dos dons Estados não serão obrigados a pagar 
dil'oito do importação o exportação mais elnvados do que os que 
ptt.gam o' :subditos da nação mais favorecida. 

_\rt. 7. Os navios de :-;·ucrra do cada um dos dons Estados 
.-<!rão admittidos nm todos os portos do outro, ond" a nntrada sejl\ 
o.t pnssa vir a sor franqu,·ada aos navios de guerra do 
Lo•las as outras nações, e serão tratados no mosmo pé qun os da 
11:-tção mais favorecida. 

Esses nnvios deverão encontrar toda a facilidade para a 
c,,mpra de viveres, carv<lo, de., b0m como para fazer''ll1 :-~gu1da 
<! ofiectuarom os concertos l!r; ~~uo possam carecer. 

Outrosim, serão isentos do p:1gar direitos de toda e qtlalquer 
natureza, tanto a entrada como li sahida dos portos . 
. Os commandantes dos navios de guerra brazileiros, na China, 

tmktrão em pó de igualda:le com as autoridades Iocaes . 
. \rt. 8. Os navios mercantes de cada um dos dous Estados 

!Jllrlorão fJ·equentar os portos do outro abertos ao commercio ou 
<{11'' possam abrir-se para o futuro e ahi transportar mercadorias, 
'l 8erão, a todos os respeitos, lratados como os nav.im mercantes 
de todas as outras naçõc•s. 

Os navios mercantes doca la um dos dons E~tados qae tiverem 
:.t•?cidentes no mar, na proximidade das costas do out•·o, e for1•m 
eompellidos a procurar abl'igo em um porto 'Jualquer, deverão 
encontrar, da parte das autol'idades locaes, toda a assistencia 
e o auxilio que estas est"jam no caso de prestar. 

As mercadorias salvas não serão sujeitas ao pagamento de 
,Jireitos, i!alvo si tiverem de ser vendidas. 

Os navios nestas circumstancias s0rão ti·atados como os de 
todas as outras nações em casos identicos. 

Art. 9. Os brazileiros, na China, que tiverem qualquer 
motivo de queixa contra algum chim, deverão dirigir-se ao 
consul brazileiro, o qu:d, depois de informar-se do assumpto 
da contestação, procurará conciliai-os. 

Do mesmo modo, si algum chim tiv8r motivo de queixa contra 
algum brazileiro, na .China, o consul brazileiro deverá ouvil-o 
e esforçar-se p0r fazel-os chegar a um accôrdo amiga.vel. 

Si o consul não conseguir accommodar as partes, a contesta
ção deve1•á ser julgada, com toda equidadc, unicamente pela. 
:mtoridade de quem depender o accusado, ~em considerar si o 
•jueixoso é brazileiro ou chim. 

Art. 10. Os subditos brazil,,iros, na China, que commetterem 
algum crime contra subditos chinezes serão presos pelas auto
ridades consulares e punidos segundo as lei> do Brazil e por 
'Juem ellas o determinarem. 

Os subditos chinezes que se tornarem culpados de algum acto 
criminoso coBtra subditos brazileiros, na China, serão presos 
e punidos pelas autoridades chinezas, de conformidade com as 
leis da China. 
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Em regra geral, todo o processo, civel ou criminal, entre 
subditos dos dous Estados, na China, não deverá ser julgado 
senão de conformidacle com as leis e pelas autoridades d~t nação 
a que pertencer o réo ou accusado. 

As altas partes contratantes não ficam obrigadas ao reem
bolso das qu11.ntias I"oubadas ou devidas pol' subditos de uma 
aos da outra. Nos casos de roubo, se procederá segundo as leis 
do paiz a que pertencei" o criminoso; o nos de divida, as auto
ridades do paiz do devedor farão o que estiver ao seu alcance 
para que o dovedol' satisfaça o seu compromisso. 

Si, na China, quaesquor subditos chinezes, autores ou com
plicas em um crime, homizia1•nm-se nas reúdencias, nos 
armazena ou a bor,!o dos navios mercantes de um subàito 
brazileiro, a autoridade chineza informará do facto a autoridade 
consular brazileira e amh:1.s Jii.Omearão agentes para, de 
concerto, etfectuarem a captura dos criminosos, os •1uacs n>to 
poderão ser protegidos nem occnltados. 

Art. 11. Todas as contestações· de direitos, quer de pessoa, 
quer do propriedade, que se possam suscitar entre subditos 
brazileiros na China, dependerão unicamente da jurisdicção 
das autoridãdes brazileiras. Os processos entre subditos bra
ziloiros e outres estrangeiros, na China, dependerão unicamente 
das autoridades de seus paizes. 

Si algum subdito chinez achar-se envolvido nestes processos, 
dever-se-ha proceder de conformidade com os dous artigos pro
cod•mtes. 

Si, para o futuro, o governo da China julgar conveniente 
estabelecer, de accôrdo com as potencias estrangeiras, um 
codigo unico par~t regular a materia de jurisdicção relativa 
aos subditos estrangeiros na China, o Elrazil devorá igual
IRente tomar parte nesse accôrdo. 

Art. 12. Si acontecer que gnnte de bm·do dos navios de 
cada uma das altas partes contrat:mtes, qualquer que seja sua 
condição, saltando em terra, em um porto aberto da outra, ahi 
promova disturbios, os culpados serão punidos de conformidade 
com ps usos estabelecidos para casos semelhantes em cada um 
dos dous paizes. 

Quanto aos processos por casos de abalroamento entre navios 
dos dous Estados, nas aguas da China, Eerão julgados pelas 
autoridacles do accusado, de conformidade com os regulamen
tos em vigor para os casos de abalroamento entre navios de 
todas as nações. 

Si o queixoso não conformar-se com a sentença, as a~o~.torida
des de quem este dependa terão a faculdade de dirigir-se offi
cialmente ás aut9ridades das quaes depender o accus:tde, para 
que estas revejam o processo, e pronunciem definitivamente 
com toda equidade. 

Art. 13. Os subditos chinezes no Brazil terão livre acce8Bo. 
aos tribuna.es de justiça do paiz, para defesa de seus justos· 
direitos, e, a esse respeito, gozarão dos mesmos direitos & 

privilegias que os brazileiros e os subditos da nação mais: 
favorecida. 
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Art. 14. As duas altas partes contratant•Js convêm em pro· 
hibir aos subditos de cada uma dellas que importem opio nos 
portos habilitados da outra e o transportem de porto a porto, 
tanto por conta propda como por conta de cidadãos ou subdi
tos de terceira nação c não só em navios p~rtencentes a subdi· 
tos àe ambas as parte~ contt•atantos, mas lambem em navios 
portencentes a cidadãos ou subditos de terceira nação. 

Convêm, outro'lim, as duas altas partes contratantes em 
prohibir a seus respectivos subditos o commercio do opio, nos 
portos habilitados da outra. 

A clausula da nação mai~ favorecida ni'io poderá ser mvo
cada contrl\ as disposições dos t,~ artigo. 

Art. 15. O prtls'mte tr,ttado foi redi:;ido nas tres !inguas 
portugueza, chineza e franceza. Em cada um:t d•Jstas tres 
linguas escreveram-se quatro exemplàr<Js; as traducções foram 
comparadas, acha.:las em tudo conform"s e isenbs d' erros. 

O texto portuguez fará fé no Brazil, o o texto chinez na 
China. Em caso de divergencia de interpretação, o texto 
francez decidirá. 

Art. 16. Si com o correr do temp6 as albs partes contra
tantes desejarem introduzir modificações ne.;te tratado, terão 
a liberdade, após um prazo de 10 annos, a datar do dia da 
troca das ratificações, de abrir negociações nesse sentido. 

A notificação official d ts modificações, que qualquer das 
altas partes tiver intenção de propôr, será sempre fJita com 
seis mezes de antecipação. 

No caso de não ser feita s 'melhante notificação, o tratado 
continuará em vigor. 

Art. 17. O presente tratado será Ntificado por Sua Ma· 
geslacle o Imperador do Brazil e Sua Magestade o Imperador 
da China. 

A troca das ratificações se fará, no menor prazo possivel, 
em Chang-hai ou em Tien-tsin ; em segui.la a0 que, deverá o 
tratado ser impresso e publicado para que os fun•,'cinnarios 
e subditos dos dous Imperios p1ssa:u ter pleno conhecitiwuto 
de suas estipulações e as observem. 

Em fa do que os respectivos plenipotenciarios assignaram o 
presente tratado e lhe puzerarn os sellos de suas armas. 

Feito na cidade de Tien-tsin, a0s 3 dias do mez ti~ Outubro 
do anno do nascimento de Nosso Senhor Jesu~ Christo de 
1881, correspondendo á data chineza, decimo primeiro dia da 
oitava lua do setimo anno Konang-siu.- (L. S.) Eduardo 
G.aJlado. 

(Assignatura e sello do plenipotenciario chinez.) 
E, sendo-Nos presente o mesmo tratado, cujo teor fica acima 

inscripto, e b3m visto, consideraria e examinado por Nós tudo 
quanto nelle se contém, o approvamos, confirmamos e ratifica
mos, assim no todo como em cad t um dos seus artig-os e esti
pulações, e pela presente o damos por firme e valioso para 
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produzir os seus devidos effeitos, proAlei.tando em fé e palavra 
Imperial observai-o e cumpril-o inviolavelmente, e fazel-o 
cumprir e observar por qualquer modo que possa ser. 

Em testemunho e firmeza do que fizemos passar a presente 
carta, por Nós assignada, saltada com o sello das armas impe
riaes e referendada pelo Ministro e Secretario de Estado abaixo 
assignado. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos 4 dias do moz de 
Março do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo 
de 1882.-(L. S.) PEDRO, Imperador (com guarda).-FelippiJ 
Franco de Sd. 

' DECRETO N. 8652 - DE 24 DF. AGOSTO DE 1882 

Coneode privilogio a Hygino Domingos tio Araujo para a madtina de SUl\ 

invenção tlo~tinada a hcnofieiar ea.fó. 

Attendendo ao que Me requ0reu Hygino Domingos de 
Araujo, e de conformidade com o pat·ec•H" do Conselhoiro Pro
curador d' Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem 
Conceder-lhe ~rivile!Sio, por 10 annos, para a machina de 
sua invenção, destin~da a beneficiar café, segundo a descri• 
pção o d0senho que dopositou no Archivo Publico, com a 
clausula de •tue sem o exame próvio da referida machina não 
será effectivo o privilegio, cessando :t patente nos casos pre• 
vistos no art. 10 da Lei de 28 de Agosto de 1830. 

André Augusto do Padu·t Fleury, do Meu Conselho, Ministro 
6 Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, ass;m o tenh:t ent~ndido e faç:t executar. 
Palacio do Rio de Jaúeiro em 24 de Agosto de 1882, 61° da 
lndependPncia e do Impedo. 

Com a rubrica de Sua Magestade o lmp<•rador. 

Andre Augusto de Parlua Fleury. 

DECRETO N. 8653- DE 24 DE AGOSTO DE 1882 

Coneede privilegio a llonry lloulartl o Jlonry Roussot para o systoma tle mosaS• 
annuneios, tle sua invenção. 

Attendendo ao quo Me requereu Henry Boulard e Henry 
Rousset, e de conformidade com o p:1.recer do Conselheiro Pro
curador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem 
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Conceder-lhes privilegio, por 10 annos, para o systema de an
nuncios publieos por meio dfl inscripções sobre mesas de vidro, 
intit.uladas- mesa~-annuncios, de sua invenção, seg-undo a 
do•s•-ripção ,, desenho que depositaram no Archivo Publico, com 
a clausub. de quo B'lm o exame prévio do referido systema 
não será etfectivo o privilngio, C•lssando a patente nos casos 
previstos na Lei do 28 de Agosto do 1830. 

André Augusto de Padua Flo>ury, do Meu Conselho, Ministro 
o Sncrotario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commorcio 
o Obras Publicas, assim o tomha entendido o faça executar. 
Palacio do Rio do Janeiro em 24 do Agosto do 1882, 61° da In
dependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Andre Augusto de Padua Fleury. 

DECRETO N. HG04- DE 24 DF: AGOSTO DE 1882 

Concolle prh·ilogio ao DI'. Domingos Jo:;C Freire para o processo do sua invon .. 
ção tlostiuado á conscryação das carnes frescas c preparação das carnos 

scceas. 

Attendendo ao que Me requel·eu o Dr. Domingos José Freire, 
e de conformida,le com o parecer do Cons·\lheiro Procurador da 
Corôa, Soborania e Fazend:t Nacional, Hoi por bem Conceder
lhe privilogio, por rl"z annos, para o processo de sua invenção 
destinado á conservação daH carnes frescas e preparação das 
carnes seccas, segundo a doscripção que depositou no Archivo 
Publico, com a clausula de que sem o exame prévio do referido 
processo não sorá eff·ctivo o privilegio, n hem assim qurl o 
concossionario não pode1·á delle usar emr1uanto não obtiver a 
precisa licença d;1 Junta de Hygicno Publica. 

André Augusto de Padua Floury, do 1\leu Conselho, Ministro 
e Se~retario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commcrcio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça executar. Pa
lacio do Rio dn .Janeiro em 24 do Agosto de 1882, Gi o da Inde
pend0ncia e do lrnperio. 

Com a rubrica do Sua l\Iagcslade o Imporalor. 

Andre Auggsto de Padua FlcHr!J. 



DECRETO N. 8655 -IJE '2 IJJ: SETEMBRO DE 1882 

Approva, <'0111 motlificaçti(•s, diVCl'sag altera•:t~,.,: 'lll'i 4~st.atuf.n..; dn Ban•:1· f1, 

llrazil 

Attendendo ~.o CJUO Mo rnpt·eseiltou o prosidento elo Ban•.'o 
do Brazil, e Tendo onvido :t 8ocção doE Nogocios rh Fazewb 
do Conselho do Estado, llei por bem Approvar as alterações elo.-: 
estatutos do Banco do Brazil, constados da> actas quo este 
acompanham, da assemblea geral dos accionistas do mesn•r• 
Banco, fazendo·se-lhes as seguintes modificações : 

Substitua-se o art. 12 pelo seguinte : 
Art. 12. Podem votar na assembléct geral os accionist>~.:< 

que tiverem transferido suas acçõos a terceiros em caução. 

11 

No§ 5° do art. 41, em voz do- companhias acreditadas
diga-se- companhias garantidas pelo Governo. 

III 

No§ 8° do citado art. 41, depois rlas palavras- podow!o 
caucionar titulas e valores para garantir essas operações
accroscente-se- não podando :1. irnportancia do taes tituh.< 
exceder á quarta parte do fundo eflectivo do üanco. 

IV 

No § 6° do art. 4() restabeleça-~ J a condiç:lo supprimida. 
acresceRtando-se dopais daii palavras - cotação da praça
as seguintes:- não devendo computar-se para se calcular 
e-<te abatimento" o excesso do valor venal sobro o valor no
minal das mesmas acções. 

O Visconde de Paranaguá, Conselheiro do Estado, Sena,lor f!o 
lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Se
cretario de Estado dos Nflgocios da Fazenda e Presidente flo 
Tribunal do Thesouro Nacional. assim o tenha entendiclo o 
faça execatar. Palacio do Rio de Janeiro em 2 do Selembt·o 
de 1882, 61° da Independencia o do Imperio. 

Com a rubrica de Sua I\lagestado o Imperador. 

Visconde de Pa1·anaguâ. 
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CÓpia da aota n. l.-14 da sossão da assombóla 
dos Srs. aoolonlstas do Danoo do Brazll• OID. 

:1 do outubro de l.S8t. 

Presidencia do Exm. Sr. conselheiro Jose Machado 
Coelho de Castro. 

A' meia hora depois do meio dia, achando·S'' presentes 86 
Srs. accionistas representando 22;995 acções, o Sr. presidente 
declarou aberta a sessão e convidou para 1° secretario o 
Sr. João Nepomuceno do Sá e par,t 2° o Sr. Augusto da 
Fonseca Machado, os quae '• snndo aceit0s pob a·<sembléa, 
occuparam seus respectivos logares. 

O Sr. presidente declarou que o motivo da presente rcu
nüio !lra a discmsão e votação dos pareceres da commissão de 
contas c da commissão r>spflcial sobre a reforma dns estatutos 
do Banco, bem como a eleição de um membro para o conselho 
dircctOJ' em snbHtituiç~io do Sr. commnndador João Baptista da 
Fons,.ca, 'lue se t·etint por· to!' finà.1do o seu mandato, na fórma 
da lei. 

Entrando em discussão o parecer da commissão de contaH, 
!aliaram os Srs. Alexandre \Vagncr, Conde d'l S. Ealvador 
de Mattosinhos e o Dr. A:tizio Salathicl Carneiro da Cunha, aos 
qua!'s o Sr. presidente deu r'xplic;tçõcs :t re~rwito das operações 
de cambio. 

Ninguem mais pedindo :l palavm foi rmccrada a discussão, 
e, posh a votos a se·guintr: eonclusão do parecer : 

« A commissão é de parecer quo sejam approvadas as 
contas do Banco do Br<1zil, correspondentes ao anuo bancario 
de 1880 a 1881. » - Foi approvada. 

Em seguida entrando tambem em discussão o parec"r da 
eommissão r•special do reforma do estatutos, tomaram a palavra 
os Srs. Conde de S. Sal v 1dor do J\faltosinhos, Alexandre 
Wa~·ner, Barão do Andarahy, Dr. Silva Costa e o Dr. Anizio 
Salathiel Carneiro da Cunha, que enviou á mes:t as se
gnintes emendas : 

« Ao a1·t. 9° dos estatutos, em vez de- 50 ou mais acçõos
diga-se - 20 ou mais acções. 

« Ao art. 15, etn vez de -50 ac<;Õr's- diga-se- 20 acções,
e em vez do- 6 votos- dig-a-se - 15 votos. » 

Encerrada a discussão, declamndo o accionista Sr. ,\lexan
dr~ \Vagncr quo não havia numero legal de accionistas para 
a votação, o Sr. presidente mandou proceder á verificação dos 
presentes, o que srJ fez, verificanrlo o Sr. socrntario da mesa 
a presença de 82 accionistas. 

Em seguida o Sr. prl'lsidente poz a votos, por artigos, as alte
raçõ·'s propostas pela commissão de refi>rma, e as emendas d 
Sr. Dr. Anizio Salathiel Carneiro da Cunha, todas as quae 
foram approvadas. 
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As alterações propostas peh commissão especial são as se
guintes : 

Redija-se o art. f2 do seguinte modo : 
Não têm voto na. assembléa geral os accionistas que tiverem 

transferido suas a.cções a terceiros, em caução. 
Art. 41, § L• No primeiro período acrescente-se :-e letras 

de thesourarias provinciaes pagaveis na Corte ; e no segundo 
período, em vez de -a decima parte -diga-se -a •1uinta 
parte. 

§ 5.• Seja assim redigido: Comprar e vender por cont' pro
pria metaes preciosos, títulos de divida publica int .. rna e exter
na, geral e provincial, e obrigações dn companhias acre

.ditadas. 
§ 6. 0 Depois da palavra- tiliamantDs- diga-s"- de títulos 

da divida publica ger.tl e provincial, de ncçõns e obrigações 
de companhias acr•Jditadas. O ma i~. cJrno esta no paragrapho. 

§ 8. o Seja redigido do mollo g.;gui nte : Fazer operações de 
cambio com as praças do lmperio ou estrang-Oir.ts, o concedclr 
cartas de credito, podendo caucionar títulos e v.tlores para 
garantir essas operações. 

Fic::t. incumbido dnsto serviçr1 um dos gerentes, sob a imme
diata fiscalisação do presidnnte. 

§ 10. R,..dija-se :- Abrir cnnta correu to g-arantida eom car
tas do credito o com penhor dos objoctos mencionados no§ 6. • 

Ao art. 49, § 2•, depois das p;davras -divida publica
addicione-se- ouro e pt•ata amoed tda, o, em vez d J - 10 "/o 
- dig.\-se - 5 °{0 • 

§ 6.• Fique redigido: - De obrig-açõr:s o acções <lo comp;t,
nhias, menos as do p1·oprio lhnco, qu() tenlnm pelo menos 
50 °/o do seu valor realizado, com abatimento nunca menor 
de 20 °{0 da cotação da praça. 

Ao art. 52, em vez de - seis em seis mezos - diga-se - an
nualmente. 

E ás seguintes emendas do Sr. Dr. Anizio Salathicl C~rneiro 
da Cunha: 

« Ao art. 9• dos estatutos em vez de- 50 ou mais acções
diga-se - 20 ou mais acções. 

« Ao art. 15, em vez de -50 acçõcs- diga-se- o 20 acções 
-e em vez de -seis votos -diga-se - ·15 votos. » 

O Sr. Dr. Silva Costa enviou á mesa o soguilito pro
testo: 

« Protesto contra a deliberação da assemblóa geral, nppro
vando o parecer da maioria da commi~são especial "obre a re
forma do art. 12 dos estatutos deste Banco. Sala das sessõe~ da 
assembléa gerJll em 3 do Outubro de 1881.- Dr. Silva 
Costa. » 

Em seguida declarou o Sr. presidente que ia proceder-se 
á eleição de um membro para. o conselho director, o, fazendo 



218 

o Sr. 2o secretario a chamada pela lia ta de presença, foram 
recolhidas á urna 67 eedulas com 252 votos, cuja apuração 
deu o seguinte resultado : 

Dr. ManoBl Marques de Sá. . . . . . . . . . . . . 207 votos 
Pedro Gracie........................... 12 » 
C1nselhei ro Francisco Xavier Pinto Lima. 12 » 
Dr. Francisco Belizario Soares de Souza. . G » 
Dr. José Marques de Sá .......•..... , . . 4 » 
Barão de S. Diogo ••.•. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 

Havendo duas cedulas em branco, sendo : uma de seis votos 
e outra de dous. 

O Sr. presidente proclamou membro do conselho director o 
Sr. Dr. Manoel Marques dn S:i, e nada mais havendo a tratar 
levantou a sessão ás 3 1/2 horas da tarde. 

Assignados : J. il:l achado Coelho de Castro.- J otio N epo
muceno de Sd, 1 o secretario.- August9 da Fonseca 11:[ a
chado. 

Está conforme· ao original -Luiz Martins do Amaral, 
secretario do Banco do Brazil. 

CÓpia da acta n. 1··1,6 du sessão da asse:rnblóa 
geral dos Srs. accionistas do llanco do Drazil0 

C>n 29 de Outubro de 18"51. 

Presidencia do Exm. Sr. Conselheiro José il:l achado Coelho 
rde Castro. 

A' 1 1/2 hora da tarde achando-se presentes 44 Srs. ac
cionistas representando 16.538 acções, o Sr. presidente de
clarou aberta a sessão e convidou para 1° secretario o Sr. João 
N epomuceno de Sá, e para 2° o Sr. Tobias Lauriano Figueira 
de Mell?, os quaes sendo aceitos pela assembléa, occuparam seus 
respectiVOI'l logares. 

Em seguida declarou o Sr. pr~;sidente que o motivo da pre
sente reunião era a digcuss:lo e appro1·aç.'io d 1 acta da sessão 
de 3 do corrente. 

Posta em discussão e ninguem pedindo a palavra, deu a 
discussão por encerrada, c, procedendo á votação, foi a referida 
acta ap)Jrovada unanimemente. Nada mais havendo a tratM 
levanta-se a sessão. 

Assignados : J. Machado Coelho de Castro.- João N epomu
ceno de Sá,· 1o aecret:~rio. -Tobias Lauriano Figueira de 
111 ello. 

Está conforme ao original.- Lui:; 11fal"tin-s do Amaral' 
secretarie} do Banco do Brazil. 

~.:fld'\:l'"..r 
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DECRETO N. 8656- DE 2 DE SETEMDRO DE 1882 

Concedo privilegio a Antonio Augusto Coelho para o systema de barcos • 
_vapor tlestinaúos ~~transporto do gado em pé, do su" invenção. 

Attendenrlo ao que Me requereu Antonio Augusto Coelho, e 
de conformid:tC'le com o parecer .J.o Conselheiro Proeurador da 
Corôa, Soberaaia e Fazenda Nacional, Hei por bem ConcedQr
lhe privilegio pelo prazo de 10 annos para. o systema d1 barcos 
a vapor, de sua invenção, destinados ao transporte do gado em 
pé, segundo o modelo que depositou no Archivo Publico, com 
a clausula de que sem o exame prévio do referido systema não 
será etfectivo o privilegio, cessando a patente nos casos pre
vistos no art. 10 da. Lni do 28 drJ Agosto de 1830. 

André Augusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Minis
tro e Secretario d1l Esbdo dos Negocios d:t Agricultura, Com
mareio e Obras Publica~, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro om 2 de Setembro de 1882. 
61° da lndepentilencia e do lmperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Andrê Augusto de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8657- DE 2 DE SETEMBRO DE 1882 

'Conc0de privilegio a Josú Antunes da Assnmpção para a ~aehina do bene
ficiar eafé, tlc sua invonção. 

Attondendo ao que Me requer.1u José Antunes da Assumpção, 
e de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da 
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por hem Conceder
lhe privilegio, pelo prazo de 10 annos, para a machina de 
beneficiar cafó, de sua invenção, denominada - Antunes -, 
cujo desenho e doscripção depositou no Archivo Publico, com a 
clausula de que sem o exame prévio da dita machiaa não será 
effectivo o privilegio, cessando a patente nos casos previstos no 
art. 10 da Lei de 28 de Agosto de 1830. 

Andró Augusto d~ Padua Fleury, do 1\lou Conselho, Minis
tro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Pala.cio do Rio de Janeiro em 2 de Setembro de 1882, 
61o da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

André Augusto de Padua Fleury. 
<Af.\:Af'd'I:!'I:AP 



DECRETO N. 8658 - DE 2 DE SETEMBPI.O DE f882 

Colleo•lc privilegio ao Daeharol Gabriel Fretei para o systoma úe locomotiva 
tlo sua invonção. 

Attendendo ao que Me requereu o Bacharel Gabriel Fretei, 
e de conformidade com o parecer do Conselheiro l'rocura,Jor tia 
Coróa, Soberania e Fazen<h Nacional, Hei por bem Conceder• 
lhe privilegio, pdo prazo do 10 annog, para o syslema diJ Io
cotnotiva, de sua invençiío, d·~stinada á pas-<agem das senas, 
segundo a d•)scripção e desenho quo depositou n•> Archivo 
Publico com a clausula de que sem o ex:<me prévi() do referido 
systema não sorá efii!ctivo o privilegio, cessando a patnnte 
nos casos previstos no art. 10 da Lei d·J 28 de AgostiJ do 1830. 

André Augusto de Padua Flolll·y, do Meu Conselho, Minis
tro e Secretario de Estado dos Negocies da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, as,im o t"nha entendido e faça 
executar. Pala cio do Rio de Janeiro om 2 de Setembro de 1882, 
61 o da lmlependoncia o do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o lmpor;~dor • 

.:lndré .:lugusto de Pudua Fleury. 

DECRETO ~. 80:'>\1- D'E 2 o r: sF:rD!llRO DF. ISSZ 

CLlnredt' ;q·i\-iiC'gin a .T~);l·lUim .Ll,;;li Ferna-!dt'S '"\: Inn.itl p,\1':\ o 110Vll•,:y:'lt'nla ele 
eixo, Uc ~ua iuH31 ç,i<l. 

Attcnden lo ao gue :\lo I"e•tucror 1m Jortquirn José Fernandes 
& Irm.lo, o de conformidade com o p rrncer do ConRnlh.,i•·o Pro· 
cumdm· da. Corúa., Sobentni:t e Fazendll. Nacional, Hei por bem 
Concede:·-Ihe privilo!l"i(), por tO annos, p 'r·a () novo systflma de 
eixo, de sua invenção, adaptad•J a to la c '!U .l•J'l ·r <lspeci'~ de 
vehienlos, segundo a de~rripç:io • desenho <[Ue depQsitaram no 
Archivo Pu'Jlico, com a d msula ,In •pte sem o exame prcdo do 
referido systema não s·•rá effectivo o privilegio, ceR<ando a pa
tente nos casos previstos no art. lO da Lei de 28 do Agosto 
de 1830. 

Andró Augusto rle Pachm Flrwry, do Meu Cons •lho, Mi
nistro o Secretario d•J Estado dos Negocias da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, a•sim o tenha entendido " faça 
executtr. Palacio do Rio de Janeiro em 2 do Setembr0 do 1382, 
61o da. Independencia. e do lmpClrio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestado o lwperador. 

André Augusto de Padua Fleu1y. 

<AI'I:A:P>:~·\:FI:I"<P 



Al:l"US IJO l'ODEII EXECUTIVO 

DECRETO N. 8660- DE 2 DE SETEMBRO DE 1882 

Concotlc privilégio a Aloxis Codillnt, para a fornalha do sua invenção, 
<ié;tinada á utili;açiio de eonobustivel miudo. 

Attondondo ao que Me re'luereu Alexis Codillot, o dn con
formidado com o parncer do Conselhniro Procurador da Corôa, 
Soberania e Fazenda Nacion:d. Hei pot· hum Conceder-lhe pri
vilegio por 10 annos, para :o fornalha do ~ua invenção, desti
nada á utilisação d'l combustíveis miudos, "egundo a d••s
cripção e desenho que ficam archivados. 

An<h·é Augusto do Paduo Flnury, do 1\!eu Con~elho, Ministro 
e Secret:o t•io do Estado dos N:•gocios da Agt·icultura, Commer
cio e Ob ·as Publica~, assim o tenha ent ·ndido e faç'l executar. 
Palario do Rio de Janeiro ern 2 de Setembro de 1882,61° d 1 In
d~pendencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\bgestado o lmperadot•. 

André Augusto rle Padua Fleury. 

tt' 
DECRETO N. 8661- DE 2 DI~ flETEMIIHO DE 1882 

Approva os c~tntlo:i tlt)finitivos o or~amontn da 2,, sl'cção 1lo ramal tlo 
P .. l!·ocir~io, da c~lt·ada do fNro tlo f:arangola. 

Atten lendo ao quo Me requereu a CoP.lpanhia da f'Rirada de 
ferro do Carangola, d•Jvidamen t•J r:•pr<•s<'ntad:t, o de conlhrmi
dadc com o Decreto n. 82\JO d<i 20 dfJ Outubro do anno passado, 
Hei por bem Approvar os estudos definitivos da 2" secção do 
ramal do Patt·ocinio, na extensão de 15 kilometros e 800 
metros, e bem assim o respectivo orçamento, os qua"S ba;xam 
assign 'dos pelo Chefe da Dircctoria d ts Obras Publicas. 

André Au.~·usto d•J Padua Fleury, do 1\Jeu Conselho, Mi
nistro e Secr •tario de Estado d •B N••g-ocios da A"<ricultura, 
Com:nercio n Obras Pu~•licas, assim o- t"nha entendido e faça 
executar. Palacio tio Hio de Janeiro em 2 de S•·tornbro de 
1882, 61 o da lndependencia e dco lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagestade o lmpe1·ador. 

André AU[IUSto de Pudua Flcury. 
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DECRETO N.'8662- DE g DE SETEMI!RO DE 1882 

Coneede á Tiuva o herdeiros do Coronel Carlos de Assis Figueiredo e a 
D. Maria Olympia do Figueiredo pormi<São para minerar em tononos 
do sua propriodaúo. 

Attendando ao que Me requereram D. Umbelina Elvira 
de Figueiredo, Antonio de Assis Figueiredo e José Baptista 
de Fi.~ueiredo, sobrinho, vi uva e herdeiros do Coronel Carlos 
de Assis Figueiredo, e D. Maria Olympia de Figueiredo, 
Hei por bem Conceder-lhes permissão para, por si ou pela 
companhia que organizarem, lavrar os terrenos de sua pro
priedade, sitos nas proximidades da cidade de Out•o Preto, 
m~micipio do mesmo nome, na Província de Minas Geraes, 
sob a condição de se conformarem com as clausulas que com 
este baixam, assignadas por Andr6 Augusto de Padua Fleury, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 9 de Setembro do 1882, 61° da lnt!ependoncia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua ::\Iagestade o Imperador. 

André Augusta de Padua Flew·y. 

Clausulas a que se :re.Ce:re otlillecre-to 
n. 866~ desta data. 

Ficam concedidas á vi uva e herdeiros do Coronel Carlos de 
Assis Figueiredo e a D. Maria Olympia do Figueiredo 100 
datas mineraes de 141.750 braças quadradas (686m2,70) nas 
terras de sua propriedade, no logar denominado Lavras 
Velloso, sitas no município de Ouro Preto, Província de 
Minas Geraes. 

li 

Os concessionarios respeitarão os direitos de terceiro, e 
poderão proceder aos trabalhos da lavra da mina, por si ou 
por meio de uma companhia anonyma, organizada dentro ou 
fóra do Imperio. 

III 

Fica marcado o prazo de 50 annos para os concessionarios 
aproveitarem a referida mina. 

Este prazo começa a correr da data deste decreto. 
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IV 

O terreno mineral, de que trata a clausula i", será medido 
e demarcado dentro do prazo de dous annos, contados desta 
data, devendo os conceasionarios apresentar a planta de 
medição e demarcação ao Presidente da provincia no mesmo 
prazo e obrigar-se a pag-ar despezas da verificação por Enge
nheiro nomeado pelo mesmo Presidente. 

v 

A approvação da medição c demarcação do tcrrrmo mineral 
não dará direito aos concessionarios á sua propriedade, emquanto 
não provarem, perante o Ministro da Ag-ricultura, r1ue empre
garam nos trabalhos da la na quantia correspondente a 10:000$, 
por data mineral. 

Si, dentro do prazo de cinco anno~, os concessionarios não 
tive1·em empregado a quantia correspondente à totalidade de 
todo o mineral concedido, perderão tantas datas mineraes, 
qu:mtas forem as parcellas de 10:000$ que tiverem dei"s:ado 
de empregar, e o Governo as poderá conceder a outro. 

VI 

Na fórma do Decreto n. 3236 de 21 de Março de 1864, con
siderar-se-ha effectivamente empregada para os fins da clausula 
anterior a importancia das despezas feitas com : 

As explorações e trabalhos preliminares para o descobrimento 
e reconhecimento da mina ; 

Premio pag-o ao descobridor da mina ; 
Medição e demarcação dos terrenos mineraes, lcyantamonto 

da planta e verificação por parte do Governo ; 
Preço do solo em que estiverem situa'das as minas ; 
Acquisição, transporte e collocação de instrumentos, appa

rclhos e machinas destinadas á lavra ; 
Transporte de Engenheiros, empregados e trabalhadores 

da mina; . 
A esta verba sómente ser:i levado o preço da primeira 

passagem. 
Obras executadas no interesse de facilitar os trabalhos e o 

transporte dos productes da mina, casas de morada, armazena, 
officinas e outros edificios indispensaveis ; 

Acquisição de animaes de tracção, carros, carroças, barcos 
e quaesquer outros vehiculos apropriados aos serviços de 
qne se trata; 

Custo dos servi.;os executados com a extracção do mineral e 
quaesquer ontros feitos bona fide, exclusivamentG com a lavra, 
ficando entendido que não será incluida nesta conta a despeza 
eom plantações de cereaes. 
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VII 

A prova das hypotheses da clausula anterior será recebida 
bona (ide; mag, verificando-se ter sido empregado artificio 
para illudir o Governo, a concessão caducará, ipso facto, e os 
concessionarios não terão direito a indemnização, sendo-lhes 
I!Ómente permittido tirar da mina o; objectos, moveis e se
moventes, que lhes pertencerem. 

Vlll 

Os concessionarios ficam ourigados : 
A suhmetter á approvação do Ministro da Agricultura a 

planta dos trabalhos da mina que adoptar 'm. Esta planta 
deverá ser .levantada por Engenheiro de minas ou por pessoa 
reconhecidamente habilitada nesses trabalhos, <', uma vez 
approvada, não poderá ser alterada som permissão do mesmo 
Ministro; 

Fica entendido que os trabalhos de cava~. poços ou galerias 
não poderão s~r feitos sob os edificios, e a 15 metros da cir
cumferencia delles, nem sob os caminhos, estradas e cantes 
publico~, e na distancia de ·10 metros das suas margens. 

A collocar e conservar n:t di!'ecção do sel'viço da lavra l~ngc
nhciro de minas ou p•·ofissional de reconhecida aptidão, cuja 
nomeação será submettida :10 J\linistro da Agricultura, Commer
cio e Obras Publicas, pa!'a ser confirmada; 

A sujeit·u-se e a cumprir as instrucç.ões e ragulamtmtos para 
a policia das minag existentes ou r1ue forem expedido.>; 

A ind•.lmnizar o damno e prejuízos causados pelo3 trabalhos 
da lavra, provenientes dfJ culpa ou inobservancia do plano 
approvado p3lo Ministro da Agricultura, Commercio e OIJras 
Publicas; 

Esta indemnização consistirá na somma arbitrada pelos 
peritos do Governo ou em trabalhos c serviços neeessarios 
para remover ou remediar o mal causado, e na obrigação 
de prover á subsistencia dos indivíduos que se inutilisarem 
para o trabalho e das famílias dos que fallecerem em quaes
quer das hypotheses acima mencionadas. 

A dar convenhnte direcção ás agu 1s 0mpregadas nos trab:t.
lhos da mineração, ás que brotarem dos poços, galerias ou 
córtes, de modo que não fiquem e•tagnadas nem prejudiquem 
a terceiro; 

Si, para execução desta clau-ula, for indispensavel passar 
pela propriedade alhoia, os concessionarios procurarão obter 
o consentimento do proprietario. 

Si lhes fór ne!fado este consentimento, os concessionarios 
requererã:o ao Presidente da província o necessario suppri
mento, obrigando-a~ a prestar fiança idonea pelos prejuízos, 
perdas" damnos que puderem ser causados á propriedade. 

Ouvido o interessado, que apl'esentará os motivos de sua 
opposição, o Presidente da provincia conceder:i ou negará o 
supprimento requerido. · 
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Concedido o supprimento d:1 licença, os concersbion11rios 
prest:4r·ão fiança ou depositarão em alguma das estaçtíes fiscaes 
da pt·ovincia a somm 1 quo fôr arbitrada por arbitrmJ nomeados 
pelos inter<Jssados, sendo um pelos concessionarios e outro 
pelo propridario, os quaes antes rle começarem o:J trabalhos 
acconhrão om um tet·ceit·o para desemp:tlar definitivamente 
entr.J elles. 

Si não chegarem a accôrdo acerca do 1 er-'eiro, cada nm apre
sentará um nome, e _a sorte drlsignat·a o terceiro. 

Tratanrlo-sf1 de terrenos do Mnnicipalidades ou elo proprie
d:rde nacional 011 pr·ovincial, design •r:io o arbitm o l'r•1sidente 
da J'r•spectiv,, Camara, o lnt3poctor da Thesouraria un u Dire
ctor da Th"souraria Provinci~l. 

A I'~'llletter Pemestmlmente :~ Secret~ria de Estrdo dos Ne
gocies da Ag-ricultura, Comrnf'rcio o Ourns l'nhlicau. por· inter
modio do Eng<Jnheit·o fise~l ch minera<;ilo na proviru·ia ou da 
l'rcsid·mcia. relatorio cir·eumstanciado ,]o~ tmballws feitos e 
em execução, dedarando a •1uantidado do mineral extrahido 
e n purado, os proc:•ssos empregmlo~ para a aperaç.ão, as 
machinas e apparelhos <:xistentc~, força rt~otora deHe~ calcu
lada em cavallos, combustiv:·l gasto, ''• finalrncnt~. o numero 
dos trabalhadores e dos dias de trabalho ; 

AléHl rl-•s\.e reht0r·io, d-lVer~o prestar todos os <'F>cl.al'ecimen
tos qno lh0;; forem exig·idos pelo Governo ou por seus delegados. 

A ro1netter á mesma 1'>ecr·,~taria amoRtras d·1 quacsquer outros 
mi n:1racs diffnrentes do' da sn:t concesc<ão n os fo<r;ois que 
forem encontrados nas ••xcayaç.ões; 

A inobservancia desta clansul• serú puni<l:t ou COlll a dimi
nuição do um ntó cinco nnnos do p1·nzo ria concessão ou com a 
multa de 5:000$ a 10:000$, a ar•IJitrio do l\linstro rh AgTicul
tur•, CommJrcio c Oht·as Publicas. 

A pagar a taxa annual Jc cinco róis por brar::J. 4uadrada 
(4m,84) <los t•rreno~ rnineracs que obtiver o o irnpasto r11 2 °/0 

do rendimento liquido ela mina, na conformichdo rlu § fo do 
art. 2:1 da. Lei n. 15'l7 do 20 do Setembro do 18G7; 

A r;ermittir ao Engenheiro fiscal 011 a qualquer outro com
missar i o do Governo o in !jrcsso nas minas, nas officinas e 
quaesquer outros logar·'S do serviç::> da mineração, prestan
do-lheR os e<;clarecimentos de que carecerem pam boa execu
ção das ordens do mesmo Governo. 

IX 

Caduca esta concessão : 
~i n:io forem começados os trabalhos preparatorios para a 

mineraç·1o dentr·o do pt•azo diJ dons annos, depois ch 111edidos e 
dem 'rc •dos os terrenos mineraes concedido> ; 

Por abandono da mina; 
Considet•ar-se-h t abandonada. a mina provando-r!le que os 

concessionarios suspendem os trabalhos por mais de 30 dias, 
sem causa de força maior. 

PODBR EX~CUTJYO 18$2 v. 11.- m 
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Par.t 'I ue os conccssionarios sejam admittido.-; a provar força 
maiot• ó indispensavel 'lU" communiq•1em inuuerli:ltamonto ao 
Presi•lonte da pt·ovincia ou ao Engenheiro fiscal a suspensão 
dos trab:llhos da lavra c as canRts quo a tiverem determinado. 

Rcconhecid<t officialmentc ;t força maior, sor:i marcado 
prazo razoavcl para recomeçarem Oi trabalhos da mineração. 

Nà reincidencia de infracção de~tas clausulas será imposta 
pena pecuniaria. 

X 

Os concessionarios não poderão transferit• est;1. concesstio 
sem permissão do Governo, e pot· su:t morte ou f:tllencia seus 
herdeiros ou representantes niio poderão g-ozat· desta conces
são emquanto não forem confirmados nclla pelo mesmo Governo, 
que poderá negai-a si os mesmos herdeiros ou J'epresent mtes 
não proy,, rem que possuem a~ faculdades ncccssarias par t 
continuar os tt·abalhos de modo convenif3nte c proveitoso. 

Si a lavra da mina for <:ltHprehendirla. por companhia, so
cierladrJ ou emprm<;a organizadr~ fóra do lmpcrio, devorá esta 
ter no Braz i! ropr()sentantes com plenos porl1ro; para r<'pre
sental-a activa e passivam·•ntc em Juizo ou fóra delle, ficando 
desde já estabelecido (1ne us (juostões ontre ellt e o Oovel'llo 
Imperi:tl •eJ"ão dnPididas por :\l'IJitrarn~nto, n as '}!lO se snsci
tarom ••tlli'e ella o os particnlai'"S sol'iío discuti· ias o julgadas 
definitivamente nos Trilmnaes brazilciro; e do conformirlad·J 
com a legislação do Irnpel'io. 

O arbitramento far-so-ha da seguinte fórm.t : cada nma das 
p~rtes interessadas, si não concorrlar no mesmo Juiz, nomo:ui 
seu arbitro, e os dous, antes de conhecerem da questão submet
tida a seu julgamento, concord:mio em um Conselheii'O de 
Estado pal'a decidir definitivamente. Si houver desaccôrdo 
acerca do Conselheiro de Esta lo, IJUO deverá dosnmpatar, cada 
um dos arbitras apresentará o nome de um destes alto" 
funccionarios e a 'orto d8cidirú. 

XI 

A infracção do <Junlrjuer destas clausulas. p:lr:t a qual não 
h3ja commiRada pena especial, 'orá puniria com a multa 
d<J 200$ a 2:000:f,1JfJII. 

Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Setr:miJI'O do i882.
Andn! Augusto de Parlw1- Fleury, 
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DECRETO N. 8663- DE g DE BETEMllRO DE 1882 

Concctlo fll:idlcgio a José Augu')tO do B.uros Menot.C:; c a .\lanool Fornandos 
Barctlllos para o (lfdCC:.;so do sua in,·en~ão tloitiHallo ;L U\lracç;io ,ft, saos 
conl.itlOs ua agua tio mar o congouercs. 

Attendendo ao que Me requer~ram José Augusto de Barros 
Menezes e Manoel Fernandes Barcellos, e de conformidade com 
o parecer do Conselheiro Procurador d:t Coràa, Sobcr:tnia e Fa
zendJ. Nacional, llei por bem Conceder-lhes privilegio, por 
10 annos, para o processo de sua invenção destinado á ex
tracção de saes contidos na agua do mar e congeneres, se
gundo a descripção qn<3 depositar.un no Archivo Publiro, com a 
clausula de <iUO sem exame prévio elo rof01·ido processo não 
será elfectivo o privilegio, Cc)ssando a pat•mto nos c:ISOR pre
visto.; no art. 10 da Lei de 28 de Agosto do 1830. 

André Augusto <le Padua Flem·y, do Meu Conselha, Mi
nistro e Secretario de Estado d 'S Negocios d[l, Agt•icultura, 
Commercio e 0\JI"as Public 1s, as'lim .J tenha entendido o faça 
executar. Palacio do Rio <le Ja neit·o em U <I e Set•)mbro de 1882, 
61o da lndependcncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\bgnstade o Imperador. 

DECRETO N. 866ft, - D~J 13 DE SETEMBRO DE 1882 

Proro;,ra a actual sos'iãO da A'srnnhlóa t;cral T..t>gi.;Jaliva ;1t1~ ao dia 7 do 
Outuhro pro·druo ,·indouro. 

Hei pw bem Proroga r a actual sessão <la Asseml•léa Geral 
Legislativa ate ao dia 7 d0 Outubro proxirno vindouro. 

Pedro Leão Velloso, do Meu Conselho, Senador <lo Imperio, 
Ministro e Secretario de Estad > d<'ls No ~ocios <lo Imperio, 
as-;im o tenha ontendido e f:tça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro rm 13 d) Setcml>rtJ d ~ 1882, 61° da In [c>p•n·lencia e do 
Imperio. 

Com a rubric:1 de Sua Magestarle o Imperador. 

Ped1·o Leã9 Vellos9. 

·-.. ...__ 
flA e.: ,. 
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DECRETO N. 86G5- DE 14 DE SETEMLUO DE 1882 

Con:;iJcra justificado o cxeesso do prazo mar~ado par.1 a conclusão da via~cm 

I'C!londa feita pelo paquete Ria G ralldf!. 

Hei por bom, Attendendo ao que Me requereu a Companhia 
Nacion·tl de nnegação n. vapor o do conformidade com a clau
sula 22" das que blixaram com o Dect•eto n. 5627 do 9 d-3 Maio 
de 1874, Considerar justificado o o:s:cesso do prazo nuu·c.ado 
para a conclusão da viag<om redonda começada a 11 d:J l\[aw o 
terminada a :3 de .Junho do corrente anno. 

André Augusto de Padua Fleury, do l\lou Conselho, l\[iuistro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultur.t, CJrnmercio 
e Obras Publicas, assim o tenha cntun.lido e faça executar. 
Palacio do Rio de J mciro em '14 de Sct ·mut•o do 1882, 61 • da 
Indep mdoncia o do Imperio. 

CJm a rubrica de Sua :\lag<Jstade o Imperador. 

Andri .1ugusto de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8666- DE iG nz sEn:MnRo DE 1882 

Crôa um corpo do fo~uislas para o ,..;cni~~o dos uados da _\ruwda. 

De conformidade com o disposto no !'I 2° do art. 3° da Lei 
n. 2994 de 28 de Setembro de 1880, Hei por bem Crear o 
corpo do foguistas para o serviço dos navio• d:t Armada, 
observando-se para este fim o Regulamento que com este 
baixa, assignado por João Flonmtino Meira de Vasconcellos, 
do Meu Conselho, Senador do Imperio, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Marinha, que assim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeit·o em 16 de 
Setembro de 1882, 61° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Su:t Magestade o Imperador. 

J oüo Florentino .ilf eira de Vasconcellos. 
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Regulamento a que se refere o Decreto n. 8666 
desta data 

CAPITULO I 

DAS COMPANHI.\S DE FOGUISTA~ 

Art. f.o Ficam cre.1das mai.> tres companhias no corpo de 
imperiaes marinh,Jiro~ com os nurneros 31", :~2• e 33", desti
nad:J.s a supprir o pessoal cp10 actnalmentc d<'sempcri\u o 
serviço de foguistas e carvoeiros das m;whinas dos navios da 
Armada. 

Art. 2. 0 A força de cada uma destas companhias será, além 
do respectivo est~1do-maior, de com praças, a saber: 

Forrieis foguistas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cabos idem..................... . . . . . . . 4 
Foguistas do f a class<l.................. 24 
Ditos d<J 2a idem....................... :~o 
Di lo< de 3" i,Jcrn...... . . . . . . . . . . . . . . . . . '10 

Art. 3.0 Para a form'lção do etfectivo das tr·cs companhias· 
entrarão desde já os actuae~ foguistas e carvoeiros da Armada, 
bem como as praças do corpo de imperiaes marinheiros que 
para csto fim forem designadas, distribuidas pelas differentes 
classes do modo seguinte : os foguistas para a i", os carvoeiroa 
e os imperiaes marinheiros para a :J.a 

Paragrapho unico. Em todos os actos de serviço os foguistas 
procedentes do corpo de imperiaes marinheiros se denominarão: 
- imperiaes marinheiros foguistas- ou simplesmente: -ma
rinheiros foguistal!l. 

Art. 4.o Par't serem elevadas as tres companhias ao estado 
completo poder-se-hão admittir novos foguistas engajados, de 
accôrdo com os arts. So, 90, 10°, 11° e 19° do presente regula
mento, ce~sando, porém, desde esta data a admissão de 
carvoeiros f'!lgajados. 

At·t. 5. 0 Além da habilitação profissional, provada em exame 
pratico, os foguistas engajados que tenham ch ser admittidos 
na Armada, na hypothese do artigo antecedente, deverão 
1atisfazer ás condições s<~guin tes : 

1. a Serem cidadãos brazileiros ; 
2. a Terem mais de 21 annos c mencs de 48 anuo~ de idade ; 
3. a Saude c robustez physica ; 
4.• Provarem que ji serviram como foguistas, embarcado!!, 

pelo menos, durante ~eis mezes. . 
Paragrapho unico. Em caso de urgente necessidade poderão 

ser dispensadas pela autoridade superior as con:lições i• e 4." 
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Art. G. o Só poderão ser transfnridos das outras companhias 
p1.ra as do foguistas os iluporiaes mal'inheiros de 3"' classe 
que s1tisfizerem os S'~guintes re>tu\sitos : 

1.o DispcJsiçõos physk~s compativeis com o trabalho do fogo; 
2. o Tr'rom de 20 a 35 annos de idade; • 
3.o. E~tarem ainda obrigados a servir por 10 annos pelo 

menos. 
Art. 7. o Ao Ajudante General da Annada co:npete designar 

as praças que devam ser transferidas para as companhias 
de foguistas, r•m vista do infori••ações que exigini, para 
execução do artigo anteced,nte, d' C~>mmandanto do cm·po de 
imperiaes marinheiros e dos Comumndantcs dos navios. 

CAPITULO li 

DJS EXAMES E DAS PROMOÇÕES 

Art. 8. 0 Os exames a quo s•; refr;re o art. 5° serão feitos a 
borJo de um navio a vapor om tuovim,nto, perante um., com
missão composta, na Cor,., do Com11•andanto do cot·po do impe
riaes mat·inhniro.,, como t•r<'sirlonto o do dous ma<'hinistas 
de 1a o 2" clas-!OS, cotuo exa•11inadoros, nomeados pelo Ajudante 
General da At•mad·t; nas províncias e fóra do Imperio a com
missão se compor:i do Commandante do navio, como presidente, 
e de dous machinistas, dando-se prefer.mcia aos da Armada, 
como examinadores. 

Art. 9. 0 P11ra ser admittido como fogui-ta d; 2a classe o can
didato deve mostrar a sua idoneidade trabalhando 110s fogos 
durante •ruatro horas pelo menos e responJendo a todas as 
questões que lhe forem feitas sobre o officio de foguis'.:t pro
priamente dito, de accôrdo com os arts. H e 12. 

Art. 10. Para foxuista d·; 1"' classe requer-se, além das 
provas de habilitação que se exigem p tra os de 2"' classe, rrue 
o candidato saiba ler o escrever. 

Art. 11. O resultado dos exames para a admissão á 1 a 
e á 2a classes será demomtrado por meio de pontos do modo 
seguinte: 

o Correspon•le a pessimo , 
5 » má o 

i O " medio·re 
15 » bom 
20 » muito bom 

Paragrapho uni co. A idoneidade do examinando nos dous 
casos sera representada por um numero de pontos não inferior 
a 15. 

Art. i2. Os foguistas de 3"' cbsse para serem promovidos 
à 2a e os desta à f a ficam sujeitos aos exames de quo tratam 
os arts. 8°, 9o, fO e 11, applicando-se todas as suas dispo
lições. 
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Art. 13. Os cabos foguistas serão escolhidos pelo Ajudante 
General da Armada entre os fo•.ruistas de 1" classe mais intel
i gentes, labol'iosos o do meÍhor comportamento, mediante 
proposta dos chdes de macbinas, informada pelos imme-. 
diatos e npprovad:t pelos Commandantes dos navios em quê 
estiverem embarcados os propostos. 

Paragrapho unico. Será titulo de preferencia para a pro
moção a cabo, em identidade das condições supra, o sor perito 
em um dos officios de serralheiro, caldeireiro, limador o torneiro 
em metal. 

Art. 14. Para a promoção de cabo a forriel exige-so s tber 
ler e escrevor correntemente, idoneidade em um dos officios 
mecanicos do ljUO trah o paragrapho uni co do artigo antoce
donto, o pe1•ic1a "m dirigir as peqn·uas machin,ls do lanchns, 
de cabrostanles a vapor, torres de encouraçados o outras seme
lhantes usadas a bordo dos navios modernos. 

Art. 15. O foguista que não satisfizer em exame ao numer<J 
de pontos fixado no paragrapho unico do art. H só poderá ser 
admittido a novo exame depois do decorridos seis mezes. 

Art. 16. O foguista de 3" classe qu·~ em dous exames conse
cutivos mostrar-se inhabilitado, será transferido par.t uma das 
companhiafl de marinheiros. 

Art. 17. Tanto os oxamr~s de admissão do foguistas enga
jados como OR nxnme; para promoçfio de foguistas só poderão 
ter Jogar por ordem do Aju lanto General da Armada. 

CAPITULO [lll 

DOS YENC!MENTO,; F. VANTAGENS 

Art. 18. Os actuaes foguistas e carvoeiros continuarão a. 
pJrceber as gratificações mediante as quaes foram eng,,jarlos, 
até terminarem o tenq>o por que se contrataram. 

Art. 19. Os foguistas que de futun f,>rem engajados, como 
dispõe o art. 4o, perceberão uma gratificação que sQrá ar
bitrada pelo Ministro da Marinha, devendo o foguista de 1"' 
cl asso vencer mais 10$ quo o de 2a classe. 

Art. 20. Os marinheiros foguishs, qu1.ndo empregados no 
serviço das machinas, terão, alé·m do soldo que lhes competir, 
uma gratificação diaria regulada pel t tabolla n. 1 anexa ao 
presente regulamento. . 

Art. 21. Em nenhum caso, porém, os marinheiros foguistas, 
qualquer que seja o numero de dia> que tenham servido nas 
machinas, terão direito á gratificação diaria ele que trata o 
artigo antecedente, por mais <I e 18 dias em cada mez. 

Art. 22. Os marinheiros foguistas gozarão para a reforma, 
além das vantagens <[m lhes competem como praças do corpo, 
de uma pensão mensal igu:1l a tantos dias da menor grati
ficação diaria a que tiverem direito, quantos annos d l serviÇo 
ontarem como foguistas. 
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Art. 2:l. OH marinheiros foguistas, que, tendo trlrmine.do o 
seu ten•r•<• J0gul de serviço, qni7.0re11t continuar a sol'vir por um 
ou maiu :'.nnos terão urn;t gr.ttificação addicional de conformi
dade com:·, tabella n. 2 paragrapho unico. As vant •gens da ta
bella n. 2 serão extensivas :is praças do corpo de imperiaes 
marinhc!;·os que tiverem tido baixa e que na marinha mercan
tl'l se h.-,uyerem habilita.do como foguistas, quando qui?.or ·m se 
eontm: r eomo engajados. 

Art. 24. Aos marinheiros foguistas, independentemente dos 
semestre~ a que têm direito, se ab:mará d" quatro em quatro 
meze'> uma muda de J•oupa apropriada ao serviço das macliinas. 

CAPITULO IV 

DO UNIFOIU!E 

Art. 23. O uniforme dos foguistas de todas a~ chsses s~rá 
o mesmo aos irnperiaos marinheiros, com a unica dill'ercnça 
de terem na manga, quot· da fttrrlcta, quer da camisa, uma 
helice do r~nno de carrnezim, ria fórma do modelo actual. 

CAPITULO V 

DO TE~l!'O DE ~ErtY!ÇO 

Art. 2Ci. O tempo rle serviço obrigatorio pat•a os imperiae;; 
marinhrli.J·o:,; será r•Jduzido do rlous anuos para a•juelles 'iuo 
contarem oito annos de serviço como foguistas. 

Art. 27. O tempo do serviço obrig-a todo fic~r:i reduzi• lo a 
cinco nnnos, para os marinlteiros foguistas qne so engajarem 
volun tal'! amen te. 

ParagT~•.phe nnico. Estes tcriio rii1·eito ao mcHmo premi-> 
que a 1 .i crr·1ceuer aos imporia0s unrinheiros voluntarios. 

CAPITULO VI 

DAS OBRIG.\ÇÕES DO> FOGUISTAS 

Art. 2~;. Os marinheiros foguistas, quando não estiver0m 
effectivarnente empregados no sel'viço das machinas, ficam 
sujeitos a todas as obrigações inherentes ás demais praças do 
corpo. 

At·t. 29. O pessoal de f>guistas, nos navios fundeados o 
nos navios mixtos quando navegarem á vela, seri 1·eduzido 
pelos Cummandantes ao strictamente necessario, ouvindo para 
esse fim no immediato e ao chefe <la machina. 
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Art. 30. A distribuição do :serviço dos foguisbs será feita 
pelo chefe da machina com a approvação do immediato, obser
vando-se as normas seguintes : 

f ... Aos forrieis, compete: 
a) Dirigir todos o-; trabalhoa dos foguistas, sob a inspr~c\iío 

rlo machinista do quarto ; 
b) Auxiliar a este em todos os serviços para 'lua fúr cha

mado; 
c) Diri!)'ir quaes 1uer machims auxiliares de bordo, para r1ue 

for designado ; 
d) Confeccionar todos os mappas e tauellas do serviço da 

machina, <JitO lhe fo1·ern ol'<lenados pelo immediato '~ pr•lo · ehcfo 
da machina. 

Art. 31. Os devores dos cabos foguistas são: na c,phera de 
suas habilitações, os mesmo~ dos forrieis nos navio; em 'j!lO 
não haja foguistas dc~sta gradnaçiio; r, em todos Oi ca :os, serão 
chefes das turmas do <JUarto dos foguistas seus subordinarlos, 
incumbindo-lhes espcci<lmente tomat· nota <lo combnsli vel c:m
sumido no seu <Juarto. 

Art. 32. Os foguistas de f a o 2"classes serilo divididos igual
mente pdos quartos e promiscuamente farão todos os trabalhos 
de fogo e de limpeza das fornalhas, caldeiras, machinas e ac
cessorios; devendo, porém, o chefe do turma ser~ sempre da i" 
classe. 

Art. 33. Pertencem aos foguistas de 3~ classe os trabalhos 
dentro das carvoeiras, de a,·ondic'onamento e movimento do 
combustível e mais todos os trabalhos de força o do limpez t da 
machina, para que forem desig-nauos. 

Art. 34. Os forrieis foguistas arranchariio com os outro~; 
inferior!)s de bo1·do e os caLos o dernai~ foguistas em r.1nchos 
detalhados pelo immediato. 

Art. 35. Os forl"ie;s foguistas, quo obtiverem approva.;ão d:t 
Escola dfl machinistas exigida no 2° 1·equisito do art .. Hi d > 
cap. 2<> do Regulamento do corpo de machinista,; da Armada, 
de 30 de Novembro de 1876, podiJrão ser nomead<Js pra
ticantes de machinistas, uma vez quo não tenham mais do 
30 annos. 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

Art. 36. Os marinheiros foguistas nilo poderão consm·var-se 
no quart3l do corpo senão accidentalmento. 

Art. 37. Fica e,xpressa.mente prohibido que os marinheiros 
foguistalil sej,lm empregados a bordo como cozinheiros ou 
criados. 
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CAPITULO VII 

DISPOSIÇÃO TilANSITORIA 

Art. 38. Emquanto não se cstabolece uma escola especial 
de fo,::;-uistas, o Ajudante General d t Armada na Corto o a autori~ 
dad, superior de mat•inha nas provincias e nos portos estran
geiros, providenciarão, sempre qu•J as circumstancias permit
tirt'm, para <jUO os foguistas de :Ja classe proced 'nt'1s do corpo 
de imperiaos marinheiros destaquem para todos os navios da 
Armada que tenham do fazer com missões a vapor, nfim d•) brem 
a mai:Jr pratica possível nos trabalhos de sua profissão. 

Palacio do Rio de Janeiro em 16 de Setembro de 1882.- Jotlo 
Florentino Meira de Vasconcellos. 

N. i 

Tabclla da~ ~ra"tificaQÜO.-.; c:liarias c:Jnc conl.Jlototn. 
tis 1,raçus da "i c:~Otll])au h i:-:ts de:~ foguistas llucot.•po 
do itnpet•iaos •narin 11 Pir·o~., quando .-.;o achu• 
rom otnbarca<las o olreetiva ou evcntua1mcnto 
ou1pregadus no sePviço c:lu.s n1achinas a vapor 

--~- c=~====-:oc_-,- __ :c_-_:-:.=: c==:===-==== 

Pon nrA llE TIL\nALIIO Pon DIA DE TRABALHO 
I\ O :\IAC!IINIS:\10 .'lOTO R NO !UACIJINISMO MOTOR 

CLASSES OIJ XAS MAGIH:"l'A:i .\V· 
XILIABF..S DE DJRDO, XILIAnES DE 1101100, 
QUA~DO Ml )10\"UIENTO QUA:r;no !'AfiADAS 

Forriel ÍO(fUista;·· ·r .. --
·Cabo fogUish .......• 

Fogui-,ta de f a classe. 
Dito de 2a classe •.... 
Dito do 3" classe ..... 

3$000 
2$500 
2$000 
1$600 
:1.$000 

1$000 
$800 
$600 
$500 
$300 

Observaçties 
:1..• As fr,lcções do di La ser;1o computadas como di,ls inteiros. 
2." As 24 horas que se seguirem á extincção dos fogos, seja 

pot• chegada ao porto, seja por ter-se parado a machinà no mar, 
serão consideradas como d•\ trabalho no machinismo motor em 
moviment0, para os ctfeitos da gratificação. 

3." Do m~smo modo como nas observações antecedentes, 
será considerado todo o tempo que o pessoal de foguistas 
estiver empregado em desmontar machinas, substituir cal
deiras, ou quaesqucr peças impo~tantes do.ruachinismo, ou em 
coneert0s do navio', como operarws mecamcos.1 ; , ,, ; t,1 

Rio de Janeiro em :1.6 de Setembro de 1882.-João Florentino 
Meira de Vasconcellos. 
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N. 2 

Tabolla da gratificação addicional que <levo ser 
abonada :Jn.cnsalJ.ncnto aos fop;uistas do corpo 
do in1.periaesmarinb.oiros quc~tendoconclu.ido 
o sou "tc~}lO do serviço~ so contrataren1 como 
engajados por um ou :rnais annos 

=======·=o=::_---------------··~::-.-~-----

1 

CLASSES IGnATIFlcAç";o ADIIICIOS.\1, Ml·!N SAL 
l'AI\.\ OS E).GA~LDI Ei>iTOS POll UM A ;o.; NO 

~------------------------~~------·~ 

1

1- ~orrie_l foFt~i-sta ........••.. I 
Cabo logmsta .......•....... 
Foguista de 1• classe ...... . 

I 
Dito de 2a classe ........... . 
Dito de 3a classe .....•...•.. 

Observaçãr, 

12.)00() 
10)000 
8$000 
7$000 
G$000 

Si o eng~•jamonto fór por mai~;; d•• um anno, ou, Ri ronovar-~e, 
a gratificação nddicional mensal ser[t augmnnt~da de 3$ para 
cada anno successivo de engajamento. 

Rio de .Janeiro em 16 de Setembro de 1882.-João Flol'entino 
Meira de Vasconcellos. 

DECRETO N. 8667 -DE 16 DE SETEMBRO DE 1882 

Allora os voneimontos o fixa o numero das diversas elassos do opera
rios o do scrdço geral dos Arscnaos do Marinha das Provindas da 
Bahia o do Pará. 

Hei por bem qu'l o numero e os vencimentos da mostrança, 
opwoarios, serventes, patrões e remadores dos ArHenaes de 
Marinha das Províncias da Bahia e do Pará, sejam d'ora em 
diante regulados pela tabella e quadro que a este acompa
nham, e foram organizadas de conformidade com o disposto nos 
arts. 7", 8" e 215 do Decreto n. 5622 de 2 de 1\la i o do 187 4. 

João Florentino Meira do Vasconcellos, do Meu Conselho, 
Senador do· Impcrio, Ministro e Secretario d 1 Estado dos 
Negocies da Marinha, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 16 de Setembro de 1882, 61·• da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

J o{lo Florentino Meira de Vasconcellos. 



Tabella dos vencimentos da mestranca, operarios, patrões e remadores dos arsenaes de marinha das 
prcvincias da Bahia e do Pará a que se refere o decreto n. 8667 de 16 de Setembro de 1882 

CLASSES 

Moslros ............... . 
Conlrameslres ..•.•••.. 
Mandadoros .......... . 
Operarios de f a elasso •. 
Oporarios do 2• classe •• 
Operarios de 3• classe •• 
Operados do 4a classe .. 
Operados do 5a elasso •• 
Oporarios de 6" classe .• 
Aprendizes do t• classe. 
Aprendizes do 2" classe. 

BAHIA 

DIH.EO"rOH.IAS 

M.\CliiNAS 

i\l odcladnrr<, (undidn
re~, limadores, tor· 
w•iJ'm , C1rlrleireiros 
de cobre, caltldreiros 
de (e>·to e ferreiros 

.... 
E 
o ..... 

o 
~~. 

~ 
~ 
f 
:,:, 

CtiNSTRUf.Ç.\0 NAVAL 

Carpinteiros. 
rlll•tf"alf'S 

e ca;·upinas 

" " .... 
o ..... 

o 
~~. 

"' " 5 
~ 
:,:, 

P'Jfieiro~. 
(l]l)l!ll'l'lh•J e 

1•ultts 

"' E 
o 
·~ 

o 
~~. 

~ 
"' ·.::: 
~ 
'-" 

5,1500 
4~000 

285001 355001 2SO()(J\ 3Sooo\ lb51lo 
2b0UU 3t)OOO 1/1500 • • • • • • . ••••• 

· · · ""38üiJi, 
tl)IIMl 2/JOOII lfillOII 1{$3011 B7tlll 

SERVIÇO GERAL 
DO ARSENAL 

CLASSES -;;; 
E 
~ 

"' 'e. :; 
"' ·~ 

~ 

PARÁ 

I>IRECTORIAS 

~IAClliNAS 

Jlfaehinns 
c ferreiros 

.... 
E 
o ..... 

o 

·~ 
" " 3 
"' ~ 

CtlNSTltlJCÇXO NAVAL 

Carpinteiros, 
carapiuas 

c cal"f"lus 

.... 
E 
o 
~ 

o 

'"' '"'" ~ 
"' 
~ 
'-" 

Apparelho e 
velas 

.... 
E 
o ..... 

o 
'"' '"'" " " <= 

~ 
'-" 

SERVIÇO GERt\.IJ 
DO AHSE!'OA.IJ 

CLASSES .... 
Q .... 
o . ,.., 

o 

'" '"'" "' " "' ·.::: 
" u 

4S000 3b0UO 3BIMKl 21J51Kl .. • • . • .. . .. . Remadores de t• 
tS600I b900 Palrõos .•••••.•• ·1 1,5600 

Ro~\':s~~~~~--d·o .. ~: ...••• 2~000 • • . . • • . .. . . • 2861111 2b41lll .. • . • . . • . . . . elasso ........ . 18900 

18700 
Rom:1<loros do 2a 

elasso .•....•.. •t· ••••• 

38\liMl 2151l00 2.~:11Ml tn7tNl t,~61Kl I ·no Hemaderes do 2• 
155011 28Gt~l 1~9110 2~1l1XI fS;jlltl l~JtKI t~tKl classe .•••••..•• 2~1i0ll 

28300 
2g000 
t660(1 
lfl300 

. .... i85ôú . 2.~:iõó "i,~2iti1 • i~6úül'. j,iliM.l 

i.)2111l t{$600 891Kl IJ8UO /14011 
i{$000 t~31KI ~illll . . . . . . . ..•.. ( Sorveu lcs ........ 1 1~300 
,>9oo tsooo {$5o,, ..... . 

1J70015S500 3D500 3~00 38000 3~000 2~500 Patrões ......... . 

2S31lll l~iOil i$600 15400 1)900 {$800 
. • • • • . 2~1)()() i~500 18300 ta2m • . . .. . .. .... Serventes ........ . 

ih61)1) 184110 •s •oo • .,uoo

1

. .. . . . . ... .. 
l$700, .•.... 

8700 ................. . 
1{$000 • • • .. • f81J(K) ..... ·I MO!K) 
8500 .. .. . . {$500 • . . • . . {$500 

tb3011 IIJ2110 • • • • • • • • • • • . .. • • .. • ... .. 
• . .. • • t{$000 • • • . • • lB()(lll .. • . . • .. ... . 
.. • • . . 6500 .. • • . • 8500 • . • • . . . .... . 

Observações 

t.a Nas oficinas em quo não houver conlramestro Mrão os n.ost.ros suuslilnidos em seus impedimentos por um operaria do ta elasso proposto pela dircetoria o nomeado pelo inspoctor, 
ahonando-so·lhc, além dos ~cus vencimentos, molat.lo da gt·alificaç1ío daquollo. 

2. a Os mostres, contt·amostres o mandadorcs quo deixarem do comparecer ao serviço por motivo de moles tia provada com ai testado modi~o, perceberão sómonte o respectivo jornal, não 
oxcodondo de 30 dias ulois, c dahi em diante melado deste até Ires mozos, em quo cessará o direito a qualquer abono do vencimento. 

3." Em urgoncia de ohras, além do vencimento diario, so abonará á meslrança e oporarios quo se prestarem ao serviço oxtraordinario, metade do jornal e da respectiva grallficação nos 
domingos o dias santificados alé ás quatro horas da !ardo; um terço desla o daqucllo nas scxlas on nos serões, duas vozos o sou voncimonlo no trabalho continuado desde aquclla hora até o dia 
seguinte. Esla disposição comprohondc os aprendizes. 

4.• Os oporanos quo perceberem veneimenlos monsaos em virludo do eonlrato ou aviso da secretaria de estado serão reputados nas classes cujos salarios eorrcspondam áquolles, 
eonsidorando-so na p•·imoira os quo perceberem oslipcndio superior ao lixado para os operarios desta elasse. 

5.• Os operados o a gonlo do serviço geral do arsenal torão di roi lo ao abonu •lo jornal respoclho quando, por molivo de ferimento, contusão ou ataques morbidos eau.ados om aeção do 
serviço, faltarem ao trabalho das oficinas, do•cndo, para somolhanlo oiioilo, o mcuico do arsenal passar o competente attcslado com declaração do numero do dias em quo será roaliza.ol 
a tura. 

Palaeio do Rio do Janeiro em t6 de Setembro do 1882.-João Florentino Jlfeira de Vasconcellos. 



Q undro do pessoal das offioinas e do serviço geral dos Arsenaes de Marinha das .Provinoia 
da. Bahia e do .Pará, a que se refere o Decreto n. 8667 desta data 

DIRECTORIAS OF.'ICINAS 

Fundidores ................................ . I 
Modeladores .............. , ................ . 

Maebinas ..•.....•. Limadores, torneiros o caldeireiros do eobre. 
( Caldeireiros de ferro ....................... . 

Ferreiros ............ · .................... .. 
11 . f. . 

\ 

Carpm e~ros ............................... .. 

Construeções 
vacs. 

na. g~r:r~~:s~·:::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
( Polioiros .••....•.•.•..... .•...........•..... 

Apparolho o velas ........................ .. 

Serviço gorai dos\ Remadores de ta elasso ..................... . 
('Patrões ................................... .. 

Arsonaos. f • 2a » ••••••••••••••••••••• 
, Serventes ................................. .. 

Total ............................. .. 

BAHIA PARA 

~ ~ 

" " .. .. 
CLASSES ~ CLASSBS ~ .. .. .. 

I 

:;: !::! 00 : 

· ~# t j_J ~ ~++fFF +1 i 
--~~~-~~-;-tu-,- li ' ' . ' 

1 i I i I i i 2 4 13 .I 

.. . .. 
~ 
::; 
0: 
c .. 

21 31 3 ;: 4 I 5 5 2 4 321,,, I. I. , • 2 2 21 3 3 313 1 6 26 
ti l 2 2 1 2 2 2 4 !i 

_,:..:1_:'-.: _: ~~~ ~ _: ~ 251..::..::..::..: !1-.:1-.:1.:.: .:-.:'~~~ 48 

2 H.1.4 v; t6.t6' .. o 6 no: ... i 1. i 1.0 to 1011.0 to •• ~,;s 65 
1 3' 3 3 3. 3 . . 3 3 23. .. • i .. .. 21 313 3 31.. 21 4 2! 

.. 21 2 2 2 4 .. 2 2 til'... 1 .... 21 2 2• 2 2 .. 1 2 14 .. t: i 2 .. 1 .... t i 7 ~ __:1__: ~ .:.:_1.:.:_ :_: .:.:_ .:.:_ ~~148!_: :.: .:.:_ _:._: ~ .:_: .:.:_ .:.:_ :..:!.:..: _91.09 

. ... ! .... "i·· ...... ""\ 21 ...... ··i" ...... "'\"~· .... 3 .. .. 

1 

.................. 1.111 .......................... 15 

::~~~~~~~~~~~ ::::, ~~~~~~J~~::::~~~:::: ~g 
w s 3t,31 35 33 36 !3 21 30 2>5

1

2991 6 2
1 

~. 20
1

2.
1
23

1
21. 2tl611.2 24 15i 205 I 

Palaeio do Rio de Janeiro em i6 de Setembro de 1.882.- Joàa Florentino Meira de Vasconcellos. Deer. n. 8667 
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DECRETO N. 8663- DE 10 DE SETE)Hl!:tü DZ 1882 

Con~idcra justifi~ado o oxe{!ssn havblo ll'l p:·azo mare.a;1t> para a e:.mclnsão 
1lao; via;.!'cns redondas feitas pelos paqnc·rs CanOI.!~1, Cerv:W{t's o (),.rlclctoil, 
no:-; mozo.-; lle Fc\'crciro o 1\larço tio COtTCnlc annn. 

Hei por bem, Attend•mdo ao qu J I\le t··~quorou Not·toa Me
gaw & Comp., agente" da Companhia LiverJIOOl Brusil and 
Rivor Plate Steam NavigaO:on, e de conformid 1de eom a 
clausula 15" Jo contrato approva<!o pelo Decreto n. 6048 do 4 
de Dezembro de 1875, Cou~iderar jnstificatlo o oxcess·J havido 
uo prazo marcado pttt•a a conclusão das via:.rens t•edoncbs 
feitas .. pelos paquete< Gmwcu, Ccrvuntes o Calder.m, nos 
mezes de Fevereiw e Março do corr•,ulo anuo. 

André August:J de l'adua Fleury, d:J Mo1t Conselho, Mi
nistt·o e Sect·ctario tlo ~statlo do.; Nog-<wio; da Agric~ultut·a, 
Commercio e Obt•as Publicas, assim o l•mha ont•~n<lido o faça 
executar. Palacio do Rio de .bnoiro em 1G de Set••tnbt·o de 
11382, 61" da Indernmlcncia e ,[o lmperio. 

CJm a rubrica de Sua 1\ln.gcstado o Imperaàor. 

Andre "iugusto de Pa.Zu:t Fleury. 

DECRETO N. 8GG9 -DE Hi DE SED~MBllO DE 1882 

t:nsco,lo autorizaçãu a Olympi.l ~Llch;Hie 1.0 Sanl'Ailua pa:a co1:::.truir 
tllll:l. linh~L do earris Üt! f,);·ro catre a ciJ.atlo t!o Hio l\"o\·o c :1 c:o;t:tção Uo 
:"-iant'.Anua. 

Atlondendo ao que Mfl requereu Olympio Machatlo d0 
Sant'Anna, Hei por bem Conceder-lhG autorização, por 30 
annos, para a construcção, uso e gozo de uma linha de carris 
do ferro destinada ao tr"msporto de passageiros e cargas entt·e 
a ciJade do Rio Novo e a estação de Sant'Anna, da oxtincta 
Companhia União e lndustria, sob as clausulas que com e'te 
baixam assignadas por André Augusto de Padua Fleury, do 
meu Con.Jelho, Ministro o Secretario de Estado dos Negocias 
da Agricultura, Commercio e . Obt·as PublicaH, qno assim o 
tenha ent~ndido e fàça ex~'cut:w. Palaci J do RiJ d•1 Janeiro 
em 16 do Setembro de 1882, 61° da Indopenrhncia e do 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magest::~de o Imperador. 

Andre Attgusto de Padua Fleury. 
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Olausulas a que se re.t"ere o Decreto 
n S669 desta data. 

O Governo Imrwrial concede a Olympio Machado de Sant'Anna 
autorização para construir, us:1r e goz·1r, durante 30 annos, 
contados da presente data, e som privilegio, uma linha de 
carr·is de ferro de tracção animada p:wa o transporte de 
pa~sageircis e cargas, que partindo da cidade do Rio Novo na 
Província de Minas o,)raes, e seg-uindo o leito do ramal do Rio 
Novo, da estrada União e lndu .. ;tria, termine na estação do dito 
ramal, denominada- Sant'Anua. 

li 

Na con,trucção da linha sadio oiJsorv.ldas as seguintes con
dições technicas, além do mais que for necessario, para que 
offeroça transporte commodo a seguro de passageiros e merca-
dorias de qualquer especifJ. • 

t.a. Os trilhos serã·J do typo Vignolle, assentados sobre 
dormentes de m:1deira. 

2." A bit.,Ja da via ferrea ser:í da fm,O entre trilhos. 
3. a. A linha sor:i sing-eb, mas tor·:i os <Io~vios que forem 

nocessarios o não impedirá o livr'e tr•ansito de vehiculos de 
qualquor est:ecie, e de passageiroH a pé ou a cavallo, no 
trecho do ramal da estrada de rodagem União " lndustr·ia, onde 
tem do ser constr~lilb e fJlll <lUaOsl}uer outros cuninhos que 
atravrsse. 

4 ... A snperficin, dos trilhos ficará ao nível do leito da 
estrada de modo a niio embaraçar o transito d '· vehiculos e 
animaos em qualquer direcção do. m'lsma estr·ada. 

5."' Os carros de transporto de passageiros e cargas serão do 
mesmo systemn dos da Companhia de carris Ul'uanoa da Corte. 

Ili 

Durante o tempo da concessão e :1. contar do começo das 
obreiS, o concessionario será ouriga<lo a conservar· em bom es
tado, á sua custa, sem retribuiç:i:o algnnm do Estado, a p 1rte 
do ram 1l da estrada União o lnduslria comprehnndida entre 
os trilhos () om,25 da linh:l orJ.· concedida. 

IV 

As obras da linha deverão começar dent1·o do prazo de llm 
anno contado da ,data da presente concessão o terminarão no 
de dons annos, contados da data om qne tiverem começo. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 239 

v 

O concessionario poderá transferir todos os direitos e onus 
resultantes da presente concessão :i. ompreza que incorporar 
dentro ou fóra do paiz, comtanto que esta seja organizada. con
forme as leis do Imperio o tenha o sou domicilio legal nPsta ca
pital, onde serão tratadas e decididas todas as questões que se 
suscitarem entre a mesma em preza e o Governo ou entre ella e 
os particulares. 

VI 

Nas extremidades <la linha o nos pontos intermeclios ondo 
forem neccssarios, haverá estações com todas as accommo.lações 
precisas para o serviço de viajantes e mercadorias. 

O Governo poderá exigir os augmentos e mclhm·amentos que 
a commodidade publica reclamar . 

VII 

O concessionario obriga-se a manter entre os pontos extremos 
e intermedios da linha serviço diario e rogulat• de transporte 
de passageiros e mercadorias, por preços inferiores aos que são 
cobrados pelos actuaes mei•·s de transporte e que constarão de 
tarifas organizadas segundo as distancias. 

EHtas tarif::s só po,Jerão ser postas em execuqão depois de ap
provadas pelo 1\1inisterio da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, publicadas no Diario Official e affb:adas com an
tecedencia de oito dias em cada uma das estações, e serão revistas 
sempre c1ue fór conveniente. 

VIII 

O concessionario obriga-se ainda: 
§ L• A cumprirem tudo que lhe for applicavel e não contra

riar as disposições das presentes clausulas o Regulamento 
annexo ao lJecreto n. 5837 de 26 de Dezembro de 1874 e quaes
quer outros que o Governo publicar para a policia e fiscalisação 
de carris de ferro. 

§ 2. 0 A transportar gratuitamente as malas do Correio e s3us 
conductores, r•s agente9 do policia que furem em Forviço o em 
geral, mediante requisição do Govnrno ou de autoridade devida
monte autorizada., qualquer empregado publico que viajnr por 
motivo de serviço publico. 

§ 3. 0 A transportw com abatiment'l dfJ 30 °{0 da tarifa 
estabelecida para os p:trticularos, munição de guerra, officiaes 
e praças do Exercito, de Policia ou d:1 Guarda Nacional e a res
pectiva bagagem, quando mandados em serviço publico. 

Sempre que o Governo o exi!:'ir, em circu~acia:s_eJt~ 
dinarias, o concessionario porá á sua~i . l~Q. \ni~110EI !]H}~O~-... ,, 

,.',\\)\\LU I Jl~ .'f:,. ) 
·._<{.)'. ·.f)>' 

~\ ~;·· '~: 1 
...... / 

(-, ·~ -: 



d~ transport'l 'Jll<) possuir, e ne,tc caso, si o pref~rir. o Go
\' •r no i''t.';·arü ao cone 'ssionario o <JllO fór convencionado paio 
li''O da linha o dJ tod:J o seu material, n·1o oxcedon:lo o valor da 
rcn la m:;dia do perio1o identic:) noH ultimo·; tre,; annos. 

As des.·ez::..<J com a c:lmtlização d t.'l ag-uas plnvütns, mudança 
do nivelam •nto Q quaesqurJr outra; t·ebtivas ú viaç1o, r"clama
das por s ·rviços do concesflion:trio. <.:orret·ão por sua conta. 

X 

O concossionario pag-ari :i CauuJ."a .i\Iunicipal pelos t..H'ronos 
dn Bll:t propriechde <Jll'' occup:u· o al'l'end:wtento que a wosma 
c:.mara at·bitmt· l' fara a :te [nisi<;ão do.; 'JUC forem precisl>B p:.~t•a 
a abert•ttm·a e altrg"mento de r tas, nstt•adas ou ca111inhos, 
sendo e1u f:tlla <h accót·do co:n O> ]>l'rJlH'ietarios dcstpropt·indos 
na fórm:t da lei. 

XI 

O Governo fiscalis:l['Ú a oxo~n\.'i' das ohras, o s~rviço do tt·a
fJ:.;o o o cumprimentJ de todas"~ cla:I.sula3 <1:1 pro:wnte con
ees'<iio, co:ao r;nteudm· con\'t•ni"nte. 

XII 

C~tducat'.i a presente coucess{lo: 
1. 0 Si a' obra~ não lürom cwaer:arlas ou n:io ftcarcm con

clni<hs nos pr.tzoB rnarcn.:lo' n:• clarnula 4." 
2. 0 Si dopo i' do cor•1eçadas fica:mn as obras paralieaclas por 

mai~ d(• dons m·'z:ls, s d vo caso do f.>rç.r. maior •ruo s0r.í. jus ti
ficado, sendo o ooncessionario obrigado a remover no pra.r.(') de 
GO dias, da data da intiuraf'ão, todo o mat~rial p<'rmanento o a 
!'OJ•Ot' o calçamento ou o leito da estrada no estado primitivo, 
sob pena de ser feita a rr:moç:io e reparada a rua ou a estrada 
pelo 1\linisterio da Agricultura, Cornmorcio o Obras Pubhcas á 
custa do concessionario. 

3.0 Si depois dCJ entregue a linha ao trafego fôr este inter
rompido som causa justificada por mais de 48 horas. 

XIII 

Findo o prazo da presente concessão (30 anno~) reverterão 
p:1ra o domínio d:J Esndo, som indemnização alguma, os ecli
fioios das estações, armazens, officinas e o material fixo o 
rodAnte da linha. qwJ faz objocto da mesma concessão. 
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XIV 

O Governo poderá resgatar esta. conce,são em qualquer 
tempo depois dos 10 primeiros annos contados da presente 
data. 

O preço elo resgate será fixado por arbitros nomeados um 
pelo Governo, outro pdo concessionario, os quaes t01narão em 
consieleração não só a importancia das obras no estado em que 
então se acharem (sem attenção ao seu custo primitivo), mas 
tambem a renda liquida tia linha nos cinco annos anteriores. 
Si os arbitros não chegarem a accôrdo, cada um elará o seu 
parecer e a que~ tão será elefinitivamentc resolvitla pela Sec ã o 
dos Negocios do Imperio do Conselho ele Estado. 

,XV 

ToJas as questões quo se suscitarem enlre o Govet·no Impe
rial e o concessionario s:~rão decididas por arbitramento, sem 
mais recurso algum na pena estabelftcida na clausula pre
cedente. 

XVI 

Os prazos fixados na clausula 4" p:lra o começo e conclusão 
das obras só poderão ser prorogados mediante o pagamento da 
importancia cor1·espondentc a 100$ por m<'z de prorogaç:io, 
salvos os casos de força maior devidamente justificados. 

XVII 

Por falta de cumprimento de qualquer das clausulas da pre
sente concessão, o dos regulamentos a que fica sujeito o con
cessionario, o Governo poderá impôr multas de 20!1,; até 500$, 
conforme a gravidade do caso. 

XVIII 

Ficam salvos os direitos adquiridos em virtude do r1uaesquer 
concessões anteriores feitas pelo Governo GeraL ou Provincial. 

XIX 

Si, decorrido o prazo de 30 dias contados da data da publica
ção da presente concessão no Diorio Of!icial não estiver as
signado o respectivo contrato, caducará a mesma concessão. 

Palacio do Rio de Janeiro em 1G <!e SeterniH·n •lr' IRR?.- An
drd Augusto de Prul:ra Flct<r!t· 

I"ODr:': EXECl~TIYIJ l~R:J \ • , :. ·~ '•1 
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DECRETO N. 8Gi0- m: iG DE KETEnmw DE 1882 

C•J!Iredt> a Fr:wdsro Lopc .... tia Silva I..im:t. o llelcn·loro Julio do CJ.IIIfO.i pri
\ilt•gio para a JHJChill;l dr• ~ccca1' caf•"•. de sua iJJl't'JIÇ',TO. 

Attenchndo ao que i\Io t•oquerf'ram l<'rancisco Lopes da Silva 
Lima e Heleodoro .Julio do c~utlpos, e Conform:1nrlo-me com o 
parecer do Conselheii'C> l'roeumdot" da Corôa, Souerania e Fa
zenda Nacional, Hei pot· lJntn Conceder-lhes prh·ilegio, por 
10 annos, para a madJÍna de ~eccat• c do, et•te dizem ter inven
tado, e cuja descrip<;ão c pl:ult•' d··positar~m no /u·,·hiro Pu
blico, sob a clan.mh d•• 'l"c sem cxnwo pt·:irio ni\o tol'á yj·~·ot' 
n privilegio, qnn cessa ~":i 110s casos prcristo' ;:o art. 10 ela Lei 
do ;2s de Agosto de J.'nu. 

Anrlró Aug·usto de Patina Flenry, do l\Ieu Cons•·llw, !\Iinistl"O 
e Secrclat"io do E'tado do•; Nogoeios rl:t ;\gricultm·:~, Com
mercio e• Obms l'niJlica'. :tssim o t••nlm entendido ,. f:tq:t 
executar. Pal:tcio do ]{.io de J:uwir•> em 10 de S •toml.H·o de 
1SS.2, G1o da l.itd"pcndcncia '" du Im;>crio. 

Com a rui>ríca do Sua :\:,1gestado o Impet"ador. 

f.OJ!CoUc a Franc.i~to Lop,:.~ d;l Sih.~ Lima c iicle.Jdoro Julio tlc Can1;~o;; pri· 
vilogiopara n f·g.L•I o o Í·l;.!al'cil·o de ~:1a jnn!n(ío. 

Altondendo ao que .l\1c 1' •qnnreram Francisco Lopes d:t Silva 
Lim.l c Heleodoro Julio de Campc s, e ConformtndO-Ill!l C">Jn o 
parc~cer do Conselheiro l't·oent•ador d' Cot·l•a, SoiJer.tn :., e Fa
znnda Nacional, lir1i por bem Conce•lnr-lhc~ pl'iviio,, :·• pnr 
10 annos para o fo~·ão c fo.c:·at·eiro, eju · alle,c;arr•rn tnr inv••ntado 
c cuja descripção e planta doposita:·am uo ,~rchivo Publico, 
sob a clausula de qne Rem exame pt·é•rio n:io tet·á vigo1· o pd
vileg-io, o qual cessn t·:í Bcs c a"'' pre\istos 110 ar L 10 ela Lni elo 
28 de Ag-osto de lS:JO. 

André Augusto rlc P.11i11a FJeury, cio :\Icn Consclh<'l. !\Iinistro 
e Secretario d0 Estad'l dos 1\'egocios d.~ Agricultura, Comuwrcio 
H Obras Publicas, a:<sim o tenha entnndido c f.\ça nx.·cnt-tr. 
Palacio do Rio de Janeiro em tr. do S"lembro de 18':2, (jfo ela 
Indep~ndoncia e ~lo lmpcrio. 

Com a rubrica rle Sua :\Iagestade o lmpea-ador. 

And1·é Augusto de Pa-lHa Fleury . 
.Ad'\:Pci'd"d'V'v 



DECRETO N. 8()72- D!': 1G DE strrrmrmo nE 1882 

Concedo a Lanriano Rodrigues 110 Andr:tdo o Aron~ ll'mãos pridlcgio para 
o apparolho tiO sua inYcnr-ão, c a que tlcuo:ninaram- Sc~a~lcira d~ namica~ 

tlo:;linatla. a capiuar rafosac3. 

Att"nnendo ao que rerpwr•et·.tm Lauriano Rodrigues ole An
rlradQ e Arens Ir-mãos, e Conformando-mo com o parecer 
rlo Conselheiro Pr.Jcut·adot· da Corôa, !i>oiJcr<~nb " Fazenda 
Nacional, Hei po;· bem Conceder-lhPs p~ivilc.do por '10 annos 
para o apparclho rp~c alleg-a11! lct· inv~ut:ulo, c ".que de
nominaram - Scgarl<nra dynanuca- do<tln:vlo a eaprnnr ca
fcsa~e. cuja d·~··cripção ~ modelo olcpositaram no 1~r?ltivo 
Publico sob a clausula dn fJUC sr;m o cx·uw! prev10 do 
mesmo 'apparelho não será oll'octivo o privilc.ê\·io. o qnal ces
s:w:i nos c:~~o~ pt·cvis~ns no Ml. 1ll rb L<' i rlc 28 <lo A:~o:,t. • 
do 1s:m. 

André Augusto do l'adna Fhury, rio i\leu Concclhc, l\Ii
nistro c Secret trio de E.; ta• lo dos Ncg·ocios da Agdcul tura, 
Comrncrcio c Obras Publicas. assim o tenhrt entendido o fno;.:t 
cx.•cutrtr. Palacio rlo Rio de Janeiro em ili do Set"lltbro de 
1882, til• da lndopomlencia c do lur;•er·io. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestade o ImpGrador. 

Aw/ni AWJESto rle l'ad1w Ji'lcury. 

DECRETO N. 8673- DE 16 DE s!':TE~mm n1: 1R82 

Coneodo a Luiz Jo~ú Gou(,'alrc::; Neves prhilcgio pa:·a a mar.hi~la llc~tiua<la a 
honofici~r r1fô, arroz, trigo c outros col·e:lc~, 1lJ ::.ua i::vcn~'iio, 0 a 11110 tl!~
nominon - 1\lartc. 

Attendemlo ao qu' requereu Luiz .Tosó Gonça!ves Novos, n 
Conformando-me co:u o parecer do Conselheiro Procurador· da 
Corôa, Sobern.nia e Fazen la Nacional, Hei por bem Con· otler
lhe privilegio por 10 annos para a machina '111 · allegou tnr 
inventado e a qu~ denominou-1\larte, dostin.1. 1a a descascar·, 
despolpar e bnmir c;l.fé, dcs:•3sc·•r :ll·roz, trig·o, C()vada e 
outros cercaes semelhantes, cuja d0scripção o dcs;•nho depo
sitou no Archivo Publiea, sob a clausula de r1ue sem exame 
prévio da referida machina nãJ será cffoctivo o privilegio, o 
qual cessará nos casos previstos no art. 10 ch Lei de 28 
de Agosto de 1830, 
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André Augusto de Padu:t Fleury, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commorcio o Obras Publicas, assim o tr•nha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 1ü de Setombro de 1882, 
6fo da Independencia e do lmp,rio. 

Com a rubrica d" Sua l\Iagostade o Irnper:úlor. 

DECRETO N. 867 4- IH; 1() llR SETE~IBRO DE i8S2 

Conectlo a .\lcxandor Dolmar prhiiPgio para o lllelhor:uuouto tl11 . .;yst.em:l. 
hytlrauliru tle ruinera~·ão d0 pnro. do sua itnençfro. 

Attendendo ao que l\1e J·ertnereu ,\hx;~.nder DeltHar·, e de 
conformidade com o parecer do Conselheiro Procur;tdor da 
Corôa, Sober.tnia e Fazenda Nacional, Hei por bem Conce
der-lhe l'rivilrgio por 10 annrm 1•ara o lllelhoramento do sys
tema hydraulieo de miner:tr;:1o do ouro, quo allegou ter in
ventado, e cuja descripçilo e des1·nho depositou no Archivo 
Publico, sob a clausub do 'lue sem ''xame provio n:>o terá 
vigor este ]'ridlegio, o 'I'Hll ccssal'i no-; ca.sns p1·evistos no 
art. 10 da Lei de 28 de ,\gosto de 18:!0. 

Andró Augusto de Parlua Fleury, do ~r,~u Conselho, MiniHtro 
e Secrdario de Estado do" Nogocios da A~·ricnltura, Comworcio 
e Obras Publicas, assim o tenha enlenrlirlo e faça exoculat·. Pa
lacio <lo Rio d() .Jan•·iro em 1G do i'ot,.rnhro rlo 1882, G1o d:t In
depr•ndencia o do lmporio. 

Com a rubrica rle Sua l\Ia~·· starle o Imporarlor. 

Anrln! "\u!lusto de P"rl11a Fleury. 

DECl{ET() N. 8G75 -IJE 1<i DJ~ SE TJêMBHO DE 1882 

Concodo a Thcotonio Bapti~ta privi!egio para o apparolho de sna invcru::to, 
(jllO dcnnJUillOil- Trall ndssol' erc .... ~ri(.n. 

Altendendo t~o 'JllC Me rc•tneren Throtonio !l:tplista, e do 
conformidade com o parec 'I' rlo Consclh·•it·o l'rocm·atlor da 
Corôa, Sob<'rania e F;,zenda Naciona J, Hei pnr bem Conco
rler-lhe priviJr•gio ]101" 10 annos JW'::t O :tpp~1relho rp!C ailegou 
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ter inventado, e ao qual donominou -Transmissor olectrico, 
destinado a transmittir, por meio d·1 eloctricidade, a hora 
exacta de um pendulo para qu:dquer numero d J mostradores, 
por m'li5 distantes que se achom, cuja rloscripção o •lesenho 
df)positou no Archivo Publico, sob a clati<ula de r1ue s•nn o 
ox:tJne p1·óvio do mo~rr:.o apparolho niio tor:í vig-or <JRin pri
vilog-io, •tllO cem~ar:í nos caso-; p['(JVÍsLos no :u·t. ill •h I ,,.j <I•J 
28 de Ago~to do 1830. 

André A.ugusto de Padu ~ Fleury, do M •u Consulho, Ministro 
e Secret:trio de Estado dos Negocies da Agricultura, Co~onmorcio 
o Obras Publioas, assim o Lenha "ntnndi<lo o f:t•;a oxecuL:tr. P:\
lacio do Rio do .bn·Jiru emiti <lo SoL·Jmhr > <lo 1R8~, Gi" da 
lndopendenci:t e do Imperio. 

Com a rubt·ica d<J Sua 1\Iageslade o Impf)rador. 

AndrJ A.HfJUsto de Padua Flettry. 

DECRETO N. 8676 - Dlll 1G DE t;ETEMil!lO DE 1882 

Concede pcrmiS<ão ·a Pascho·\1 Toll . .s C·.1smo d.•s H oi• para explorar ouro, 
~lmmlJo o ontros minoracs na <'•lmal·ea (lo AutHJina, P1·oviuda do Paraná. 

Attendendo ao que Me requorou l'aschoal Tdhs Cosmo 
dos Reis, Hei por bom Conce<lr1r-lhe permissão pam explorar 
ouro, chumbo e outros minera•ls nll. comarca drJ Antonina, da 
Provineia do Pa1·aná, soh as clausulas <JUO com este baixam, 
assi.·~n:vlas por Anrl!·ó Au ~ust) <lo Pa-ln:t Fl•mry, do Meu Con
selho, Minist1·o e Secretal'io do Estado dos Negocias da Agri
cultura, Commercio e Obt·as i>n!Jiica,, que assim" tonhrt en
tendido e faça executar. P:~laci•> do 1:.io do .Ja.niJiro em 16 de 
Setembro rh 1882, G1° da Indo!> mdencia e do Imporia. 

Com a rubrica do Sua Magestade o Imperador. 

And1·J Augusto de Parlun Fleury. 

Clausulas a •1ue se rere•·e o Deereto n. 867'6 
desta data 

Fica concedido a Paschoal Telles Cosme dos Reis o prazo de 
dous annos, contado desta data, para, sem prejuizo dos direitos 
de tercc'iro, fazer explorações ou inveHtigações para descobri
mento de minas de ouro, chumbo e outroH mineraes na co
marca de Antonina, da Província do Paraná. 
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Dentro do mesmo prazo o concossiona!'io deverá apresentar 
na Secrotad.~ de Estado d m Negocias da Agricultura, Com
Jwreio c Obras Publica<, phtntas ;~·nologica o topogl'aphica dos 
terrenos P:tplorados, indieando ncllas as matrizes das minas 
<JUC ti ver descoberto. 

A estas phnt:1s acompanhar~~o amostras dos minera"s o mi
.rauciosa descl'ipt:ão da possança das minas, dos terreuos ne
cessarios para a lavra tbs minas, com declaração dos nomes 
dos respectivos propriot:J.rios, <los edillcios nolles existentes e 
do uso ou emprego a quo s1o destinados, e finalment:l dos 
meios apropriados pam o trauspol'to dos productos das minas 
para os mercados. 

li 

Os trabalhos de investigação ou exploração para o desco
brimento de minas poderJo ser feitos por qual<tuer dos modos 
recommendalos pela sciencia. Nos terreno~ possuídos, porém, 
as sondagcus, c t \'as, poços ou galerias não snrão feitos sem 
autorização escdpta dos pro1wictarios que, si fór ncgad '• po
,Jerá ser supprid 1 pcln l'rcsi<loncÍ"I da província, mediante 
fiaru,,a idonea prestada pelo conc·,ssionario quo responJera 
por todos os prejuízo;, perd;ts e damnos quo os mesmos tra
IJalhos causarem aos propriotar·ios. 

Antes d:t concessão do supp~imento da licença, o Presidrmtc 
da província mandará, por editaos, intimar os proprietarios 
para, dentro de prazo razoavel por olle fixado, apresentar·em 
os motivos do sua opi'osiçito e requererem a bom do srm direito. 

Ill 

O Presidente da pt·ovincia couceded. ou negará o suppri
mento requerido, á vista das r,tzões expandidas pelos pro
prietarios, ou á revelia destes, declar·ando os fundamentos 
de sua decisão, da qual poderão os interessados reco1·rer para 
o Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras PuiJiicas. 
Este recurso, porém, não terá effeito suspensivo. 

IV 

Deliberada a concessão do supprimonto da licença, proce
der-se-ha immediatament•J á avaliação dos prejuízo< provaveis 
pelos trabalhos, exploração ou investigação, afim de orçar-se a 
im)Jortancia da fiança, de que trah a clausula 2a, para tornar 
effectiva a indemnização. Esta avaliação será foita por arbitras 
nomeados, um pelo proprietario e um pelo concessionario, 
os quaes principiarão por accordarem no terceiro arbitro para 
a decisão, no C:lso de não concordarem no l:ludo que houverem 
de dar. Si os dous arbitro3 não consllguirem accórdo acerca 
do terceiro, será este nomeado pelo Presidente da província. 
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Si o~ terrenos pe,·tencercm ao Estrdo, o arbitro por parte deste 
S!JI'[i nomeado pelo .Juiz de Dit•,.ito. 

Proferido o I:tu,lo, o concessionario "erá obrigado a prestat· 
fiança idonea, dentro <lo prazo de oito dias, sob pena de 
perder o direito de fuzer as explorações de que se trata. 

v 

O concessionario fica lambem obrigado a indomnizal' os 
prejuízos ou clanmos que os trabnlhos de exploraçõ~·s causarem 
ás p1·opricdtdes adjacentes aos legares em I[UC elles forem 
c·xeeutados; c bem ttssim a restabelecer, ;, sna cnst t. o curs(> 
natm·al rh,, ag-uas 'lue desviar do sen lo•ito por cauKa dos 
mesmo~ tr,tbalhos. Si o desvio dostas rv~·uas pt•ejudicar a ter
ceiro, dnverá solicitar préviamcnte deste o necess:trio consen
timento que, sendo nr>gado, poded ser supprido, na forma 
estabelecida na f'busnh 4. a 

V! 

Si <los trabalho.~ dn o~q.loração reHult•r formação ue pan
t:tnos quo possam prejudicar a s:tude dos moradores rh circumvi
zinhança, o concessionario será obrigado a deseccar os terreno" 
alagndos, restituindo-os ao seu antigo estado. 

VIl 

Não terão logat• as ext,lor.u;õcs Oll pesqüizas d0 minas por 
meio de poços e g·al •rias : 

1." So!) os edificios e a 15 metr.Js de stm circumfcroncia, 
salvo nesta ultima hypothese, com consentimento expresso o 
por es"ripto do proprietario, não podendo ~;er supprido este 
COnS'lntÍm'lnto ; 

2." Nos caminhos, estradas e canaos publicos e a 10 metros 
d,, suas margens ; 

3.o Na-; povoações. 

vtn 
Satisfcit1s as clausulas deste decreto, o concossionario terá 

dirnito de lavrar as min~ts que descobrir, do accôrdo com as 
claus11lts que serã'l opportunamente estabelecidas, si provar 
que possue as faculdades precisas paL"a, por si ou por com
panhia que incorporar, effectuar· os trabalhos da mineração, 
s •gundtro exigir a JIOS~ança d~s mina~. 

Si a lavra dcstaH for concedida a outro, o concessionario 
actual terá direito, c>mo descobridor, a um premio fi::tado 
pelo Governo de accórdo com a impo~tancia das minas, e que 
será pago por aquelle a quem forem concedidas. 

Palacio do Rio de Janeiro em 16 de Setembro de 1882.
Andre Augusto de Paclua Fleury. 
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DECRETO N. 8G77 -DE iG DE SETEMI!RO DE i882 

CouroJo pol'lllissão a Isaias Josú eavaleanti par·a Otplorar 0111'0 o oulros mi
uoracs na I}rovirH·ia Jo Rio de .1anoiro. · 

Attondendo ao quo Me roquert)U Isaias Josó Cavalcanti, 
Hei por br1m Conceder-lho pcrlllissão pa1•a explorar ouro e outros 
mineraos no logár denominado- Seio de Abrahãn, do muni
cipio de Nova F1·iburgo, Província do Rio d•J Janeiro, sob as 
clausuLts quo com este baixam assignadas por André Augusto 
do Padua Fleury, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido c faça executar. Palacio 
de Rio do Janeiro em i6 do Setembro de i882, 61° da lndopon
dencia e do Imporio. 

Com n rubrica do Sua Magostade o Imperador. 

André Augusto de p,!dua Fleury. 

C::::lausula!ll n •1ue se r••,rer•~ o Dr.cr·eto n. 86')'')' 
desta data 

Fica concedido a !saias Josó Cavalcanti o prazo de dous annos, 
contarlos desta data, para, sem prejuim dos direitos de tol"coil"o, 
faze!" explo!"ações ou invostig,l(,)ões para dl)scoi)J'imento de 
miuns de ouro o outros mineraes, no Jogar denominado -Sflio 
de Abrahão, do municipio <lc Nova Friburgo, da Provincin do 
Rio diJ Janeir,J. 

Dentro do mesmo prazo o concessionat'io devel"á apresentar 
na Secretaria de Estado dos Nl)gocios da Agl"icultura, Comrncrcio 
e Obras Publicas, plantas geologica c topogl"aphic 1 dos tcrronos 
explorados, indican&J nel!as as mrtlrizos das minas <JUC tiver 
descoberto. 

A estas plantas acompanharão amostt•as o minuciosa doscri
pção da possança das minas, dJs tcrr.,nos necessarios para a 
lavra das minas, com decla!"aç:io dos nomes dos re,pectivos 
proprictarios, dos etlificios nelles existentes e do uso ou oro
prego a quo são destinados; e, finalmente, dos meios apro · 
priados para o transporte dos productos das minas para os 
mercaJos. 

li 

Os trabalhos de investigação e oxplol"ação para o descobri· 
manto de minas poderão ser feites por qualquer dos modos re
commendados pela sciencia. 
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Nos terrenos possuidos, porém, aB sondagens, cavas, poços ou 
galerias, não serão feitoM sem autorização escl"ipta doK proprie
tario~ que, si fór negada, poderà ser supprida pelo Pt·esidente 
da provincia, mediantJ fiança idonea pr:J~tada prJb concessio
nario, que responderá por tedos os prejuizos, perdas e d:tmnos 
que os mesmos trabalhos c:1usarem aos proprietarios. 

Antes da concessão do supprimento da licença, o Prositlente 
da província mandará, por editaes, intimat· os prop1·intarios 
para, dentro de prazo razoavel p >r elle fixa1 >, apresentarem 
os motivos do sua opposição o requererem a bem do seu direito. 

lii 

O Presidente da _provincia concederá ou neg-at·!i o supprl
mento requerido a vista das razões expondid>\S pelos p1·oprie
tarios, ou á revelia dest·;s, declarandu os fundamentos de sua 
decisão, da qu tl poderão os interessf\.dos recot'fer para o 1\linis
terio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

Este recurso, p~rérn, não terá effcito suspensivo. 

IV 

Deliberada a concessão do supprim~nto da licença, proco
der-se-ha immedia.tamente á avaliação dos prejuízos provaveis 
pelos trabalhos de exploração ou investigação, afim de orçar-se 
a importancia da fiança de rp1o trata a clausula 2"', prwa tornar 
effectiva a indemnização. Esta avaliação será l'eita por al'l1ili'OS 
nomeados um polo propri<Jtario e um pelo conc<•ssionario, os 
quaes p:·iucipi:1rão por accordarom no torcoiro arbitt·o par.t a 
decisão, no caso de não concoi·darem nu laudo •tne honvQrem 
de dar. Si OY dous arbitras não cons 1guirem a0cúrdo acerca. 
do torcoiro, Berá este nomeMio p••lu J niz de Direito. 

Proferido o laudo, o conce~sionari0 será obrigado a prestar 
fiança idonea, <!entro do prazo de oito dias, sob pena de perder 
o direito de fazer exploraçõJs no terreno do quo se t1·atar. 

v 

O concossionario fica tambem obrigarlo a indemnizar os pre
juiz<:ls ou d:tmnos que os trabalhos fh exploração cauH<~rotn ás 
propriedades adjacentes aos lo;;arcs em quo cllos forem exer;:u
tados; e bem assim :a. restabelecor, á sua custa, o curso natural 
das aguas, que desviar de seu leito por causa dos me~mos 
trabalhoB. Si o desvio destas aguas prejudicar a terceiro, 
deverá solicitar prévia(\l_ente dost~ o necessario ~onsentimento 
que, sendo negado, poáerá ser supi•rido na fórma cstabelel'ida 
na clausula 4.a 
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Si dos trabalhos do oxploraç1o rosultm· formação do pantanos 
quo possam prejudicar a saude dos m::wadores d;l circumvi
zinhança, o ooncossionat·io será obrigado a dosecc:1r os terrenos 
alagaJos, restituindo-os a seu antigo estado. 

Yll 

Nrro terão logar as exploraçõ,;s ou posquizas do minas por 
maio <In pOÇé'S e galerias : 

:1. 0 Sob edilicios e a 13 mcti"Os dn eit·curnforonci.~, salvo 
nost:~ ultima hypothese com consontirnrmto expresso e por 
osct·ipto do proprietario, nüo poJendo ser supprido esb con
sentimento ; 

2. o Nos caminhos, O$lrmlas e canaos publicos e a tO metros 
de su1s margens ; 

:3. 0 Nas povoações. 

VIII 

Satisfeitas as cl •.usulas deste rlecroto, o concessionurio te rã 
direito de lavrat• as minas '1 uc <lcscobrit·, de accórdo cout as 
clausulas qu'J serüo oppo1'tunamonto estabcbcida~, si provar 
que possue as faculdades pr~cisas para, por si ou por com
panhia qP<:> incorporar, etfc.·ttar os tt·ab.1lhos da mineração, 
seg-undo o exigit• a possança das minas. 

Si a laVI'a destas ÍÔI' cou,·~ditla a out1'o, o concession:trio 
actuul terá direito, eumo descolJrido,·, a um premi'l fll:a lo pelo 
Go,·erno, de accÕi'do com a imp·1rtancia das minas, o 'J'Ie será 
pago pot· a'Jli'~Ue a 'lucm forem conee:lidas. 

l'a!acio do Rio d, Jlineii'O em 1G de Setembro de 1882.
J1ndrJ Augusto de Parluu Fleury. 

DECRETO N. 8678- DE z:l J>E SETJmBao DE 1882 

Fixa a intclligoncia do J•ririlcgio '·'"'-'Jdido ao Dr. Guilherme Schuch doCa· 
panoma, ltojo Barão de CapaHCdl,t, para a extinrção da furmig-a saúra. 

Attenden<lo ao que M•J requereu o Barão de Capanema, e de 
C8nfurmidad•l com a Minhí\ Immediat~~ H·•solução do i6 do cor
rentJ mez, tomada soure parecer da Secção dos Negocios do 
lmperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta d8 22 de 
Julho proximo findo, Hei per bem Declarar qu·~ o privileg·io que 
lhe fJi concedido l'Or Decreto n. 5337 de 23 <!IJ Julho de 1873 para 
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a extincção da formiga saüva, c~nsiste no emp1•ngo do sul
fureto <le carbono, sngundo o processo por elle inventado para 
a extincção completa dos formigueÜ'.>.'<, processo cuja drscri
pção está archivada. 

André Augusto de Padua Fl:)ury, do Meu Conselho, Ministro 
c Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio 
o Obras Publicas, aHsim o tenh t entendido e faç.a ex<'cut:\r. 
Palacio do Rio de Janeiro em 2:3 de Selemb1·o de 1882, 61° da 
Indcpendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magostad·1 o lmpr\rador. 

Andn: An.fJnsto de Pwlna Flenry. 

DECRETO N. 8670- DE 23 DE SETE~!Bltil DE 1832 

Appl'Ov.t os estatutos da Soricda,\e Leneficonto úos EmJ>regados no Fumo 

Attcnàendo ao que requereu a direcloria da Svciedade Be
neficente doa Emp,·ogndos no Fmuo, e Conformando-mo com o 
parecer da Secçiro dos Nogocios do Imperio do Conselho de 
Estado, exarado em Consulta de 25 de .Julho ultimo, Hei por 
bem Approvar os estatutos da mesma sociedade. 

Quaesqucr alterações qun se fizerem nos ditos "statutos 
não podPrii•J ser postas em vigo~· som prévi<t approva~ão do 
Governo Imperial. 

Pedro Leão Velloso, do M"u Conselho, Senador do Imperio, 
Ministro e Secretario de Est1clo dos Negocias do Imperio, 
assi1n o tenha ent·mdido e fa~a es:ccut:~.r. Palacio do Rio de 
Janeiro om 23 de Setembro do 1832, üi·> du Indepondencia e 
do Imperio. 

CJm a rubrica de Sna l\lagcstarlo o Imperador. 

l'ed1·o LeiTo Yclloso. 

Estatutos da Sociedade Bcncficcnto dos 
Emp1·cgatlos no Fumo 

CAPITULO I 

DA SOCIEDAD!'; E SEU,; Fl:-i'l 

Art. 1.0 A sociedade, fundada em 12 de Junh; de 1881 
nesta cidade do Rio do Janeiro, onde t~rá sua séde, denomi
nar-se-ha Sociedade Beneficente dos Eu1pregaaos no Fumo. 
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Art. 2.o Será composta de illimitado numero de socios de 
ambos os se:s:os, sem distincção de nacionalidades, logo que se 
achem nas condições prescriptas nestes estatutos. 

Art. :3. 0 Os fins da sociedade são : 
§Lo Beneficiar seus socios <IUll.ndo enfermos, ou quando, por 

qualquer motivo, fiquem impossibilitados de trabll.lhar. 
§ 2.° Concorrer para o funet·ll.l do socio que fallecer. 
§ 3.o Commemorar, de maneira condigna, o dia U de Junho 

de cada anuo, anniversario de sua fundação, por meio de utn 
espectaculo effectuado em qualc1uer theatro, revertendo o 
saldo do mesmo pll.ra os cofres sociaes. 

CAPITULO li 

DA ADMISSÃO DOS BOCIOS 

Art. 4 .o Para ser admittido socio dest;\ sociedade é ne
cessario : 

§ Lo Ser proposto por um socio, o 'lual declarará. na res
pectiva proposta o nome, ida-lo, estado, profissão, naturalidade 
e residcncia do c:wdiàato. 

As propostas dever:lo ser assignadas pelo proponente. 
§ 2. 0 Ser maiot· de 15 annos e menot• de 5">. 
§ 3. 0 Ser de condição livre e de bom comportamento. 
§ 4.o Estar de perfeita sa.ude e não ter defeito physico 

que possa no futuro allegar para provar impossibilidade de 
trabalhar. 

Art. 5. o As senhoras só poderllo ser proposta~ por seu~ 
maridos, pais, irmãos ou filhos, e os menores por s~us tutores 
ou curadores, os quaes se r.~sponsabilisat·ii>J pela< joias c men
sa.lidades de seus propostos. 

Art. 6. o Logo que o proposto receber do i o secretario a 
communicação de que foi approvado socio, deverá entrar para 
os cofres sociaes com a joia do 5$, uma voz que não o~ceda 
da idad•J especificada nestes estatutos. 

Art. 7. 0 Os maiores de 5:) annos ató 65 annos poderão 
ser admittidos ao gremio social, pagan•l.o por uma só vez a 
quantia de 200$ e remindo-s J assim das mensalidades. 

Art. 8. 0 Os que entrarem para a sociedade antes da appro
vação destes estatutos pelo Gov,Jrno Imperial ficarão isentos 
do pa€"amento da job. 

CAPITULO lii 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS ASSOCIADOS 

Art. 9. 0 A sociedade compõe-se das seguintes classes de 
socios: fundadores, effectivos, benemeritos, bemfeitores e ho
norarios. 
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§ i.• São fundadores os que assignaram as listas ató ao dia 
14 de Agosto do 1881 e satisfizeram suas respectivas entradas. 

§ 2. 0 São elfectivos os que entraram de conformidade com o 
dispoHto nos paragraphos do art. 4. 0 

§ 3. 0 Serão benemeritos: 
f. o Os que tiverem proposto para o gremio social 40 socios, 

nas condições exigidas no art. 4", que tenham satisfeito suas 
respectivas joias e diplomas ; 

2. o Os que servirem como membros do conselho e da dire
ctoria durante tres annos consecutivos ou intercalados, com
tanto que não faltem a mais do seis sessões em cada anno ; 

3. o Os quo prestarl'm serviços gratuitos á sociedade, na 
qull.lidade de medico.~, advogados, ph<trmaceuticos o procura
dores, uma vez quo tae 1 sr;rvi.,;os soj~m estimados pelo eonselho 
director em 500$000 ; 

4.o Os que se distinguirem por occasião dos beneficios feitos 
a favor da sociedau.rJ, passando bilhetes na iroport:meia superior 
a 600$ e fazendo pntrega da respectiva quota ; 

5.• Os que nos primeiros dez annos não tiverem recebido 
beneficencia, r; os iniciadores ou fundadores, si não tiverem 
tambem recebido beneficencia nos primeiros oito annos. 

§ 4. 0 Serão bemfeitores os que conquistarem por mais de 
uma vez o titulo de benemerito. 

§ 5. o Serão honorarios todos os fJUe, não sendo socios da 
sociedade, distinguirc'm-so pelos seJ"Viços que a ella prestarem. 

CAPITULO IV 

DOS DIREITOS DOI'! SOCIOS 

Art. 10. Todo o associado tem direito: 
§ f.o Aos so~corros garantidos nestos estatutos. 
§ 2. 0 A remir-se de mensalidades, de conformidade com r,s 

nrts. 15 a 18 destes estatutos. 
§ :l. 0 A re:rueror a convocação da nssembléa geral, quaado 

entender que a administração não cumpre as disposições destes 
estatutos ou quando julgar conveniente a bem da sociedade, 
devendo declarar no re:1uerimento, que será assignado por 
20 socios quites, o motivo da convocação, a qu·•l não porlera 
ser negada nem espaçada por mais de 15 dias, sol> rena do ser 
olla feit!t pelos requerentes. 

§ 4. 0 A votat• o ser votado, estando quit0 d0 suas contribui· 
ções. e::s:ceptuando-s·J : 

1.0 0.'1 que e-tiverem prrc11bcndo bcneficencia; 
2. 0 Os anoli1habet(,s, que só podem Yotar, mas não ser vo-

tados; 
3. 0 Os emprogad's <la sociedad1; 
4. o Os menores de 2! anno,, salvo si estiverem om;1ncipaclos; 
5. o As soei as em geral. 
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CAPITULO V 

DO I DEVEIU<:B E l'EN.\S DOS SOCfOS 

Ar i.. 11. E' do ver de t:)rlO socio : 
R 1." Respoit 1r e fazer r ~spoitar as rli~posições destes cG

tatutos. 
§ 2." Aceitar e ox1Jrce7 com zelo os cargos para que fàr 

eleit) ou nomeado, salvo o caso de molrstia, reeleição ou im
pedimento justificado perante o conselho. 

§ 3.o Contribuit· com a mensalidH!c de 1$, paga em tri
mestr<)S adiantados. 

§ 4 o Compal'ocor ás assembloas g-c!'aes. 
§ 5.o Portat·-se com o deYido resp·,ito, '1 uando se achar em 

reuniões da sociedado. 
§ 6.o Concorr 't' com a quantia de 1$ p2h seu diploma. 
§ 7.0 Participar por escripto à secretaria, quando mnrlar 

de nome. estado ou resi<lencia. 
Art. 12. Perdem o diroito •lo ~··ocio: 
§ i, o Os rpiil forem co!lllemnados por ri·imes contra a vid.1, 

:L honra, a propJ•iedado o os lJOns co~tnmrs. 
§ 2." Os que extraviarem dinheiros, moveis ou flUarsrJllOr 

outros objectos flUO perten.:;:nn <i sociorlade, sendo além disso 
obrigados a re.;ti tuil-Ds j udicialrnllnt ~. 

§ 3.0 0~ que, 1'0' falsas infol'maçco~, tiverGJU sido apprO· 
vados sem os r<>quisitos do art. 4. 0 

§ 4. 0 Üfl 'fUO so atrazarorn crn m:.is rl·• Ulll semestre, sem 
motivo justific tdo perante o conselho. 

Art. 1:3. Os socios quo espontmea.mente se desligarem da 
sociedade ou forem della elimi narlos não porlerão haver quantia 
alguma com qu3 par.t elh tenham entrado. 

CAPITULO Vl 

D \S HEmsSÕES 

Art. 14. A pnssoa que, no acto dn enLrar para a sociedade, 
quizer re.nir-se de suas mensalida,les, poderá f:tzel-o entr~ndo 
para ?S cofres so~iaes co;n a joia do q uc trata o art. Go e com a 
'luantta rle 120$ por· nma só ve7.. 

Art. ·!5. Os socios que não tivel'em recr)bido be:wfic'ncia, e 
quizerem remir-se do mensalidades, poderüo fazel-o pd:1 mesma 
quantia de 120$, lev:mdo-s~-lhe• em ~?anta wetadc do qtw ti
verem p::~g·o; para isso, poróm, é necessario que estejam quites 
até o ultimo trimestro. 

Art. 16. Os socios iniciadores o fundadores poderilo remir-se 
em qual<Juer tempo com a qu <ntia de 40$000. 
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CAPITULO Yll 

IH ASSE~IliLEA GERAL 

Art. 17. Os socios reuni1·-se-hão rrn assernblóa geral ortli
naria tres vezes po1· anno, c extraordi:1ariamentc scmrrc 'iuc 
o bem social o eüg-ir. 

Art. 18. As assernbléas ger:vs ordinarias elfectuar-se-hão: a 
primeira no segundo domingo d l Janeil·o de cada aunu, :c se
gunda oito dias depois da primeira c a terc<·ira. <ilW serà pat·a 
empossat' a nova administi·açfio, rcali~ar-.co-ha oito dia~ depois 
da segunda. 

Art. 19. Considerar-se-ha a asscmblea gerallc~·almentc con
stituída, quando se achem present~s 30 socios quites. As as
sembléas get·aos seriio presididas por um dos socios, acclamado 
na occasifio, o qual convidará outros dou~ para occuparem os 
Jogares de 1° e 2• secrctarios, não devcn lo a escolha, <iUC!' 
daquolle, quer destes, recahir C!H membros da diredoria ou 
empr<;gado; da sociedade. 

Art. 20. Coml'ete a 1"- asscrnbléa geral ordinaria: 
§ 1. o Ouvir a leitura da acb da nltima ass0muléa, discutil-a 

e votar. 
§ 2. o Ouvir a leitura do relatorio apt·escntado pelo presidcnto 

d:t dirrctoria. 
§ 3. o Aceitar ou rejeitar qu110squer p·opostas quo forem 

apresentadas a bem dos intero,;scJs sociae>. 
§ 4. o Proceder a eleição d t com missão de contas. 
Art. 21. Compete a 2~ assemuléa geral ordinaria: 
§ 1.o Ouvir a leitura da acta da assemul(b anterior, dis· 

c util-a e votar. 
§ 2." Discutir o parecer ela commissãn de exame do cont~s, 

o appt·ovar ou '"'jeitar as propostas para a concessão dos titulos 
dl.l benemel'itos, uemfeitores o honorarius. 

§ 3. 0 Elege•· a directol'ia e conselho, CJUC se compora de 24 
membros, cocno determina o art. 36. 

Art. 22. Compete 1í 3a assemblóa geral : 
§ 1." Ouvir a leitura d 1 a c ta da ultima asssmbléa, discutil-:l 

e votar. 
§ 2.0 Em possa!' o novo conselho e directoria. 
§ 3.° Fazer entrnga dos rec;pectivns dit•lumas ao:> bcncmerilos 

e beml'eitorcs. 
Art. 23. Nas assembléas goraes ex traordin:uias tratar-se-ha 

sómente do ass.umpto para (rue ella' forem convocadas. 
Art. 24. Si os trabalhos das assembléas gc1·aes não se pu

de!'em concluir no dia da primeira reunião, serão ellcs adiados 
para oito dias d<J•1ois, o mais tardar. 
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Art. 25. Si no dia designado para a reunião da asscmbléa 
geral, uma hora depois da marcada, não comparecer o numero 
de socios exigido no art. 19, o presidente convocará de novo 
a assembléa para oito dias depois, e nessa occasião se delibe
rará com qualquer numero de socios que compareça. 

Art. 26. As assembléas geraes serão sempre annunciadas 
com tres dias de antecedencia no jornal de maior circulação, 
incluindo nestes o dia da convocação. 

CAPITULO VIII 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 27. Concluidos os trabalhos da 2" assembléa geral, em 
acto continuo proceder-se-ha á eleição do novo conselho e direc
toria, fazendo o i o secretario a chamada. dos soei os presentes 
para depositarem na urna as suas cedulas. 

Art. 28. Haverá fa, 2a e 3" chamadas, feitas pelo livro de 
presença, sendo permittido, até começar a ultima, assignarem 
aquelles que o não tenham feito, visto que só podem votar os 
que estiverem assignados no livro rcspr•ctivo. 

Art. 29. O presidente nomeará, d'entre os socios presentes, 
dous escrutadores para o recebimento das cedulas e apuração 
das mesmas, observada a disposição final do art. 19. 

Art. 30. Concluida a ultima chamada, contadas e emmaçadas 
as ccdulas, se dará começo á apuração. Si não se puder concluir 
no mesmo dia a apuração Jas cedulas, lavrar-se-ha o competente 
termo, com todas as declarações necessarias, o qual, depois de 
assignado por toda a mes:1, será guardado com as cedulas ainda 
não apuradas, e com as notas da apuração já feita, ficando as 
chaves com o presidente e escrutadores até ao dia seguinte, em 
que continuará e terminará a apuração. 

Art. 31. Terminada a apuração, o presidente proclamará 
eleitos os que obtiverem a maioria rolativa da votação. 

Art. 32. Sorão considerado' supplentes os immodiatos em 
votos. 

Art. 33. Compete á assembléa geral decidir da validade das 
eleições, quando se encontre differença entre o numero de 
cedulas recebidas e o de votantes que compareceram. 

At•t. 34. Os protestos e contra-protestos serão tomados em 
consideração, quel' antes, quer depois de acclamados os novos 
eleitos. 

Art. 35. Concluído todo o processo eleitol'al, o 1° secretario 
da assemblóa geral lavrará a acta, que sorá assignada pela 
mest, d:)chrando nella o resultado da eleição, e remetterá a 
cada um dos eleitos um officio, declarando o numero de votos 
que obteve. 
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1];\.PITULO IX 

DA ADM!N!STR.~ÇÃO DA SOCIEDADE 

At•t. 3G. A sociedade ser;i administt·ada por uma dire;;toria 
composta de um presidente, um vice-presidente, um f o e um 
2° secretaries, um thesoureiro e um procurador, e de um conse
lho de 18 membros, eleitos na conformidade do § :~o do art. '!t. 

Art. ~~7. São attribuiçõcs do presidenLe : 
§ f. o Convocar as sessõ3s do conselho c da·; assembleas ge

raes. segundo o quo ~· tal :·cspeito vai determinado ao:5Lu:; 
estatutos. 

§ 2." Pt·c8idir as sea•,ões ch conselho, tendo o voto de •tu<>-
! idade nas casos do empat\3. · 

§ 3. 0 Providenciar, na falta do reunião do conselho, sobre 
tldos os ncgocios que ioriJrn urgentes, e sobi·e o bom anda
mento da sociedade, dando c:mt:;. disso ao eonselho n·1 pri
meirn. reunião. 

§ 4. o nubricar todos os livros da sociedade. 
§ 5. o Mandar p·1ss:u· as certidões, attestados ou informaç:ies, 

que forem requerida,, não hannclo inconveniente; dar sciencia 
das deliberações do conselho Eobre as mesmas informa
çõ::s, etc. 

§ 6. 0 Ordenar o pagrunentodas despezas quo forem n~ees
sarias, e das que forem ordena las polo conselho ou pei:J. u.s
sembléa geral. 

§ 7 ." Ordenar o pagammto <hs benJficencias, de que ~ra
tam Ol arts. 46 e 47, logo quo qualquer socio rJclame o tenha 
direito a rec0bel-as, dando ~"utl.l ao cons~lho na primei~a t•e
união. 

Art. 3'3. Ao vice-presiJente compete substituir o presideute 
em todos os seus im1,edimentos. 

Art. 3\.J. São attribniçõe; ·lo i 0 secretario: 
§ 1. 0 Proceder á leitura· do e:s:ped!entc e aseignar toda a 

correspondencia da socierlade 
§ 2. o Conset·vm· em boa ordem o archivo, c ter 11empre em 

dia a escripturaçi!o a ·"en cargo. 
§ 3. 0 Annunciat· e faze-r <}mst"r por meio de avisos aos 

membros do conselho, o di", hor.1 !J Jogar das sessões. 
§ 4. 0 Annuncia~ igualmonte rJm nülne do pt•osidenLu as 

sessões das assembléas g-eraos. · 
§ 5. o Fazer o pedido de livros o de tudo o mais <['Je pre

cisar para o é:;pediente. 
§ 6.o Esct•ipturar com toJo o clJ.id.>clo a matricula doi! socic•8, 

para que nelb não s3 deixo do mencionar circumstaMi't ai· 
guma, qu ~ diga respeito ~/lq mesmos socio'l. 

§ 7.• P1•e•tar todas as in[,Jr,nações pedidas pelo cono,-eliw e 
exp cdir com a maior promptid:io as ordens om:u1ad:1s do ma.·Jwo. 

JODBR BXB<'UTI\'0 1882 L !1.- li 
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§ B.o Inventariar em livro especial os moveis, apolices e 
tudo que pertencer IÍ sociedade e que constitua o seu patri• 
monio. 

§ 9.° Communicar por escripto aos novos socios a sua appro
vaç:io em sessão do conselho. 

§ 10. Presidir ás sessões na falta do presidente e vice
presidente. 

Art. 40. São attribuições do 2° secretario : 
§ 1.0 Redigir as actas, fazer a sua leitura e encarregar-se 

dos registros geraes. 
§ 2.0 ,Substituir o 1o secretario em todos os seus impedi

mentos, salva a disposição do§ 10 do artigo antecedente. 
§ 3.° Coadjuvar o 1<> secretario em todos os trabalhos da 

secretaria. 
Art. 41. São attribuições do thesoureiro: 
§ i. o Responsabilisar-•e pelos títulos e dinheiros que formam 

• capital da sociedade, e que estiverem debaixo de sua guarda. 
§ 2.o Admittir, s 1b sua responsabilidade, cobrarlores, prefe

rindo, sempre que fór possível, os soeios, arbitrando para isso 
uma porcentagem, que nunca excederá a 10 °{0 sobre todo o di
nheiro que receber !•ara a sociedade, <levendo logo dar disso 
conta ao conselho. 

§ 3. 0 Recolher a algum estabelecimento bancaria, da escolha 
do conselho, em conta corrente com a sociedade, todo o dinheiro 
quo fór roc<)bendo, devendo apenas cons()rvar em seu poder 
para as despczas "J.UO o~:correi'Cill 'fUanli:t e'luivalento á dospoz~ 
realizada no mez anterior. 

§ 4. o Empregar em apolices ch divida publica, com autoriza
ção do con8elho, todas as quantia~ qu~ possam ter bl applica
ção, sem prejuízo das despezas da sociedade. 

!:j G.o ll:u· :i commisKão reHpoctiva aH 'lnantias nccossarias p11ra 
o \mgarnento <las honcfi<ocncian '!'lO liH·em o•·den:lfla;r pelo con
se h o o prcsirl•·nte. 

§ G. • lJar ao conselho todas a~ informações 'fUO este •·xigir 
80!Jro a: finatli."flfl rJa HO<:icd:ll)fl. 

~ 7 .'' Apr'''H'lHlar· l.rjJHI!IIHahnnuto 11111 lnlau,·nln d:t '''!''•:it;, , 
tf'H"f•nza. 

!:j H.'• t::rHt:rr· ~:•im<!ntn a~ó :i 'l""·uti:•. diJ f()()'-; ~0111 tlosp<Jza" 
da H'I<:Í<!dade, dOVOII•)o p•:dÍI' arll<H'Íza•:iio ll'l COn~elh<J, 'jU rn,Jo 
tenha d<J pagar ljlflllllia Hllpor·irH'. 

~ U.•· ÂHHÍVII:,r· o:t r·n~iiHJ!·: d:1H "''~'•~alirl:ulu.4, joins ~~ l"nruiH-

""""· Al'l.. •I:!. Siío att.r•iiHiir;i)oH do jlf'<H!<II"a<lol', 

!:j L" X<d:u· OI! interesses ~•1ciacH ,. promover o augmento e 
prosperi•lade da soci<)dade. 

§ 2. 0 Tratar do funeral dos associado~ e mandar celel;rar 
a missa do 7o ou 30o dia. 

§. 3. 0 Representar a s.ociedade om Juiz!:l ou fóra delle, por 
mew de procuração ass1gnada pelo C'onselho. 

§ 4 ,o Ter sob sua guarda todo> os objectos e moveis que 
pertençam á sociedflde. 
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Art. 43. São attribuições do conselho: 
§ 1. o Reunir-se ordinariament•3 duas vezes por mez e extra

ordinariamente sempre que o bem social o exigir, não po
dendo, porém, em •1ualquer caso funccionar sem que se achem 
presentes p•llo menos 10 de seus membros. 

§ 2. o Tomar to las as medidas necessarias para o engran
decimento da sociedade. 

§ 3.• Nomear os empregados que forem precisos para o ex
pediente da sociedade. 

§ 4.• Susp<'nder os que oppuzerem-se aos fins o intnresses 
sociaes. 

§ 5. 0 Examinar ns r·eprosr.-ntat;õcs de 'lnaltp!Or sncio, nma 
vez que estejam em lermos connmient•1s, ouvil-os e atton
dd-os quando fór de justiça. 

§ 6.o Suspender 'lualr1unr bcMficencia quando reconheça ter 
sido indevirlamnnte autoripda, e conc•:der a~ de que tratam os 
art~ 47 e 4R. 

§ 7. 0 Ordnnar as convocaçõ 'S rlns as-<emhléttS geraes, como 
determinam estes estatutos. 

§ 8.• Providenc>iar sobre todos os casos qúe occorrerem e 
que nilo estnjam especificados nestes 0statutos. 

CAPITULO X 

DO CAPITAL DA SOCIEOAI'E 

Art. 44. Form·tm o capital d'l. sociedade us JOVts de en
trarias rlos socins, a~ mensalid dos, remissõ0s, donativos e 
tu,[o 'luanto se puder accumular par:t ser convertido em 
apolices da dividlt publica, depois de deduzidas as de~pezas 
a.nnnacs. 

A1·t. 1~. AR ap••licns 'lne a socieda•h possuir serão con
sirl·~ratlas inalien:w ·is, s:1lvo si motivos ex.traortliuarios re
cbmctrem q•t•J seja•q ellts transfJrid:ts pwa pagamento de 
soccorros aos associados, o qn·J só se roderá realizar por 
deliberação da assembléa geral a. que assistam dous terços dos 
HO"ÍOR llUites • 

CAPITULO XI 

DAS BENF.FlCENC!AS 

. Art .. ~6: O socio eff·H'tivo que por moles tia provada. fic:1r 
ltnp?sstbthtad.> de tr:tb 1lhar '· mandando participação por 
escrrpto acompanharia do recrbo que prove r•star rtuite ou 
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th' documento comprobatorio, receberá uma bcneficencia 
mensal de 20$, paga em duas prestações ; si o socio for bene
merito a beneficencia será de 25$ ; c si fór bomfeitor será 
de 30$000, 

Art. 47, O socio que se invalidar por molestia incuravcl 
ou desastre comprovados por aHestados medicos, a juizo 
do conselho, gozará de uma pensão de 15$000 mensalmente, 
si fór socío effectivo ; de 20$UOD si for bcnemerito e de 25$000 
si fór b ~mfeitor, · 

Paragrapho unico. O socio que recDbur a bencficencia 
marcada no art. 46 por mais do um anno, consi lerar-se-ha 
como in valido. 

Art. 48. O socio que pOr seu mau estad.) de sande neces
sitar sahir para fóra do Irnperio ou da Cór·le, recebera por uma 
só vez a quantia de 200$, ficando dispensrtdo do rngamento 
de ruen5alidades, o priva do dos untrcs succo:-ros emq uanto 
estiver au.~ente, só podendo cntl'ar· no gozo de seus dil·citos 
quatro rnezes depois da \HU'licip~u~ão do seu regresso, achanclo-se 
quilo do trimestre i indo. 

Paragrapho unic~J. Par« ter tlir·eilo ao aaxilio de '!no trata 
o ar·t. 48 é neccssario 'lue o s leio ap!'esonte prél'i.1m •nte 
attestado mcclico, no qual se declar·o a necessidade que elle 
tem de retirar-se para fóra. 

Art. 49. O sacio que fór prcs·J r•eceb~ranma pen,ão mensal 
do 15~ a juizo elo conselho, cessando logo que ~oja CJ!l· 

d:Jmnado. 
Art. 50. O fJOcio que fallecor tod para am:ilio do s·m fu

noml a quantia de 40$, s•mdo ofl'octivo: do tiO:::;, sendé! beneme
rito o de 80$ sendo bemfeit·Jr; elevando t:<l auxilio ser requerido 
por p•!ssoa competente, cl:mtro do prazo de oito dias contacloi! 
ela d>J.ta do falbcim• nto do socio. 

Art. 51. .\s bcneficen"ias e mais soccorros garantidos 
ne~tes estatnto''· só poderüo roalizaí·-.;o q nan<io a sociudc1dn 
possuir 10:000~ om '>policcs da divida pu!,lica, oxceptuando 
o qu·J dispõe o art. 48, que vigorará logo Cjll'J estes estatutos 
f1rom "-pprovados pelo noverno Impe:·ial. 

Art. 52. As benefic•mcias elo •tue trata o art. 46 ser·;io 
l<wadas á rosid ·ncia :lo associaclo, si elle residir na arca ser· 
vida por carros do feno-canis urban@s desta cidade e da. 
de Nictheroy. 

Paragr<tph1 unillo. o~ <[li(') g:) achal'Oíll ai::•m de,les limilén 
não parderão o di roi to :i.s benaficencias. combnto qno provem 
a onf3rmidade com attest:~.do do medico assistente, e a resi
denci:J. com documento firmado pGb. antorirlath do log-ar. 

Art. 53. Nero ser:í. rla<lo soccm·r·o algnr'1 a'1 socio que não 
~!'!tiver 'I uite com os cofre' sociacs, nem <i<]nelle quo não tenhl't 
mais dil seis mn,.s do inscripção social. 

Pamgrapho nnico. Con~ider.u-so-h:t rpúte aquoliJ qne não 
dever· ao8 cofres wci:J.es m:~is de 3') dia8. 
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CAPITULO XII 

DAS COMMISSÕES 

Art. 54. Além da commissão de contas, eleita pela assembléa 
geral, n:~ forma do § 4• do art. 20, haver:i ainda quatro 
commissões nomeadas, pelo conselho, u'entre os seus mem
bros, e serão a11 seguintes : de syndicancia, hospitaleira, 
de propostas e de finanças. 

Art. 55. Compete á commissão de syndicancia: 
Paragrapho ullico. Syndicar o dar parecer acerca rias pes· 

soas propostas pa1•a socios. 
Art. 56. Compete á commissão hospitaleira: . 
§ 1.• Visitar e dar ~s beneficencias aos socios enfermos que 

tiverem obtidc1, dar parecer sobre os socio~ <{ue tivel'em Ele pas
sar para o quadro dos invalidos, e sobro as reclamações que 
apparecerem ace!'ca das b·neficencias. 

§ 2.• Suspende!' o pagamento das beneficendas quando es
tender que os beueficiados não estão nas cil'cumstancias de 
continuarem a receber, dando logo conta ao conselho para 
resolver definitivamente. 

Art. 57. A' commissão de propostas, que ser:i formada~ do 
vice-presidente, 2> secretario e do procurador, compete: 

Paragl'apho unico. Dar p:trecer sobre todas as propostas, 
projectos e indicações que forem apresentados em ·con~elho, 
assim como sob1·e os requerimentos quo não forem do simples 
expcdien te. 

Art. 58. A' commissão de finançag compete: 
§ i.• Examinar e dar parecer sobre os balancetes trimes

traes, apresentados pelo thesoureiro. 
1:j 2.• Dar parecer I!Obt·e todas as despezas extraordinarias que 

se fizrrem e sobre tudo que inte1·essar ás finanças da sociedade. 
Art. 59. Todas estas commissões sr)rão compostas de seis 

membros, excepto a de propostas que será. de ac:côrdo com o 
art. 57. 

CAPITULO XIU 

DAS VAGAS E SEUS PREENCHIMENTOS 

Art. 60. Considerar-se-ha vago um logar no cons llho e dire
ctoria, quando qualquer de seus memb1·os fallecei', resignar 
o cargo ou f,\ltar, s lm motivo justificado, a quatro s~ssões 
seguidas. 

Parag-rapho unico. Serão considerados motivo!lls~· ~l_í.-IMadQII...L_ 
molestia, reeleição, desastre ou outro . u~'"f-,hJ\zo· do--
conselho. ~~\ \~ \ n '·'' ~A CA A · 

A1·t. 61. As vagas de que trata o ar , ~~lio pt·eenchld:J.s t/f1' 
pelos supplcntes mais votados. / "0 -~ " 

\ 

.;!. 
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Art. 62. Ao supplenle que tornar assento no conselho ou 
dir•'ctoria será cont:lt!o o a uno por inteiro, para o fim indicado 
nà 2• parte do§ 3• do ar•t. O•, uma vez que não falto a mais 
de s·Jis sos<ões, depois que tomar posso do logar. 

CAPITULO XIV 

DA3 DIWOSIÇÕES GERAEB 

Art. C\3. A sociedade não porl"rá contrnhit· G.ivirla alguma, 
nem ligar-s8 a outra 'Jualqurlr', j~mai' podendo perder o sou 
titulo de Sociedade Benefi··ente tlos EmJn-cg•rdos no Fumo. 

Art. G4. Os actos do conselho o dii·ectol'ia Jiud ll'<tO com 
a posse da nova administração. 

Art. 65. O Bocio que ser otirar para fúr·a d 1 Córto e qnizer 
eximir-se do pagam·•nto das mensalid 1des, assim o par-ticipará 
ao 1• secretario, o qual, depois de dai' couttt ao consolh:J do 
officio que r0cebeu, expedirá aviso ao thesoilreii'O para que 
suspenda a cobran~a d.rs JH0n alit! rdes do sacio emr1uanto ell•J 
estiver ausente. 

§ 1. 0 O sacio, de que trata o art. 65, não terá dir;ito aos 
favore; gal'anlidos por cato~ "Sl:rl.uto•< cmr1uanto ~o achar 
au~ente, o si, Vr1ltando, n:1o o pal'li<'.ipar no pr.tz' de :m dias, 
perd,.r:i o direito de soei''. 

§ 2. 0 O sacio que, illudiudo a socierbdo, fizer a participação 
de que trata. o art. 65, e não s., atisonlar pat'a fora rb Córto, 
perdorá la•11bem o direito de sor·io. 

Art. GG. O soeio de que tmla o art. 65 sú poderá remir-se 
quitando-se do tempo em que esteve a11sente. 

Art. 67. A sociedade podel"á s••r dis.~olvida, quanlo se reco
nhecqr que não póde mais pre••ncher os seus fins. Esta deli
beração, poréu1, só poderá s·•r appi'Ovarla em assembléa g-eral, 
especialmente convocada. para es"e fi111, e a que compareçam 
dons ter·ços .d<Js soei os 'lu i tes, fazcn,Jo-s•' para •s '" os precisos 
annuncios por 1G dias ··onse•·utiros no jorn:~l de maior cir
culação. 

Art. 68. Vnrificada a dissolução da s0cie,l:lde, serflo seu"l bens 
vendidos o pag-as as <lil'i'las qne existire"' ; o s·tlrlo oxce<lente 
será divi•lido em pal'tes ign1es pelos S'lcios 'fui tos, na prrrpor·ção 
da <JUantia com 'lue para elh h'llrV<H'í'lll concorri lo, UiiJa vez 
quo não tenham recebido uenefkios snper·iores {t quantia que 
tenharu do receber•; sendo infe,·iol', ser-Jhe-ha t<nnada em conta. 

Art. 69. Os prcs0ntes estal.nto '• dopai< d,, appruv.rdos pelo 
Governo lmpe,·ial, constitnil'ão a lei tia socied;~d '• e só pode
rão s·•r reformaélos em asy·mulr\a w·ral extraor1linaria, es
pecialmente convocada rarv esse fim, r"unidos, P''Jo menos, 
a metade dos socios qnites, niio sendo a reforma po,ta em ex•J
cução som approvação do Governo lmpl)rial. 

Rio de Janeiro em 18 de Novomlwo de 1881. (Seguem-se 
as assignatu ras.) 



DECRETO N. 8080- DE 23 n;: sETEMBRo DE 1:-\82 

Aprrova os C:'latutos (1 '. As~odaçiin do so~corros Famili.u llonwnago!ll a 
Scrpa Pinto. 

Altondendo ao quo rêquerou a dieectoria da .\ssociação de 
Soccorros Familiae Homenag-em a Serpa Pinto, e Confoernan
do-me com o par<'cer da Secção dos Negocio.~ dll lmperio do 
Consslho de Estado, exarado em Consulta de 21 de Agosto ulti
mo, Hei por bem Approvar os estatutos d' mesma associação. 

Quaesquer alterações que se fizere:n nos <litos r'stntnto; não 
potlerão ser postas om oxcetu;:1o sem pré\·i:t appro\'açito do 
Govemo Imperial. 

Pedro Leão Vello>o, do l\1eu Conselho, S"natlor do lmperio, 
Mini-;tro e Secr.}tario de Estado dos Negocios do llltpot·io, as
sim o tenha nntentlir\o o façt ,•xecutar. Pahcio do Rio de 
Janeiro em 23 do Set.'ntbro t1 · lR'32, r.to •lt lwlcpcnd,.n·~ia e 
do lmp01·io. · 

Com :> t•nbrica de Su t l\lagestade o Imp<•t·ador. 

7>edr' Lc,io V r>lloso. 

Estatuto) da A_:-;:-;oeiavão de SOt·eut•ros Familiar 
Homnnag'CIIl a S:•J·p~t Pinto 

CAPITULO I 

D.\ \S -'OCIAQÃO E SF.US FINS 

,\rt. Lo A ascoein.ção, fumhla a 6 de Junho <le 18Ri na. 
cid:\lle de S. Sobasião d11 ltio de .lan"iro, on•lt) t<w:i a "n" séde, 
denominar-ac-ha Associ:1ção de Soccorros Familiat· Homenagem. 
a Serpa Pinto, e compor-.~c-hA. de illimitado numero de ::t"socia
dos de ambos os sexos, som distincção d · narionalirlatlos, deijda 
que so achem de conformida !e com o <[ ue pr . .!s :revrJm estes 
estatutos, e tem por fim : 

§ f.u Soccurrer os associados, quando enformos, concorrer 
para ajucb do snu transporto, quando, por motim de molestia, 
tenham d•J rcJtirar-se para fóm d<L Cúrtc ou do Impcrio, e 
eoadjuvar ou fizer o funeml dos <[UO f:tllocorcm. 

§ 2.° Festejar, em beneficio dos coft·os socia'ls, o dia 3l 
de Maio do cad:\ anno, de modo condigno, a juizo de uma com
missão para esKe fim nnmearla, cornmemorando ns,im n che
gada a esta Corto do inlrepido explorad q' portngnez Major 
Serpa Pinto, em homenngem dn qnent foi fun<bda esta a"socia
ção, d'l •1ual fica elle senão presidente honorario. 
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CAPITULO Il 

BA ADMISSÃO D08 AHSOCIADOS 

ArL. z.o Nenhum candidato poderá SGr aclmíttído senão por 
proposta de qualquer associado, que se ache no gozo de todos 
os seus direitos, conferidos por o~tos estatutos ; as senhot•as 
casadas só poderão ser proposbs por seus marido3, as solt<:iras 
por seus pais; as irmãs pot• seus irmãos, no impedimento de 
seus pais. Os mflnores serão propostos po,· seus pais, tutores 
ou curadores, ou com autorização destes, os quaes ficarão res
ponsaveis por todas as obrig;tções pecuniarias d' mnnor. 

Art. 3. o Para ser associado esige-se : 
§ 1. o Não ser menor de 15 anno5, nem maior de 50. 
§ z.o Ter m:"io de vida honesto. 
§ 3.o Ser de condição livre e de boJts costumes. 
§ 4. o Não estar envolvido em processo crime e nem pt•onun

ciado. 
§ 5.o Estar no gozo de perfeita saude e não ter defeito phy

sico, nem molestia. chronica, que para o futuro possa all··~· .:r 
que o impossihilita de trabalhar. 

Art. 4.o A pro-posta para admissão devera. conter: o nome, 
idade, estado, nacionalirlnoif', :L~ttll':cE.lttle, profissito e resi
denci~ d0 caudid:~lo;' ~c;• assi:;n:\<la pelo respectivo proponente, 
ou a seu rogo. 

Art. 5. 0 O candidato approvado pelo conselho administra
tivo, e que tiver recebido officio do f o secretario, é obri.~ado s 
realizar sua joia no prazo de 30 dias depois da data da 
approv:1.ção. sob pena de ficar a proposta sem eff<~ito. 

§ i . 0 A joia secá ele 5$, o diploma de 1$ e a mensalidade d·' 
1$, paga em trimestre~ adiantr\<.los. 

§ 2. o O candidato que quizer entrar remido poderá bzel-o, 
pagando por uma só vez a quanti<t de !50$000. 

§ 3. 0 O associado que se quizer remü· podel'i fazol-o em 
qualquer tempo, lrl';ando-se-lho cm conta metade das m•msali
da·le.; que houv0r pago, si não tiver recebido soccorro algum 
da associação, nem tido suspensão das mensalidades ; neste 
ultimo caso, só poderá realiz <r sua remissão depoi~ do ter· 
salrhdo seu debito. 

§ 4.• O associado que durn.nte 10 annos consecutivos 
tenha pago snas mens<dir!a.ie'' e não haja percehido soccorro 
algum po:l•)tá, findo esse prazo, rornir-ss com 30$, com direito 
ao diploma. 

§ 5. 0 O associado fundador quo tenha realizado sua. joia de 
5$ ató ao dia 31 de Agosto de 1881 po:ler<'Í. romir-se pagando 
mais 50$ até 31 de Dezembro do mesmo anno. 

§ 6. o O associ•1do que não l'ealízar sua remissão, de con
formidade com o paragrapho antecedellte, será considerad0 
contribuinte, a contar de 1 de Janeiro de 1832, e pag<\rá a 
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mensalidade de f$, em trimestres adiantados, podendo r.'mÍr-se 
em qualquer tempo por 50$, sem p:·•juizo das mensalidades 
pagas ; si tiver percebido algum soccorro, poderá remir-se 
pagando igual quantia, satisfazendo previamente as importan
cias que haja recebido d~ associação. 

§ 7.o Caso ja ss lho tenha extrahido o diploma de contri
buinte, pagará i$ pelo de remido. 

Art. 6.• A assembléa geral, pot• iniciativa do con~elho admi
nistrativo, podera conferir diploma de associado honorario, o 
qual gozará das prerogativas do associado effectivo, si sujeitar
ao ao que dispõe o art. 2" e seus paragraphos, sendo-lhe 
conferiJo o divloma de benemerito em substit111ição ao de 
honorario. Serão honorarios os quo, exel"cendo a profissão 
de medico, advogado, pharmacentico, solicitador, ou 'lual•tn":· 
pessoa ost!"anha :i associ·H;ão, concorram com seus eonheci
mentos scientificos e humanitarios em beneficio da mesma, :ü 
taes serviços forem estimados em quantia sw·erior a 300~, ou 
os que flçam doação de 200$ em dinheiro. 

CAPITULO lli 

DOS SOCCORROS AOS ASSOCIADOS 

Art. 7. 0 O associ:do terá dil"nito a todas as pl"erogativas 
concedidas nestes estatutos, desde que prove estar quite com os 
cofreil c no gozo dos direitos sociaes. 

§ f.o Quando enfermo, impossibilitado de t!"abalhar, será 
soccorrido com a beneficencia de 208 mensaes, paga em duas 
prestações adiantadas. 

§ 2. 0 A beneficencia snrà augmcntacla de 5$, confo1·mo a 
graduação que tiver o associado. 

Art. 8. 0 ,\o associado que, por motivo de mofestia, provada 
com attestado medico, fÕ1" obl"igado a retirar-se para tora da 
Cót·te ou do lmperio, serão adiantados para ajuda de custo de 
passagem dous mozes do benolicencia, não tendo direito a novo 
soccorl"o antes de seu regresso. 

Art. 9.• A associação concorrera com a quantia de 40$ para 
o funeral do associado que fallocor, dosd~ que s"ja requerida 
por pessoa id1nea ou da flmilia elo finado, perante a adminis
tração, no prazo de oito dias. juntando a certidão d•J obito; si, 
porém, o falleci<lo não tivet· família, a nRsocia,;ão cncctrregar
se-ha de fazer o funeral, até à quantia acima cstipula(h. 
PerdGrão o direito a esta ren,·alia os associados que fallecerem 
em hospitaes, que tenham o devet• de concorrer com o funet·al. 

Art. iO. O associado quo se ache enfermo e p"rcoba 12 
mezes consecutivos de beneficcncias. findo esse pi".nQ passara 
a'l 11uadro de invalidos, e como tal terá a pensão de i'28 mons tcs, 
emquanto estiver nesse estado. 

Paragrapho unico. Estas pensões se!"ão pagas depois de ven
cidas e terão o augmento de 3$ em cada. graduação do associado. 



266 ACTOS DO PODEH E\ECUTIVO 

CAPITULO IV 

DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS 

A1·t. 11. Todo o associado r1uite, do conformidade com estes 
estatuto.~, tom direito : 

§ 1.0 Do vohr o ser votado. Exceptuam-so os que estiverem 
pe1·celJen lo soccorro>, os que, sondo empreg_vlos da ao;sociação, 
sejam paLa mesma estipen tiados ; os menores, os analphabetos, 
os <]Uaes só poderão votar, as senhoras qui) não poderão votar, 
mas ser votadas unicameuto para a commissão esp·1cial. 

§ 2. 0 DJ apresentai' ao conselho qualquer medida que julgue 
conveniente, pouenclo só:unnto discutil-a, rn 1s não votar ; a 
votação nnstos ca~os sr•r(t f•Jita por escrutinio secreto. 

§ 3. 0 Si r••couhocO!' que a arlministração ultrapassa as 
attriiJuiçõos qu' lh·J conf·,rnm os presentes estatutos, de re
querer a cou voca<;"ão ria assomblóa geral, r•m rer1norimento 
assign·•do por 10 associados q uit •s, declarando o motivo da 
convocação ; não sondo permittido nesta assBmbléa trat'lr-.se 
do assnmpto di verso darpwlle par::.. quo foi eonvocaila, outrosim 
não porlera o conselho ou o presidentB negal-a, nem esp;\çal-a 
por mais de 15 dias da data do rer1uerimento, sob pena c!@ ser 
;r con\'oeação fr~ita pelos associa.clos <JUO a requereram, e decla
rando o 1110tivo po1· guo o f:tzem. 

§ 4. 0 De reqr1<1ror a dispensa do pagamento d'l suas mensa
lidarles, qqa11do so retira!' pat•a fóra da Cr':de ou do lmper·io, em 
requetim •nto dit·igido ao pt·esid:mte do consBlho. 

§ 5. o D' p ·gar as bclloficcncias recebidas, o importe de 
qualr[Uei· beneficio, a susponslo das >llons·rlidades reyueri:las ou 
outrcJ qu,tlqunr debit•J quB haja contrahiclo com a associação, 
afim do poder gozai' de todas as regalias que lhe garantem 
est<'lB estatutos. 

§ 6. 0 De rB:luerer os soccorros que lhe facultam estes 
estatutos, juntaurlo documento que prove estar quite com os 
cofl'es sociaes, até ao trim::stre gue estiver correndo, senilo-lhe 
os soccortos conce.lidos da (lat:1. em que fôr entregue na 
SBcretaria o seu requel'imento. 

§ 7. 0 De apresentar na assembléà gcr:tl, discuti!', regeitar 
ou approvar, qualqrwl' Ill''dida <jUO julgue de utiliclade, para a 
prosperi·hde da as.;oci·Jç:io. · · ' 

§ 8. 0 De recorl'er para a assemblcia ger,rl de qualquer 
decis\o do conselho que julgue injusta ou prejudicial aos BélU'l 
direitos. 

CAPITULO V 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS ASSOCIADOS 

Art. 12. A associação compor-se-ha das seg-uintBs classes de 
associados : fundadores, contribuintes, remidos, b memnritos, 
benemeritas, b)netn'Jl'itos gr<lcluad·Js, bcrnf.Jitoros e bemfeitoi·os 
graduados. 
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§ f.o São fundadores os que se inscreveram nas listas de 
instalbção e realizaram suas entradas até 31 de Agostó 
de 1881. 

§ 2. o São contribuintes os que nessa <[ualidade forem pro
postos d1pois da installu;ão. 

§ 3. o Siio remidos os qu<1 cumprirJm o que se acha declarado 
nesta lei. 

§ 4. 0 São benemeritos os que s11rvirem no consl)lho tres 
annos consecutivos ou interc'lla<los, e que não faltem a mais de 
quatro sessÕ<)S por anno, ou qu'l tenham comparecido por 
divers ts vezes a 6() sessões. 

~ 5. 0 São benemedtas as associadas que, ten<h si<lo no
meadas o se1·vido na com missão osp"rial cinco nn no~ seg-uidos 
ou intercalados, não s·J tenham escu~:tdo a mais d<J cinco com
missÕ<$ para qll<l tenham sido dos i "·na< las. 

§ G." Os :vssociados o nssor.iad>ls que pr•1ponhn.m 41) asso
cia<los que t<>nlw.m realiz tdo snns primeiras ontJ',I(l:ts. 

§ 7. 0 Os . que coadjnvaretn à as..;ociação em qlln.l<tuer bene· 
ficio, tomando sob sua l'espon~abili<hde pa-~ar, por uma ou 
mais v ·zes, bilhetes no valor superi,o:·' a 60U$, e que tenham 
realiz1tdo a' importancias rdativ~s. 

§ 8. 0 Os que off••recorom 25fl$ em dinheiro, ou em objectos 
estimados 1•m 300)000. 

§ U.o Siio benemeritos graduados os que conquistarem se
gunda benemter~'ncia. 

§ 10. Siio h·,mf•itoros os que tenham conquistado tr.~s be
nemercncias. 
~ 11. São homfeitores graduados m quo Cl)nquistarem 

quatr•> bcn•merencias. 
§ 12. São honorarios os <tue satisfizerem o qne marca o 

art. 6. 0 

CAPITULO VI 

DOS DEVERES DOS A~SOCIADOS 

Art. 13. E' dever d'l lodo o sssociado: 
!'i i .° Cumprir e fazer cumprir os presentes estatutoo;, depois 

de ap;>rovados p ·lo Governo Imp··rial, e o regimento interno, 
approvarlo pela ltsse>ubléa geral. 

§ 2." Aceit:tr e cxerc'lr com zelo qualquer cargo pam que 
fôr el~ito on nomeado, mlvo. :tpresentaudo motivo justo de 
1mpedunento ou em c:tso de rnel·1ção. 

§ 3. 0 Pag-ar a mensalida<le de 1$ em trime~tJ'PS adiantados, 
sem o que pe1·dn o direito ao que lhe concedem estes estatutos. 

§ 4. 0 Porl.n.r-,ecomr<'speito e dignid,de nas reuniões da. 
assoeiaç.ão, ficando Rujeito, em caso eontrario, a ser mandado 
retirar, depoh de 'admoestado e consultados os as~ociados 
presentes. 
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§ 5. • Compr\rcce1· a todas as r,, uniões da asseml>léa g()ral, 
·concorrer com todos os meios ao seu alcance para o progresso 
da associação. 

§ 6.o Participar por escripto ao f o secretario quaR lo mndat· 
do residencia. 

CAPITULO VII 

DAS PENAS DOS ASSOCIADOS 

Art. 14. O associl1do que fúr !'limin:l'lo, cuj:• attribuição 
compete á a:s,emblóa g.Tal, ou quo espontaneatuenle se dos
ligue do quadro social, perde o direito ás quantias com que 
tenha concorrido, s1lvo o que tiver feito emprostimo de di
nheiro ou objectos á associação, 'l bem a-sim todo; os direitos 
adquiridos. • 

§f. o O assocLldo que.s<) atr,tzaJ' em mais de seis meze> de 
mensalidades perde o direito a tod'ls as prJrogativas q Uél lhe 
concedem os tos .;statutos. 

§ 2. 0 O aEsociado compr'lhendido no par:tgrapho antece:lente 
póde hav'lr seus recibos, roque rondo á administração, o poderá 
ser a•.tcndido, &i aind:t ec~livol' ,[e coufot•midade com o que 
prescrevem os R~ 1 o a 5o do ai'! .. :3. o 

§ 3.• Nenhum associado poder:i percoucr os soccorro' facul
tados nesta lei, senão um anno depois <h realizaç.fio do p:tga
mento da sua joia. 

§ 4. 0 O associado compt•elwndido no§ 2° do art. 14, caso 
seja attcndido, não terá direi to ao; soccorros senão seis mezes 
depois ele sua <JUitaç:1o. 

§ 5. 0 O associado que r'lquerer ausenci<1. e não o fi:ler no 
prazJ de 30 dias, deixando de communicar á administr.tç:1o 
o motivo de sua demora, pet•,!er:.\ o dü·eito aos offeitol!l da ~;ua 
partici(laç:io de ansencia. 

§ 0. 0 O ,1ssociado que ;·oqurlrer :tjula de custo para su;J. 
passagem e n:1o a fizer no prazo ,!e 30 dins, nem participar á 
administração o motivo da demora, será l'liminada. 

§ 7. o Ser;ioeliminadosos associados que extraviarem qualquer 
quantia ou objcctos pertencentes á associacã:J, si for preciso, 
!'ara rehavel-os, emjlregar os meios j wliciaos. 

§ 8.• Serão ttmbem elimina los os que forem adulittidos ao 
gr~Jmio social por informa<;ões inexactas, verificJndo-se o 
facto no primeiro anno de sua admissão. 

§ \J. o SolfrBrão a mesm:t pena os que forem condemnados e 
os que tenham comm!Jtticlo contra a honra o a propriedacie. 

§ 10. O associado que participe o seu regresso e não 
tenha recebido ajuda de custo para e:s~a ausencia, só poderá re
ceber soccorros tres mezes depois de sua participação ; si ti ver 
recebido ajuda de custo de passagem, só terá direito a essa 
percepção seis mozes dopais. 
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CAPITULO VIII 

DOS PODERES !!: DO CAPITAL DA ASSOCIAÇÃO 

Art. 15. O capital da associação, que se dividirá em per· 
manente e disponível, ser:\. formado de tudo quanto se possa 
accumul&r, depois de deduz'.rla a despeza geral da mesma, e 
da~ offertas e legados voluntarios á associação e do lH'oducto 
d<3 beneficios. 

§ i. o E' capital permanente a qu~nLh d) 100:000$, con
vertidos em apoliccs da divida publica, as '·luacs serão inalie
naveis. 

§ 20 o E' C$pital dis;Jonivol a i.nportancia <jtll) ex,·e<ler dossa 
quantia, dClposit:tda em um estabel·:cimento baneario, designado 
pelo conselho, do qual poderà ser levantada, por ptoopost:t do 
conselho o autorizaçã:J d•) unm assembléa geral, a q uanLia 
necessaria., desde que a rJceit:t não comporto a d"speza da 
a'sociaç:io o 

~ 3o •· Quando o fund·> disponível attingir à im['Orhncia do 
fnndo permanente, os wccorros geraes serão elevados a 25 •,' 0 

des3a d •ta em <liante, e gradualm•mte. conf:>rme fór augmen
tando o c<i.pital diepouivel da assol'ia~ilo; caso, porem. o mesmo 
ni. d<,Cl"Oilcendo, os soccorros serão gmJualJUente rnteiados 
até as quantias primitiva~ desta lei. 

Art. 16 o Os poderes da as'lociação são os seguintes: 
§ i. • Este3 estatuto~, dopo i~ de approvados pdo UovQrno 

lmp~rial. 
$i 2. o A assembléa geral. 
!'J a. 0 0 <lOnselho :dministrat i YO. 

§ 4. • O regimento interno, depois de ll.ppt•ovatlo pola. assomo 
bléa geral. 

C.\.PITULO IX 

D_\ ASSJ:MRLÉ-~ 6ERAL 

Art. 170 A assembléa geral é constituida de~do que estej:'lm 
presentes 30 a11sociados quites, e começal'á a funccionar !lCcla
mando ou elr!gendo no acto um presidente e doas s•,cretarios 
ad hfJc, que usumirão a direcçlo dos seus tr11balhos, com
tanto quo não exerçam cargo n·t associação, nom sejam ')lU

pregados por ella e~tipendia.dos. 
Art. 18. As reuniões ordinariaa das assemblé&s g&l"ae,q 11erão 

tr"s, e as e:r.ttaordinariM tod~s as vozes que forem reqnoridas 
ou o con•elho r e sol v a o 

§ i .o A i"' auembléa gerd ordinaria terá logar no dia i O· 
de Julho de cada n.nno, d&vendo ne.,ta occasião so: apréscatado 
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o relatorio e o bal:lnço do anno findo, e procedflr-se á eleição 
da commissão de examfl de contas, que se!'á composb de tres 
membros. 

§ 2. o A 2a assembléa geral ordinaria terá Ioga r no dia 20 
de Julho, para ser discutido e votado o parecer da commissão 
de exame de contas, o r latorio e o mais que fót• aproRen
tado, e em seguida procerler-se-ha a eleição do novo conselho 
administrativo e nomeação da comrnis ;ão especial de senhoras. 

§ 3. o A 3a assemblóa geral ordinaria terá logar no dia 27 
de Julho, para ser empossado o novo conselho eleito e para en
trega dos títulos honoríficos, si os houver. 

Art. 19. As assernbléas g-eraes serão constituídas de confor
midade com o que pr<~screvem o ~ 3° <lo arl. 11 o art. 18 e 
seus paragmphos, não sendil validas, si não tivr'rcm sido 
convoc 1das por annuncio pnla imprensa, nunca monos do tres 
dias consecutivos, inclusive o dia da reunião. 

Art. 20. Si, dc~corridt meia hor·a além da annunciada para 
a reunião, não se achar presentrJ numero sufficiente tle :lsso
ciados, será ella novam'Jnte convoc r da para oito ttia.; depois, 
e nessa nova convocação fnnccionará coru a presença d J qual
quer nurn<Jro de associa<lo.~ excednnto ao dos membr·os d:t admi
nistração quo comparecernm. Esta moJUa, 1 or<irn, só terá 
logar· na terceira convoc~çiio, quando se tratar de prestação 
de cont:t,, reforma de estatutos ou qual<lue•· me-lida qúo alfccte 
os cofres soe iae<. 

Ar·t. 2l. E' da competencia da assembléa geral: 
§ i. o Ouvir a leitura da acta <la sr1a ultimas lss,1o, appr•oval-a. 

ou emendai-a, des,Je que não esteja fiel ao que so passou na 
assemulóa relativa á uwsm:t, devendo-se LUencionar as emendas 
na acta da assernbléa em 'l''e solfterl alt ·ração :t que fui lida. 

§ 2. 0 App••ovar, redigir 011 ,.,,geitar· as p1·opostas :tpresen
tadas por qualquer conselheiro 011 associado. 

§ :l.• Autoriz:tr :t ;oeforma ou altemçfiodospr·csent0S<'statu
to·,, desde quo a pr·atica demonstro a nec•'s.qid:t<le de-sa rcform11., 
e em assembléa ~oral espoci:tl111ente convoca da P'll':l osee fim. 

§ 4. 0 ]) >tormin •r e autoriz:u· o l<lln.nlamenlo da ,1nanti:l de
posita la em um Banco e p<wlencflntn ao c•pilal tli.,puuivcl, de 
accôrdo COIIl o 'fUe prescrevo n $i '!_o ,Jo :rrt. 15. · 

Art. 22. Na' assemulens ~.te•·:w' exlr:~ordiu:trias só se tra
tará do as~umpto p~ra 'l''fl f,;,. clla convocada. 

CAPITULO X 

DA ADMrNISTIL\Ç10 F. SEUS DEVEilES 

Art. 23. A admini,tração S'Jrá con1posta de 21 membros, 
inclusive o i.hesour<Jit·o, os quaos serão eleitos annualuwnte. e 
d'entre si escolherão um prcsid ·ute, um vice-p•·esidente, um 1• 
secretarin, rim 2• ditcJ, um p ·oc'll":trlor e conuni,~õo" r·r,spe
ctivas, sendo o theso11reiro eleito direct:unente pel t assembléa 
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geral. Na mesma assembléa será. nomeada uma comrnissão 
especial de senhoras, as quaes coadjuvarã'> a adllilinistt·ação em 
qualquer commissão em que se torne p~eciso o seu apoio. 

Art. 24. Ao conselho compete : 
§ i. o. Tomar na devida consideração aa acções beneficas de 

qualq•1er associado e propor á assembhia geral lhe aejam con
feridos os titulos e diplomas, desde que se achem do accõrdo 
com o qno prescrevem os §§ 4• a 10 do art. 12. 

§ 2. 0 Nomear as commissões extraordinarias qne forem no
cessarias para o desempenho dos fins sociaes. 

§ 3. 0 Nomear os empregados precisos, os quaes deverão ser 
associados, e marcar-lhes os ordcnad,s. No caso, porém, de ter o 
conselho de crear algum logat•, on de alterar o urt!,nadn de 
qualquer empregado, submfltterá. préviamente esta pt·oposta á 
approvação da assembléa geral; devendo o escripturario ser 
proposto pl'llo 1 o secretario, e o cobrador pelo thesoureiro, o 
approvados pelo conselho. 

§ 4. 0 Envi•lar todos os esforços prLl'a a prospe!'idado da asso-
ciação. · 

§ 5. 0 Suspender qualqu•"r empregado quo não satisfaça com 
promptidão sou encargo ou concorra para o desprestigio da 
associação . 

§ 6. 0 Requisitar do presidente a convocação d:t assembléa 
geral. 

§ 7. 0 Providenciar para a suspensão de qualquer soccorro, 
quando tenh[l, conhecimento do que csl:i. sendo ministrado inde
vidamente. 

§ 8. 0 Perseguir, de conformidade com as leis Elo paiz, os 
~ssociado' ou empregados que defraudarem a as•ociaç:to. 

§ 9. ° Comparecer :i.s sessõrJs m·dinarias e OJctraordinarias, as 
quaes não poderão funccionar sem qu0 eiltejam pt·esentes 11 
membros. 

§ 10. Discutir e approv~1· o rolatorio, 'lue drwe ser apre
sentado pelo presidente 15 dias antes da convocaçilo da pri
meira assembléa geral ordin~ria, assim como os balancetes tri
mestraes do thesoureiro, e á vista do pal'ecer da commisBão 
respectiva. 

§ H. Providenciar sobre a•; reclamações dos associados que 
requeiram em termos e rl0 accórrlo com a lei, enviàando todos 
os esforços para que não s·'jam os dii·eito~ dos associados pre
judieCtdos no mais insignificante ponto. 

§ 12. Autorizar as despozas necessarias. 
Art. 25. Ao presidente compele : 
§ 1.° Fazer proseguit-, na falta de reunião <lo conselho, 

todo!! os negocies de urgenda e de h:trmoni:t cem os presentes 
estatutos, dando disso participação ao conselho na surL primeira. 
I'eunião. 

§ 2." Rubricar os diplomas e livros da associaç1\o. 
§ 3. 0 Despachar qualquer requerimento e ordenar ao the-

som·eiro o pagamento de qualquer soccorro ~~-· re-
cp.Ieira e a que tenha direito, não. pp~o ~~l-o · 
de tres dias. ~\._\\) \ t1 t t• DA 14 f{ ··"-. 

// ~~\.. /, 4,.-p ., 
1: ~ ·/ \ 
' ' 
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§ -L o l\I.tnd L' p ~~su· as cct·Lidõos qu~ forem requerid:1s por 
qualquet· as3ociado. 

§ 5. 0 l\1andar que sejam pagas as <.lespJzas orden:tdas pelo 
conselho ou pela assembléct ger~tl. 
~ 6. 0 Presidir as sessões do conselho, concorre:- com o seu 

voto de qualidatle em qualquer empate, salvo em cleiçl!:o, que 
ser, i pm· sorteio. 

Art. 26. Ao vice-pre>idcnte compete : 
Substituir o presidente em todos os sem1 impedimento,;, as

sumindo por isso todns as suas attl'illlliçõe~ o responsabilidade. 
Art. 27. Ao i" ijeerctat·io compete: 
§ 1. o Procede!' á leitura do expediont~ o assign:w os diplo

mas ~ toda :t COJ'respondeucia da associaç:1o. 
§ 2. o To!' SCill[Jre nru boa ordem o archivo c em dia :1 esrri

pturação a Sf'!l cargo, pela qual é respon8avel. 
§ 3. 0 R•rtui~itar com anteripa\<tO os livros e mais obj~ctos 

nece~sarioc; pai'.'l o expediente. 
§ 4. 0 E!po:li ,. com pro,nptidiio o.~ ofii;io.3 n~cess:1rio." c OI'· 

dens da<las J•"lo conselho. 
§~.o Dar to,! :s as inf.Jrmaçõe~ '~esclarecimentos pe.Edl-i 

pelo conselho. 
§ G.o 1'1vs:t.' aB cet'lirFín.q o1·rlon "la:1 pelo presidente. 
~ 7. ° Faze.· com que no li no d1J m'll:'icu[a dos a:!soci:~doH 

con.<te: o JWIW', idade, IJaturalitl.trlc, n·1cionalidade, estado, 
profis·;fio, residenr.ia <J nome <lo pl'·'Ponente. 

§ R.• 1\smmir a pr:•sir1cneia, na falta do prcsideutc e do 
'"ico-pl"llidonlc. 

i\rt. 28. Ao :?·• sccr.Jl~~ri 1 c:lmpel•J : 
~ 1." Redig-ir o p1·oc~dcr :, 1 ilur<1 da~ aclas, o rcgislral-ns 

no livw competente. 
§ 2.° C•1:1djtPrar· o 1° s·•cretario e :mbsliluil-o ()Jll seus im

podinwntos, HF'nos quando tiver J,, as3tunir a presid•)Jicia. 
Art. 2\L Ao thcsour,iJ·o colllpctc : 
§ L" TM .•oh sua g-unrda e J',!sponsa.bilidnrlo oa litulos 

dinlwi1·os qu>J co!lstitucm o patrimonio (h associnç:io. 
!'12. 0 lleeolllel' a 111:1 e,ta1Jeleci111cnlo IJa•.c >.rio, t(ll!l f crú e3CO· 

lhido e app1·ova<lo p :lo r:.m~ullv1. cw 11o:m' da associação a de 
c:mformidade com o di;posto ll<> a1·t. f) ") z.,, t0do o dinhei1·o 
que exc :rloJ' ~·, qruntia ncr:eos~Fi.L pal'a :>.s dcspez ~s or,linarins 
n ~xtraottlinaria.'!i. n~'g"t!nt·~~ f' p:·ovaveil;, sú pod·~ndo o con
s0lho hnt::CJ' n1il0 nos ca,os. o JH:la frirma detr~rmiu;: la IW 

citado :1,;·t. 1:! R 2°. ''" ll·.m. J., somp1·e a q u~wtia neces 'ar ia pa1·:t 
n despe:! a do tr·imestre se~ruin l". 

·~ :J.o Admil.l.ir, miJ su~. propost~. 0 rogponsabilidade, c'JiJl':t
dol'es, <tne sej:tm a•;sociadoz, não lhes ahon:'ln·lo m :is do CjHO 
iO 0 /o d'l po:·c'lnlagcm sobre :w mensalid.<de~, joi.ts e tlipl~mas. 
e 5°/o lia; relrlÍSSÕ<!S ; natl~ 1m.::nmdo pela cobrança de bcne- · 
ficios, salvo quando o tr:1ballw for muito penoso, easo Qfll q11e 
o conselho arbitrara uma ~r:.titlcaçã€1. 

§ .i.• Apresentar ao ~onselho, n'l fim de cada trimeatre, um 
balancete cit·curnst:tnci!tdo, junlamlo os dacumentos c~.JmfH'oha-
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torios <la re ~eita o dospeza, o no fim do auno social o uabnço 
geral. qne acompanhará o relato rio. 

§ 5.° Fornecer ao conselho, verb:tlmente ou por oscripto, 
todas :ts informfl.ções <tue lho forem exigidas, relativamente á 
theso11mria. 

§ ü. o Executl\r o disposto em 'lm1.lqucr documento, desde 
que so ache com o despacho do 1° secretario c o cumpra-se <]() 
presirlen to. 

§ 7, 0 ,\ssi::-nar os rocibos e os diplomas. 
§ 8 ." Recebm· p •sso·tlment•J o juro das apolices, fiscRlisil.r 

e Í<l~<ll' activ., :1. cohr:1.nça <la assoch<;'i[o, pag·ar na Hrlcr·el:II'Í:\ 
e nos <-lia< IIH\rra<los as pensões aos as;~r>Cia<los invalidos. 

§ U.o Ter· sempre em seu poder a quantia de i:OllO.l;, para. 
promptnmenle satisfazer ao pag monto de qnalr!'IOi' dm::poz:\ 
<JUe Ih • seja Ol'<lenada. 

At·t. :30. Ao procUI'ador compel": 
§ 1.0 Ter soL su:1 guarda os moveis o r.bjoclo~ pcr'l<'llC<'Ill<•s :i. 

associn.c,:,:ló. 
~ 2. 0 i{opl'oscnlar a associ:tção e111 .Juizo, <[<tan<lrJ pal'a iss() 

ÍÜ1· aut.ot·iza<lo 1 <C I[). m~ioria do ··onse!ho. 
§ :1. o Tratar dos funeraes dos :1ssociados, fJllll!l<lo tenham 

de se1· feitos directameule pela [].SSociação. 

CAPITULO XI 

DAS COMMISSÕEB 

Art. 31. Haverá quatro commis'lÕCs per·manonl<'s, qun s:ío: 
hospitalcir.,, de syndic:lllcia, e <I' finanç1s, com cin<~o rucnlil!'o; 
cala mna, as quaes serão eleitas pelo conselho, c a cspnci[ll, 
comp 1sta de cinco nssociad;ts, nome telas tle confor1n ith \e eorn 
o que prcsc,·eyo o art. 23. 

Al'l. :rz. A' c~nnmissi'io hos:>italcir:t compete: 
!'; 1. 0 Vi,itar os associados, quando enfermos, de~tll' 'lue re

ceba p ll'tici,raç.ão, e fazer minorar ~uas neccssi ln<lu '• <'n
trog-ando-lhes o recurso <jlltl lhe; gat·antem o art. 10 o sens l'a
ragrapho~. 

!:i 2. 0 Entregar pe~soalmente as beneficencias de 15 em 15 
dias , c informar no conselho soure o estado do' enfermos, 
por meio de p:~recercs por escri1rto. 

§:Lo Propor ao conselho a suspens:1o de q ual1urrr SJCC•ll'l'O, 
q uan<lo reconheça quo está s<'ndo ille.~·almentc applic·•do. 

!'; 4." Os s·1cc ,J•ro-; serão ministm<los aos nssoci:vlu.~ I'C . ..;i<loa\o r 
no perímetro p:~rcot·rido p·Jbs linh·•s tle b.Jnd< <la 1 ·,·,l'l,J ou <h 
Nicth,.roy. 

A1·t. :~~- A' commis.>ão do syndic[l.ncia compete : 
§ 1.0 Ter muito em vista o 'lue pl'CSCI'OVOin cst •s <•slllntos. 

Eyndicando minuciosamonle o proposto, si o a c h t '~'llll rei. ·n-
PODEI\ fo:).:ECUTJ\'0 1882 V.ll.-!fl 



dirb n:ts tlisp.lsiç-õcs r!G; :·t•:.;. :!o c 3°, d·J <IUe d:ti'!i parecer pot· 
es.:t·ipto. 

§ 2. 0 Synrlicat• rl' : .. J<l·'' 0s roquoz·imontos 'luo lho forem 
rem.· ttidos. 

§;Lo F::wr S''Í,;nto :10 -~on~ollt·l, quando qualrper associado 
se w·he incurso nos§.'\ 5°" U • 1~0 "rt. H. 

§ 4." Empreg-ar to;los os mrlioa pam ang t;-iar o maioz· !lU

mero do :E; -oci 1:hs '{li O fúr p.:w<i v <'I. 
Art. 3-L A' eommiss:ío d • nnanç:t·< com:•ote: 
§ 1.0 l'l'JCCd"l' "'s '\"0!';> ··x :mo nas contas e b ·lancete.') da 

the~ouraria, revendo tod·1 :• .. ~~ criptumç:~o rl:: associac;:1o e con
fct•indo todos os doe<: ::J "' t ••; c•lm probatn:·ios das parcdlao: dos 
UaJancr•leS, rln.lldO rmrocc:· !JII!' C~;el'ÍjllO. 

8 2. 0 l'ropor ao r·ons ·lln a srtppr~"ss>lo on rrrluc<;éio rle qual
'1'tCJ.• cJe.~;! 'Z t ljlH~ jnl·:'IW 01~··~· S'l .u ith'Oil\·cniP:llC. 

§ ~\." it ·p1'0S<)1lt·tl', <(ll:l!ld J V j:t <jllé 'lo dillhüÍI'<lS d l :JS'iO

ciaçàO ~lo ;~·:t~tos o applic:!tl-:~ ~:., !ins ({ll'J o.~ pre~eules 1 'Statntns 
n:"io f<tcultam, o ;Top~'~ ::s ll:r·di<hs qu: j:dg-uo necess:1rias. 

Art. 3:>. A' collt:nis<r P.c;:•ccial de s·•nh•Jt',Js crmqwte: 
~ Lo Desompenllftr o e:,:·_,:o rle syn<li<'allte n hosr•itnleira, 

'l'"'nl·) o consdho jnl:nw f"<lllveuieJite o ''"tt a;·oio. 
§ :!.o Doscut[J:'llha:· '!ll:tl<JU'Jl' ouln• missão. par·a cujo fim 

o cons@lho prer~Í''O rl' r'Cil ··.,ncursrJ. 
§ :::.o Foi'Inulnr p:t!'ccc:·e~ s·,lJr;: a·: ('dl!lmis;;õcs de <JllC forem 

enc'll.l'l'C:;·~rba. 

CAl'lTL'LO ;;u 

D.\S m.EIÇÕES 

Art. 36. Findos o~ tr:dJJlhos da fa assewbléa g-orai, que 
funccionará cCJmo preserev • o at•t. 17. o prrsidente convidará 
os nssocia~los a munit·em-se de cerlnlas p·,t-;t prúced,•t·-so ú 
el()iÇãJ d.t connnis":io d "Xanw de col!tt\s, rpe aer:i. rL• tro;; 
membros, e, depois do n •awar rlous c~('I'nbdores, maud •l'tÍ. o 
f<> secretario !'1'0Ce<\e:• Ú ':hanw.da peJo liv:·o r]() p~cs~nças, SÓ 

podendo vohr os nfsot'ia :os ']li C e;;te,iam cjllit<'s, c c:; hibinuo o 
ultimo reci 110 em ('ohran<;a. 

Al't. 3'1. Finda a primcil'a chamada, o presidente mandará 
proced0r á segunc1a, à '!'ois <lo tct• novamente convidado os 
associados p!'escntc~, qll · mio lenbatll .~ê~:.:;!":Lth o livro de 
rresenç.a. a fazel-o. 

Art. 38. Reali:>:a b a seg-unrh e nltima chamada, o presi
dente proced~.~rà ú contage11! d:Js ce lulas, conf,"rin lo-a> com 
onumero doa -.otaHtes qu' responderam a ch::uuada. ·Si na 
confrontação encontrar-:•e rlitf'erença, ü nssornbléa geral, <JU" 
deve estar reunida alé ao final, cowpete decidir da valid~:de d;t 
eleição ; procedendo-se em seguida f apuraç'o, a qual si, 
pot· qualquer motivo, não pudor s~r concluida no mesmo dia, 
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ficar :i atlia la para o immcdiato, hvrando-s•) um termo dêl. 
apuração, declarando 'luantas ficam por apu;·al', sendo o mesmo 
assign:.vlo pela mesa o pelos ORcruta. loro' e gn~m:l;>. lo na urna 
eonjunctamentn com as ccdulas nãl) apuradas o as do apuração 
j:i feita. A urna ser:i fechaàt<, h<:ors.·.la e rubricada no rotulo, 
distri'Jllindo-flll as chav•)S pelos cscruladores o pelo j:l'esiclonte. 
Em :teto continuo o presid.•Jltll marcar.í o <lia em l]lle lerá 
logar a assombló:\ ctn eon inuaçiio, a 'lual não 1 orlod ser 
espaçatb 1 ot· maie, de oito dias. 

,\I"t. 3<J. Conclui•la a apur;lçi'ío das·e dula3, o 1<> secrebrio 
pl'orcder:i :i l··itura do termo eleitoral, que s:•d hwrado no 
livro t·o•:pectivo com os protestos c conlra-pi"olesto."' 'Jile forem 
:•prescn!a l•Js antes " <lrpois, o qnal. de;.ois de lido, sor:i 
assignaclo pel t mos11. o oscJ"llbdore:. 

Art. 40. Ehita :c corumi,s:"io de •'X:'Ul1·) lo conta!<, será 
a ;;;ostll<t oíliciacl:\ 1n dia se.o;uiutf"!, afim J • clat· 1 rincipio 
aos so•Js tl"lUalho.''• dovendo aprcs •nta;• seu pat·ecm· lla segunda 
:\:lsombl(,a gonll, <Jll'' terá lognr no dia 20cle .Julho. 

Art. 41'. Na se"·nml:t assn1uhlúa gct·:d, 'I"'' HO cll"ectuar:i. no 
dia aci.ma indic~vl •, tlep·,ig de lid•J e discutido o parecer d:t 
co.Hrnissão de exame do contas, n o mais qu·• fô;· apresentado, 
o p;•rsidont•> convidará os associados para munirr>m-"e de 
ccrlul;s para olegat· o novo consdho administr~üivo, sondo 
di:;postas duas urna''· DopoiH cl.· nomrmdos dons escl'Lltadoros 
para c:ctb urna, scrilo na~ mosm;;s recolhidas, á pl'Opol't;ão da 
chamala, <'m umn. a ceclula, ()I•I outra o recibo correspondente, 
'lue prov:t que o votante est(L quite, s<>ndo todo o mais pro
cesso f•ito rh conformidade com o; artigos ~ntcrioros. 

Art. 42. As ccduia< dev••r:lo cont01' o" nouJcs li' 21 asso
ci:tdn'·, inclnsive '' thc.iour,•iJ·.•, quo sor:i olcil•• dircet:.tmonl.e 
pda assembló.t geral. 

§ 1. o Não s orüo contada<; corno votos a favor elo candidato 
as cedulas I[Wl contiverr•m nomes riscado-. inc,mpletos, emen
da lo~ ou "l'l'ados; a'sim co"'o não ser:"lo tomadas as que 
excod •r<1nt ao numero total. 

Art. 43. Realizadas as chamadas, proceder- ;e-ha de accórdo 
com o •1ue prescreve o art. 38, devoudo o 1» secr.,lm·io r'uviar 
a cada um dos novos eleitos um officio, quo lhe servirà da 
diploma, declar.mdo o numero de vo!os que obt()VCl ; os novos 
eleitos deverão r.3unir-se tres dias depois em sessão prepa
ratoria, que será presidida pelo mflmbro mais votado, e, em caso 
de empate, pelo de matricula mais antiga, servindo do secre
taries os immediatos na votaçiir•, e clr1gerão d'ontro ei : presi
dente, vice-presidente, 1" e 2• secretarias, procurador, e as 
commissõcs ho~pita loira, de syndicancia o finanças, sendo a 
administração empossada na terceira ac,scmblóa geral ordi
naria. 
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CAPITULO XIII 

DAS PENAS DA AD~IINISTRAÇÃO 

Art. 44. Do conselho : 
§ 1.o E' considerado r.•signado o cargo do dircctor ou 

conselheiro que faltar a lros sessões seg-uidas, sendo chamado 
o supplente; salvo motivo de moi stia 011 que haja re !uerido 
lic·ença por se ter retirado da capital e lhe tenha sido a mesma 
concedida. 

§ 2.o Não podel'iio ser licenciados mais de <Juat,·o mem-
bros. • 

§ 3.o As licenças nunc'l poderão exce·ler de 60 dias, nem 
serão dad1s mais de uma vez por anno a cada membro. 

Art. 45. Do presidente : 
Si, decorrida moia hora alem da annundada para a convo

cação, o presidente niio estiver pres~nte, o vice-pr.:sidente 
aiJrirá os trabalhos. 

A1·t. 46. Do vice-presidente: 
Está appenso 11-0 r1ue dcdara o art. 43, oendo substituido 

pelo 1 o secretario. 
Art. 47. ])o 1" sr·cretario: 
§ Lo Não a J achan lo presente, quando abertos os trabalhos, o 

2° secretario o suiJstituirá, cxce; •lo como presidente. 
§ 2. 0 Quando conserve em seu poder por mais de tres 

!ilias qual<jUCr documento S>'lll lho dar o andamento drwido, 
não passe as certidões que o pr sident' ordenar, ou a escJ•ip
turaçiio a seu cargo se ache em atrazo ou em d Jsharmonia, 
poderá o consrJlho, depois elo cons!llta:!o, dnmittil-o do su:1s 
funcçõos, preonc hendo sua vag:l. 

Art. 48. Do 2° sect·otario: 
§ 1.0 Está appenso ao que d 'clara o§ f o do art. 47, son:lo 

substituído por um s Jcretal'io arl hoc. 
§ 2. 0 Quando deixe de ler as reapectivn.s actas em duas 

sessões seguidas, por nilo ns ter elaborado, sol"d., depois de 
c0nst!ltaelo o conselho, dcmitti,Jo rio car~·o o eleito o substituto. 

Art. 49. Do thesoureiro: 
§ Lo Quando deixe de rump!'Í!' '1nalquor dos devores consti

tui,Jos no at·t. 29 e S3Ul p:u·:tgr:tphos, porl01·á o con'>elho 
suspentlel-o, convocando " as>clltiJ!ca g.•ral. :í <(Ull sol'á pa
tente o motivo da snspeus:lo ; n esta, si o domittir, em se.~·11ida 
el~Jgorá novo th''"IJll~··iro. A as ·Omblóa par.1 este fim con
vocada não poderá sel-o m::ti-. do cinco rlias tlr•pois da sus,H'Ils:[o, 

Art. 50. Do procurador: 
QtianJo, por saa nogligenci 1, extraviar-"o al,"um ,,IJjncto 

pertencente á a·Js·JCia~·ã<J, on 'l":m,Jo. representando a mesma 
em cama judiciaria, co:.tdjtivo por <JU111Ju~r fór,ua a parte 
contraria, será demittido do cargo. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO .'!77 

Art. 51. Da commissão hospitaleira : 
Quando, por sua negligencia, não sejam os soccorros 

ministrados aos associadoH nos prazos da lei, ou quando 
não preste mcnsalmentn ao thesoureiro um balancete das 
importancias quo recebeu e dos soccorroB ministr:vlos, e não 
faça entrega do saldo, ser:~ o membro que incorrer ne>sa ülta 
demittitlo, passando um documento da quantia qu" devia 
entregm· ao the;our<'iro; si, porém, não o fizer, será chamadJ 
um suppbntc p;1.rs. substituil-o na. commiss;in. 

Art. 52. lla commissão <ln syndi~anci:~: 
Quando qualquer de seus membros con<;ervat· em SI)U po ler, 

por mais de 15 dias, qu:tJ,,u·•r doeumcnto que tenha sido 
submettido :i sua apreeiaçã • e não d 'f pare ·o~· ness'l p~azo, 
ser:i d •uüttido da mesma couunissão. 

At•t. 53. Da commissão do fillt\IIÇ<s: 
Quando a mesma tnnha ,)e R<J reunit· para qualquer fim a 

seu cargo e dr,ixe do realizar seus tralmlhos pela falta de um 
membro. duas vezes segui las, s~rá est'l considerado demittido 
do Jogar e chamar-s()-h' o supplent•J; nas mesm·1s ponas 
incorrer<i o nwmbr<l que por <)Ualqu<Jr principio não pr.)ceda 
a rigoroso exame n<Js livros e nas contas, c a,; parecer 
favoravel quando os documentos ou contas não estejam legaes. 

Art. 54. Da commiRs .. fo especial: 
Sm·ão dcmitticlaA as s·>nhoras que, snndo desta commissão, 

deixem dn to111RI' p:~rt•1 duag vezes seguida~ nos trabalhos 
que o C'Ons<'lho lhrJs confiar. 

Art. 55. Fica entendido qu~ qualqu ~r membro demittido do 
cargo ou commissão perde o direito de conselheiro. 

CAPITULO XIV 

D!Sl'OSIÇÕ~;s GER.\P!S 

Art. 56. O anno social começ:t a 1·, de Julho c termina a 
30 de Junho. 

Art. 57. Qualcper associado póle, quando accusado, 
defender-se pBrante o conselho; não podenlo, poreut, votar, e 
a votaç·ão será por nscrutinio secreto. 

At·t. 58. Os associados não poder<1o servir no conselho mais 
de tr·c·s annos seguidos, e as assJeiadas que façam parte da 
commissão especial cinco vezes ;;ezuidas. 

Art. 5'J. Serão supplentos os a;sociadr.Js <!'lC s 1 seguirem em 
votação e serão chamados em c:1so de falt '• fallecimento, 
renuncia ou demissão, salva a vagtt do lho<ourciro, q1tc será 
eleito por nova assemblóa geral. 

Art. 60. O conselho reunir-se-ha ordinariamente duas 
vezes por mrz o extraordinari'lm~nte quanJo fôr preciso ; 
não será legal a sessão desde que não estejam pro.~entes 
onze conselheiros e não poderão as sessões ser a _d!mois 
de decorrida meia hora da annunciad'l. /.- - . n ~ -~, 

/< \(j\\V ''i' OA fl4.~,f,1 ~ 
/ ~'-
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Art. 61. Qualrtucr consclhniJ·o em sessão do cons ·lho, ou 
a!'sociado em as,emblé:~ gePal não podePá, sobl'e o mesmo 
a~sumpto, obter a palavra mais de duas vezes, salvo pela 
ordem ou ~<i fól' auto1· de proposta, ou relator ele com missão, 
<JUe então a obte1·á até trns vezes. 

Art. G2. Ser;1o abertos os soccorros "~·era ·s <Juando a 
asa Jci •ção tive!' em caixa 10:@00$, convertido:; em apoliccs 
dn divirb publica. 

Art. 63. O assoeiado qu • fizer part l do ronselho ou da 
commissilo especial perderá o Jogac· logo qurl requerer b me
:ficencia. ou sG atraze no pagamento de mensaEdadcs. 

Art. 64. Serão concedid ts g1·atis :lOs associado; c! nas cnt·ti
dõ}s por anno, sendo as mesmas para provar a sua legalid rJo 
de as~ociado; por outro 'lnalrjuer motivo Ro cobrar:l2$ pot· cad:t 
uma, scnrlo cscripturad·t essa verba como receita pelo Lhcsou-
rcir >. • 

Art. 65. O associado titulat· quando obth·er qualqu~r 
distincção honol'ifica ó obrigaria a fazer e:x:trahir o respectivo 
diploma 110 prazo de 15 dias, pelo qual pagará 2$, r' :lchar-so 
quite de qualquer· cornpt·onlisso r1ue tnúha corn os cofres 
sociaes. 

Art. Gli. Os protnstos c contr·a-protestos não scr·:lo aceitos 
sern quo cstejtrn assignados por 10 socios quites, 1J8lll assim 
os requerimentos para eonvocaç:io de assernbléa .~·oral 
extraorditL•t·ia, de1·cndo-sc nellcs rlcehwar t:rmbc:11 o motivo. 

1\rt. 67. A di;·ectoria é competente pr1ra passar as 
procurações, para o thesoureiro receber "s jnros <larl apolices, 
assim c:>mo p;rra rept·cscntar a ns'ioci:rçilo em qual uwr· acto 
autoriz::do pela assemblóa gr•ral. 

Art. 68. A associação u:1o porlcd fa<r.er juncção com outra, 
nem ser dissolvida sem que a isliio annuam dons t •rços dos 
seus associ.rdos '!ui tos, reunidos cru asscmbléa gemi con vocarla 
cspccialm ·nte par.t esse fim. 

Art. 6.l. No cas:> r1e resolver-.-;c :r dissolução da ass'>ciaçãrJ, 
o que fÓ podor:i se1· decrctarlo si clla não conseguir· realizar 
os fins a que se p·opõn, o depois de approva(h cs'ii resolução 
por dous te1·ços dos associados 'l"itcs reunidos em asse,ubléa 
gcJ' d convocada especialment" pnra es>e fim. por m •io de 
annuncio com 15 dias de ·r.ntcco(lcnr·i:t e d •clar·ando-'-'o ncllr's 
o motivo rla rennho, ser:!•> sens bens vendidos, c, dr>pois de 
p1gas as dividns, seni o saldo repartido da se ,·uinte fórma : 
um te1•ço para os associados enfermos, c dons terços pctra os 
associados in Vil lidos. 

Art. 70. Os prc.sentcs estatutos, depois de approvrdos pelo 
Governo lmp,.rial, seri'io postos cru Pxecução e constituem a 
lei soeial, niw podondo ser alterados ou reform:v'os senão em 
assembléa geral, especialmente para isso convocada, e d~vondo 
a reforma ser sujeita á approvação do Governo Imperial. (S ,_ 
guem-se as assignaturas.) 
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DEcmno N. 8681 - uE 2:l nE szrEMurro DE 1882 

Attend•mdo :to que requereu a dir •ctori-t da Associaçfl: l tle 
Soccorro:; i\lutuos ü. i\bria l'ia, e C1nfm·mando-mo com opa
recer da Secção dos Negocias do Imperio du Congolho ,Jc 
EstaJo, exarado em Cons:Jlta •le 22 d J Agosto ultimo: liei 
por bem A ppt·oyar os estatutos d:t mesma associaç'io. 

Quaesque1· alteraçõ~:s que. s' fi7.31·em J_IO_s ditos rst•~t11tos 
niío podet·ão sm· post:t·> om VI :·o1· s''''' provt:< appt'OY.:\rtO elo 
Gov:n'nD lmp0rial. 

Pecl1·o Leão Vt·llos ·, <lo Meu Cons·llt•l, ·sen:tuo:· Jo lrnpc1·io, 
Mini~tro e Sccreta:·io de EstaclJ rlos i'\egocios do lmperio, 
assim o tenha entendido o faça executat·. Palacio do Rio de 
Janeiro em 2:.~ ele Setembro do 188'2, 61 o da Inde,Hmdenci:t" 
do lmperio. 

Com a 1·ubrica de Sua I\Iag- :stade o Imperador. 

Pe'l1·o Lc,r.o Velloso. 

Estatuto:-; 1h .\~sot·iaçiio de\ Suer.ol'!'os Mutuo~ 
]), l\Iae.ia Pi:t 

CAPITULO I 

DA ORG.\NIZAÇ:Í.O DA ASSOC!AC,:~\0 E SEUS F!:S.'; 

Art. 1. o A Associação de Soccorros i\lutuos D. l\1:wi<t l'ia, 
installada no dia 12 de .Junho de 1831, n ·st:t Cü~te, onde 
terá sua séde, compõe-s J de illimit:ldo num"ro tle associados 
de am':os o> SClXOS 'J de qualtfllel' nacionalidade, desde que a clla 
quizcrem pertencer·~ residam no Rio de Jan~iro, dentro da 
área set·vida por carros de f~rro- carriq ut·bauos, ató sous 
pontos t mninaes ; considerando-se como taes: .lat•dim Botanie '• 
Tijuca, Vilb Isabel, l'eclr:Jg-ulho, Ponta elo Cajt't e Eng-enho 
Novo; e em Nictheroy: Barreto e lcarahy, bem com·1 ::nos 
suburbios, por ond-l transitam os tt·ens d' Estrada de Ferrp,D. 
Pedro ll, até á estação das Officin:ts ; e tem nor fim : 

§ 1. o Socc•.rrer SCllS associados 'luando enfenn')·: o impos
sibilitados de exercer sua profissão habitual ; 

§ 2.° Concorrer para o transporte dos 'fUC, por grave -en
fermidade, provada com attestado medico, tiverem necessifia.de 
d-J retirar-se tb Córte ou do lmperio. 
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§ 3.•' Contribui!· igualnl"nte para o ftmeral do asqociado, 
quaw!o h~ja r1nem reclame, o estabelecer pons0:s ás viuvas e 
ilhos orphãos dos fallccirlos, que ostiverom n·ts conrliçõe~ de 
as receber. 

§ 4. ° Festejar o anniversario natalici:l do Sua 1\Ltgestade 
J'idelissima U. Maria Pia, Rrinha de Portugal, n:l dia 16 
lle Outubro do cada anno, por meio dn um espedacnlo, cujo 
producto liquido reverterá em favor dos cofre-; s 'ciaes. 

CAPITULO II 

DA ADMISSlO DOS ASSOCL\DOS 

Art. 2. 0 Para ser admittido como associado, exig-)-se: 
§i .o Ser d J condição livro o nilo estar pr.Jso 011 pronun

eiaão. 
§ 2. 0 Ser trwrigerado o t'Jr meios licitJs o honestos d€1 

11ubsistencia. 
§ 3.• N:io ser mnn•1r de 1;'>, nem nttior rlo 5!) annos. 
§ .4. 0 Esta•· no gozo rlo pol'feita sartrle, mio ten•lo defeito 

algum physico que no futuro o impossibilite d l tr tbalhar. 
§ 5. 0 Ser propost-J ror qualquer as,~eiado elfectiwr o re

eidit· na área. citada no art. 1.0 

Art. 3. 0 Para admissão d<tS senhoras oxigo-so, a ló:n rlns con
diçõr)S proscriptas no m·t. 2• e seus pat•ag!'aphos, -p1e estas 
sejam t•ropostas por seus mar·idos, pais, irmãos, filhos,, tutores 
uma vez que este.~ sejam associados o vivam deb:ti:s:o do 
mesmo tecto e com honestidade. 

Paragrapho unico. Os menores só s0r'ãf) admitti<los [lf).' pro
posta de seus pais, tutores ou curarlor.•s, os rtuaes fic:trão 
responsavei11 por todas a~ obrigaçõ•JS pecuniarias do Illonor. 

Art. 4. 0 As propostas para associados dr)vor.1o .~er :Jssi
gnadas pelos proponentes, ou a seu ro·ro, e conter : o nome, 
idade, naturalidade, nacionalid td •, o<t !do, profissão e resi
dencia do proposto. 

Art. 5:0 As propostas serão entreg-ues em ses.s:io do con
selho administrativo á respectiva r·ommissão de syndic:1ncia, 
afim de que esta verifique si os candidatos <'stiio nas eonrlições 
prescriptas nos arts. 2• o 3°, dando s·•u parecer na seg-riinte 
sessão. 

Art. 6.• O candidato, uma vez appt·ov'ldo pelo ('onselho 
administrativo, roceberà commnnicaç.ão do 1° secretario, 
cumprindo-lhe contribuir com a respoctiva joia e solicitar o 
diploma no prazo de trinta dias, contados da d r ta da sua appro
Tação, sob pena de ficar ella sem eff·ito. 
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CAPITULO IIl 

DA CLASSIFICAÇÃo, JOIAS, MENSALID.\DES E REMISSÕES 

Art. 7. o A associaç lo compõe-se (hs seg·uintes dasses de 
associados : fundadores, in-talladoros, contribuinte~, J"CIJÜ<los, 
benenwi"Í tos, bcml"oitoi'O'S e honor:\rios. 

Art. 8.o Fund·tdor é o primeiro 'lll'l tevo a i<léa de run<lar 
esta associação, o que como tal fui consi(l<Jrado na 1·ouniiio do 
sua inslallaç:'lo. . 

Art. \l.o lnstalladoros são todas as pes'loas que se ach·vam 
inscript<s nas listas, no aclo da in-st:dlaçfiu, uma ver, <jllO te
nham j:i realizado as entra· Las resp •ctivas. 

Art. iO. Contribuintes são loclos os que, <lepois da sua 
approvação p0lo conselho :!druinistralivo, contribuirent emn a 
quantia de 5$ de joia e co:n a de 1~ pel > resJ:Oclivo diploma, fi
cando suj ·i tos ao pagamento do 1$ monsae' em t1·im slrc~ a.lian
tados, emquanto s·l não remit·om da' mesmrld m 'llRalidatles. 

Art. 11. Remidos Hão: o fundado!' e o installado;• que nm 
qualqnor tompo eontribuirom com a qnanlia do 80$, uma voz 
que não tenham interrompido o pagamento de Sitas tuensali
d~des; bem assim os qne no acto de sua admi•s:"i:o, depois 
do app1·ova<los pelo consclh<J a<lministmtivo, enlral'em pare o 
cof,.,, social com a mestua qm•nti·t de H0:1:, além da r··~pectiva 
joia, sómento até á approvação rlestr)-; estatntos pelo Uoverno 
Impe1·ial. Ü'l 'lu e cn tra1•om <I e pois de ~pp1·ovarlo; esle' ostatntos 
pa.p-:trão, para remirem-~;n <le mommlitlado~. a qnanti·• dn 200$, 
e a competente joia do onti"ada, firaiHlo t•Hlos suj••ibs :i t•.rmlri
buiç:to de i$ polo seu diploma. 

Art. 12. Os associados 'lue tiverem entrado pat•a a asso•:ia· 
ção antes da approvn~io destes estatutos poderiio remir-se de 
suas monsalidatles com a quantia rle 80), levando-se-lhns em 
cont;t SO 0 / 0 das mensalidarles <jttc tivel'<'m pa.g-o somente at<Í seis 
annos de associados ; bem "orno os que tberem entrarlo rlopois 
de sua a,1provação o poderão fazer r·m 'lnalqner tempo pagando 
a quantia de 150$, levando-se-lhns em conta t:Hnb •m 50 o/o das 
m"nsalidades quo tiverem pago; não pod.·ndo, tanto estes como 
aquelles, gozar deste direito si 11:10 rstiverem quites do tri
mestre qne estivet· cor;·enrlo, on de o<ttl·a 'lualqu,·r obrigação 
que tiver.•m contmhido para com a assor.iaçfto, bem como os 
que tiverem de lia recebirlo soccorros pocuniarios sem qu" delles 
indemnizem a ;~ssociação, pagando tambcm Is pelo diploma. 

Art. 1:3. Benemot·i tos s:1o : 
§f. o Os <[ue ~enirem tres annos no conselho :vlministrativo, 

não faltRn<lo a mais de seis snssões em C'arla anno; nii:-J s ·nindo 
as excedentes para prnr>nchcr as faltas do outro anno. 

§ 2. 0 Os quo admittirem ao gt·cmio social por proposta sua 
40 candidatos, logo que ~stes realizem suas entraJ ,s. 

§ 3. 0 O quo, por uma ou mais yeze,, pasRar bilhetes de 
qualquer beneficio em favor dos cofres soriaes, na importancia 
de 600$, desde que nada fique devendo d ·lles á associação. 



§ 4.• O <JHO l'z,,r flonalivo :i associ:tção da quantia do :300.~, 
por uma ou mais vozes, em dinheiro, objectos, ou r'm valor 
correspondente á mesn1:t <Jll:mtia . 

.ll.rt. 14. Bnmf 'i toros s;lo os :1ssociudos fJUC o!Jtiver3m o ti
tulo de bnncmel'itos por 1w•is de U!lla y.•z, pela fónmt csta
uelecida 110 ll.i"ligo ante"etientc C S'lllS parag-rap]ws • 

.ll.l't. 13. Ilono1·.uios sib loJas a~ pessoas qno, n:lo fazenJo 
parto d0sta as ;ociaç:1o, se distinguirem por serviços ou donativos 
a olla prcsl:tJos no valur d' GO:l$, niio te:Hl.) direito :t nenhuma 
das ,. ·galia:< C<tauolecidas nostns ostatntos ,;em r·oJII.:•ilmir com 
a quantia de 1~ rl!'msa•ês, ou l'ellli!'-se de conformidade com 
o disposto na 2" parto dos arts. 11 e 12, estando naiS condiçÕ•)S 
e:xigidas no art. 2o e seus par:~,g·raphos, dispensando-se-lhos, 
nqste cas'J, o pagamonto dajoi:t o rliploma. 

C:\PITCLO IV 

DOS !Jl•: \' EIH~S DOS A SSOCI.\ r, IS 

Art. 10. E' de,·et· do toe],, o a;;sociado c~fectivo: 
§ La Coll!parcc•·r a to<las as l'O'llliií 's (h\s a~s )lllbléa~ gcraes 

Ioc.;almon t' convocadas; 
's ?. 0 Aecit,u· e nxe1·co: com toda a fi,Jcli<hcle e dcdica<;.fío os 

cargos ou commissõo < p~ra 'lu e for• ,Jeito on nnrn:>aJo . não po
den·lo d ,ll,;s <)Scusar-se S')IU 'JUC provo mrti1·o justifica lo, <1U 
no caso do rr•eloição. 

§ :i.• Coadjnmr a :lclministrnçãD na pass >gem de algum bene
ficio em favor do.'l cDfl·cs soci:>.es, aceitando 'lu:d<JUOr bilhete 
que po:· oi la lhe fór en viarlo. 

§ 4." Partici;;at· po:· escriplo ao 1° secretario 'luando mudar 
do r•esidoncia ou de nome, juntando algum documento que 
prove ter f•ito ttl alteração, a 1im ele que o lll·'srao secrotario 
tomo as con venientea notas . 

.ll.rt. 17. 1b a'sociad:ts não poclerão cln fórm:~ alguma s:>r 
admittidas a votar; nem tã 1 ponco f,tzor rnrt'l d:1 a lministmção; 
P'ldorão, poi'érn, set· nomead ·sem comrniss'íes e~pcci:-~es, <Juando 
a administração o entender n~cess~rio, a bem elos intcrcss'ls so
ciaes, c:thendo-lhe;; tambem o direit•J :tos til. ui Js honorificas 
ost:1.beleciclos no nrt. 7. 0 

CAPITULO V 

DOS DIREITOS DOS AS~OCIADOS 

Art. 18. Todo o associado, excopto o honorario, tem direito: 
§ f. o Aos soccorros garantidos ne:1tes estatutos, d )Sde qu·J 

tenhn docorrido um anno do pois cl~ pagamento da sua joia de 
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nn tratla e diploma, cstantlo 'J'Iite, tanto de mensalidades, como 
de outt•a. qualquer obrigaç:1o, considerando-se cotuo t[l.l o q ua 
dever Ittono-; de 30 dias do tt•imr~stre que esti vet' cot·rendo. 

§ 2. '' A pagar ~-;uas mensalidades, em trimestre ou trimes
tres adi,1ntados, durante o exercício administrativo. 

§ :3. 0 A remii·-se de suas mcns;dichdes, <JUamlo lhe convier, 
seja <ju:ü fúr sua idtde, pela fol'!n:1 l'roscripL:t nos art-;. 11, 
i • parte, e 12. 

§ 4. 0 Aos títulos do bonemcrito ou hotrtft)itor, 
preenchido ns disposições dos at·ts. 13 c seus 
14. 

<]Dando tenha 
par:tgt· •phos, c 

§i 5." A propor por escripto ao eonselho auministrativo <Jn<:~l
qu r me<litb t[UC julgue conveniettL!, ·' I Ottt r]o,., ittt··resses 
soci:~cs, como t;uuhcm tlirigir-lhc 'lual<[llOl' <pleisa, ou t·eprc
SlHll.ação :• hem de seu·' direitos. 

§ li. 0 A ap:•esent·•r á asscatblóa gorai, quando er;ta ,;o achn 
reunida (excepto na p 'S "'), qual<tuer qu•ixa ou l'l'"lallltção 
lJll:l.tlclo ent uder 'lue o con''clho administrativo lhe falt.m 
eom :t drwi<la justiça, OLl que est:i infringin<lo as prescripções 
destes estatutos c abusando <los poderes •pw lhe f,n·am outor
g·:dos. 

§ 7 ,o A re,JUet·;~r a convocaç:io da acsembléa geral <•xtmor
dinaria quando julgue conveniente, a br'm de seu dii·eito 
nu do.; iúte;•t•sses Hociaos, dov ·n<to o re:jUet·imonto 'it· assi
gna<lo por 30 associados <plitt~s, p··lo 1uenos, no 'lu'd <ltwe1·ão 
mencionai' circumstaucindamcnte os moti1•os que os levam 
a requerer tal convocaç:to, para que o conselho admi
nistrativo d·:lles t>me ~onhecimento c d•Í a' providencias 
qu" o <'aso <'>:igii·. fa!>cndo que s~ja ella convcea<la eom a 
maiot· br.:vidad", não podendo rspaçal-a por mais <]<) IS dias, 
contado-; dai[IIOllo em 'lu e cn trar na socrotm·ia o r ·f ·rido 
rr•querimento, sob !'o na de soer a convocação feita legaluumte 
pelo:; re,juerentes. os quaes no annuncio declararão o motivo. 

[':i 8. 0 A d :fcnder-s' mt.s s::ssõe' rlo conselho administrativo, 
bem como nns da assemblea geral, de •tual:tue:· accu~ação 
ou queixa que: contra clle lenha sido apresentada, não o poJen
do fazer so:u <[Ue teuh:t. obtido a ptla\Tn; assim como não po
derá de fórma algum·•. t01nar p~.rte na votação, nem <mcarrcgar 
outro <]Ualqu,:r associado de o defender nas scEsões do cons·'IIJO 
administrati I'O, 

§ !) • 0 A isentar-se do p:tgamon to de suas men ,a! idades, 
qurm<lo sc retirar para log~tr onde não possa snr w·ccol'I'ido 
pela ;tssociaçiio, e partidpar por es<'ripto ao i" secrcl.at·io, 
uma vez que e ;teja quit", ficandcJ dr• rnesrn:t fórltm obl'i·,·ado 
a participar setl r0grcsso no prazo de 30 di ,s, não tendo 
direito algum ás regalias conf ,r idas ne,,tf1il estatntw< sem 
que tenham decorrido 90 dias, contado'; da drlla do paga
mento d·1s men~alidadcs, comprehendidos desd0 a particii•açlio 
de regrnsso. 

§ i O. Não serão considcrad!!s ausentl)", emborn o est-'jam, 
os f1Ssociadns remidos e o> que dnixarem quem cont:·ibua.. com 
suas mensalidades. 

/~~-~- ... -;~~>~ .. 
. . ' ' 'l. ·, ·' 

'' . /) . ,· .. ·' \ 
,, 

' i 



§ i i . A votar e ser mt 'do para os cargos administrativos ; 
exceptuam-se, porém, o-; seQ·uint•!s: 

1. o A' a'sociadcli em g-eral ; 
2. 0 Os 'lu • não e>tivet·om 'l'1ites com a associação; 
3. 0 0> que na orcasifío esliv"r.•w pm·cehendo qtwl•Irzllt' soe

corro <la a.~ '"cia•;;1o ; 
4. 0 Os <[I!Cl usl.hot'<)JII com Jmt•ticipa.;:ro rle ausencia, om

hor:~. a não tnnhar11 e ti' ·ctuado, ou qrw, ten·lo volta lo, não 
hajam participado s m reg'l'es<o, e, quando o tenham f ·i to, não 
haja decorrido o tempo w:wc,trlo nesto artigo § \)o ; 

5. o Os menores do 2i a unos, n:lo sendo casad0s ; 
6. o Os que não sorzberom ler, nem escr.•ver; hem como os 

empregad,rs da a<sociação. <[Ufl só poderão vobr, mas não 
exercer cargo algum administrati 1·o, caso sojam oleit•>s. 

CAPITULO VI 

D.\S PE:'oi.IS DO'l AS~OC!.\DO'l 

Art. 1\l. i'\ão li"ZaJ·'t das rw~alia~ eslabe!<J~i·las n ·st<J; <Jsta
tutos o a>·Hcwiarl<J '!''·' "~" e·<liv•lr' 't'lit•• com os cot're.s sociaes, 
tanto '"" mousalida•le; como dos beneficios, o ti ch nutt·a <piai
quer 'ftlautia, s ja '1""' fór -na pt·nce,Jon('Ll; 'alvo, no pt·imeiro 
trirn··slre d,, r\llno soei:tl, qne set·:i con~iclet·a•lo 'l'üte d·• mlln
salirhrl ·s o 'f'l • rlevnr 111e!H>~ rl · <·oss•Jnta <lias rlrJ rno11 .a!irltd<!s. 

Art. ~'l. l'nr.·lorn o rlil'flilo rl, a<swi:tdos, e járuais roderão 
fazot· parte <f,.sta asso~ia•.;ão: 

§ 1. o Os qtt•• deprimir· ·m a a~snciaçã0 ou accu,ar•em falsa
mente 'J'Ial [!ler acsnci 11ln, sej:t 011 ní'io rneml>ro rb arllllinis
tr.•ç::io, IITUa voz pl'Ovarla·.; os~as falsirl.l<lns. 

fi~.'' Os '['10 proruov J'<Jlll o <lC'Ict·odito 011 rui na ·la asso
ciaçã<J, uf;,;l.;rnrlo-lh•• os asgoci rdos, por 111eio ri• intri..:·as, 
di!l'a!llações, '·" rirlicnlari.~an•lo Hlla adrninistmção. 

§a. o Os <jUO forem con•lllrnnarlo-< p Jr c rim •s contra a honra 
ou a Jll'OIJ!'Í'"Iarle. 

fi 4." Os 't'IIJ oxl.mviar1HU qn:tl'lllcr· 'l'"t.nti·t. on objecto do 
valor·, per!. u:;eul.•• :í ass·,r·i>ll;:io, <filO lhe t•1nhfl. Hirlo ou não 
confi.tdo, e <JIIO pam os ha1·et• a assoeiação noc••ssite recorrer 
a Juizo •. ' ficando a c;tt o direito de lançar• m;1o dllste meio 
sempre 'J'Ie se der"m taos c:1sos "qu'1 a isso "ej t f0rçada. 

§ 5. 0 Os qne frll·em admitlidos ao gr"mio sori:<l Kem que 
estejam na' condições do al'l. 2° § 4° e art. 3", nma vez que 
isto se vorifi•(UO dent o do primeiro anno de sua entrada ; 
bem como em tJ'Ialquet· tempo os que for·om ad~t1ittidos fór 
das condições pr·esc1·iptas no at"t. 2° §§ 1", 2o, 3•> e 5. o 

Art. 21. O associado que S'3 alraz 1r em mais dn. um anno 
no pagamento das s11as rncns:di.Ia<le.; sed. consider·arlo como 
tendo rentmciado ao dii'Oito de a~sJci:1do ; poróm em qualquer 
tempo podorá, requerendo, saldar soti debito, si convencer 
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a ndministração, que por justos motivos deixou de ser pontual 
nos ;eus pagamentos, ficand > sujr•ito às p1·escripções do art. 2o 
§§ 1°, 2" e 4o e ultima parto Jo § 5°, não t<>ndo dirnito a 
nenhuwa das garantias conf,•ridas nos o~latutos sem que 
tenha tlecorritlo um :umo, contarlo da d.tta d > pag-amento dos 
atrazos. 

Art. 22. O :>ssociado quo t'·>quet·er ausencia o não a reali
zar ou não participar sou regresso no prazo lllarcado no 
art. 18 § 9° só poder.i gozar das gamntias ont01·gadas 
nr>stPs o:;t>tntos nm anuo rletrois de satisfa7.er todas as tnonsa
lidados atrazadas, si a commissão do syndicancia o achar nas 
condiçõ11s prcscriptas no art. 2° §§ 1°, 2° e 4" e ultima 
parte do § 5.o 

Art. 2:~. O 'JilO no 1 rnm rle \)1) dias não tiver entrado 
com a importancia. dos uilildes 'l''c tiv"r recebido rio algum 
benc fiei<' pl'Ot-uov ido pel.t :~dm in i· tração em ravor dos cofres 
socialls, será inlimarlo por ollicio do 1° sccrctat•io p.H'a dar as 
razõns por que o não I em l···ito, afim de evitar rtual<JUet· duvida 
quo de futuro o venha ~ IH'· judicar em Hcus rlir •i to-;. 

Art .. 24. Os qu·> se doslign.t·e<n, ou forem rlesligadH desta 
associ~ção, qualqu·'f que sr>j:t o "'otivo, n:io poderi\o roclam:•r 
quantia ou oi>j"cto algnm com que pa.;a olla tenham entrado ; 
salvo si tiverem n•liatüa<lo 'lnal•tuor qu >ntia ou ernpr,>stado ob· 
jectos, por·l''e ncsl"s •·aso r lhes assi'<te o direito d·> os lwver. 

Art. 25. O quo int·r>:Tet· n 1s p ·nas impostas no art. 20 ;. seus 
paragra1•hos será l'ob a<ln>inistr >ç:\o Rllsponso d,• todos os seus 
direitos sociae", rosbndo-lhr• o tlo r ·concr a assetnblea g-er;tl, 
afim de ser julgado em ultima instancia. 

CAPITULO V I I 

DOS DEVEI\E~ D.~ ASSOCIAÇ:\0 

At·t. 2G. São poderes da associação, qu:-tndJ legalmenll' con
s tituidos : 

1. o A assembléa geral ; 
2. 0 O COII-<elho adrnini,;trati v o. 

C:\ PIT ULO VIII 

Art. 27. A "ssemblú:J. gcr:•l o a t·onnião •los nsso~iarlos quites 
para com os cofres s1wiaes, c oll"ecluar-se-ha o1·din:wi <H>Cilie t1·cs 
vczes.p.or ann?, e ex_trar·n·.Iinariallt"nt, semp1·e 'luc o bom social 
o cxigtr e fo1· dchu:•rado pelo crmsclho adtuin istrati v o, ou 
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lJUanrlo l'll<JUerirb do c.onfr)J'Juidado com o nl't. f8 8 7". uão 
po lendo em JJ••ultum caso fuucciouar eom menos de 40 socios 
<]UiteR, r<alvo si em duas reuniões se.Q"uidas, leg:llmrmte con
voc,das, c uma hora depois da<juella para que foi annunciad:-~, 
nlio so acha:· presente numero sutficiento, porque 'ntão poderá 
funcciunar rout <Jualrluor nume:o, desde <[IIe su tenha pr<ivia
mcnt·· docla!'ado J<OS annnncios sr•J' t ·rceir:t convora<;ão. 

/,rt. .·zs. Não sera j<tl.·.atb lc•gal a r~onyocaçilo d·' ass ·mbléa 
go!':>l que w1o fót· precorlida do annuncios na~ folhas publicas 
do tnaio<' cir·culação nesla C'in·lc. co"1 tre' dias do nntoeodoncb 
pelo mono:1, coayoca ~a em11oruo do p:·csi•lcnte o por intoJ':l!<.'rlio 
do 1° S<'CI'Utario, OU rlc <]U<.,,J SII:JS YOZCS fiZCJ', 

Al't. 2~l. As :tsscmblcias g·eJ'n(): r>e~I·;I/J prosirlirl<rs por n.:t pre
sidont:' ,.J~ito, ou acdarnado JJO :~c!ur-h sna rouni:1o, sob pt·opost~. 
do fjõ«dque:• n.s·oci:trlo o it!'PJ'ovru;:o rl r. us;ernhlé:t, :!O ·:uindo-so 
o mesmo proces·-o quanto <tO 1·• o 2° sect·otat·ios. eo,npdindo, 
tanto,~. este:; como :iquollo, ou< [ll'l!lto p<·r•::irlircw os t.I'.1:>:1lhos 
<h ass.,miJlúa geral, as ll1'YJr:.s :lllrdHliç cs do pre~·irlr)Bte o 
secrct-ll'i•:•:; do conS'.)Hw mi<Hiuis: r<üivo, o nu o pu·! ·nrlo a no
!nO.tç:1o, <J<ICI' dr, ll113, r.JLICI' d<> ot:t<·r,s, rorahit• em ;new:•t'uS do 
consclh•J, ort elli[E'f'g:,,clos l'êLipenrliatl ·s da assJr·i~.çiio. 

Art. 00 .. \s reuniões rias :t·;scmb'óas gc:·n:•' ot·rlinarias, 
ellectuar-se-hãu : 

§ Lo A primeira no sognnrln rlnmingo rio ruez rlc .Jnnho 
do cada ann··, p:~:·:t ouvir a loitnr:t do relntoi'Ío rlos t<·abalhos 
admin:stJ'.ttiv.:s e h·tlanço g'i'l'al d:1. J'er· ·ih e dcspC>za rio anuo 
,.;ocial findo, os quacs serão, !'nnjunrL:tlll\'lllo r·om <[n:d·pJC< 
I'<'lfUO!'imonl.o, roprcs •nt~çlio on proposta, qnr> a est: :t•:sr.mbléa 
gor.<l fô:· a;,ro,cntado, suj ·ito.q " uuw commiss:to. compo,ta 
de trcs membros. cloit·t •·m acto continllo, :: qnal dc1·orá na 
s ·gunda as·;cmbléa ,:;·oral o<·dina;·ia, sobre 11m:t e o11tr:~ cons:1. 
hem co<uo sobro toda a o:cri;Jt!IJ'a~.fto rh a~sociar;iio, dar parr•cct· 
circumst tnciado e aso;ig-nado p··h me~ioria, pelo menos, de seus 
membro::, nã, po.lendo ser ele i to para e' ta commissfío nr•nhnm 
dos membros <111 adminisLr:lçfío <JUO ftnrlou, embor:~ não ehr•gn" 
a completa!' o anno. 

s 2. 0 A scgunrlt pat•a ouvir a loitm·a, <liceu til'" wtai' o 
parocor da rr•f<:J<'i.b. rommiss:io, log·o q<w r•st > dor por con
duirlos os seus LrabaJh,l~, não po.lcndo ser espa~'arla por mais 
r!e i:l dias, ,, eleger a 11o1·a administração, a q nnl d"vcrá ser 
composta d, 21 membros. 

§ 3. 0 A terceira, oito dias depois. para em possa r a nova 
:Hlministr1ção e entregar os diplomas n.os associados quo 
tiverem arlquirido us titulo' honoritlcos. concedidos de confor
midade corn o disposto nos :.r·t,. t:{, i4 () 15 dcsl<)5 estat•.1tos. 
não podenrlo nol1,1 t<·atrLt'-se d• outro assumpLo <[<te não seja 
conce<·nen to ao a c to da posse. 

Art. 31. A' assernbléa geral comp"to, além elo disposto no 
urt. :~0 o seus paragi·apho,, o seguinte: 

§ 1. 0 Ouvir a leitura da ao ta da sua ultima sessão e appro
val-a ou cmflndar sua redacção, de accódo com o quo se tiver 
passado na sessão a que a mesma diga respeito. 
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~ 2. 0 Discutir, emcn(hr, :•pprovar ou rnjeilnl' proposh!S 011 
medidas ap1'csent:1das l'ela udminisln1ção un pot· •tu~•l•!ucr 
USROCiado. 

'} :3." Tomar conhecimento de qualqucl' sus1·ensão imposta 
pelo eonselho administrativo a algum associ~d • qn~ tivet· 
incon·ido nas pen:1s com minadas ne~tc~ e:, taL" tos, o j1tlgal-:~ 
com'> ontentl '" th justiça. 

§ 4.o O•wir a~ 'iueixas e reclamações cio1; a~socinclos <pt' p~.m 
ella ti;-erem nppcllado; discutil-.1S c ,-otnl-as cotn todo o l'l'itorio. 

5 5. 0 .\.ntOl·iz:tl' a. l'LÍOl'nHt d·; <[U:tlrpwr :wtig·o 011 toda :t lei, 
qnan<lo o j11lgar IIOC'·ss"rio :1. hc:n <los int<•n)· 1; s "" :·:-sn"!a<;ão, 
ou de Eous a~sociados; di:,c·util-a. o ynt:.l-:t, nf:lli ,J,, <Jll'' a 
tne~nna ;,dtninistraç.~to n faç~1. s '.!?u:~· (_ s lr.q11ito . .; 1t·:~·~\r'ls. :'.íiut dP 
olltc1' :t ncco2saria sa•tcç:1o. 

8 G. 0 Resolver sohre a venda ch apc>lic''"• o soh1· · a li'lni•lação 
rb :tr-soci:tç.~-' <jll!li1<lo pai':> t:tl fi111 S') r!ct'Cin '""ti·:r,sjii>'·' ilk:t•l,s, 
u1na y(~z tplo RO rtehctn ro~tnidns c:n ~-(' ·~·;i1• (~ ;1\'f'St~nL':; pnlo 
:acnos dous io;·,;os do-c u:oscciado: 'luitc:>, ck c 1H!<llllti•l:ld ·com 
o disposto no art. 19, c ·:nc fi t'r·nuü•_o tunh:l ~i<l) r~·t;yi:ll~lt~nto 
convac:vl:t, ::ot' 1nei) do annuucl:.n, pa:·lie :dcs pn1· l:) <lifls 
conseculiyos nos jorn~lCS f1n lO:lio:· circul:J.<;.:io t!a C:'JI•tt~. 

§ 7." Providencial' r•tn tortos 0' caso~ qu•J n:1·' cs'ivc•rr'lll pt·,•
vistos uestcs o<t•tnto·,, b:•m conn uu1nclles etü 'l"" f:cltat· 
comp ·toncia dll conselho :c-.clmini;:trativo, suj,i!aPdo pri'via
ltl''n'.e a upprova~:io d:> Uovet•no 1mpet•i:d I[U:tL[l!Ol' :dt•JntÇ.'Til 
'lue fiz,,. on antoriza~ nos mesmos cstatnlos. 

8 8. 0 Do1nittir fjUalqner mcm -ro, 011 toei' :t :lllministt':1Ç:Io, 
'IU:~nlo cntcn-let• C!'l'J csb wio e'lllljH'C Jiol c puntn:tlwonl.e as 
disposi•;ões contidas nestes estatutos, "u rptc ~lmsa dos poderes 
qul3 lhe fot·:uu ~rmfi:ldos, ll'lll1C::mdo em :wto c>onli:.1!Io qnem 
o< substil.ua provis~rimnentr: •tuanch n;1•J c"Loj·• <"<JwJituicln. <'lll 

nnlllem snffic>.i•·ntc pn.1·a pt·oc•·tlcl' :l nova deiçiio o cleg•'l' nova 
:tdmi nisl.raç~o. 

Ai t. 32.· "'as ronniõe3 extm·>t'clinari:t:-> da :wsomhl<h geral, 
como ll<l.B do conselho :t'lministt·ativo, nilo f>O p•·d··ni trat::.r de 
ontt·o a<snmpto qn" n:io B'ja aquolle •:ar~. 'l'le l'ol'arn eonvc,ca.daR, 
salvo si p:w' qnal'l'tel' out~·o assu:upto fót· l'O•jncrich c votada 
urgcneia. 

CAPITULO IX 

DO CONSELHO AD~IIX!STll.\Tl Hl 

Art. 33. A a';;;ociação será administraria pot· um c·m-;olho, 
composto d') 21 membros, que deliberar:i em s·In num.•, o e lei to 
:t nnunlmente por mainrb relativa d • votos, em assmn: •h:t ,:;·oral ; 
c todas as vez:Is •IU", por falta de supplento~, fúr p:·ceiso com
plctnl-o, o compete-lho: 

§ l,o Eleger d'entre seus ml)mbros, em scs.são prcp:~
ratoria, quo deverá effectuar-se logo depois <}llC tiver sido 
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reconhecida vrtlida a eleição, um presidente, um vice-pre
sidente, um primeiro e um Hegundo secretarias, e um pro
c uJ':l(lcl!"; assiut como tres comm ~ssões permanente,, que se 
dC'nominarão <lo syndicancia, de socco1·ros, e do contas. O the
soureiro deverá ser eleito directamente pela a·sembléa geral e 
por maioria absoluta de voto~. 

§ 2.° Cumprir e fazer cumprir fielmentG as disposições con
tidas nestes "stltutos. 

§ 3. o Prestar e fazel' prestar os soccorros aos associados, 
com a dnvida pontualidad·• e jn">tiça. 

§ 4. o Ouvir as reclam<t~õos dos associado., e deci<Iil-as como 
entender de direito. 

§ 5. 0 Reunir-se ordinari :monte dua<> vezes por mez, nos 
dias para esse fim marcados; e <>xtr.wrdiuariamonte todas as 
vezes que o bem social o oxidr e fôt• convocado p<'lo presi
dent", ou quem suts vezes fiz·•r, pm· intormedio do 1° se
ct·etario, ou, no impedimento ddsLo, pelo 2.0 

§ (i,o T•;mar cont: s ao tll'!sourei1·o, no fim de cada tri
mestre, ou quando jul:;ar conv~'niente, approval-<JS ou re
jeiL d-as, depois de ouvi<la ~t respectiva commissi'io. 

~ 7.• Susp:.nder o th~:sont• ·iro, bem como 'lualquer membr.J 
da administt•,tç:1o, <[Uando não ··umpt·irem f'Olll zelo e digni,Jat!e 
as :tttrilmiçõ ·s d:Js ca1'gos rh rp1e o-;til·erem encarrega<! s ; não 
podendo e,;'a Sll'pen~ito pi'Oiong-.lr-se 1'01' mai.> tempo do r1ue 
o necessario p tr:t :t conv<w:tçi'í·J d' ass •ntblb:t geral, nftm de 
qn•' •·sta tOIIL' conlwcim<~llt•' do faeto o <hlih ·r•• a rosp •ito, 
do JllO<io que n:'ío haj:t :•tub u·;tço no bom an.bmr~nto s<Jcial . 

l:j 8.° Chamar os supplente.~ m tis votados par,•. pr ~en0horem 
as vag:\S que se de1·em na a<lministração, uma vez <jUe estejam 
quites e tenham o1;tido p •lo monl)s cinco votos, o, 'lll:Ulflo hou
ver mais de um com votaç:"to ignal, serão prefodd.Js os de 
matricuh\ mais antiga, pt·oce<len lo o eons 1lho a nova eleiçito si 
as vagas r1ue KO derem fo1•em dr1 membros d 1. directoria, com 
excopç:1o unica do thoso11reir•J, <JUO só poder.í ser pt·oonchida 
pm· eleição <la a'seJHbléa geral. 

§ \l.o Accusar o thesolll'eiro, os membros da ad11lÍnistração, 
ou a qualqu8r associado p 'rante a justiça do pai7. quando 
dnft·andar ·m o co:t','· ou os bens ,Lt assor.iaç-Jío, appli•·ando-lh<Js 
ne>te cas'1 pn\viamnnte a pcn' imposta no art. 2:'i. 

§ 10. Autorizar todas ;~s despczas sociaes que lhe pare
cerem just ts, as r1ua·•s ser•;(o pagas pelo thesouroiro, depois do 
- cumpm-se- •lo pr siclento, " do- visto- do 1° sec;-et·trio. 

!'i 11. Ordenar n eoll\·oeaç:1o de J~semiJléas geraes extraor
di uari:ts s~mp1·e <JUO f•i1· n ·~c ,s·11'io a he!ll dos intercss·~s o,n. 
eiaes. ou q!lando I'nqllüJ'ida d0 confot'ntidado cmn o disposto no 
at•t. 1:-J § i''• sahos os ":t"os <h art. 41. 

>:1 B. Tom~t· t"l'' as meli<!a; <JUO jub·ar coav·niontes 
ao bom anda:n·mto s Jcial, be 11 como resolver e pt·oviclen
ciar sobt·e q>ml<JUOI' rluvida ou o~C>ll't'enci:t quo s~ der c nfio 
O«tiV81' prevista ne ;ta lei, rir) 'J"C ria !'.i conh·Jcimcnto á as
sernbló t geral para o ftm cho;igna•Jo na ulti•ua p~rt ~ do 
art, 31 § 7.o 
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§ 13. Conccllcr os ti tu los honorificas aos associa·los que 
os tiver·ern a.ll'l'tirido, sflg•mdo o di<>poslo nos arts. 13, 14 o 
15, devendo a concessão ser sanccionada peb asscmbléa 
g r 11, i 'l'ra.l C•>mp~te a cntrcg-:1. dos diplomas. 

§ 14. <kg:tnizar•, disentir· e approvar·, ~nbm·'ltenrlo á thli
bera\.:io 1l:t assemhl•;a g~'t'Jl, run pr •jecto •le r'<)gimento interno, 
para r·eg dar as se·:~ões elo conselho administrativo e as da 
assembló t :~< t•al e para discriminar o-; deveres da dircctoria 
c d.1s r·nsp •··tiv:ts commissõcs, sem •1nc altot•o as rlisposiçõe~ 
d•·ste< esta tu tos. 

§ 15. Nomeat' um associado p:u·;t fazer toda a e~criptnmç:<o 
d·• ns~•>l'i·u;.ií.o, •tner da .'CCI'Ctar•ia, 'lll'll' da thesonr.u·ia, sob a 
dircc•;fío do~ r••sp~ctivos chefe,, lllarcando-lhc o orden:J.do 
que eutenr!cr· razoa,·el; com approvação rl:t assembléa geral, 
susp ·ndel-n ou demittil-n, •tnanrlo não e•rmpm eom as ol>riga
çõe~ <[UU lhe for.)ll\ imposlas. 

§ 16. J >tlgar· tptal•tner as~oci~ulo 'la e itH'OI'I'>t nas p~n" s im
posta' nestes estatutos, proeui·ando nest.~ C':.tso t·.t!as as provas 
ncc ·ssarias par~' esclarec••r a 'ln~stão c poder· applica:·-lhe 
~~ pena imposta 110 ar·t. 25, Ri l'ôr de jnsli•;:J.. 

§ 17. Apr·esentat· :i. primcim ac;s .. mbl''" geral onlinaria, 
pot• iut rmG lio do pt'>!si•lente, um J'r•latori' circumsl:tneiado rle 
toclos os t•· balhos <l occm•rencias do anno administrativo, o 
'lual, ennjnnct:\tllento com o baltllÇO geral ria recnita e despeza, 
S01':1o :dl'ccLos a C'OilllllÍSsfio tfc <fll'' tr·at:~ O art. :]Q § Jo, par:l rlat• 
sen p tTO ·o r. 

Art. :H. Não serão considera los supplontcs do con~elho 
admill islrati v o os 'l U'l tiverem obtido menos <I'' eineo votos. Os 
qu" ti ver·em cinco ou mais votos ser:1o chamados nos se• 
guintes casos : 
. § 1." Por fallocimento on rcnnnei·• r lo log:tr, trlnha ou n:<.0 o 
propr·ictario tomado pos;e. 

§ 2. 0 l'· r f.t.lta de c01npar )Cim'lnto offe~tiv' a tres sess(i,,~ 
sogn da~. •I ,,.i,Jarncrlte convoc:~•l•s, conform l o tlisposto !lO 
final .lo a!'t. 8(). 

§ :l, 0 I' o r não se achar o propl'i•)t:trio q11itl', como ordena o 
art. 1(). 

Ar·t. 3.5. Si, por '[U:litpicr cil'curnst::tneia, ficar a associa
ção aecph:>la, por falta rlc administrat;ão, :nas 'lue fir1no 
alguru ruetuuro em adivida lo, ou, na falt:t .]r;,t •, um :t"soci:tdo 
bernl'••ilor· 011 bcn~:ner·ito, chamar•(t su i>plent.•)s, si o<> houv~r. 
para 1'''0 · neilcl' :>S v:c~·as, procedcn•l•·-s:' á clr)ição drt 1nesa., na 
fó~11ut do nl'l. :n)lt" c, n:lo h:w<'ndo sup;>l··ntc' em n11mcro 
sulfici>•nle, p01lr•rfío s•);' neste caso charnarlos o; assocL••Ios 
Ueluf,~it·.res f1 h,~nCill"l'jtoB tllle ostcj:11U n:1s cnn·liçÕ•"'S, no
meando p:·ovisnri:tmcnte cnt1·) si um l"'esidente, o primr:Jiro e 
se:.p nr!.> socr·otarios, afim de 'lll". por cst0s e s~m perda de 
temp", s<'ja convocada a ~tssemblcia g-er<tl cxtr·aorrlin:J.ria, para. 
toru:~r conhecimento <h tal occurrencia e prnco lm· ú el,,ição do 
nov:t :t•htini~tmçãCJ rlebaixo dos pt·creito< destes •·statulos. 

P:"·~gm:>ho unico. Si, porém, ~e der c;-t~>-·:t!ll~ó· etit··.ofin!O. 
<lo anuo so .. ial, o presidente intcri.nn.~~It~rãrl'\'n~*:·p ~~, · '\ 
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:JS'<OCÍad'lS Jwmf•Ít01'1'S c])('JIOI!It~I'Íios OS IJIIO jnl.~·ar Jl:tS i'l•lldi
<;ÕI'S "" sorrit· :~tó complnlat• o IIIIIIIOI'O, potlon•l·• t:uuhom 
n•Jm·•:~t· inl.e1·iunmont1J d'ent1·o este,; 11111 p:11·a thn"ournll'•'· ir>pois 
do 'lu·: podol':io conc!uit• os trabalhos aolministrat.iv->' ,.]., anno 
soci·d, dos <Jil:ws d ll'íio conhncimonto á J•rimeiJ•, "~"''"1hléa 
g0ral ordin·n·ia, bem com'J d J totJa.g "~ o~currcn"ias 'JIW por
ventura sJ hajam dado. 

CAPITULO X 

Art. 36. A dii·.,ctOI'Ía ú C'OIIlp"tcnto para th:· Cll oi'II'Íil!'lilto 
ás ddiberaçõcs tomarias pelo eonsolho ar!mini..;l":>l i,.,, l1em 
como para nssignm· pt•ocnrn çlins, anlori~.:cções, P"' i,.;; .. , ou 
outr<>S qua~'s pwr papei.; rpte tenham do ser dirigir! ,,., " ,,ml
quet• autoridade <lo p:1iz, núo pod,wlo as :ign·u· :1t1uu!l "' :• 111e.n 
forem ou torgad<JS poderes. 

Art .• 37. Ao p1·esidento eolllpotc: 
!'\ 1. 0 Ahrit· a..; sl)s;õos rh as~elltlolé'!. .<~oral, e presidi!-:t' até 

ser eleito o rcspcctho ]lt'o;irl"nt •; p1·esi<lir ns <h , ... ~,.;r•l!w, 
diri..:-indo a or.lem drJs traiJallt•.rs pela f<~rtua rletorlllin:' 1.• ll"St'"S 
estatutos O SC,<;'Il!ldO ll<j!IO ftJI' jll'•'Ser·ipln 110 rogÍIIICIIIn Ífl rrl'n'l; 

ost:dJclcccr o ntantcr· a nr·do:11 d:1s rli"·n>.õiif!s o v oi :n:"' ''· po
dendo fillSJI~ 1 ndnr· ns lt'1h·dhns (_~.11 c:1so::; t~xt ~'!lUIS. 1111 r1 h;· r·c
tirar do rceirltr' tl:t'! Sf"-;~,-~n~i a. qn:d~tll .,. '-''lJISt~l!wir<~ 11 , ;1-.;,-.:o

<"i:tdo tjUO pro1·oc 11' on pr·o:n,ver uwti:n •H! rio n:·rJ,,Jt. ;;li rt de 
'1'!C conlinu ·m J·ogulai'Juonlc os tr.Lir:di1os. 

§ 2." Cmuprir c fazr"r Cltnqll'ir· csl~>s eshl.nto;" '·' l.rs os 
rc•g;~lamcntos 'Jue dello; di11t:tn:rro1n. vcl:lr s,iJ,.,, ,,.J • 1u·1 
disser respeito á a·-sor•i>~~ií" o altcw; ... ,. <h tucllwr· '·'"""'''.t th 
rcclamtçõos dos n~sociatlos. 

§:l." 1\presentar ú pt'ÍJnnir.t :>ss •rniJJ,>a g·>J·~l ol'lli:r ,,.;, um 
rclatorio ('Írcurnslanci:t lo dos tr.d,:~lll·'> ,,J.uiuislratil·n. r,, :11tno 
findo, ('O!lf·lflllO O tlis r•rslrl ll•J Jrl't. :n ;:i t 7. 

§ 4. 0 .Mantl:tr C.Ofll'<l•"tl' ns ~~~S;;Õ<J·< t:"din ~t•i:J<. l:l·rt, ,1 .. ,•on
sellt'J administl'atiro ~01110 da nssr;rul,[cn .l!er;.!, e ,,, "' · '':LOI'
dinal·ia8, de confot'lltid r,J,, CO'<~ o ~r·t. JH ~ 7·', rr::r ., .. , ll•l<l o 
dia, hora c logar 1•1n rillr! nlJ:t...; :--··'' cfi'ef'fll:ll·fto. 
~ !J.o Pr·ovirlnnf'iat· 11os r'nsoq dr~ nf,•r'llli !:Ido nu ,,,,.,.,,. do 

qual'Jfl''[' CSSOci:t<!O, I~ rl:t!' and;tfiii'Jit.ol, 11:\ J'a)t,' "" 1'1"1'1 til <10 
conselho on Jl!l intcr·vnll' d·• ,-;rr;~s snssll·'f:.. a Indo" r·rtttn 1'1h· 
ur·gent·! r' 0.-3tivr~I' liir.1 d1• F-;11.'1. ntt.r·rhlli(;r~, .. s, hnd.' .~·,h~
cirnnnto :1~ JlH';;::nl') t•nn-.:r~1h· 1 , ''111 SH:t. p·i:ul'ir·;l r·,·r: r~: 

~ G.o Or·tl··nar· :•. p•'·JJII J!a t•IJI 'f•,::·.t d · ~·~~Jo ns !--"(t··· 

associ:Hlds (ltl • o....; t··''J'II';·,}:· '111, i) '!li·:~ ,.Jie-; li,·r•r·,," 
~ 1.0 nc~p:l.rlrtl' OS J'f'·{llf':I'iilH'IlltJC::. jJ''t':l I l·t ~~li 

r.•}:tli\-os :lO c~~ ~di •nt · ~;n•<:d. 'J'I'' li:!rJ I 1,dJJ I 1 ,, 

1':1<;:10 d' ('.11nsolhn :v:r-nini.-.:tr·~li\·r) ',\TJ d 1 :1 .:n:rrl ~ 
bri('ando o datar ·lu tr~rlo::; o-; f-<'~!1'=' de.-..p·p·l~-~ 

, :lOS 

r'· 
a0ls 

! •' ~I 10-

:•ri-



ACTOS DO PODER EXEr.l'TI\'0 2Di 

§ 8. o Nomear, bnto nas sessões do conselho, como noB in
tervallos dellas, as commi~sões 'lu e julgar necossarias, par.t o 
bom andamento e interesso social, res11eitadas as de qne tmta 
o art. 33 § f.o 

§ !J.o l\lanrltr pas~n· as certidõ ~s I'')'}lll}ri,Jas pelos nssocia
dos ; bem assim <Ltr-lhes conhecimento, por intemtedio do fo 
S''crelario, das ddiber:~ções do conselho a respeito dos reqne
rime:ttos, representa~·ões ou propostas (salvo as de admis
são), por elles apresentad ts ao mesmo conselho. 

§ 10. Rubricar todas as Ol'f!en~ p:mt pagamentos, bem 
acsim torloR os liVI'<H da a~sociação. 

§ 11. EX[llllinar os trabalhos, tanto da s •crotaria como da 
thcs•JUraria, e dar as nec•)ss:trias providencias qnan:lo encon
trar alguma falta ou ii·rogularidad ·, sewpro poréat do ::ccúrdo 
eom os l'>l •ppctivos chefes. 

§ 12. AntoriF.ar, in l"pondento <lrl <lelihoi'aç-il·> <lo con~dho, 
todas as ckspezas que f >rom UI'gentos, 'jll:tndo n:1o ''xeorlam 
à quantia de 80$000. 

§ 13. Repr •s •nt:tr" associação, conjunctamente com mem
Ul'OBda me3a, em fjU·tlt(ller ::octo para <JUe fúr r·lla eonvidada, 
podendo nomeai' uma conuuissão ou membros do c ms••lho 
pam substituir aq11ellos, quanto haja impossibilidade da 
directo1·ia. 

Art. :!R. O presidente, bom :J.Ssim qualcjl!Or memb1•o de 
conunios1o, podor(t pi'O;'ol' Iuodi,(a '• pl'IÜ"Ctos on I'osoluções 
a bem dos inteross 'f\ socia0s, os qnar•s .. crão discutidos e vo
tadus, peb fórma dotol'll1Ín:da nestes estatutos, o no J'ngimento 
inlel'!lo; não podendo o pr.~sidonto tliscutil-os sem 'JUC passe 
a l'adnirct a s ·u su'><Lituto. 

Art. 39. O prcsi<hnt ~ não porie1·a oppor-se a 'lue sej:t dis
cutido em sessão qu tl']nOI' reqnei'imenlo, indicaç.lo on pr 'posta 
quo, om nome colloctiv:J, v•mha dirigido ao mesmo conselho, 
um 1 vez c1n ~ ni'io sejam contr:trios :ís disp >si~õcs d ·s~os esta
tutos. 

Art. 40. Os pagarnen los do quantias superi•}r 1s :1 80$, 
quanlo ::utoriza:los pela assemblé~ geral ou pelo conselho, 
ellectuar-se-hão com o - cumtH'a-so - do presid•'nt' 

Art. 41. O presidente poderi orden:n• a convoca<;ão da 
assemhlca geral nxtraoi·dinfl.ria, sem autrJI•ização do conselho, 
quando estes' não reunir e:n tres R~'ssõos soguid<1.s, legalm·~nte 
convocadas, ou '(ti:lndo não houverem snpplentes para pr•)
oncltei' as vag:,s qu ~ oxcodoi·em de JO. 

A1·t. 42. Na falta <lo prosidonto, ou do '(UOm I •galmonte 
su~ts vezes fi:.r.or, n d:-tudrJ-s·~ ta11thcm a. ocrurr.•nr-ia de f'H1 trcs 
soRsi:'H'~ sog-aidas JJã() s ~ t~oneit· o conscl h o, nrn dns n1ornbros 
da diredori:t, o consolheiro m.ris volarln rm o Lrlais antigo 
n:1. :1:-JS:Jci:u::io, caso l1aja rnai-.; fh~ utn co1u !1. fllúS!I\1 votação, 
assnt11i r:l a prcsidon ·ii", c, {'Otn os <jl_l(~ cstl·~·oretn pr~.~sentcs, 
<(UOi' lwj>< ou não numero l•>g"l, resolY'lJ':Io sol1re a pi'Ompta 
COlli'O(':lÇ:''í•l da as;omblcia g··raL lo;·o <['lO a-< eii·c•uuslancia; 
assilll o exijan1. 



At·t. 43. Compete ao -vice-presidente: 
Substituir o presidente em todos os seus impedimentos, ainda 

mesmo momcnt-tneos, assumi11do nestes casos as attribuiçõcs 
e re-ponsabilidade d:tquclle, emquanto Pstiver em exereicio. 

Par •grapho unico. Si, porém, " falta do presidente fór por 
demissão. ansoncia por mais rle trcs t11ezos, doenç:t pl"olon
garla, fa11ecimen b, prisão c pron rtncia por crime< contt·a a 
homa, vida ou pt•opricda I e, serei a v:tga preenchid t, n t fórm:~ 
do art. 33 § f o, por eleição do conselho, chamando-se im
mediatamento o respectivo supplnnte para pr0encher a vaga 
que s' ver·ificar no <'On,.elho. 

Art. 44. Compete ao fo secretario: 
~ 1." Substituir o l'rcsirlcntc~, com todas as suas attribuições 

e responsabilicl-tchs, na falta do vice-prc~sirlento, nom,ando 
quem substitua o 2° secretario, desde que não g,) vcrific1ue 
a hypotlwse do art. 42. 

§ 2. 0 Annunciar, de ordem do presidente, :JS sessõos de rptc 
tratam os§§ 11 do art. 33 e 4° do art. 37, fazendo da mesma 
fórma constar, por m"io de aviso•, aos membros da adminis
traç:io. 

§ 3.° Formar a matricula dos associados, com a rlr;claràçã0 
e no•ue, idade, naturalidade, estado, profissão, rcsidencia, data 
da stu:t approvação o elo pagarnenlo da joia, e nome do pro
ponente. 

§ 4. 0 Tm· scmpro em dia e ot•;.;anizacla eom p·~rfoição e 
clareza toda ::1. oscriptm·aç:'lo da as·;oci:tçã<J <JUC cstiv.,r a s·Ju 
cargo. 

§ 5. 0 Proceder á chamada dos conselheiros n:-.s s•ssões 
pelo livro ele pres.~nças r1uand0 lho for ordenado pelo pr•,si
dente, á leitura das actas e mais expeclioute, dat· cumprimento 
ás deliber.1ções tomadas pelo conselho, fa~enclo ••:s:peclir, por 
meio dos agnntes, com a maior !J;·evidadc, os ollkios, avisos, 
circular•ls, diplomas e mais expediente social. 

§ G. 0 Passar as certidões ro·1 u'Jri<las pelos associados, depois 
do competente desp:tcho do pro:;idonte, cobrando pot· cada 
uma a 'jtlantia cl'J 5.;::. s~!l·o si for·em elo t• 'r'iiJOs, di
plomas, r'lmissõos ou títulos honorificas, <Jue cu,t:rr;1o 1$, 
cujas '1 nD.ntia.-; ontregará ao the.'<m;·eiro, <[I tO as bnçani como 
re~eita ~era! ; ter sempre o maior cuidado 'JUO da socretal"ia 
niío saia documento ou original alguin, sondo pot· esta falta 
immediatamen to responsavel. 

§ 7 ·" Fazer ao conselho administrativo os pedidos •le tudo 
quanto julgar nccossario ü. ··~criptumc;ão u •':;poclionl"l <h 
associar;ão. 

§ 8." Pór o- visto- em trJrbs ns c1ntaH" Ol'rlon~ parn. pnga
mento.,, ou entrega de dinh"it·o, S"tn o <JUe mio podor:1o ollas 
obter o competente despacho do presidente. 

§ 9. 0 Abrir c encerrar todos os livros cln. associação, depois 
de numerados, por meio elo um termo, por ollo lavrado, datado 
e as,ignado. 

§ 10. Inventariar, em livro especial, as apoliccs, movei,; <J 
tudo quanto l'e!"tenc(jr á as ;ociação. 
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§ 11. Rcgistt·ar ig-ualmente, em livt·os pura esse fim <le>
tinados, os serviços p1•estados e o . .; donativos feito'< á asso
ciação por quaL1uer pessoa, quer seja ou não associado, 
bem como os que percebera 11 soccorro.'l, data em qne prin
eipiou e t·lrminou o mesmo S'>ceorro, assim eomo o no tU'' dos 
que pres...indiram uellns '(\la!l<]O <'nferutOS, cuja,q cptan\Íall 
s•Jrão tomacllls cOlllfl donativo' feito~· á associação, ]' :ra os 
effeitos determinados no art. 13 § 4°, depois 'lue pelt com
miss:1o de soe corro:- a administ:·nç ··o fôr informad:. do tempo 
em qne <J,,tcvc cloenb o associado ; bem eomo <lns pc;;so:J.s <Jilfl 
não foro111 a.-;sociadas serão lout~,[a, l'nt·a o;; cfleit.os cl •t.•rmi
nados no art. 1S. 

§ 12. Dar itnmediatas provid ·nci:1s ~obre <J113l<[HCr falta 
ou irre,,·ularidade que se dot· na s3cr~tari 1, pcl:t qnal é 
responsavcl eomo ch .. fc. 1, ·m como as eonvenietlt"s or Irma 
o escb.recim •ntos ao es~riptnrario, r, fim d • <tne a 0-<·~riptu
raç:to 0 expediente sejam s ·mprc feito' CO!il "- dovitb pon
tu~lidade e ass •in. 

§ B. Cumprir r<s orrlcns rlo conselho a·lministrativa 011 as 
da aqsernbléa gm•al, bem como os clcspachos do presidente, 
dcsJe que •·stcj'tm de a"CÔrJq COm <'Stes est:ttutog. 

§ 14. DosPmpenhar qnnltnnr eommis-ão para <[U" fôr no
meado p ·ln conselho, p1·esidento ou asscmbléa g·oml, bem como 
escolher c propot• :10 conselho os as'<oci:uios qnn julgar nas 
con liçÕ"il, nã•J só pnra faz •r a escl'Ípturação da <18~ .daç.ão, 
eomo para. entregar todo o exp-•diente, qu'\ndo as circum
staneias assim o exigirem. 

Art. 45. A<> 2° secretario compet): 
§ 1. ° Fazer o e>boço do occorrido nas sessões, r.Jdigir as 

netas e rugistral-as no r.;spectiv., livro, as'ii:;·nando-as eum o 
presitlcn t·' e 1° secr. 'ta rio, de ois de appt·ovadas. 

§ 2." Substituir o 1° socJ·otario om todos o.; seus impedi
mfJntos ou falta~, eomp~tin.lo-lhe to las as suas attribuiçõcs e 
rcspon.sabilidadcs. 

§ 3.o Desempenhar qualquer commiss:to para q1t' for no· 
meado pelo conselho ou pelo : reádente. 

Art. 46. Ao thesourciro eom,1et•J: 
§ 1. o Comparecer a tod·1s as sessões, tanto do conselho como 

da a>scmbló' geral, dar verbalmente ou por escripto toda, as 
oxplicaçõ()s que o eons•>lho ou :t a-;sembléa geral lhe rxigirem 
relativamente á. thesouraria. 

§ 2. 0 Ser t'esponsuv"l por todos os dinheiros 'JllEl recrh<1r e 
despend·lr, tituloe o objectos Jlertencentes á assoviaçí'io, <}UC 
estejam ou devam IJstar sob sua guarda. 

§ 3. 0 H:~ceber e despender os dinhr1iros ,]a ass'lei q;ão, de 
accúrlo com as diBpo~içõe.~ d"!!tes ostatu~os; cum r~~-!1~1:1'~- . 
pulosa e fielmente ac; odflns do consclh·1 o _. ':l~H"mble~, 
geral, e despachos do president•J, t~nden ·!h1{~t~~efilAd64y · ··., 
soceorros, tanto ordinarios como extra,~4~\.M~~. cnt•rr.,s ou ' 4~ 
outros quacsqtvJr pagamentos, tendo s~~ · ~:~m vista 'ltte estes '.{' 
oflspachos não vão d~ encontro ás a· põ~ões da lei. 

I 

·~,, 
' ... , f)~:-



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

~ .t.o Aprcsentrtr ao conselho administrativo, no fim de cada 
triínr·stre ou quarlflo este o exigir, um balancete <ia receita e 
despeza, e, no fim do anno social, um balanço geral, sendo, 
tanto este como aquolle, all'eclos :is comrnissõe> rcspllctivas, 
para os examinarem e interporem s>:!u pare:·er. 

§ 5. 0 Proceder e mandat• proce<lor a coorança do todos os 
dinheiros da associação, fazer a coutpra de apolices o proceder 
diroetamen tn á coorança dos juros das ruestuas, depois do eom~ 
retentemento autorizado pela <lir·ectoria. 

§ 6. 0 Recolher a um estabelecimento o:~ncn!"io approvado 
pr•lo Gowrno illlperial, e design:t•lo pelo consolho adlllinistra
tivo, em nome da associa~·ão, todas as quantias 'l ue receber 
até que chegue para compra do um:t apoliee da divida prrblica, 
sem l'rejuizo das d•hpezas soci.;es, para as 'luacs r .. servara 
sempre em caix:\ a qu:. ntia 'i ue j nlg,u ueces,ari;l, mas nunca 
excedonrlo a 1:000$000. 

§ 7.o Fazer directnmente na snl:t ,Ja associação, do •lia 1 a 6 
de cada me;o:. o pagamronto ao> associ:vlos in validos o pensio
nistas, pela fôrma ostipul;vh ''estes estatutos. 

::i 8. 0 P1·opot·, sob sua restrrmsabilinade, um ou mai.; a<RJ
ciados d•J sua confhnça, par;\ JL'<JC ·dor a tocla :t cobrança da 
associação, aos qu:tes Jngar,i uum porcenla~·em não excedente 
a 10 °/ 0 sobre mensalida•llls, j<1i:1>, 1·emissõe.3 o diplomas; 
ficaurlo os rnesmos ourigarlos a ontre~·:tr to lo o expe Jiente, 
tanto da s·,crel.aJ·ia coaH> da th·•so•u·ai·ia; :tnnrtnci :se .rvisos; 
bem assim <'ncaJ·J•eg:ul•'S do asseio da ~ala ,];ts ses Õ<·s do con
selho e da asselllblóa ge:·al. 

§ 9. 0 Dar conhecimento ao conselho administr·ativo, to•las 
as vezes que resolver demittir alg·lllll cobrador, para cs Iins 
estabelecidos no pamgr.1pho antecedente, afim de ']ne este, 
tomando <'m consicleraç:'io os motivos apre,·enta !os, rcsoha 
sobro " •lemiss:1o peifida. 

§ 10. Ter para a !Joa org·aniza~ão do snns cont:~s, a.ló:11 de 
um livro, em qtw lance , s no1ues e r·ntra•las do'> a's >cÜrl<JS e 
o pagamento das joias, •lipl"mas, rr•missõcs e m •11s !lirla•l··s, um 
outro, qne se denomin:~r<i- cnix:t- par·t cscr·ipt.urat· to. la a r.~
ccita e dilspez:t <la associar;;lo. 

§ 11. EntriJgar a 'lu m .:;•mpotir ns quantias nec~ssarias 
para soccorros, }':t~sagens, entcorro-; e mais despczas so<'i 10s, 
depois do COtnjJ':tente 1l0sp:tcho do t•rcsi<lente, e - \'isto - do 
1 o secreta rio. 

Art. 47. O thesouroir.J não pr cl· r:i pagar quantia s11p ·rior 
a 80$ sem autorização do conselho arlminist.rativo, ou da as~ 
sembléa geral, a uão ser om compr·a ele apolices, ou orn distri
buição de soccorros, de conformidade com as <lisposições •lestes 
estatutos. 

1 

At·t. 48. O thesoureiro não podera oppor-se ao cumprimento 
dos despachos do presidente, logo 'Jll'' cst"s estejam de accórdo 
com as disposições da lei, e, om caso contrario, levara o facto ao 
conhecimento do conselho administr.ttivc•, quo o resohera como 
entender de justiça. 
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Art. 49. Ao prGcurador compete : 
§ 1." Representar a associação em .Juizo, •1uando para isso 

fôr :J.nto;·iza•l• pelo consdho administrativo; cuidar com zêlo 
de tudo.' os negocios flOCiaes d·~ que fôr <'nc:wregado, auxiliar 
ll.S <'ollttuissôe-< dn que trata o art. :n § 1", quando seja noees
sarto. " desemrenhar ll<Juellas pua <jlte dit·od:unente fôr no
mendn p•·l<t cons .. lho ·.•u pelo presidente. 

§ '2 o Yei·ificar a legalidade dos pedidos do ajnd:l de cnsto 
pam entei'I" s •tnando :i a<!Inmistração não m·•r.·cerem a de
vid:t :· liiança os sign:\tarÍ!lS desses pcdi<l<,s, cvit:mdo assim 
qnal•['l<H" especubç.ão •1ne pos,a h:wor. 

§ :L•> l'ap·ar aos pl)n.Yiotlisl:ls em sn:t·; rcsi•lcnc'as. ~endo estas 
denli"J •los litnites mnr• :1dos no : rl. !o, <pmn<ln por grave 
em·o tnidado n:io ! t•s.~ 1tn ellcs YÍt' ;·cc<)lJr.;r na ~'al:t tl:t a!'sa
cia<;:"'· 

CAl'lTl'LU '\l 

Art. ~·0. Ali·m chH cnmmi,si'ic:~ tk '[110 11·:üa o art. :30 § t•, 
havr•":i ttmis tres perm~nentcs, eleita' l'"l<> con.-;clho atlminili
tr.lli· o, <'Ottto <l"tcrntin 1 o art. 33 ~ 1.0 

Art. :-,t. A ('O!lllllissiío o[() tlyndicaw·ia ;:orei cr:mp'lcl:t de S";3 

meudJI'•> :, o C'Omp·•te-lho : 
!'; 1. 0 Ycrirw.:r si o:; eaJllli.l:d.<>S a :;twins lÚ::1 os I"C<[UÍKilos 

e~'i.i.:.:·idos no art. 2° e sons! :ti':t",:·aph·,s; ·nwlo senhoras, gj 
fora!:t pt ••postas n·1~ COJHiiç<•cs do "rt. :;o, irwht·audo, si pos
sível f,J!·, ns motivos, l[ll:\11 :o O j);ll"OC~l· fo.ll' oksf:tvOI";Wel a algum 
can.:i<l 1lo, procc<len<lo senq t'o e:~111 to<!:>. a p .. !l,l ·ncia '' <'S

crnrulo. 
§ 2. 0 "\J·bitr:w a itlad · <los can.lid 1los, qnan•h <·tllon'der <Jne 

cll•H nil•> o·c;t;;.o de accôrdü com a proposta €• não i'ot·om justi
fica•~.~~, dovcndo nr•ste caso fie 1r ao ar:,: trio da commisO'ão, ser
vindo ["lnr:t to los os netos pot·ante n :t%ociaçfio, relatintmont·> 
ao (':>.n•litl do. 

§ 3. 0 Syndicar rio cotttpnrb.mento r los a.so;ociarlos, bem como 
de vinYas, o1·phitos c tv•n,ionistas,•ttmnrlo .oiH·c ell·"' se apre
sen !fti' m dn vidas ou snspcit~,, o 'I no !'a r~ com I o< lo o l'.t'it•·rio, 
niic dnn:lo pa1·ece1' Sl'm que tenha. colhido n.~ pr ·ci':as 1 rovas. 

§ 4 o Syntlicar igtwhnent" de todos os t"Ot[lterimentos de 
aus 'neia ou rogrcsso tio associa<los <[llO a ti verem :t"equerido, 
l•ror·m·:tn<lo ·'a.her si a partida ou a. chegada cslá rle :tccôrdo 
com a rcs:"~ctiva parliC'ipação, assim •·omo synrlica.r daR viuva1 
ou orphãos que rrquereJ'<'m pensões, si rst:io nas condiçõe1 
de as rec··ber, de conformi.btle com o disposto nestes eshtutos. 
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§ 5. o Syndic:\1', finalm •nto, de todo!': os a<~tos soria"s •jUO 
exigirem o seu concni'80, dando do result:vlo de seu trabalho 
sciencia :10 conselho alln>iuistl'ativo, com DS ncc ·ssari:t~ inl'or
maçõ•s. 

Art. 52. A commiss:õo tio soccnnos, <['lO deved se:· <>om-
posta dn seis mombl'Os, tom pm· devei' : . 

§ L 0 Visitar e ;,;occ >!'t'ül' o~ n,<;socia-h, cnf·ll'·>ln~ c" 'l!Hn
zen ts adi:lllt .d >S. conf ll':no ~lL\S <':lic•r·>t'Í-1-' ü despa<·ltns <h pr ·
si<l··nte, d •s<h •1·i·: P'''a o;sc fim r ce'>:t ~·nins en,·iath r ·lo 
1o serl'ctario e mol'Clll ti •!ÜI'<) tlo3 liwitc:s 111:11'<' l(lo~ nn a!'t. 1" c 
estejam nas contlíçõcs prCS('l'ipt:>s nu fi i" rlo tti<'llPt'>ll d' ai·
tigo. 

§ 2 o Dar as neccg-;;u•i:ls inf)!'lll<l!'ÔI' rto er>,Jsr•I1JO :11! •oinis
tr:~tiv~, quando apparQÇ<t :dgnunt •[•wi:;~. oa roch ""<;:'\•) rob
tívanwnte a so·.~corros, ao JliO<lo ,J.) o> ,Ji<lt•ilni'" •n :dt,, ('OI' 

ella dad 1. 

§ 3. 0 Exigir d,J assuriaclo enfot•ttlll. <]Han<lo <lnvi<J., do ;.ua 
enf·rmidadr·, nm attest:<rl•J de sou m<>dtro, r<"ceita "n outro 
doctJrnomo CJUalqtler quo pr.v.-c e~ ta I' em lt• ttnJn<ml o n<lenrlo 
tambem rOcJUOI'Ol' ... o cons.:lh'l 'J'I~ "'P· e:s:·unin:rdo í•ol•l nw<lico 
dn. ass')eia~::ln, q•l:uhlo n~o s~~ ('<>n~·nL ::q· eonr ~HlllCl!CS docn
ment<>R. 

§ 4." SuspenJer os soccoiTO' ar1s :<ssoci;t~]o~ iJIIO nilo esti
VI'rem nas eon lições •lc o' J'••rcl•or, dw•i r-ll,os<lisso -cí ·ncin., e 
infnr·ma!Itln d·' turlo t\.1 <'011S"1it<> ,,J,uin:~l;·. ti;·o, pot• m·•io r]c seus 
; •arPc ore~. 
- Art. 53. A' co,nmis.s~o rio eonla<. 'l"'' ,J.:\'c:·:i s·•J' cumposl:t 
oc Ir •s memb:·oo, compete : 

§Lo Exn.mÍI1:1.I' e dar jYIH'~'<':- s•>hi·' os h:ll~w·etcs l1·imensaes 
apres •ntados pelo th··sonroirn, I'C• 1" ·rim0 11 V>~, ror,• o cnt:~çiíes, 
queix 1s ou pr.1postas rpte c >ntivo:·cm JU'tlci'Ía par' <li enH ão e 
nã > estÍ\'eJ·em pnwistos nestes c :btnt lS: ui"m a,sim ~ohrct.oclos 
OS documontOB do ti'Íil!C-tl'e :> <JW' R<.l rr•ff\t'Í!' o bal:rneetc oa 
receit'l e <lespnza: tenrb seni·"l'O ""' vi~l:t no «'ti ""''ll!O bÍ tem 
sido fielmente cumprida a rlisi>osiç?lo do nrt. 1G ~ s~ ""~'·'· lllll 

Cll-"'0 contrario, chamar a attcnr;:1o ·lo ('Onselho arlmíni 't:·alivo, 
afim de que este tome :~s p!'O'Iirl.m,.ias <JI1C j11l;,:-al' com•o
nient<•s. 

§ 2.o Examinar i·~·nalm"nto to los o• livros rla nssoci:1çito o 
o estndo tb sua escriptm•;\çciiJ, e rle tu-lo <l;~r scícneia '-'o c JU

selho administrlttivo em sen pnrecct·. 
§ 3.0 Propor todas a~> me. fi !:1.< <[11" jnl :ar convenientes :1.0 

bom ano:tmento 8)CÍ'IJ, tanto para 0COI10lllla e fio;c:dÍS::t•:ãodos 
d~nheiros da associaç:io, como J>ltl'.t aug·mento de seu ca
pital. 

Art. 54. As commíssõcs de syndi<·ancia, de S'Jccm·ros, o de 
conta~, reunir-sc-h·lo na s·lb da associação todas as Y"Z''S que 
tivere11t de apresentar sons parecet·o,, par·::~. con~o!'dar·em em 
suas b1se~. podendo qualquet• nwmbro <JllO divei'I::ir de opinião 
dar parecer em s~pa1·ado, ou ~ssignar com r<'s'ricção. sendo, 
tanto este como aquello, di">cntidos o votados pelo ronselho ad
minhtrativo. 
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CAPITULO XII 

DO:.; 8üCC'O!lHOS V:\f GEIL\L 

Art. 53. To lo o :wsoci::do, um anuo d••pois •lo rc;~lit.o<l" o p:'
garnento .te sua eutr,ula, esta.wlo (1uilo c 1111 a a~w,eia~:lo o Ino

rauuo doJntro ,[<)s limites war·~adoH no :~rt. f o, I.Ctll <lit·cil•J, 
'JU · ml•>, P·H' moles tia ou des:tstt· , fic.'r i•upossibilit:,dv <lo c;;et·
cor sua profissão habitual, :1 t;•·r ~oceo:-ri.Io '"'"" "'I nau I i:c .lo lO.) 
m · nsa•J~, ront a do 12.:1;~00, semi•> bonom•:ritP, o <'OH< ,,. ,], · 15::;, 
si fln· belltfeitoe, paga em sua. rc~s~tl"lH~ia e ctn qnin;;~~·,:•H n.flÍ<lll~ 
taoas, uma Ye7. 'in c o re'1 no ira" o p:esidcn te ,, j 'tlll<J no sou rc
'iU<'rimcnto o r cibo ele 'lnit."ç .o <lo li'Ínw.-;Lro 'J'W c.,tircr c>!"
rendo, podcad > lamh •m, na fal::t d,stc, juulnr '' H•" iuq 01'

tanci:c. 
Al'l. 5G. Só so t•calizal':i a distrilmiç:Iu •los s.Jccorros espe

cificados no arlig,, anl•!ce.lcnlc qnand,, a a's ci:u;>w poss<tit· 
polo menos 10:0008 em :q•olices da di1•i<la publi··" .1,, valot· 
nominal do 1:0():1;-; ea.d' num; o:; •li los s:>ceot"l"os Sl'i'd· d••v "lus 
ao dobt•o logo 'JUO a :tss.JcÍ:t<;ii<J possuir 20 apuli •. · ''do valot· 
acim:t mencionado. -

Art. 57. Os associados <JUJ se rocolho,·cm '' 'Iual'tnct· hos
pital cu ot·dom, oml' n,lo ~c.b permit.tido á 1 c~pcctiva cum
miss:l,J ir levar a be:::cliccnci:l, pod ·rão rocco<'l-r, <lcsdc <Jile 
as <im o re,Juci,·atn, do se.~·uinto lHO< lo : por inlcrHHldio de sna 
família ou pessoa pot· ello <lc:;ig-nc"la ; ao pr"prio associ:vlo, 
quando deixe o hospital ou t·mh:t licen<::a para sahir, em mão 
do thesonroit·o, rn•Jd;ante pot'Cill p[l.ree"l' d<L r··spocüva com
miss:1o, dado escrupnlo.sr~mento p:tra vorific:ll' D cx:wti•l:lo d" 
todo o allogado. 

"\.t·t. 58. O a:soci:do <JllO falleccr c tiver al,..;uma prw<tação 
do Roecorros venci•-la, ·~ 'lue a tenha r~<jUet·i,Jo, sor:i •·sta en
tregue á sua familia, ~i a tivtlr, n·> pt':tzo <le :lO •lirt~, o, em 
caso contrari•J, t·evert ·ni em fa1·or dos enfros sociaes. 

Art. 50. O as;ociado 'luc, um :tnno dcpoi~ d<! ler r,•alizado 
sua entrada, ach:tudo-se '1 1Iite ,]e hUas Hl"nsalHndes o de 
qualqner outro compromisso qne tenha p •ra com a ~s;ociação 
pot· tuolcstia, de;a,tr•.J, ou avançada idade, se ach •r i<lll<os·>ibi
liLtH!o do ha1·er os necessarios meios de subsistenei t por Loda 
a vida, t'Jl"à direito a uma pensiio de if'50~, mcns:t('S, d! 10$ 
sondo !Jenernerito, o de 12$5'JO, si fOt• b ·mfeilol". E--la pensão 
ficaní em vigor quando a as·;oci:tção possui!' o cll.pi tal de 
que trata a 1 a parte do a1·L 5G, asúm como S<'I·A elevada 
ao dobro logo que ella re~•lizar o capital estipnhtlo na 2• 
parte <lo mesmo arli.zo. 

Art. 60. O as~ociado que rec,!Jo!' soccot•ros durante um 
anno consecutivo será considerado itwalido, c ____ -t~~lqJ!"r 
tempo,. antes de cornplel~r o anuo, o _ . yj}~ nJlolestt~ ~,q~l!--~ 
os medtcos attestem ser mcuravel, ,t\&IUII1 Jl\es- .{!ÇJ)J!.~ . 

:Hju•Jles, para o respectivo <juadr , ~~~osta dt\ commissã~ \ 
i ,-...·-:- .· . 

'<:_-.' , 

{ o ,' 

i: 
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do s•:ccorros, P' rcl'l>"llflo ncsle caso a pensão estipula<la no 
artic:·o anteccflonto, cessrudo o m~'sluo soccono lo~o <Jne desap
l''~ rcçr1 o mo tiro qne o d ·terminou. 

j\rt. lli. O associado 'lu o os li V·'l' rceobcntlo os ''0 ·cm-ros 
estipulados no art. 55, o 'J'lO, poi' •·sp<wulaçiin, d<· ,tlta antes 
de expirar o prazo p:wa n:lo p:t."s:u· para o '!Ila<lt·o •lo; inva
lidos, o mai'< t:wd•J r0-[110ira de novo os soccot•ros pelo a1·tig·o 
acima rcf.•rido, rtJC.Onh:·cetHlo-so fOr a molcstia :t primitíva
m"nto allegada, serà consi<l<'ra,[o ün·ali•lo o como tal roc:J
bent; Ri, poróm, não r~c !'Onfnr,uar com este ultimo ·:ospa.,lw, 
não Jl' dera S<Jt' w.-is att ·ndí lo, s· 111 'l"c tcnh:• doc•.rri,Jo um 
aHno. 

,\t·t. G2. O associ:clu <JUO, Jl'll' gTav.• oni'el'mi<b<ln, prov;trla 
eom atlc,t 1.clo HW<Iieo, nceo.,~ito r0l irar-s,, ,[a C0t·tc on •lo 
lmpcrio, pura roslabeloccl'-s · do sna nnf•JI'IIIÍ<l,ule, .'·orrl. soc
corritl:J por uma só vez C<llll a Ílnpoel;tnci:t <I' tlous lll''7.0S e 
meio de IJenoflconcia a<liant t<los, <le•tl, <ti to rer1ueir.\ ao twesi
dent.o c s·· arh•J nas <'olllli•:<ics •·xig-idas n·, al'l. :;:;, <luvendo 
d elarar ll•J re•jUCI·itncnio ,. loga1' para onde se rotil'.t " lieando 
snj•,ito ao exame do "''"Ji,~o d:1 ;LR ociaf;:io, on •h ontt•o 
rJ't"l'jl! 'r d<t er.nfi:rn<;' d11 l'/JLH•·ilt" :<·if,,ini>tralil·o; n:Io po•londo, 
po1·útn, l"ecclw!' e~·d'~ ~,, ("l'r !'!'o ~:lll r1nc :tprcsente ao th,·sou
rcit'l) o ('01!)!\('tC:\1.! • t ('ÍÍln d·; 1) ~::...:.:.;~·r!tn. '111:llHlo f'e 1·ctil'O 

ll:ll":l fút•:t do :nl{H~i'iu. n:in f.·'llld dit'''illl :t nr \'O ··th'<'.,l\'1'0 S'lll 

qnn h:~,i:nu dnl'niTido p.•lo '''''li 1·:11 :li" . <'olll:t•l<·~ d1 .l:rl.:t <lo 
~~e~·~~hil:Jnnlo (l,l.11nellu. 

"\r·t .• r,:l. O a::;,·pi:"lo 111e f llc c;·, ~":lnwdo-s) na.q ···mdi<;õcs 
prosc.l"i}Jla.• J!üst s C~ 1 alillO ~~ !P~·~i (li cito ú r11t:tntia. d' :J:)$, 
p:ua ~\j\lfla •lo e<ott :'unc:•:d, d •: :n tno ~eja t'•'<pt0.ri<la no 
pr IZO do oito <li~s, •'OilL't<!IS <h dai.: In f ,lJú<'illlOillll, ! OI' ['ORS0:1. 

do sna f:ullili •, 'n o11ll':t ·;ll:d,tni'I' iii'"'"i'Cit:< :'t a•lmittisil':<<;iio, 
provan<lo •·om atL'•stado do JJJO ,[('o, !,i)fl, te d.t Clll[ll'CZ~. fnn~
raria, on c Ttid(io de oiJi·o, 'filO jn~tifí•pJ() tiJt' fPÍio :t •lwpoza 
do fnnot':\1, fican•h s:dl'o :i a:;s•J i:HO:o o <li!· ·ilt> <lo S\'lldie:\1' th 
yei'lll'Ífia•JC do f:IClO. , • 

A1·t. ()4. O assoeiad' ']ne fallc.•ot• eín•'O ·''ll"<•s de. oi' d·· r··a
li;r,m· o pagametlto do """ cntt·oda, e-tando quilo 1!' !jltal•JUOr 
compromisso c nflo lendo re•·el,jdo fiiJ•'erJt'I'O alg-um <h as,ocia
ção, on doll··s a Ín<l••mniz:>t' nm s11:t -,ida, <'RWI os tenha I'OC'O· 

bido, l<'gm'á :i HI't fn mil in 11111a p •:1siio do li):'; :!lons tes, <lo 12$ 
si ftir bcne11wi'ito o <le H.;; :wndo be111feitot'. 

Paragrapho nnico. A' f:t111ilia <lo nssocin,Jo ,.,,,uido 'JllO fal
l~c· r :.ntoH do jll':<ho marc:ulo ll"stc :•rti~·o fic:tni g :rantído o 
direito á pensão, acha])flo-s·l comp1·ohendi•lo nas disposições 
do mesmo artigo ; não poclendo, poróm, l'ocebel-a antes de 
completar-se aquelle prazo. 

Art. 65. Não podm·:i legar pnnsii: • o associarlo contribuinte 
que falloc~r ausento, não tc:!flo .tc:~·t•lo quem contribua com 
suas mensalidade~, Lem en~tw os 'lu··, ,,.,,zando deste <líreito, 
não indcmnizarem a associação em su:1 Yida das m••n-alidades 
que deixaram de pagar na sua au;~:nci:,, embora com a devida 
prwticipação. 
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Art. 6G. São consi•leradas p"ssoas tle familia •!o assnei:ulo 
com •lircitn :i 1 enslo: 

§ 1. o A vi uva, • mquanto se consonar ncsl c esVulo. 
§ 2. o Os filhos c filhas legilin10s qn k · i• i!Jlatlos; a•tndl•·s 

ató à idade de 15 annos, n :·stas • lll'[lllltto suheii·a" ate) á 
id:tth rle 21 annos. 

Art. G7. Só ter:i <li rei to :i pens:lo: a vi uva <lo as <ociarlo , 1ue 
junlat• ao s •u re'l nerimrmlo certidão de obito e do casam•·nto ; 
os filhos e filh ts, ;;.Jrtid<lo d · baplislllo ou legili1uaçiío, rcco
nhecirla.s as fit•mas por tabeUião. 

Art. G8. Não ter(t direito á pens:"io a Yillva do ""sori:,.lo •[lle 

não lirer vivido em s!la comp.,nhi·t :~lÓ :i ,n:t l!"ll'le. rci'OI'
t .. wlo neste caso :t pens.ío rm laYCH" rlo~ lillio~ lllOll 1'•·~. si 
08 tÍVCI'; C, n{l:() OS lOtH lO, \•:l!~a OS <"O f!'<~~ 1l '·a-S •<'i:II~:IO. 

Art. (;\).As pensões tio <[lle ll"nlam us .,t·ls. ~>'.I, lil) e <H csn ·[(o 
pelo th:•sonreiJ·o JHtg'ns na sala d:~ a-.soci 1ç:io, nos dil\s <1 >'i
g-narlos no art. 4G ~()o, aos 1 rot·I·ios p ·nsionist.~s; e-s:e pt11a-se, 
pore n, o rnso em •111e cs'e.i~m impoc<sihilita·lo' r\e •·omp:tr<)eer, 
e tjUO participem por oscriplD ao eonsolho :vllniuisti•atii'o, 
afim r\• ·tne este or :en • lhe s j:1. Jlftg't a r.·fet·i,]a p ns:i" na 
sua 1'0si,[•·ncil1, :; wlu <Jsl:t <leui.I'O dos liHIÍl!'H IJJ:u·•·:ul"s no 
art. 1.0 

Art. iO. O p"nsi"nist" 'l"o por ""1"'\0 ::e 11· rJ nw1.r·s não 
couq>al'C<JOI' na. s:th •la m:so<'i:tt: ·o. ll!l: dia>: oi" :i ·~·nados I'" I' a 
O p;t~ llllülli.O fl:.IS :'ÜliS(Ít'S, IIC~lll lizc~L· :t dPvida. p:q•l,ic·]p:ltJin, 
scr:i eonsi<lerarl·) co1uo lewlo ronunci:ulo ao direito do pen
sionista; ma·•, si coihCne ·t· a admiiiÍBti":H;:io r\e •tn•·, por 
motivos .lnstos, tlcix'lll d" C!lmparc•·cr ou de p:tdi··ip:tt', nfto só 
l•Oí'ebüi':l. I) l. IU}ll) Yütlf'iclo. c'OIIIO f'lllllillll:ll';i a l'-•(·(•IH~j· <'lll

ljllall[O OSI.iVCl' nas !'OIIt\i•JÍ•'K jh"O:'r'.I'Íp:;to.; 'l s\t)o.; <";i:d.!ll.!! ·. 
A1·t. 71. () :t'~" ·i:vlo p nsioni>l<t ·1ne s•1 l""i.ÍI":ll' I'"'' 1 frjra 

rln Clll·te. nu rio lll> 1oe: io, Pmhnt':< <'·'"na de,·id:t pa1·ticipa•::in, 
JlCI"<hrú lo<lo o tli•·cilo ;,, p 'ds:1o, nfto l.nndo •li1·niV1" S" cono 
r<llfllllt éC!ll qne tenha rl<•c !'l'i<lo llltl nnno da <lal:l da pat•l.iei
pa.;ão do I'••grc'SO, o: servantlo-sc em lod•J o e.>s' o dis: 'sto no 
art. lil. 

A1·t. 12. ,\s pnn~õcs eslabclccidvs no :wt .. G4 ccs;>m por 
casa1nento, m;~iori<hrle, ou mo1·te <lo pensionista, pa>'snndo, 
neste~ tJa :!Js, a l'' ns;lo :t'>H filhos nHlnot·cs. si os tivoJ·, o, s n<lo 
mais de um, se1·:i ..!la t·cpartirl:L i·~un!Inento po1· r:llcs 
cm<tnanlo eHi1e1·em nas condições do as recebei", I'"I'Crtenr\o 
em favor rios 'tlle e.xisli1·em a parte do< que fallrwor•'lll, 
cas:-tr•·m 011 attingi1·· rn :l irlnde ma1·c~trla n• si•!S cslal.nt• s. 

A1·t. 7:l. As penso s a qne se refere o art. 04 sú '"r:io aherlas 
quando a associaç.io possnÍI' rwlo menos 11JO npolic•·s da 
divida publica do valor nominnl c], 1:01)1):.; c:llla nma, sendo 
estas l•·v."la;; a cnpital ele l'''nsões, pa1 a ri· seus juros se effe
ctuar o rcfp ctivo pa·~·ai!IOnto, podenrlo este c"pital ser au
gmenlado annualmente com metado do snl·lo ria r:.·ecita ; si, 
poróa1, OR juroB deste capit:\lniio chcgarc·m para o 1 agmuento 
integral das mesllla~ pensões, sn proced,.rá a rateio proporcio
nalmente, conforme a categoria dos legatarios das pensões. 
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CAPITULO XIII 

DO PUOf'l'lSSO El.E!TOU.\1. 

,\rt. 74. Fin los os t1•ab 1lhrm rLl segnn1la as.<Oinuléa gt~J·al 
ordwat·i:t, o pl'O.iid \H to de ·'al',ll'<l fJ!lO 1 ai i'r.Jt·o<lor-s~ à eleiç~o 
da nova ad>:Jiuistr 1ç.:1o, o, colli'Í<hndo dnns e •crularlores, man
rlará fnz•r:l. diamarl.t <los,o·io.-; pohlin,,do J>IO.~.·IIf:·\, os 
,1na·'·" :! pnsilal':in n:t UI'!Ia a; ,,11,~ l'cllnlns. 'i'lü d ·vo:·ão conlor 
~~ nouws p tr.t co;Jsc!lltJil·os, di :cri:uiuan:h-.'c tlostes um para 
th•.:s >UJ' ·i1·o; n:in podendo vrJtaJ' o as.sociarlo 'luo n:io npr ·sentar 
o ro·ibo ,L qnil:u;1o ou c<~~·ti liío rl' JU.·~UFJ recibn assi.~·n tch 
l'clo fo s<'crelario !\ thes >lli'CÍJ'.J. 

Art. 75. lia,cr<'t 1·', 2' e :p c1wmll!as. o(l'ectnadas pelo 
livro de prusonç:~, son•l•> Jl 'l'!lJiU.ido :1 <!'J,tlrjtlf'l' ass<WÜtrln 
:•ssigna1· no 1·esp ~etivo livi'O ató principiai' a ullillla clmJU:t•la. 
Hi :tin·l:r. o u:1o tiver f·"ilfJ, 

"\1·t. 7G. Conclui· h a ulli"m eh:unach e rccfJbidas as crJ.lulas 
d .s votante,,, 'lu • p'!Ss J:t!mnnt·· a-; dopn.~it[\t'ito na urna, 
o presi-len:.e pruced•Jr:i :i conLlg•\lll dcllas afim de vcrific,'lr 
si conf •t· ·m com n Illllll~J'o rlr~ votante~ <Jl!C :wll'liram ás 
cham:H]n,y ex lri IJi ndn o .<O ti l'ü· ·i!". \',·ri fi cada a exactidão, 
proe<.:(ler-s~}-hn f'JJl s~guith. ú :ltliTI':tl;.~n. JI:Ao d V·'lltlo ~·\r :!pu

rwlns :1s ~.,_·<~dltl:ls n:n bi';!IIL'Ll, liO!ll :1S ttlln ,·ulllivi'l·e~n llO!II''S 

OI'J'arlo.", riHc:tcl<J:<, trocado~, nweu•Lt~lo~ 011 iltCtHHplelos ; 
sc!·ã '• poróm, apur;dar; n., <jliC contii'Cl'em menos do nuwero 
JU:u·ca lo, iJ JJil assim :1s C[!le tircrow lllllllCJ'<J maior do 'lue o 
doe: JJwml>ros do eonsdlw. dnst•~· ·zanlo-s·' os excedcnll's. Si 
ela conf,·otltaçi'ío da.; cerlul:t·; r<Jcr!bidas com o nUHJei'O <le vo
lantes Vé!t'ific tr-sc diJI'urcnça •·Htrc ambrn, :i !l.SsomlJléa gorai. 
<(tiO rlnroní COflSOl'V:li'-Se J'eUJJÍdl al•; o final da a:'IJr<tção, CO!ll
potHJceidir da valirhd' d:ts d •i.,;õe.~. nssim como do <JnaltlUer 
duvida 'tllü ~e su :cite ou 1 J'otr sto <JIW se :tpl'e,ente; no cnso 
rle sei' illlp~atimvel e~tD. morlicl:t, Gorará IWI' a<J:acb ~ s"lnção 
do a: 'lllllpto e conroc:tda ::t a~s 'lllhlr;a co~u m·gencia. 

Art. 77. Não s 'n lo 1 o;si,·el concluir-se no mesmo di:t a 
apuraçã0, l:wra1·-s ·-h::t o compctollte anto com as dnclaraçõos 
necoss.trias, u qual, depois d · IIH'Úgn:t<lo pur toda a wesa e 
os csorut:td H'·~. ser:i g1wnb lo c<JJll os co<lula:; ainda não Dpu
radas e com a' notr1s da apnr rçiio já feita na urna. a qual 
será lacrada c fecharlt. ftc:lllrlo as chaves em poder do presi
dcnl:' o dos e;crt1Ltilorcs :1tú ao rkt seguinte, Olll qnr; conti
nuur:í e loi'UÜnal':Í a :![Htnt·;ão. 

Art. 78. TcrminadJ. a n pn ração e conhecido o resultado da 
eleição, o presidente proclamar·á elr'itos os que houverem 
obtido a maioria relativa de ,·otos, sendo censidemdos sup
plentea os immediatos ou1 votos, o mau Jará pelo 1° s«CJ'f\tario 
lavrar a acta, na <fUal se mnneionaJ•ão o; prote.-tos e contra
pl'otestos, 'l'tanrlu apresenlarhs, os quaos dev0.rão ser tomados 
em consideraç;lo pela assmnbléa ge!'al, que d )Vrrá estar con
stituida, rtucr antes, quer depois de acclamados os no,·os 
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eleitos. O lo secretario rrmolteni a cada um dos novos eleito::; 
um otficio, que lhe servi1~Í do dipJo,ua, d·:clarando o numero 
de votos que obteve e indicnndo-lh" o di,\, hor:1 o o logar da 
sJssão preparatoria, quo será presidicb pelo mais v"tado, e, 
em caf'O de empale, pelo de m~tricula mai.~ autiga. 

Art. 7'J. Logo qnr' o erns lho to11h:t na sessão p:-opnmtoria 
feito entt·o si a eleição para os ca1·gos a<lministr:lt~nJs P l"os
poctil'as commissÕI'S, será coinocada d•J noro a :•ssornbléa 
g<'r~d parn. a ,.ossão de pr sse, n:t •tnnl poder:lo sorl'ir '!" pre
sidente o sf!crotarios C•B nv•smos da so,wln anterior rm <[HC se 
pt·ocodon ti. elei<;.ão, o< 'l'La<'S, <lcpois dn insiall:lda" '"''"1\o, 
discutida o votada n. acla, " ont:·,.~·ues us <liploul~ts, ~i os 
hourer. ompossarão o novo consdho, senrlo <r;;Jti alrJ no fim" 
;;olcmnidndB rla posso prcsidi<lt p· lo prosi<l•:ulo rlrt nov:t ::dmi· 
ni~tra~ão. 

C_\l'lTULO XlY 

DOS FUeiDOS D.\ -\SSOCLW:Í.O 

.\rt. HO. Os fundos <h a.'ScH'i:tç:1o divd!litl-SC r•m porm:\ll<'lltes 
c disponiveis : 

§ 1. 0 São fundos perrnanont~'R os saldos verilic:1dos onl.re n 
re~cita e dosp<'za d:t associação, aló perfazerem a <[U:<nti:t 
de 100:000!\i, conrertidos em apolicos rb <lívida publi,~:\, do 
valrw nominal de 1: OU O$ c:ul:t tltna, cujos rond ÍlllOnt<•s ~01'1\o 
exclusivament'J applicad~:s ao pa·:·amcnto dns pensões osli
pubdas no art. G4, e o quc sobr.tr <lo rofori.Jo pagam.;nto 
ser:i junto ao flmdo permnnent•:. 

§ 2.o S:1<J fund:>S di~ponivois : l!ICtarl'l <l<'S s:tl<los v.'rifirarlos 
depois <]11~> ostiv<·r completo o fun•lo permnncnle <lu •tllü lr:da 
o paragrapho antoc ·<lente, bom como lodos os lliiJV•·is o bens 
pertenc·'ntes :i associação, sondo a outra metade :.d,Jicionada 
lambem ao fundo pcnn:tn ·nte, ;;fim <lc •tno cst" auglllentc, 
para garantir\ dos pensiiJni,tas de •tno tmta o art. t.4. 

Art. Ri. A receib da associa<:>o Rera forma b <lo pl'otlucto 
das joias, mnnsalidade>, rentissõBs, <liplomaR, j11ros do npo
lices, beneficios, certif!ões, don:tlivos on outm •tnnl<tnet• v"rba 
especial, da qual serão tirarias !.orlas ns dt•speza~ s~>ri:ICs, ap
plicando-se os salrl1:s orn apolices da dividn publica, p:tra os 
t1ns <lBtorrninados no artigo :mto"e<lmll'J o fJüns parn•Faphos. 

CAPITULO XV 

IHSI'OSJÇÕES GER.\ ES 

Art. 82. A associação nito pori-'rà rontrahit· <liYiol:t n.lg-nma, 
nem fazer juncção Co1n <tnnlquer outra, sen~-~-tl-eti~r 
tres .'luar tas pn.rtes da totalidade ele ~ ~ftH(>CfÍa~qs,• '<t"Ú~es·~ '" 
reumdos em assembléa geral. .'f' f\\\\• ,. ' · ··AI) ·.,\ 

'\\.• . '. ~ ' 
~'1.- I 

' I ::c::· ~ 



,\rl. :-<:L O ~s';oei:ulo onfct•nto cpt<l n:io tiver famili~, o por 
, 1 ual•['l'~r <'ÍI'erun~l:tlll'ia li t"c im;ros~iLrilitado de roc ·uor os 
gqc<:Ol'l'OS :L <[!lO ti v I' dir••Ílo, S<)l'Ú poJ' CO!Illll:SSÜO de SOCC rl'l'OS 

Yisit.t<b pelo mo11os r lo 1:-í o•r1 1:-í dt:ts, <':t~o e ;tej t dentr·o dus 
litnit s marcados n0 ar·t. i" aflm d•J 1[110 esta s.tiua de swts ne
ce:;sid ,rJ,•s, as rrr1aos satisrar:i ató on•l, ch '1<11'1 a intpot·tancia 
dos m smos soe~JOI'I'OS, fkanrlo o c:\Ce<lente, si o hou\'Cr, em 
poder do thesout• ·iro, 'JiltJ llt'o entregarà lo.g-o •tliC clle se acho 
O!ll c.sta.Jo cb o rcc•Jly•r, e l'e1·or·tendo c:n fa1·o~ da associação, 
si o :d;sociado fa!locer; si, porém, ell•J esti\'er em rpwlt[UOr 
log-:tr no <pml a couuniss<1o onl.onda não ser· tratado con
vcnicnhmonto, porlol'ã esta pr·opor· ao conselho arlministr·:ttivo 
qu•J se r:tlici'l a toda.> as :~ss'wi:H:<->o-; a •pte o r·nfrwmo pcr·terH':Jr 
par.t '!11 ', reunidas, o f:v;am transpol'lar <•a:•a nlg<Illl hospital, 
or·tlem, crtsa rl" sallllc ou Olttr·o 'lrml<J<lor Jogar, inrlic:~rlo pelos 
ll!0dicos, afim ,lr;, com mais brrJvi<hdn, ol>lCI' rnelhot'i!S. Est:t 
)>I'<>I'Írkn<:'in só se r·oaliz:r:i no <'.•.~o das onlr':t< :•ssoei1<;ÕO< 
annni1·ern ,, <JIIO chec:·nc p:~r,t as <I ·sp 'Y.:Js os soe ·or'!'o.q qnc 
dclla> tivt•I' o cr!f,•tn>o<lo l'ecoiJ•·r·, liJt:ran o-se as c >IIVOlli ·llt'ls 
notas. 'J'IO lho c01':1o fl~<l'CS•Jntadas logo '{IW srJ re,tabe)o,:~. 

1\!'l.. K4. To• los o: so•~.,·or1·os csp •cifkados ncslos c;t •t1tlO'l 
poder :lo ser :rn~lll0lll d•>s 011 rlurti Ir li ido:, confol'llle o o.,tat!o 
In~~is: un IllCilrJ~ lJI'!).':qJO!'' d~t ~l'.-;r)ei~l(,';lo, 1nns nunca :1 rnais 
rio ;,o "/o . 

• \r·t. .'li). O :tll.'lliCllto -'<Í s•· I'<l tliz •r•:\ 'luanrb o capil:il ,]a 
ns' >ci:~ç'io o pcnuittir· "I('JI• ini<:'i:«l<> pcl:t :tdnlinislr':J<;:Io ,. np
pr 1v.·do pcl:t ass0ttd,l,~:l ~:·~·~·.~l~ !Jen' :"lB;i!tl :1 ~r,Hinnit::! 111.1:1 :-:.1~ 
oll'~~r.t:r ,,.:, eliHJiln ulo t·h ·~~·:tl' .~ ro ·~~i! .. t p 1-t·.t :1 d ·s 1,oz:t, não 
)'od<.)ll'I<J l:tllllwm jiÚJ'-S•) 0111 l<l':rl.i•·' " l:l 111e lida sem a inicia
lira t!IJ ronselho e apj<I'OY<!<;YítJ<ll ''s crnlJ!ca geral . 

• \rt. flli. ,\s :~ttrilmi<;ões ,},, '''Jll'e!l•·• arl •inistr·ati\o :,r.j c ·s
sarn dopois <la posse d:· n .ra nd:Jrini'ill':t\:Í'•. 

Art. 87. ,\·s sessões rio con.~elllo n<lmirristr.J.tivo, •tn J dov·•rão 
ser na ;d:t ri: :tss •ci:tçã •, p "l"r;t ns;istir· •tr:d•pt<.JI' a;srJ<•ia•l >, 
SC'j;t '!11:11 fúi· stiJ e;tlf'.'~'Jria, t'Otll') sirnplc:-:; o pct'Ll 11or·, pot'
L:trHto-s' corn a d ~virl~t de~.~ ·11~i:1 e r',':..;pcilo . 

• \rl. :~s, Os olonativ· s feito., c scr·vi,os :·IWJ~'ldos :i :t''S ,,,;.,::lo, 
so ~ci)JTtn rü('('!>ido :> c d!sp~n~:trl 1 · ! o r q ll:d·f!l0i' a J "f H' ia do 80.I':Iu 
f11ll !i,·~·cs , s:~N·Í:In:~ I'· i.~t1·:ulo . df~ ,.n!tí"!,:'Jllid.ld0 f'.l)i/1 o di . .:
P r si> 11,, :li' L. ~!I ~; li . 

. :\ri. ~:~1. ~·~o g • p J l~~r·ci. r·r)'l'·fi 1Pii· l··g.dnlon~.o .'l, so.;'3:1 J do 
conselho arl:IIÍI!islr·,Jiiro ,[ ·srl:' '!"'' n.lu <'O:iip ii'CÇ:llll il ths r·,•s
po li1·os IIICill!.,·os, o"-" c•>I!St)lhoir·os <jllC falt:t:·em a tr·ns sos
SÕPFI s0.~·nid:l~, nil·l 0Siantlo dn~~ut ·s o I :111-;~ntos ~·orn par·li('i;~:l · 
\:to, pcr~l~r;lo IJ~ Rr'ns !ll'~ ll'f!-; no con'\·'lhn. 

J\r·t. 0\L Nnnlllllll :l 0 SJ~i:t<h I'Cilli<lo p·o!.aJ';Í ,j,, ::·:u'.tllti·>s 
C()JI,<)tli {:t: Jl()';t ',S • st:>f<!l, J'J SOIII f[ li<) tonlt:t :t<lrlliltirJo :1'> glr>IIIÍO 
.socitlum <'>n!illo, p·J., lltCn<>s . 

• \!'t, \!(. flcpoi' •h i<<lS'O rl:t ri'll':l :t•l:ninislt':t<;lo" n:t pri1110Í1':t 
s0.-.:s"'ír) <ICllllini.'Jt.l':l.li\r,l. o t.ht~-;nur 'Ír<~ fJ'l' s' rnt:J'.l ftl•:t ao uuvo 
lhcsour·cir·o :t Clltr·e~a rh'; tillllw:. di:dr0iro o l<ul.J wais '!'lO 
l''~r·t 'rlt;a ü assoeia~~·iifJ, o q'ro (~ l ',j:t drJ!1.1ix) (1') S'Ja g-uarda, 
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l:wr.tnrlo-so om a•·to continuo o r•ompd·mtc teJ·mo, r[llfl sorvirá 
de quilaç,1o ao the.-;ourciro •JilC cntre.:~·a e d' carga ao 'JliO toma 
conta, cujo termo será rtssignado por todo.; os m0mbros da 
administração que se acharem presentes. 

Art. P2. Todos os ptr•JC<H'C,; das commi>~Õ's rlo •tuc lrnta o 
art. a3 § 4° seriio d IdOS por esct•iplo, CUIIl OS r[ovir]09 n"claro
CÍIOelltOS, e firm 1.rlos pob maiorict de 'Oils rnc·uhru ·, afint de 
que pos,am P.et· sttbmottidos à discns -fio o volaç:lo. 

Art. 93. Niio podo1·ão ser conferido<; pelo conselho adminis
trativo ou p~la assemblért geral til ui. ·s elo benomorilos ou 
bemfeitores a p •ss<1:1 algnm:t <jUO não s<Jja as,ociarlo, seja '!na! 
fôr o s •J·viço jli'Ostarlo ou donativo pot· f'!lo foi lo :i a~soeiaç:io. 

A1·t. \)4. A ass•Jeiaç:1o não pr)r]r]J'Ú s•'r dissol·.-irla Rr•m •[UC tl. 

ism :wnuam tres quartas j•artes da tol.:dirla•lo rlo; :tssr)('indos 
quit<•s, rounübs em ll'SÓ!llblr;:t g·er d, •·cpc,.i d111 ·nLc eon\·or•:lfla 
par.t O'S() fim, a Cjll.\l ;;ei':l [lJl!l'lllCÍ:ll!:l (',!\ l••rh ·, Hfi ('.,j\t:~·; rio 
In 1ioL' cirenlaç:lo n··st·t Cúrt ', co1n t;; di:·~~ d(~ :•ll 1 1'('('dt~II<'ia, 
inclu~ivr• "·JllOllo Olll que li1-,.,. ,,u, do l'nn,;.·i.,ll:ll', o de c:na 
liquirlaç.·.o será mwaJ•r.·gada urna COIIlllli' ão, ""111' ns'" de cinco 
mrJtnhros. ol·~ita poJ:, llt"Slll•t ass ·lllhl•!a gtJI'al, a •tu:tl, depois rle 
conclnit· a li<JUidaç:1o, •lo\' c:·:', p:1.t'licipar :( a•lmini ;Lraç:lo, aflm 
dr• <JllC f'St:l COll\'OijiiO IIL'\'lllll 'li IC a :lS·OtlllJ!<)a g ·raJ, jl:tl'a OUVir 

s \u pai·ecni' J'ül:tliv<I!nenlc ú liquitla~.;ão, f\, caso o u:i.o fa,:n, será 
pel1 arllllinisV:1çí\o chhm·•da a .Juizo compcL •nte para ljll" !"'este 
as dr.·-.·idas co:ttas, depois rio quo s.;r:í c •nvoc;uh:.. :•sso:t~blóa 
g·or:•l pa1'1 to:nat' conhcciJucnto ri• o ·cil:Titlo. 

Arl. \Cí. Do.c dinhoil'rlS o i> ·n·; da "'''lCi:H;:I<J r til" n •ss:t. o·•ca
~i:io cxislil'Otu. dot~oi:-l do rPdtlhidos a tunt~d·t ('Oi'l'nnto, s ·t·•lo 
pa:<aS lod:ts <>s dividas •[liO honvor, c o r·xcr:donto dividido o:n 
fjllltl'O p trlos igtt:lOS O distribuid:ts !'01:1. fôrnm SCfitlilli.C : 

A 1-' :10s as ;ociarlos '1ll0 ll'~f'S:t oCC:lf'i:io csti1· .,., .. ,,r ···ohmrlo 
bon:•ficcneia o p ~nsftu, cu1n:J inY:dido~, ~· ·Hfor!IH~ sn:t t':tlo
g-ori:t ~ 

A 2" pelas vinY.<S c orphiio·: 110 ~P/.0 rl · p ·ns;ír):'. rli\i•J:rh 
t·nniJCHll, confll"lo:e a cat-_~oi·ia do ~~·)s-y·i:Hl) 'lll ~ legou a. 
pcn·.ilo; 

A :)' SeJ'<t oíl'o ·ecirh :l'l :·c:~olhi::t<J'llO rhq ''~'t1!t:ls l''l':t ser 
divirli·h í:~n:1l•nontc po:· lo<l:l< '! rw :wss 1 Oe~":JSÍ'Io c ''isti "PIIt, r·om 
o fita rlo sot· applie:1rl:t ao son dolo, rm·c:·t ·ndo em fav•n· rhs 
I!UC r·xislil'•.'rn a 1 ar·lo das '!'F~ f..Jl··(~Oi' 'lll nnl"s do e:lfm.t' ~ 

A 4•, finalm ·ntc, .,r,.,·ceirl • .. :•o asylo ;lla:·i: !'i:', n:t d l:td • 
rl' Lis'll'Ja, 

Art. \16. Os pr<'s •nles cstatnt.os, depois rlo nppt•omrlos p•'lo 
Gov<'rno lm·•erial constituem" !oi or~:::ni•·:1 da a' nci:H'il'l, o '0 
podm·:lo snr' ro''oro~mrlos on altcrarlos: em ass '!ttld6:c g. ·:·:t! ox
t:·noJ·dinat·ia, e'pec.i,tlm·•Jll o convocnd:t pa:'<t c~so fi:11, o :1<'h:ln
do-se l'<'IJnirlos. polo mon-•s. a :nr>ttd•1 rlos a's·>ciar!oq •tnilcs, não 
podonrlo a rcfo1'ma ser posh em cxoc,Jç:lo. sctn o1JlC1' a R[•I>~'O
vnç.1o rio <:orol'no I •npo:·i:cl. 



f:tJiil't!llrJ ,,,j\·iL·:;il) :10 Vr . .Jr>a·plim .lrJSI; do :\Icuczc.; Ucira para o aprurclho 
_,1 ,·ap/lllS•·r~pi,~. 1Í1J sua in\ e11ção. 

1\Llcntkn•h ao 'Jil'! :\Te J't'•Jll''l'en o Hr. Jon.t111im .f,sci tle 
:\Ten,..:-o~ Vieira, o •lo conC>rlltÍ•h•ln c0nt o p:tr•'C<)l' •lo Consc
Jhcit·o l'r"J<'IJI':t<lor da Con'>n, SoiH•l' 1 nia c Fa;.nnrla Nacional, H oi 
por bc:n Concc,Jor-llw privilc;J:io por 10 annos. p.1ra o appat·elho 
~ra11ltascopio, rjllC rli;. tot• inr.•nl:lll", rlcstin:Hlo :t far•ilit:u· o 
r)nsino ,Ja lo i! ar.t, •h csct·ipL:l. rlo call'rJln "rlcscnlto, oonfiH'.llC 
" rloscrip~:!o e uwcl·•[ 1 •(UC :l)>J'e-o:~to•J e fi ·am :ti·chiy:vhs . 

. \u•lr·r\ i\IIP'!JS!<~ de J>arltt:' Flr•nJ'\', ,[., :\[ott C•lllselho, J\liaiolro 
o ~ect·ctar i o ·~te Es! a lo rlo·l i'ieg·ocii-s <la "\_C!·J'Ícnllnra, í 'omm"rcio 
o Obras l'nhlicas, as·-im o tenha onlcndido o f1ç. t cxc•'ut:u·. 
P;~lacio do Hio de .T:moiro 'm ?:l :[c Sdcmbr•• de JRS?.Iil 0 rln 
lnrlepen<lonci~. c •lo llltpo!'io. 

Colll ,. rnbrica ,],; Sua ::\Iagostadc o Impr•J·arlol' . 

. tnrf,.,: "lugnsto rle Pwlua Fleury • 

. . ~·i· .>-

Cnn~·cdc a .\niO!rirJ Fcrnandc.; f:nJTL~:l pr.rmi . ..:.-.Jo Jl:lf':l ('\"plnl':u· or1 in\~~.;· i:.;·1r 
nliJ!:J"\dr~ o11rnnqulro~ J•1inr>r·:~c~ nrJ Hruldririo ·!e S. Jw/· dn.::: l'irrh:tr>, 

ll:l l'ro\ i r r ia do 1\u·;\L:i . 

. \llr•!:r.lontlo ao •tUC .\Ie 1 C•[llf'l'<.lll .\ni.oni·: Fern:t:tdcs 
Corrê:.t, l [,•i pot· bc·n C'onc,rler-l!J•' autoriza~:To ; at·a explot•at· 
on inv~';tig·u· H1ina.s orr jazi·l ·s d'! on"o (} (Jift!·os nlineracs no 
lllllni··ipio rle S . .Jos·i •l"s l'inh;1es, l';·o\·iucia, do P:tt·an:i. sob"' 
, l ~ll3:tlas •ttiO c.nn c:;t · bcti:'<uu, ;~ssign:ulas por ,\u,Jr-é "\.u
g-usto <h• P;dtw Flcury, do ~lr·rt C'msclho, ::\Iinislro e S••cr •
tnrio d,l Est:J.<l<> rloo-, Ne:;·neio: da Ag-ricnltura, c. lll'IIUreio o 
Obras l'nbli~~s, 'fil'l :.t.'SÍJtt o I. nh:L r!nl"n<lirlo o f:•ça exe<·Jtlar. 
l':d 1eÍ0 do I tio rh .J-,nr:iro <otll 2:l •h S~tomlm1 •!c 1882. (jf•J d:t 
lllf!npoll'l')n•·i::~ r: rlo lJJt[>'·rio. 
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Olaueula'jil a que se :ref"ere o Decreto 
n.. sos:l dcl'"lta. data 

Fica C)llcedido a Antonio Fr::tncisco Corroa o prazo do dons 
:1nnos, contado desta data, para, sent prej uizo de direitos do ter
ceiro, procodot· á exploraç:io <J pcsqnizas para descobrimento 
,[c min:ts de ouro c outros mineraes no munici11io rh S .• loscí 
do; l'inhaes, Província do Par:w:í. ' 

Dentro deste prazo o concessionat·io deverá apt·eseut:> r na 
Secrdaria de Estarlo elos Ncgor•ir~s rl:t A<.:Ticultur•1, CoBrlllOt'cio 
e Obras Publicas planta~ goolog-ica n topographi<'a dos ter
renos explor:L<los, com perfis qno clemonstreur, tanto quanto 
fúr possível c o pcrmittirom os trabalhos cxceutados, á super
posição d~s ca:uarlas mi 1111n\!JS enron trad <S, c romutterá com 
as mesmas plantas amo~tt·as rlos minr·racs encontrados <l rela
torio minucioso dn. loc:tlid:~rh em que a mina r•stiver situada ; 
dr•clarando qual a poss tuça e riqueza desta, qual sua extensão 
c s•m dit·ccção, a distancia ontrn dia e os povoado•• mais pro
ximos c "B rneirm do romnnuticar;ão existentes, a ár<l:~ ne
cessari:t p:u·a a minerar;fío, o numrro c os r:or11es rios pt·o
prida:·ios r lo solo sob o qnal se achar :t mina, o r•mpreg·o em 
qu" estiverem os tet-renos snperficia11s cl:t mina, os edificios 
nolles existuntes e finalmente os meios apropria,[os pat·a o 
transpo:·te dos produ c tos das minas. 

li 

Os trab:tlbos de pesqui:r.a ou cxploraç:1o pn.n o descobrimento 
de minas ]'O:!et•f[O SCI' feitos por qunltJller dos modos l'<'COllllllell
dados pola scicncin.. 

Nos terrenos possnidos, pnroru, ns SOII(lagcns, cavas, por;os 
ou galet•i·ts não potlcrão sct· feitas sem antot·ização cscri: :ta 
dos pt·opri<,tarios, a <]U:tl, si fút· nogad 1, poderá r< r' r "li ppt·ich pela 
Presidenria d·t provincin., m•:rliante fiança i<lonea pt·e,tadn. 
pelo coneossionario, <JUC responc!er(~ p ·la imlcumizar;:lo rins 
pcrdr.s o damnos qn(] o' mesmos tt·abalhos causat"011I aos pro
pri<'Uwios. 

Antes da concessão do snpprimonto da licença, o Presidcnt'' 
da provincia mandará intima<' o.~ proprictarios int<'l'·lSS:~rlos 
para, dentro do prazo razoavcl por ellc fixado, apt·esenlarern os 
motivos d<l sua op;>osi,<1o n t•erpwr ·rem a IJem rlo seus c!i
rrútos. 

IIl 

O Presidente da província conceclei·:i ou negará o supprimento 
rC<JLWrido, á vista das razões expenclidas pelos intnressados, Oll 

POOEI: E\ECUTl\ O {882 \'. ]f..-2) 
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á revrlia destes, declarando os fundamentos de s•Ia decisão, da 
qual h~verá recurso, sómonte no efi'eito d•)\'olutivo, para o 
Ministro da Agricultura, OJ mmercio e Ob;•as Publicas. 

IV 

Dolihr>rJda a concessão do snpprimento da licença, proceder
se-ha immediatamrJJit•t ú avaliação da fiança de •IUll trata a 
alausula 2"', ou da indeiHlliz,tçilo <los pr.~juizos allegados pelos 
proprictarios. Esta avaliaç.ão sení. f0ih po1· arbitros nomeados, 
um pelo concessionario c um JlOI' cadn uma das pa1·tes intcros
sadas, os quaes começarão os seus trabalhos por designar o 
•terceiro que deved doscmnatar entr~> ~i. Si, po•·óm. niio con
cordarem no arbitro d•tscnq•atadol', cala um apres·tn lar: i um 
nomn o i\ sorte tlet,idit·:i. 

Profei'ido o laudo o eonccs rionario rrcstaní H fiança Oll depo
sitará na Thesoura1·ia de Fazon(h a importancia da indemnizaÇão 
·arbitrada, dentro do prazo de oito dias, sou pon t de p erder o 
direito de fazer p·,sq11izas e explorações no terreno cont·~st1do. 

A indemnizaçiio do q 110 trata a cbusula anteccd•mto s~rá 
devida ainda ljlle os t1·abalhos sejam t'X~'Ctüados em t•~I·reno'> de 
propriedado do concc<Rion ll'j,, '"' tio Esta• in, um:t vez •Jne 
Uell•'s possam p1·ovi•· prqjuiw~ :is pt•opl'ietla•le·< ad,iaefJntes; c 
além Jisto, o eoucessionario fica obrigado n. restabelecer, á sua 
custa, o curso n:üural das agu •s 'ill'' cleRvia•· por c~n<a dos 
mesmos trn.ualhoH e a da•· ,.onvcniente direcção :b <JUC l•rotarcm 
das cavas, poços 011 g <lerias <JIIO fizer. 

Si o desvio destas aguas exigir tmhalhos em jll'OJli'Ícdade 
alheia, o conce<sionari·' ROIÍl'iLirà pr'ÓI•iv.meute o cousentimcnto 
do proprietario que, son<lo ne~·.tdo, ~Prá supprido pelo PI·esi
dente da provincin, na confoi·mi•.hdo do <fUC fica cslcluJlocirlo 
nas clausulas anterio!'es. 

Ri dos lmhal!w:; rh oxpl<JI'.l(::ão r·e;;nltar formru::ão de pantanos 
ou e.sta;;naç[lo de ~g-uas qnn pos.,;am preju lic <r a sauclc dos 
moradores da eircumvizinhança, o concession:u·io sorá obri
gado a deseccar os te~ren•Js alagatlos, rcstituinJo-os a seu antigo 
estado. 

\'I! 

O concessionario nfí,J pod-,rá fazer oxplor:u;õos ou pc,quizas 
de minas po1· meio dP poços. gal '!'i~s ou cav:<s : 

Sob os edifteios e a 1G motro' d' sua cir.,nrnfo,·encia, salvo 
com o consentimento escripto do pi·opril)tario, •pu não será 
supprido, e sou a condição de fazer· retir.tr do r:dificio todos os 
moradores; 
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Nos caminhos, estradas e canaes publico1 e ·a i O metros de 
suas margens ; 

Nas povoações. 

VIII 

Satisf,itas as clausulas deste decreto, o conces:úonario terá o 
direito de lavrar as mina~ que desr~obrir, de accôrdo com as 
leis vi~·cnte.> e com as condi~ües que no intel"eHse •h mineração 
forem estabóllecidas no acto da cuncessão, si prov.tr quo pos~ue 
as facullade4 precisas para, por si ou por CO!Hpanlüa anonyma 
que incorporar, effectuar a lavra r ·spectiva, s 'gundo c:dgir a 
possança das minas. 

Si, porém, :t lavra destas llir cone •flida a outro, o conces
sionario, colHO descobridor, t·'l'(t d ireit•l a nm premio fixa. lo pelo 
Governo, no acto da concessão das minas, e em l'nlação com a 
imporbncia d·,stas. Est·, pr•·mio será pago pelo concessionario 
da lavra. 

Palacio do Rio de Janeil'o em 23 de Setembro de :1832. -
André Augusto de Padu•t Fleury. 

DECRETO N. 8G84- DE 2:~ DE SETEMIIHO DE 1882 

ApprovJ. a ruformJ. do; csta.lutos d:\ GompJ.nhia Trans;Jorlos urhanos. 

Attend"ndo ao que MB re 1uereu a Companhia Transportes 
u•·hanos, devidamente representada, o do conformidaàe com a 
Minha lmm 'dia ta Resolução d' g de Setembro corrente, to
macb s Jllrc parecer da Secção dos N e.zocios do Imperio do 
Conselho de Esta lo, exarado em Consulta de 23 de Agosto 
proximo findo, Hei por bem Approvar a reforma de seus 
()itatuto~. 

An lré Augusto de Padua FI mt·y, doM 'U Conselho, Mi
nistro e Sec1·etario de E-<tado dos Negocios da Agricultura, 
Comm~rcio e Obras Publicag :tssim o t •nha entendido e f:tça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Setembro 
de 1882, 61° da lndepondencia e do lmpcrio. 

André Augusto de I'aluxFleury. 
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Estatutos refommdos da Con:panhia de feno
carril Transportes urbauos 

C.~PITULO I 

Art. 1. 0 Sob a d ·nominação- Transportes urbanos- fica 
constituída uma companhia ou sociedad<\ anouyma, com o 
fim e pela fórma abaixo declm·ada, funccion:mdo na capital 
da Provincia da. Bahia. 

Art. 2. o Tom ella por fim e Nhjceto : 
§ f.o A conservação, uso c exploraçãl) do Hoisting .lia

chine ou Elevador Hydr,tulico, construido ~í rua d t Alfan
dega, assim como a de todos os mais que, para oa seus fins, 
julgar a companhia conveniente construir nos diversos pon
tos da mesma capital, para transport •r pe~soas, g-eneroa, 
materia,I)S ou quaesi]uer ol1jectos <'ntre a cidade baixa e a alta, 
conforme o privile~io da Lei Proyinciai u. 9-U de 18 de Maio 
de 1864, e acto d·t Presidencia de :~o de :i\brço de 18GIJ. 

§ 2. o A conservação, uso <\ e:s:ploraç:lo do tram.-r•Jlld, ou 
caminhrJ de fel'l'O ja construido, o o '1'lC se ost:i concluindo, 
quo farão o servio;o I'Cgular de transporte de pessoas, merca
dorias, generos e materiaes <'nlre os pontos Praça do P<tlacio, 
Graça, Barra, Cemiterio e Rio Vermelho, incluindo neste 
serviço o.~ enterramrmto:·l ou tran~portc dos cadavcres para o 
referido cemiterio do Campo Santo, empregando p ,,.a tudo 
isso a companhia a tracção animada. ou outl"O meio nmis 
aperfeiçoado afim d•l auferir a plcnitudo dos favnres faculta
dos pela licenç·t da Camat·a Municipal, e contrato coJu o Go
verno da província, e pri vilogio conccdirlo pela Lo i Provinr~ial 
n. i2:l1 do 12 de Julho <le 1H72, <filO lhn foi tr;msferirlo pot• 
escriptura publica com approva,;ão do uwsmo nov··rno por 
acto de 17 de Junho do prete1·ito anuo. 

Art. :Lo Para conseguir os seus fins e objocto applir·ará a 
companhia tudo quanto h~jo constit11e propJ•iorladc exclusiv~t
mente sua, a saber : todos os bens, h~tvere:<. v:mtag1::1s, di
reitos, acções, regalias e privil<'.~ios do fJttal<juer natureza 
que pertenciam á socindadr; em comm·mdit:t da mesma deno
minação Transportes urbano~, 'luer du1·ante o tempo ~rn 
que foi gerida pelo ex-socio commanditario Antonio de La
cerda & Comp., •tuer postnriorment·~, quando foi ge1·i,J r. ••m 
liquidação, e via de transfo:·maç:lo "ffi companhia anon~·ma 
pela commissão eleita pela ass·.•Jubléa dos socio.'<, pois, achan
do-se tal sociod;~de em commandi ta cx tine ta 0 li• JllÍd 1da, de 
accórdo com o§ 3o do art. 335 do Codigo Commercial passa1•ão 
para a actual companhia anonyma to'los os seus h;~veres, 
direitos o poss·!ssões. 
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Art. 4.o A dur.:tção da companhia ou sociedade será de 
trinta annos, a contar da data da approvação definitiva dos 
presentes estatutos, podendo este prazo ser prorogado por de
liberação da assembléa g-eral dos accionistn, com approvação 
do Governo Imperial. 

CAPITULO li 

DO FUNDO SOCIAl. 

Art. 5. 0 O capital da companhia é de 800:000$, que 
set•ão divididos em .(. 000 acções de 2008 cada uma, podrmdo 
ser devado a 1.200:000S, quando a assembléa geral dos ac
donistas entcn<hr convonicnt<•, ter11lo profercnl'i[l. na dis
tribuição das nova~ :t<'çiics os po's'tidor"s das acluacs. 

Art. 6. 0 As novas acçõcs serão de•dc sua emissão e<lui
paradas em direitos ás que já existem, devendo a primeira 
prestação ser paga 30 dias dep 1Ís que fôr decretada pela 
;~ssembléa dos al'cionistas :~, elevação do capital, sendo pagas 
as outras pr,•stações por chamadas nunca maiores de 25 °/0 

e com o intervallo nunca menor de 30 dias ; c na falta 
de pontual pagamento será cobrado pela móra o premio 
de i 1/2 efo ao mez. 

Art. 7.0 Toda.q :1s acções da companhia serão nominativas, 
e a companhia não reconhece por válid:ts senão as transfe
rencias reg,tlrrrmente feitas em seus livros, devidamente 
asgig-nadaa pelo ce·lente e cessionario, ou por seus procurado
rils com poderes especia<J< para esse fim, e sendo tudo authen
ticado pelo director, excepto as que se operarem por ordem 
judicial ou força de l~i. do que se [;,J'á 11os livro~ da compa· 
nhia os competentes averbam~ntos. 

Art. 8. ° Ca,la acção da companhia, quer dag existentes 
actualmentc, quer d1s que venham a se emittir par:t o futuro, 
é indivisível, e não po<l<~riiO <lous ou mais indiviclno~ Pxcrcor 
direito< para com a com anhia em virtude •le um mesmo titulo, 
ainda mesmo por hnrança ou successão. 

Art. 9. 0 A acquisição de uma ou mais acçõcs por qualquer 
titulo que seja, obriga d<J pleno dir"ito ás disposições doa 
presentes estatutos, e a todas a~ d<'liborações da assembléa 
geral <los accionistas. 

CAPITULO lli 

DOS ACGIONISTAS 

Art. 10. São accionistas da companhia todos_~~i.d~ 
corpor.1ções ou sociedades que possuírem ~ou. ;q~a.is acüíflii · ""'-. 
da companhia e que como t'les os~ivere_rfi ~~~B.nte: inilcllitf;',t 
ptos nos seus livros o registros. ~,\ ··.f_, 

~' 
'1-) 

, .. 
\:--

''-•. 
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Art. H. Os accionistag são roRponsaveis pelo mlor das 
acçõea que lhes forem distribuidaq, 

Art. 12. A acquisição de uma ou mais acçõos pela fórma 
prescril'ta nos presentes estatutos dâ direito ao sBu possuidor 
não só quanto aos lucros realizados pela comp~nliia, co1no a 
todos os bens e haveres quo olla possuir actualmente e V<'aha 
a adquirir até sua extincção e liqui laçilo fmal. 

Art. 13. São direitos dos accit•nistas: 
§ f. o Receber os divid• ndos qu" lho to--arem no prazo deter

minado. 
§ 2,'' Fazer p:u•t,l da assomblóa gol'al rln.~ accionislas, dis

cutindo, propondo, deliberando e votando quanto lho parecer 
convenil)nte aos inteP• S'lf'S ela companhia o sua aclministração. 

§ 3.o Poder snr eleito dir<lctol', 011 para qual<IUOI' outro cargo, 
salvo as disposições a respeito. 

Art. 14. As mulheres casa,Jas que forem accioni,tas serão 
representadas por seus maridos ; os menores, bom como os que 
pol' direito são a elles equip·,rados, por seus pais, tuto!'es ou 
curacloPes ; as companhtas e sociedades anonymas por um dos 
membros das suas diPectorias devidamente autol'izado, e as 
firmas collectivas por qualquer dos socioa autorizado a usar 
da firma social. 

CAPITULO IV 

DA ADM!l\ISTRAÇÃO 

Art. 15. A direcção e administração de tudo quanto con
cerne á companhia ficam a cargo do um director eleito pela 
assemblóa geral. 

Art. 16. O dirertor deve po.~suir 25 acçõeR, ad<juiridas 
antes ou depois da eleição, sendo c·llas livres e desembarga
das de qualquer onus ou obrigação, as quaes depositará no 
cofre da C'Ompanhia logo quo entl'e em oxel'cicio, não podendo 
c0del-as, vendei-as, retiral-as ou sohre ellas fazer quaesquer 
transacções em'luanto occupar o cargo, o não forem definiti
vamente approvadas as contas pel1 assemblóa geral. O director 
não poderâ exercer cargo :rlgum e doclicar-se a ocrupação de 
qualrtuor natureza que seja alhei;t aos interesses da companhia. 

Art. 17. O director serâ eleito annualment:l â pluralidade 
de votos dos accionistas reunidos om assomblóa geral, podendo 
ser reeleito. 

Art. 18. Na falta ou impedimentrJ do director a comnussao 
fiscal nomeará um accionista nas condiçõr~s do art. 16, ou 
outra qualquer pessoa que mereça confiança, accionista ou 
não, para supprir o Iogar até a apresentação daquelle. No im
pedimento absoluto se convocará imruediatamente uma reunião 
de assembléa geral, na qual se fará a eleição do director 
que deva preen~her o tempo. 
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Art. i!J. Não póde ser votado o accionista : 
§ i. o Empregado da companhia. 

3t1 

§ 2. o Forn•Jcedor por contrato. 
§ 3.o Contratado por qualquer fórma com a comp::mhia e. 

de cujo contrato aufira ou possa auferir vantag.ern pecuniaria.. 
§ 4.o Impedido do qualquer modo do negoc1ar segundo at~· 

disposições do Codigo Commot•cial. 
Art. 20. Nilo pod Jm servir conjnnctamente em cargo algnra· 

da comp mhi;l: 
§ 1.o O pai o o filho. 
§ 2. o o 'og-ro o o genro. 
§ 3. 0 Os irmãos. 
§ 4.o Os Cllllhados. 
§ 5. o Os so ·:ics da mesma firma, ou como taes pulados. 
Art. 21. Ao direeto1', rp1e torà a :ulu1inistmç.1ío elo todOf: 

os negocios da companhia, e a snn cargo. o sflb sua l'espon
sabilid:ule, tudo quanto a elb pcrt ·ncer, c >~npeto: 

§ i .o Fazer c:if•:ctiva a administraçiio, elo maneira qu~ saa. 
acção" fisc lisação seja semt•re acliva o ('Onslante. 

§ 2. 0 Escolh ·r o estabelecimento bancario onde sr>jam reco
lhidos diari·1mento OH dinheiros da co;npanhi 1. 

§ 3.o Entender-se com o conselho fiscal para que um dos 
seus membros assigno comsig·o nfio só os recibos ou cheques 
para lr;vantamonto dos dinheiros d 1 companhia que est·',j•m ne 
alluditlo estabelecimento, como lambem a< I •tras de debito .e 
quacsqucr outros compromissos rl:i companhia. 

§ 4. o l'roccrlnr :.i cobrança do que se dever :i. companhia, 
o eifectuar tambem os rleviclos pa:~arncntos. 

§ 5. 0 Representar a companhia em qualquer Juizo ou Tri-i
bunal jndiciario, o fóm doll ', em todas c quaesrp1er questões,. 
qusr entre parti"ulaJ·f's, quer perante qnalq•tor .autoridade; 
poder, repat•tiçiio, ou corporação do qualquer natureza. 

§ 6. o Celebr:w todos os contratos que forem necess:trios e 
convenientes aos ftns o interesses da companhia com o Go+ 
verno, Cantara 1\lunicipal, ou qutlquer outra n.utoridade, cor• 
peraçfío, companhias ou particulares, do accórrlo com o pre• 
scripto no § 8•> rlesto artigo. 

§ 7 .o Nomear e demittir livrPmente a quaesquer dos em•· 
pregados da companhia, mal'C3.1'-lhes os VPncimentos, conforme' 
os respectivos r<)g-ulnnentos, <JUC para isso organiza ri. 

§ 8. 0 Ouvir o consultar o con~elho fiscal srllltpre quo julgal'l 
conveniente, ou se tratar de assumpto iroporbnto, com•• 
contratos de qualquer natmeza que sej tm, disprmrlios ex
traordinarios com augmeHto de material ou outro qualquer 
objecto, " obras de certa magnitude. 

§ 0.° Fiscalisar a receita" de~<peza da ('0mpanhi:1 o rubricar 
todos os documentos de despr1za que serão guar(lados no archivo 
da com;:anhia. · 

§ i O.' Convocar ortlinat•iamente a assembléa geral dos ao-
cionistas na época, marcada no art. 27 o e:s:traordinariamen .. ! 
quando lho parecBr necessario, o requisit;._SQ ~:onse~_scalJ 

~\\r\'}, r'~ 0.11: -,:,;--\. 

/~>'~ ·-:.·. í 
\\ •, <I 

\ 
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ou o re']ll<'rorctll por <'Set·ipto nedoniRtas qun reprosentnm um 
<juiuto do capital. 

~ 1 L Apresentar n:t ass •mhléa g:>ral annua o rolatorio e 
cont:ts da sua 1-{nstào, acompanhando-as do lmlanç.o geral e 
do lJalancete demonstrativo da receita e despeza semestral, 
co11t o parecer do conselho fiscal, tud" por impresso e dis
trilmido, com trr•s rlias pelo menos de antocedoncia, pelos 
accionistas residentes na capilal, rl<)Vendo-s" apros~'ntar nossa 
reuniã >habilitada a rospontler a tod·ts as interpellações <]Ue lhe 
forem feitas e a dar todas as expliençõos quo forem exigidas. 

§ 12. Cumprir n fazer curnpril· os pt·os·•ntes <•st·1t11tos o mais 
rJnlilY'l'ações da assenthlúa gnral rlos necionistas, podendo 
indicar o propor tudo quanto parec •r JHJ<'C3sario ou crmvoniente 
no desenvolvimento, progt•esEo c inten;sse da (•.o;t,panhia. 

Art. 22. O directO!' JHH'<'cll ·t·:i pot· seus sorri<;os a connuis.•ão 
de- 4:800$ annuaes, e mais 2 "/.. d >s l11eros liqni<lol', po
de-ndo a assetubloa get·al aJtr;rar e.~ ':t retribniçib d.< fórma 
'lue lhe pal'ecer mais convcnienlo. 

C.\PITULO V 

.\.1·t. 23. O cons •llw fisral sor·:i <'<>llrposto <le t.t•ns accionistas 
oll'ilos pPb assfHnblr;a geral, rl ,g <pt:t•·s um set·:i o rel:1tor . 

. Aet. 24. As fnncções rl•> cnns ·lho fiscal rl11r.1rão <lons annos, 
c a· üllo compete: 

§ 1.• Examinar as cont :s e mai< neg-ocios <lc. companhia, e 
torlos os actos do dircctor, inspc('cion .ndo m ·nsalmente o 
estado da caixa e da <·scriptnraçno pa:·a a'signat• o balanço 
que se publicat·á na Gazeta Official, e tarnbem inspoccionará 
todos os ramos da administrn•:.:1o, danr],, par<'eOI' a r••,poilo de 
tudo 'luanto houver tle apt·c:;enlat'-sc :\ assemiJloa geral dos 
:tCcionistas. 

§ 2. 0 R~unir-so to.las as vm~es <jl.l<' o reclamar o directo:·, ou 
quando ao cJnselho parecer nccessario aos inter •sses da com
panhia, auxiliando ao director com as s11as luz·•s e coepo
ração no 'JUO fór do intcrc's" da mesma cmnp:tnhia. 

§ 3.0 Re•1nisitar a convoc:~ç·1o •la nssem'>lría geral r•xtraor
dinaria, sempre qun lho par•'<'·'r ncc~'ssario aos interasses 
da companhia, devendo nesse cc<so declarar as c·wsas o fim 
de tal req uisi~,·ão. 

Art. 25. Na falt:t ou impedim.•nto rlc 'l''"lqunr diJ seu.s mem
bros, será chamado o immediato nm nJtos, o este servil·(, p~>r 
lodo o t0mpo dn exercício do membro suhstituido. 

Art. 26. O exercício e d''sempenho do c1rgo d,, membro do 
conselho fiscal é considerado S'H'viço relevante prestado a com
panhia, e seus membros terão Jogar rlistincto nas reuniões da 
assembléa gel'al, bem corno torão sempre ft·anco n livre nccesso 
em todos os estabelecimentos da companhia. 
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CAPITULO VI 

Art. 27. A n11semblóa geral da Companhia Transportns ur
banos compõe-so de todos os accionistns do uma ou mais 
aeções que so aeharem devidam·>nl o :werbadar< s<>JS«enta di:ts 
antes d:L r:·união, o se eonsiderar:í constil.nirla com :1 pt·e
sença do vinte accioniskts que repr,·sentern um torço •lo 
csl'ital, sonrlo o prazo ram ~. sua rcnni:io odin:•rin o tuez de 
Jan ·iro, reunindo-se extt'aot·rlin:tri:ttn··Hto rln nerrkdo com o 
'JUO ó preceituado n<•stcs <'slal.utos. 

Arl. 28. Nas rnnniõrs ot·rliu:ll'i:ts snri<o aprPsouLul:ts, dis
cutidas n votadn.s as cont:t~ rohti\·as :<o clircetor, c pat·rc<J!' 
do conselho fiJSc:J.l, e nellas eco J·Od"rà tr:ttar de tudo 'luanto 
intere~snr á companhi:1.. 

Art. 20. Nas rcunilir's oxlraodin:Lr·ias scimcnlo se tt·al:Ll':i 
do fim e objecto pat·a IJUe honvor sido conyoo·a<la. 

Art. :lO. Si no dia marcarlo na convo~açfio não se r •nnir 
o nmw·ro de accionistas com o c •pil:tl exigido parrt se con
stituir, será dn novo convocada por annuncios consecutivos 
)l'll' oito dias nos jot•nars, c ncss:L reunião se rl<·lihnrad. <'Oill 

'lualqnor numoro do fl.•·cionisl.:ts. 
Art. 31. A votação das tn:tlcrias snjcit:~s ;l. di -rnss:io será 

feita por maiorirt relativa rios accionistas 0 pm· iwlil·i,Jnos : 
ter&i, porém, logar a votação por numero de ncçõo~, e modiant11 
escrutínio, escrcvcnclo cnrla accinnist:L o sen votn <'111 nmrt 
cedula não assignarla, toda:<; as YOZI~S <[IH~ s<• tt·•t.~t· ele mlt
t<•ria quo envolva confiança on intct·cssc pc>so:cl, on se t1·ato 
do diroc tor. 

Art. :32. O al'cionista ele 5" 20 :wçÕ<'s ter:í um voto, o de 21 
a 45 tcr{L d'ms votos, o rle 41, a 70 terá t1·r·s vot0s, "r], 71 a \J5 
terá 'luatro votos, c o de 9G ou mais ter·ú cinco votos; 
nenhum accionisb\ podcr:í. ter mais do que ~;~:;te nnmcro r]() 
votoli, <Jualquer que s~jn. o excesso r1ue po.~:ma ,. r"pt·osentc. 

Art. :33. A eleição do rlireetor, dos membros do conselho 
fiscal e da nwsa se fará por <'Scrutinio secreto, e não ''erão 
admittidos os votos por procm•.rção. 

Art. 34. Compcl'' :i asscmblóa geral dos accionistas : 
;:i Lo Ele~·er a mesa '[IIC se compor:i. do um pt·csidento 

o dons sect·etarios, a qu:.l dirig-irá os trabalhos rh ass0mhlé:t 
geral em suas rcuniõGs, e sr·r1·irão todo~ pot· espaço :lo cpt:ttt•o 
annos. 

Esta eleição não po:ler:i rr1cahir sobre os m0mbros do C'On
selho fiscal c commissão de C'Ontas, nem Robt"IJ o director. 

§ 2. 0 Eleger o •lirector e o consc•lho fiscal. 
§ 3. 0 Ddiberar sobre os relatorios e contas do rlirector e 

conselho fiscal, dando-lh<'s a sua fl.pprov::~ção, ou resolvendo 
as medidas a tom::~r. 
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§ 4.o RI}S:)lvcr sobr,J t0rlos os negocias e p~opostas da com
panhia. 
~ !J.o D •tot•minm· r{'J:l.l<}llCr altcrn.<;fio na marcha <la :tdmi

nistn~ç·1·• da comp·1nhia. 
§ 6." Ordenar exame e inqueri to. 
§ 7.o Resolvot• sobro a cffcctivi<b.le de ros,11ms~bilidatlc <lo 

rlirector e determinar o~ meios para r;}alizal-a. 
§ 8. 0 Susp •ndot• e rlomittit· o <lirectnr c o conselho fiscal na 

totalidade ou em <jllal<[UCl' do sons mctnbt·os. 
§ 9.o Autorizar o augmcntr <lo c1pital e r:Jsolvcr :tcerca 

do •pnlquer amuliação ou :tltcr.tç:io do cbjccto o fins da com
panhia. 

§ 10. llelibcrat• acCi'ca dn. <lissoln<;.:io ela companhia e re
guhr sua li<pti<bç:1o <Jil:lll<lo Ih· eow>Í<Ji', ort rwccss:rriamcntc, 
quawlo o capital social :c aelt:u· t•c };:~ido a GO 0 / 0 por perdas 
ou quaesguct• outt·o: moliYos, dc,·el!do p:n·a <·ss 1 lirjuidação 
eleger a mesrn t assem:Jléa ;.;oral um11 comrnissão do cinco 
m<\mbros <JUe se encarregar(, da li• [tddação. 

Art. 35. A d •lib••ração <las matcria; do:§§ Go, 7°, il0 , \)o e 
:lO <lo al'tig-o antccer!nnte ser:i loma•l:t pot• tn~.ioria absoluta rlc 
voto~, nm :~sseu•blóa g ·l'ul •·sp ·cialinonto ~onvocarla p·11':t esse 
fim, c rcuni<los accionistas 'lue reprc~cntcm metade do capital 
da companhia, nfío sendo bmbem admittidos nesta deliberação 
votos por procumç?io. 

CAI'!TPLO \"I! 

DO FUNDO DE UF.SEIWA E DI\" IDENDCS 

Art. 36. Dos lueros liquidas. segundo os balanços semes
traes, rleduzit•-se-hão 5 °/0 para um fundo de reserva nxclu
sivarncnle drstinado para fazer face :is perda, do capit<tl social 
ou pat·a substituil-o. 

Ecso fnnrlo será Ciupr.,gado em apolices d:\ divida publica 
got·al 011 provincial <{lle .zo;~arcm <los memws privilegins das 
ger:t<'S ou em bilh<)tes do Theso11ro, o'u e1.-1 lott·•s hypothccarias 
de Bancos de ct·cdito real <fUO tiv<\rem ·;·at·antia do Estadu. 

Art. 37. Feilw: as d•'rlllcçõcs p:1ra o fundo de ro.;erv.t, para a 
quota ou commiss:io do director e pal'a qu:lOS•Juer dr·sfalques 
do capital social se far,i, com autoriz11ção do consnlho fiscal, 
dividendo do restante aos accionist · s nos mezos de Fevereiro 
e do Agosto de cadt anno, do que p: ssarão rrcibo em um 
livro especial. Não se farão, porém, dividendos em quanto o 
capital social desfalcado em virtudn de pArdas não fór inte
gralmente restabelecido, e de tae3 dividendos só poderão fazer 
parte os lucros liquidas provenientes do operações con
clui das no respectivo semestre. 
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CAPITULO VUI 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 38. O director procurat·á scmpr.: tJrminar por meio <le 
arbitras todas as cnntestações que se possam suscitar no~ ne
gocies da companhia, de accordo com o art. 3" da Lei n. 1:350 
de 14 d" SotPmbro de 186ti. 

Art. :m. O diroctor, assitn com<> lodos os 111:1 is omprcg-n<lo~ <h 
companhia, são respunsareis t:el:os pr rdas o <hmnos <JU<< cau~-<a
rem á companhia, que provenham de actos ou omi'lsões em 
que se manifeste fmude, dólo, mRlicia, twgligonci:~ de ~ua 
pari.<', no exercício das respectivas funcçõe~. 

Art. 40. T0r:1o inteit"ll. e'>•'cução o~ 1 rc·sentcs estatutos, logo 
que sejam approvados pelo Gov .. rn•• Imperial, n quaesqucr 
alterac,,ões t·esolvidas pela a·SClllhlo:t geral dos accionistas serão 
levadas ao conlFcim· nto do me~mo ( ioverno, cuja approvaçã:o 
se solicitará. 

Art. 41. O director não poJerá distrahir os rendim«ntos e 
dinheiro,; da compànhia ' m tl':tn,acções alhr•ias ao art. 2° destes 
estatutos, ainda mesmo que elbs promettam grandes vant:1gens 
á. companhia, sob p<!na d<: demissão o de indcmnizar os pre
juizes que de tacs transacçõ ., provierem, salvo accórdo tomado 
com o conselho fiscal, do qual se b.vrará um~ acta por todos 
assignada e na primeira reunião da nss~·mbléa geral dos ae
cioni8tas dar sciencia do occorri.!o. 

DISPOSIÇÃO TllANSITO!l.IA 

Os aceionistas da Companhia Tr.msportes urbanos, abaixo 
as-<ignados, reunidos em assembloa g:·ral convocada extraor
dinariamente, t•at·a esse fillJ, aceitando os presentes estatutos, 
outorgam aos Srs. Dr. Augusto Alves Guimarães, Francisco 
Fernand .. s de Mesr1uita <J Antonio Jcsé Luiz Brandão, todos 
os pod"res necessat•ics para impetrar do Governo Imperial a 
sua approvação, e aceitar qualquer alteração que o nv·smo 
Governo se sirva ncllea fazer. 
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D!-:CJUrfO N. 8u85- DI~ 2:J DE SETEMBRO DE 1882 

ApJirova .1 reforma !los estatutos da l!ompanllia cslra•la rlr ferro B.11·ão de 
Araruama 

Attendendo ao rrue Me requereu a Companhia ostra la de 
forro Barão de Araruama, rlevidameuto representa•!:!, c do con
formidade com a .Minha lmmcdi:tb Resolução tl.o 16 do conente 
mez, tomada sobre parec~r da Secção dos Negocias do Imperio 
do Conselho do Estado exar.tdo em Con,ulta de 18 de A·;·osto 
proximo findo, Hei por hem Ap:•rova1· a reforma d•l seus esta
tutos. 

André 1\ugusto de l'adua Flcury, do l\lo11 Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Nog·ocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e f1.ça executar. 
Palacio do Rio de Janlliro em 2:3 de Setclllbro <le 188-?, G1° da 
lndependencia o do Impe1•io. 

Co1u a rubri<'a <lo Sua Magestado o llllperatlor. 

Hdill'tll;l tlo~ e~Latnto~ d;t CJmpanhia e::;Lt•ada 
tlc f'i~rro Barão dt• Araeuama, a qnc se I'cil.wc 
o Decreto n. 8685 desta d;tLt 

Art. 7° § 2. 0 Inclue-se na verba rlas despozas o h morario 
do dircctor que será d' G:OOO$ annualmento •·orno retribuição 
de &cus serviços. 

Art. 14. Para administrar• os negocios da companhia será 
eleito de tres em tres annos, ••m assembléa gor.1l n por lista 
uninominal, urn rlir,.ctor c mais rlouq Hl!bstitntos com a deno
minação do i 0 e 2° vic,.-dirr•ctoro", co1u ,.,sidencia na séde da 
companhia. 

§ 1. 0 Só tom dii·eito ao honorario o clir·t•ctor rJUe esti1·er em 
exerci cio. 

§ 2.o Par;l ser ele~-ivcl di r •ctor on membro da commissão 
fiscal dover:i o accionista possui!' pelo menos cinco acçõos ins· 
cript •s no livro com: etento d:1 companhia, cJ,~vendo o accio
nista eleito director completar o numero de 50 acções para 
ser empossado. 

Pa/Ssa a ser 3° o § 1° do art. 14 ; o § 3> a 4o e este a 5o do 
mesmo artigo. (Segu"In-so aq assignaturas.) 



DECRETO N. 8G86- DE 23 DE SETE~!BRO DE 1H82 

Proroga o prazo concedido á Companhia Fitlcli<laolo de Lisllo:t para realizar 
opcraçõc.; 110 Impel"io. 

Attcndendo a!) 'fUC Me requereu a Companhia de seguros 
Fidelidade, de Lisboa, devidamente representada. e de con
formidadG ('Offi a .Minha Inunodiata Resoluç:lo do H do t'OIT<mtn 
mez, tomada sobre parecer da Secção dos Ne~·ocios do Imporia 
do Conselho de Estado exarado em Consult:t de 12 do Agosto 
proximo findo, Hei por bem Prorogar, por 10 ~.nno>, o pr:1.zo 
que lhe foi concedido pelo Deercto n. 4H12 de 10 ele No
vembro de 1R71 par:1. rmlizar opet":tÇÕCB no lmpcrio, com 
agencias nas Provincias tio Pornambuco c J\laranh:io, me
diante as clausulas que baixar·am com o cita•lo decreto. 

André Augusto de Padua Floury, do Meu Conselho, J\linistro 
o Secretario de Estado dos Negocias da Agrieultura, Com
mareio e Obrns l'nblic~s. assim o tenha •·ntendido c f<tça 
executar. Palacio •lo !tio tio .Janeiro o•n :!:1 de :-;etembro de 
1882, (iio <la lndcpendencia rJ do lmperio. 

Com a rubrica de StM Magesta.le o Imperador. 

,lnd1·J .tltffltgfo ,Je l'arlaa Fleury. 

DECRETO N. 8Gk7- DE 2:1 1m SI~·mmmo DI·: 18:1'! 

:\ppr0\'3 a Ll'aw .. fcl'cncia. ao Commcn~la•.lor Antonio ~une~ Pirc~ ·la linha (lo 
(",lrrtS tlc feno do IJII·.~ tl'.1l:t o ])o~rct:l 11. w~q:J de {'j de Allrii dotRS:2. 

Attendondo ao qne l\Ie rer1ne•·ru o Engcnh ·iro .\.ngnsto En
gonio de Lemos, Hei por bem Approvar a transferen.,ia tji!C ao 
Cornmrnrb.dor Antonio Nunes Pires fez aqnclle peticionaria, 
por escriptura publica do 2 de Agosto proximo passnclo, dos 
direitos o obrigaçõo" r[lle lhe cabiam por virlltrle do D<:l'reto 
n. 848:1 tle i::i de Abril de 1882. 

Andre Augusto ele Padua Flenry, do 1\1nu Conselho, :\finistt•.J 
e Secr·etat·io de Estado dos Nngocios da Agricultura, Comrnercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e fuç.fl. cxceutar. 
Palacio do Rio do Janniro em 23 do Setembro drJ t'lR? Gio da 
IndrJpendenciet o do Imporia. ' 

Com a rubrica do Sua Ma!~·cstadrJ o llllJ1''rador. 

"lndl'é .Att!;ttsto de l'acltta Flew·y. 
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DECRETO N. 8688 - DE :lO DE SETEMBRO DE 1882 

Concedo privilegio a F•·anci;co Moria <f e Mello o Oliveira para extrahir o f co 
do frueto denominado Johanosia Príncipes. 

Atbndendo ao que Me r.1quereu Francisco Maria do Mello 
r] Oliveira, c d<J conforrnirlad•l com P <JU) dispõe o art. 74 do 
Decreto n. 828 de 29 •le Set0rnbro de 1851, e parecer dJ Con
selheiro Procurador da C;)ré>a, Sob·,rania e Fazenda Nacional, 
H()i por b'lm Conceder-lhe privilegio, J•Or 10 :onnos, para nx
trahir oleo d<l. amendna do f•·ucto deuorninado Jnhanosia Prín
cipe; Andá-nssü, in·licado na' molostias que exigem m•Jdi
caçiio purgativa. 

André Augusto d'l Padua Fleury, d:J M 1u Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Ne,~ocios da A,<!.Ticultura, 
Commercio e Obras Publieas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Paltcio do Rio do Janeiro em 30 de Sote nbro de 
1882, 61• d:t Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magostad·l o Imporador. 

André .~1ugttsto de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8610- 01': 3) DE SC:TE)IIJfiO Dll 1832 

ConeoJo privilegio a ,\ntiJ,ji,) Hfln\ para a rnac:Jin l de de..:;r:,1se·1r a·-roz, do 
.-.na i!l rcnt.:ãiJ. 

Attendendo ~o que l\!e re 1uereu Antonio Roux, e do con
formidade com o parecer do Conselheiro Pt•octnador da Cot·ô t, 
Soberania o Fazenda Nac·ional. Hei por bem Conc•'der-lhe 
privilegio, por 10 annos, para a nmchina do su~ invenção, 
destinada :t descase tr arroz, s0gundo a descripção o •ksenho 
fJUC depositou no ,\rchivo l'uulico, com a cl1usula de q11e sem 
o exame prévio da referida machina n~1o será ef!'ectivo o pri
vii<Jgio, cessando a patent·~ noR casos previstos no at•t. 10 
da L~i de 28 de Agosto de 1830. 

André Augusto do Parltla Flou:·y, do Meu Comelho, Mi
niEtro e Secretario d l Estado do~ Ne.jocios da Agricultura, 
Commercio o Obr·as Public:ts, assitn o tenh·t entendido e faça 
executar. Pahcio do Rio de Janeiro em 3') dJ Set,Jmbro do 
1882, 61• da Independencia c ,:o Imperio. 

CJm a rubrica de Sua l\lagaslade o Impc~ador. 

AndrJ Au_qust~ de Padua Fleury. 
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DECRETO N. 80\JO - ]))> :lO DE SETEMIITIO DE Hl82 

Concedo pe~ruissão a Joaquim Ho,lti~uc~ tio l\1orac; t:oyano 11a1·a lavr:tr 
rnincracs IJO Rio das Vo:has, da Pt·ovineia de Minas Gora os~ e autoriza-o 
a transferir a dita ooncc;são a Thomaz Duf11c; o outros. 

Att m,lcndo ao qu'' Me rr••tnerou Jo::quim HodriguoR de 
Moraes Goyano, Hei por bem Conce<lm·-lhe pm·miss:io para 
lavrar mineraes ll'> Rio das Velh~s, Lhi.l'rovincia de Minas Ge
raes, e Autorizai-o a transferir a mesm 1. crmccss:1o :• Thomaz 
Dull<'s, Ernesto Gome~ de Olivoir.L o .lnstino .Jost) !\c 1\br.e.lo, 
mediante as clausul:ts •tno e illl este baixam assign:ulas por 
André Augusto de Padua Fleury, do l\leu Conselho, Ministro 
e Secretario d~ Estado do.~ Negocios da "\grieultm·a, Com
mercio e Obras Publicas, que assi "o tenh·r entendido e frça 
executar. PaJaeio do l~io d: Janeiro e:n ~;o de ~etembro de 
188·3, 61• da Ind~pendoncia o do lmpr:rio. 

Com a rubrica do Sua 1\la:;estade o Imperador. 

Andrd "1UffUsto rle l'i!dua Fleury. 

Clnusulas a que se ref'et•e o rneci'elo n. 8690 
desta datn 

I 

Ficam concediths a Joaquim Rodrig-ues de Moraes noyano 
50 datas minem~s de 141.750 braças 'luad1·adas (67li.070 me
tros quadra·los) no IUo das Velhas, dn. Província Je l\linas Ge
raes. 

H 

O conce.-;sionario respeitará os direitos de tercr\Íro, e poderá 
proccdet• nos trabalhos da lavr[l. da mina, por si ou por meio 
de uma companhi 1 anonymn. organizad:1 dentro ou fora do 
Imperio. 

lii 

Fica marcado o pt"azo do 50 annos para o conccssionario 
aprrlveitar a referid:~. mina. 

Esto prazo c1me\a a correr da data deste decreto. 

IV 

O tlrreno minet·al, de que trata n. cbnsub i", r:.cr:i medido 
e dem>rcado dentro do prazo do d ms annos, contados dest1 
data, devendo o roncession~rio arr-'Eenlar a planta da medição 
e demarcação ao Pr, sidmte da província no mesmo prazo e 
obrigar-se a pagar as despPzas d11. verificação pm· Engenheiro 
nom "ado pelo mesmo Presidente. 
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v 

A approvação da mrJ.lição e dem~rcação do terreno mineral 
nã 1 dará direito ao concessionario á sua propriedade, em
quanto não provar perante o Ministr·o da Agricultura que 
empre!í.ou nos trabalhos da lavra quantia correspondente a 
10:<100:;;, por d:lta mineral. 

Si dentro do pr·azo <le cinco annos o concrJssionario não tiver 
emprn~ado a quantia correspondentrJ á totalidade de todo o mi
neral concedit!o, perdera tantas dat3s mineraes, quantas fo
rem as parcellas de 10:000$ que tiver deixa·lo <le empregar e o 
Governo as poderá conceder a outro. 

VI 

Na fórma do Decreto n. 3236 de 2i d.o Março dn 18ô4 c :nsi• 
domr-se-ha <'ffectivamente ~'mpregada para os fins da clansul t 
ant"lrio: a i111 portancia clas dospczas feitas corn: 

As ··xplor·açõ••s e tt•,d.Ja!ho~ prdiminarcs para o dcscoo;·imcnto 
I! J'Oconhr~cimonto da mina; 

Premio pago a() d ~sco:,ridor da mina; 
Medição c demarcação dos terrenos mineraes, Ieranta

mento da planta, e verificaç;To por pnr·tn do C.ovcmo; 
Preço do solo em <jUe estivor·,•m situadas as mina~; 
Acqui.,iç:lo, tr•:msportc o collocação de iustnuuentos, appare

lhos e machinisnws destinados i lavra; 
Transporte de Engenhoil"o '• empregados c tra\nlhadores 

da mina; 
A osta verba. súm•mte s0ra levado o preç.o da primeira pas

sagem. 
Obms executadas no intr•r.,sso de facilitar os trabalhos o 

o transporte dos productos da mina, casas de morada, ar
mazons, oflicinas o outros <>dificios iwli,pensaveis ; 

Ar·quisição dG nnimaes d·l tmcção, carros, cat•ro~as, b:tr
cos e <JUaes<JUer outros vehiculos apropria•los aos serl'iço; de 
que s' trata; 

Cust0 dus serviços executados com a e;:tracçiio do mineral o 
'1uacs<JU"r outras feitas !Jonrt firle, mt:cltisivament'l com a lavra, 
ficando entendido quo não seri incluida nesta conta a des
peza com plant:v;õos do cer·.~aes. 

VII 

A prova das hypotheses da clausula anterior será rccebi,!a 
bJna !irle ; mas, verificando->'' ter sido cmpr•cgado o artificio 
para illudir o Gov•H'nO, a concessão caducat·a ipso facto, c o 
concossionat·io n:1o terá direito a indemnü:ação, sendo-lhe só
mente perrnittido tirar d 1 mina os oujectos moveis e semoventes 
que lhe P''rtencercm. 
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VIII 

O concessionario fica obrigado : 
A snbmelt<'r á tlppt•ovaç:1o c!o 1\lini~lro da Agri .. nltnra a 

planta rios lrttbalhos da mi11a, qno adoplar. l·:sta planta deverá 
se.· lovautada por 1-:Hgenhoiro de Illinas ou· JlOI' pessoa reco
nhecid~m<mte habilit:uh n< st.•·s lrab.dhrm ; e, uma vez appro
va.da, não poderá ser alt•·r:.ula s m p•·nuissilo do lll<:suiO 1\li
Rislro; 

Ficn. entencli·lo qnc os tr·abalhos rle r:t\':t", poço~ nn g"le
rias n:1o porleri'io ser· feitns sob os r•diJicios; o a 1:) m<Jtrotl 
da circumf.Jrencia delles, nem B'Jb ''~ car,,inhos. ostr·:Hias e 
canaes publicos, e na distanei<t de 10 motr•1S d · Sll:IH margen1. 

r\. collocar· e consc<V.Il' n:1 dircrr:i:\o do •er·viço da la\'l':t En~·c
nheiro elo m:nas oa proliHsion.d do I'C<'<~llit cida nptid:l·•, enja 
nom~'aç:io s<>rá snbuleLLi<b ao illinist.ro da ,\gricnltnnt, Com
mercio e Obras Publicas, par[). ser· conlit•ma a; 

A suj··itar·-so o [1, ,.,,mprir as in lrn•·•:o•·s e re:!ularn•·nlos 
para a policia da< utinas cxic;t•·ntr s on qn ·forem "X[·"olidos; 

c\ ill<lcmnizat· o olatiillO e prcjuizos c:m..;aolos pdros l.,·ab:dhos 
<.h !alTa, proveniente rle enlp:t o·t inol servaueia do plano :I.J>
prov:cdo 1:olo l\Iinistro d11 Agricultura, Conuuorcio n I lill'a < l'11-

blic11s ; 
E~ta itrrlemnização consisti!'á na s•mnna :rrbitr~·h pelot1 

pcr·ito~ do n.!\'01'110, tHl Qtll b·aiJalhn~ ~~ ~el'Vi<.\'OS ncc·e~·.::l.l'il•r..; ]li\1'& 

ronw,·or· on retuedi:tl' o mal .,.I usado; e na ohriga<;ii<l ri· prover 
á snl>:>istoncia rios indivíduos •1ne se inutilis:Il'I'III para o trt
balho, o das familias dos que fali ·corem, om 'l"ll"S'J'l"l'das hy
pothes·•s acima mencionadas. 

A dar conveniente direcçiío :is agnas ompt'"'.!:tda~ n0' traba
lhos da mineração, Ú-< <[lle br·otat·ern do< 1 oços, g:dl)riaH o• 
córtoH, de modo r1uc n:1o fi JUCIH cstaguarlas nem l'''ejucli<JU"m 
a terceiro ; 

Si para ex·ccução desta clausula fór indi~pensaYel p·,,s,.r p la 
alheia, 'J conces·úonario procurará obler o consentimento do prG
priteario. Si lhe fór ne<.fado este consentimento, o roncos io
n:trio re•)uerer:i ao Presidente da província o neC"e-;sario s11ppri
mcnto, ohrigaudo-so a prr>star fiança idon"::t pelos prrojuizos, 
perdas e d:tmilOS quo ptderem se!' causadr s á proprierlaol·•. 

Ouvido o intm·ess~do, <[UO apresentará os mo ti r os dr' sua 
opposir;ão, o Pro•sidente da provincia concederá ou neg:n•á o 
suppl'irnento re<JU:~l·irlo. 

Conoccli<lo o s•1pprimento da licença, o concession~rio pt'"&
tlir<Í fian\a ou doJ·osilara em al~ntua das ostar;õr•s lis<'ac-; o& 
p1·ovincia a 'omm:~. <JHO fór m·hit.ra•h por "rbitt·os nonH•ados 
pelos interessados, sendo um pelo concessiona,·io c otllr·o polo 
po'Oprietario, os qua~'S ant<'s de romeçat·om os trab:rlhos :tccor
dat·ão em um terceiro p~ra dosemp:tlar dofinitiy:uucute entre 
ellrs. 

Si não ch(Jgarom a accúrdo 
apresentará um nome e a sorte 
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Tral<nrlo-so d·· len 'llllc' dCJ :\I nui.,ip:tlidados ou do propric
darh uaciollal ou J!I'Urin·~ial, dosign~u·iio, o a;·llitro o l'rc~idonto 
oh ro·'J>o.·l.ira Camara, o lu~pcc!.o: rh ThrJso•Iraria, ou o DinJctor 
da TIJesuuJ·aria Provincial. 

.\ rcmet.ler Hemoslralmonlo ~i Secretaria d' Estado elos Ne
goeios ch AgTicultura, Conune:·ciu o Obr:<s l'uulil'a~, por inter
m"dio do Eugenhoil'O fise ·!da miu<•l'nc:iio na Jll'•>viuci:t, ou da 
l'rcsid•JI!l'Ía. ndatorio <'i:·cw:~:;Lalleiado dos lral>cdhos fuilos o ow 
oxocuçiio, dcclar:IJ!I!o l! 'lu::utidad<J do lllÍII<Jl'<JI oxtrahi:lo c 
apurado, os p;•oc•,ssos owp.·rJ·~·;vios p·11·a a t']>UI'a<;ão, :.s ma.· 
chinas o npp:uclho.-< <'c.:islo!Jtr•s, ftll'<;a nJOtDr.t ,Jolles <'tllcn!acl.t 
em cavallos, combusth·cl ga·;to. e Jiu:dm•·Jll<' o !lllllWlU do .. ; Ll'll
hallta.Jorcs e dos Ji::ts de Lntimlho : 

J.lél!l deste rulaloz·io dr,V('l':i. pr·~slar Lodos os o~el:tl'<leÍI.zculo:' 
que lhe t:Jrom r•xigidos pelo I ;o\·e:·n'> ou por seus delegados. 

A rem::tt.er· :i.m•:suw Sc<:rot:u·ia amos~r>ts do q11:wsqnor ontl'os 
minera"s ditlereutcs dos da :-.tu col!cCs3iio o o.,: f,,s·;,•ÍH que foram 
encontrado: u<s O\e:J\·aç<:íc:;; 

A inouso''l'anc.i:t dosla daqsnl:l sorú J>UIÜcb ou com a dimi
nui<;il•J de uu1 al" cinc, anno' •lo p;·.,zo da <'onecss:"io, ou eolll 
"milita ,J .. 5:01H~ :1. 10:11011~. :• :t1·1Jitrio do .i\Iillislro dt A~ri
cnllur.t. ComlllCI'<J.io o Ol.>raô l'ui,Ji,.as. 

A ~ ag.tr a L'IXa llllilll:.!,]. f'Ítl('<J reis JIOI' bra<:a 1Jll:1dl':1da 
('lm,S!) do~ tcrl'4'1ln'3 llJinm·:IP~; !jllf' obti\1 {'1', (l o impn:3to d(~ 
2 •/o do rendilll<'llin li't"id•l d:t 1nin.•., na cnnfurmidade d' ::i 1'' 
,]o art. 2:: <ia I ,e i n. EJI>/ d•J :.ti "" S: le:nuru de il)l)/ : 

A permitlir ao Ew~·rmheiro Jise<d ou <JilHl<jUC!J' outro co;Ju;ui~
sa.rio do <iorut·uo. o in.QTt's.-:;,J u ts rniuas, u:1s oliieiuas o qu:tc . ..;
quer oat1·os Jogare.; <I· sc1·ri<:o d:t lllÍUOI'.I-<;i'"• l'l'C>'llando-lhe os 
l'sclal"ecimontos ,[:, <JH ·e ll'e•:nr.;mp:l!';t boa excen.;;1o d<ts or·.tnns 
do mesmo Gorct'n0. 

IX 

I 

Caduca cst:t c.,nçessC:o: 
Si não fo1rem colueç<tlo.o; o< tl·alnlh,)s JH'CJ>al':<torios p:>.rn. :1. 

mineração dent1·o do prazo de do'J-' ;~nuos tlc,,ois elo we.Jidos e 
demarcados os t•:rre:1os miHnr'""' <'Oilf'Cdido~; 

Por ab.ndono d<t mino; 
Con~idcrn.r-se-ltlt aiJ:In tonadn. :•. mina JH',JVando-;;e fJHO o con

cessiona,·io suspcndcn o.,; tt·:>.IJ lho.~ p·1:· nutis d·: :w di:1s, sem 
causa do força mnio:· . 
. 1'.1ra quo o couce2sÍrJJJ.'I!'io süj:t a<lmitti<lo a prora:· :orça 
maio:•, ó ilJfli;pens<J.vel 1]1!0 <'O l1111!1Ili,JlW immcrliatanwntn 
ao Pr<'sidento da provineia ou :co Eng"C1nhciro fis:•:J.l a suspcnsfl·• 
dos trabalhos rla l:tvra e as c:• usas <JUO n. tiyr•rcm dclcrmin:l'lo. 

Hecouhecicla ollldalmentc a força maioz·. ser·:i mal'c:~rlo pr.1zo 
razoa v e! pa~a rocom<!,~a,·cm os tr;tballws d t wine~açil:o. 

Na r •incidencia de infracçf'(() destas clausulas será impost:t 
pen:1 pecuniarh. 



U conce>sinnario não P"'hrá ti·.tnsferit· ''sta coucessilu som 
permiss:1o do noverno, c pot· sn~ mort' ou üll•mcia seus 
hercleir•os ou r :present:lntes não poderão gozat· de.<ta conc~'Ssão 
CIIH]Uanlo não h rem confirrn:"los w•lla p ·lo mesmo ( I,Jvet·no, 
que po:kt•:i nngal-!t ~i Of~ lllCRIIIOS hc;•,[ ÍI'OS 011 l'Cfll'<lSlllll!lllf.es 
não pr.Jvarem qu·: possuem :1-; facul.la,fcs nece,s:~t·ias p tra 
<·.nntintl:ll' os trnl.J::dho< d0 modo c01wenienh e proveitoso. 

Si a l: vm d t mina fót· etupr:JhenrJi,l:t por comp:lllhi·t. ano
nyma, HJCi<•,]arlc 011 emprew. organiza,h fc):·a dl) Impcrio, <lcv<'rá 
esta t·~l' no Br<~zil represrmtant[) com pl•nos J•oclet·e·< pa1·a •·e
p!·cscnt.al-a ae.liv?" c passiv:nnnntc em J :i;:"· fie:~nclo cl··s<lo j:i 
cal:\belecido que as q'testõcs entre elLt c o no1·erno lutporbl 
H01'iio rl<Jcididas por :whitr.u:~ent.'l, e ns f['l" so ,u<cihrom cmtre 
rll:t e os pnrticularcs scriio dis~11tirb~; c julg-nchs definitiv:~
mcntc nos Tribnnacs !Jr:1zil ·it·,:·< c ele' onf·n·utichdr• <'<><ti a L·:,·is-
hçiio do Imperio. · 

O nrbitmmento fa1·-sc-ha <h RC'~nintn. fci:·nu: ~:1.1h uma da~ 
partos intet·es~adns, si não eon':ord:~r no mcsm<J .Juiz, nomeará 
"cu arbitro, e ns do•1s, antes d(] conhecet· da questão suhmottid:• 
a :<cn jlllg:mwnto, eoJH'm'rlat·iio em um ConsolhoiJ'O de EsL'l.d" 
par>t cloc.idir d >finitivamento, no c:v<o <lC' empate. Si llOU\'Cl' 

des:J.ccórdo acerca do Conselheiro d' E-<t:tdo que dcv •rá desem
pnta.r, cada um dJ~ arl.Jitm~, apresentará o nome de um d·•stes 
altos f,.mreionn:·ios, ,, a sorte clecidir::í. 

XI 

1\ infr<tcção rl1 qnal<Jner desf~q !'htnsnbs, pn1·a a qnnl nã•l haj" 
comminada pena esp0ci:tl, "''l':i punida com a mnlta de :!OlJ:~ 
a 2:0:J0$'100. 

Palacio do Rio de .Janeiro em :10 de 8ctem1Jr:J do 1882.
.1n,lre' Â!!(Jt<st:; d,; l'arlHn Plew·y. 

f·~'·\ f.'.:!·· cF\:.F\!F\:f' 

DECRETO N. 8G91 -DE 30 DE 'ETEMBRO DE 1882 

· Attcn,Jondo ao quo M'l rn:1ueron a Companhia do Quoimarb. 
devidamente representada, e do conformidade f'Om a Minh:t 
Imm')ditta Il0solução de Q do corrente m :z, tomada sobre 
parecer da Secção do' Negocias do Imperio do Conselho dll 
Estado exarado em Consulta de 10 d J Agosto proximo findo, 
Hei por b~m Approvar a ref>rma do seus estatutos. 
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1\ndró Augusto rio P:11lua Fleury, <lo Meu Cr nselho, .l\fi
nistro e Ser-re1~1·io do Est:rdo rln.' Ne;:orios da Ag1·icultura, 
Couuuercio e Out~s l'uuliC'.~s. as;;im o tenha entendido e 
L'lÇfl executar. l'alac'o do Rio rio .Janoir·o em 30 rle Setomuro 
de 1882, 51° da lndopcndoncia o do lmperio. 

Com a rulwica do Sna Ma~·est:tdo o Imporarlor . 

.~1ndrr:! "lugusto r(e l'adua Flcw·y. 

Ref"orutn a quo ~e ref'ere u l:leereto 
n. SOH.l desta data 

Art. 3. 0 O capital da comp:whia fie a elevado a 1.600:000$000. 

li 

No art. 3~, onde se lê- "Jis por cento- !ri ia-se- novo por 
cento. (Seguom-'o ~s as.ignalrll'.rs.) 

DECRETO N. 85Ul .\- r•J: :l'i 1>r: ''ETDruno DE: 1882 

.Aitrra a l;tl1rlla das/'onlmi;sli(•..- tiL'\id:J..: ;tll~\cnrrdoro.; d:l pr;~~: l CtHIJIIll'lrial 

tio Hí.) clt• .Jandr u. 

Attondendo ao qno rep:·esont•)tt :r Jnnt:t dos Cort·otorcs da 
praça do Rio do Jmwiro, c o Centi·o rb Lavoum o Comtno1 cio, 
e Tendo ouvido a .Junta Cotmuet·l'.i:tl rh c:1pital do Imporio, 
Ilr•i por bem Decr·etar o se,,·11into : 

Art. f.o As comruissões d"virlns ao' Cnrtetorr·s rla pr:u~a rlo 
commercio rlo Rio rle Janeim lir':t!lr s~ndo: do rt11inlwnto' réis, 
tanto do cornprnr!or romo rio nmrlerl•ll", r1n:tnto a cada. uma 
acç:io ou til.ulos rle B:IIJCO' o cnnq> ·nhi.r'; rlc Ires rleuscis avos 
por e ·nlo solll'o o v:1lor· rias ldr·:rs, a. e;rr~·n do ;;:rer·nrlor ou 
vewlodor, qrwnto :i>< Ietr·as rle cnmbio : o do rlorrs rtrtint"s por 
cento, pagós r··p:rrtidntuonto JH•Io r·ourpt·arlur o v•·ndr)dor, (j'l<tnto 
ao café. 

Art. 2.° Fira nost.a p:tt·lo altt:·arl:t a t:rbclla ']Un baixou com 
o Decrr•to n. R:Ji\1 do 10 do .Jrmlw ullirno. 

Joã·• Ferreira de 1\Iorrra. do :\leu C"tHollw. 1\Jini: tro o 
Secrr~trrio de Estad•.) rhs :'ícgrwios d.t .Jnstir:n, assi,, o tenha 
entendido o faç:t e\ecnt:u•. Pal:rcio rl' Hio de .Jnneiro 'm :10 
do Setembro d 1 188:?, ül 0 da lnrlr•pcnrleneia o do !lllp ·r·io. 

Com a rubrica de Sua .\Ing••starlo o llllporarlor. 

Jo:7o Ferreira de Jlo;•ra. 
d'•J'JJ' d' f\:F·or· 
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DECRETO N. 8G!l2 - DE 4 DE OUTUIIHO DE 1S82 

Proroganovamcnlo a aetual sossãn tb.\s.·~cmldé,l Ger:tl Le·iilat'va. attí ao 
tlia 2í) Uo COI'I'OIItc mez. 

l111i por bem Prorngar novamente a at~lnal Sm;siío tla A>sem
bléa Geral Leg-islativa att\ ao dia 20 do corrente 111\'Z. 

Pedro Le~o Vello,:o, do ~len C•mselho, Senador do rmperio, 
Ministro e Secretario de gstndu do,; Neg-ocíos do [lltperio, 
assim o tenha entendido o fat~a PXCcular. Palneio do 1\io lle 
Janeiro em~ tle outubro de 188::!, lil 0 da lndependeneia e do 
lmperio. 

Com a rubrica de Sna lll:lg<'sl:'lllo o Imporatlor. 

l'edro Lc•!o Vclloso. 

DECRETO N. 8C.ü3 - Dg 4 DE ouTunno DE 1882 

Exlinguo a 2l vara eivol da e:tpital tla Prodnria tio f;oyaz o p1·oddoncia sobro 
as ICS! 10ctira., fane~·.Gc~. 

Hei por bem, p1ra ex••cnção elo art. 3° paragrapho unico 
n. 1 da Lei n. 2792 de 20 de Otlt•tbt·o •le 1877, Decretar o 
seguinte: 

Artigo unico. Fica oxtinct t a 2a vara civel da capital da 
Provin~.ia de Goyaz, croada por Dr}cr.•to n. 5857 dn 30 rle .Ja
neiro d 1 1875, pas;an lo a~ re~pectivas func•;ões :t ser e:s:•,r
cirlas pelo Juiz de Dir•>ito d • outra vat•a civel, a •pml [l''rd ·rá. 
a dosignaçfío de 1a, r"Yogado nesta p:1rto o Dc··rDto n. 6206 
de 3 de Junho de 1876. 

J,Jflo F'crrni:·a rle Mout·a, do Mou Conselho, :\finistl'O e S··cro
tario do Esta<! 1 d.1s Ncgocios da Justiça, assim o tenha onton
tl.ido o faça e.,;ocntar. Pn.lacio do Rio de .Janeiro em 4 do Ou
tubro de 1882, 61° da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Mag.;stado o Imperador. 

João Ferre ir($ de ili oura. 
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DECRETO N. Sü~i- DF: 4 nE OJJTUBilo m~ 1882 

~tC':ltl\'<1 a r.llJICCSSãil feit.L .l .\lanoeJ I;:Jil(':JirO\ da J{Q'):l para fa.VJ':ll· (eri'O 
c oulrn.ll winc:aos 11:1 1'rovilltÍ.L do ~aut:L C;ll.haJina . 

. \ttend·'tHlo ao '[UO l\Ie rc [l!Cl'en M:uwel Gonçalves da Rosa, 
!lei pnJ" IJem ltenovat· a conces <.lo feih pelo Decr<'lo n. G626 
de 4 de .Julho de 1877, para lavrar jazida~ ue ferro c outJ·os 
minom.os na comarca de No~sa s.~nhrJJ'a rla Graça, n~. Pt·ovincia 
ue Santa Cathat·ina, mediante a; clausnlas quo baixaram COIII 

o referido decreto. 
André Au•;nsto de· Padua Flem-y, •lo Meu Conselho. Mi

nistro e Secretario de Estado rlos Negocios da A~-ricultnr.1, 
Commercio e Obras Publicas, as.~im o tenha entendid•) e fa\a 
exccutur. Palacio do Rio de Jaueir·o em 4 de OuL;!Jro dl) 1~R2, 
6fo da Indepenuencia e do lmpo1·io. 

Com a rubrica de Sua 1\Iageshl' o Imperador. 

André A'•yusto de Parfua Fleury. 

DECRETO N. 86'.!5 - DJI 7 DE OUTUBRO !JE 1882 

Approva, com altoraçiics, o;; o:;t:dntns tla t:ompanhia f~oral das t_\:;lt'allas 
tlc forro do norlo da Prorir~da. do lHo cio .Janoirn, o autoriz:1·a a fune
eionar. 

Altendendo ao 'lun Mn re'l.uoreu a Companhia Coral do 
estradas de ferro do norte 1b l'rovincin. rlo Hio de hnrüro, 
devidamente repres~ntada, <) t:onformantlo-me por Miuha Im
med:ata Resolução de 23 ,[o mez p;·oximo passado com o pa
recer d,t Secção dos N••..:·ocios do lmperio do Conselho drJ 
Estad0 eJtarado em Consulta do 11 •lo dito me?., Hei por bem 
App;·ovar os estatutos <l:t HJesma comp:lnhia, e A utorizal-a a 
funccionar, r:om a declar·ação rio não iwportar eeto nct > t·e:o
nhecirnento '' approv~ção, por po1·tc d., Govol'llo Tmpnrial, <lo 
f{Ual•tuer clausula do contrato rnoneion;ulo no art. f·> dos mes
mo.~ estatutos, 'JliO possa ser o'l'en,iva dos direitos e interes
ses geraes, os quaes ficam todos res:>lvados, o l'xpressn.mente 
os que dizem respeito á pr~jectúh ligação da estrada <ln 
ferro de Cantagallo á da Leopoldina, visto ser de privativa 
competencia do Governo Imperial " coneessiío de estradas rle 
ferro interprovinciaes; e com ac< "Iterações 'iUO <'Om o·,te 
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baix·tu, assignadas por André ,\_ngusto de Padua Flcury, do 
Meu Con •olho, Ministro o Secretario (h Estarlo dos Negocias 
da Agricultura, Cornmercio c Obras Publicas, que ns~im o 
tenha entendido o faça r·xccutar. Palvci:> do H.io do .Janeiro 
em 7 de Ontubro d•J 1882, l.il0 da Indcpondoncia o do lm
p~rio. 

Com a rnbi"ic:·. do Sna l\bg·ostado o lill!JC'ntrlor. 

Alte••:u;t>es dos estnbJl;ocs da CCnn-.panhia .:.-eral 
das estradas de f'er•·o do not•t<• da Pt·,~vhu~ia 
t!o Il.in de ..:Jnnch•o 

1 

O art. 2o lica substituído pelo ~egainto: 

Logo que estes estatutos forem approv.Hlos pelo Gov0rno 
Imperial, inaugu~·ar-se-ha a companhia, cuja séde serã na ca
pital dJ Imperio, salvo à n.ssemblq.t genl dos accioniotas o 
direito de desi:,nar, com approvaçào do mesmo Governo, 
outro lo;jat· dentro ou fóm th Im,.crio qu:mdo os intet•esse~ 
socia. s o exigirun. 

A <'omp:1nhh durar:\ eillfFTanl.'l vi:~·orar o contrato cde
br!lrlo com a Administração th Província do Rio ele Janeiro. 

ll 

O :irt. 4o fica assim redigido 
O C:\pitnl da companhia sed de 5.00[1:000$, dividid'l em 

25.000 acções cle 200$ ca~h nm:t, as qu:J.cs serão nominativas 
e cmittidas em duas ~cries : a ia, de 15.000 acçõo;, j.\ sub
scripta. devendo ser realizado intcgl·alwent'J scn valor logo 
depois da approvação d~st·;s estatutos; a 2a, tlc 10.000 ac
ções, •tu o se:·ão emittidas qu mdo a diroctoi'Ía jul';ar conve-
niente. · 

Na distribuição das :.tcções desta jsegunc!a scric tcr:io prc
feren~ia O'< accionista< da primei 

1
n, íicmdo :i. apreciação 

da dir0cb1·ia o v" lo;· o a rpnc:t clnsf .~lnm rd'ls, enrnl n.nt<> qnc 
entro r·llts medeie sempre o prazo } 1 15 dias pelo menos. 

A colllp:•nhia poderá por m~io d ,~_bt·ignçõeJ de prefe1•encia 
(dcbcntu; cs), cmittidas so'•re sua excl11siva re•p"~nsabilidade 
e sem onus algnm para n Est.:Hlo ou [•ara a pt·ovincia, con
trahir •lentr:> ou fórr, do lmJHll"io ató quantia ([tiO não exceda 
à totalidade do capital social, emprestimos g:wantido,; pelo 
contrato e privilegios da companhia, hem como pelo matrrial 
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e rt>nda das estradas quo lhe pertencerem, sendo taes 
emprestilllos autorizados, na proporção que convier, por 
assembléa geral em que se achem representados dous terços. 
pelo mJnos das acções ernittidas. 

ParJ. ~rapho unico. A falta da entrada de qualquer pres
tação do capital subscripto sujeitará o accionista, além da 
111tisft ,ão della, á multa mensal de 5 °/0 de sua importancia 
eu á p~na de commisso, a arbitrio da directoria, e o que pro
iuzir ::t multa ou o co=isso será creditado ao fundo de reserva. 

III 

O art. 5• será redigido da seguinte fórma : 
Os accionistas são responsaveis pelo valor das acções que lhes 

forem distribuída i. A transfr,rencia das acções effectuar-se-ha 
por termo lavrado em livro especial. 

IV 

O art. 11 fica substituído pelo seguinte : 
A convocação, tanto para as reuniões ordinarias, como para 

as extraordinarias, far-se-ha por annuncios publicados nas ga
aetas diarias da séde da companhia, com oito dias de antece
dencia pelo menos. 

E no caso d.e havf'r sido r•~querid:t pelo~ accionistas, como 
pm·mitto o artígo pr.~ce lente, deved etl'ectuar-se dentro de 
eito dias contados da data da entrega do requerimento, 
para reunir-se a assembléa om prazo não excedente a 50 dias ; 
e, si a direc~oria nr1o o fizer, poderão os accionistas convocar 
a assemiJlea para qualquer dia, comprehendido dentro do 
:aesmo prazo, guardado o minimo interstício fi:s:ado entre a 
convocação e a reunião. 

v 

O art. 13 fica assim redigido 
As as,ernbléas ger1es SP.rão presididas por accionista eleito 

•a occasião por e~crutinio secreto ou acclamação, o qual es
aolherá dous secretarias para compor a mesa da assemblea, da 
IJ.Ual não poderão fazer parte os membros da arlministraçãa e 
es empregados da companhia. 

VI 

Ao § 4• do art. 18 acrescente-se- Submettendo a reforma á 
approvação do Governo. 

VII 

Ao final da § 5• do art. 29 acrescente-se- Ficando sempre 
llependente de expressa approvação da assembléa geral em 
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sua primeira reunião, as creações de empregos de qualquer 
natureza, e a fi:s:ctção de vencimentos, si não houver precedido 
autorização da mesma assembléa. 

Vlll 

O§ 14 do mesmo art. 29 fica substituido pelo seguinte : 
Prover a bem dos interesses da companhia, nos casos urgen

tes e não previsto<, de accôrdo com o conselho fiscal, dando 
conta do que fizer á assembléa geral em sua primeira. reunião 
ou convocando extraordinariamente a. mesma assembléa, con
forme a importancia e a urgencia do caso. 

IX 

Substitua-se a ultima part!l do primeirll período do art. 34 
pelo seguinte : 

O fundo de reserva é destiRado exclusivamente para fazer 
face ás perdas do capital social, ou para substituil-o. 

X 

O art. 36 fica alterado pela seguinte fórma: 
A directoria é aut·wizada a dar execução ao determinado no 

art. i o, pagando ao concessionario incorpora:lor desta com
panhia, em moeda correnle, t 'das as deiipezas elfectoadas para 
a incorporação e inauguração da companhia, as quaes, in
cluída a importancia da caução, não excederão d~ 370:000$, e 
emittindo titulo3 de fundação c renda como remuneração da 
transfertmcia do seu contrato, direitos e privilegies s·~m outro 
valor além do determinado nos arts. 35 o 37 destos estatutos. 

XI 

Os §§ 1°, 2°, 3°, 4o, 5° e 6° do art. 37 serão :;;ubstituidos 
pelos seguintes : 

i. 0 Os titules emittidos só terão direito á participação 
especial d) 50 °/o dos lu~ros li 1uidos que, depois de deduzida 
a somma necessaria para abonar o juro de 7 o/o sobre o 
capital realizado pelos accionistas, houverem de s ·r divididos 
em partes iguaes, na fórma do art. 35, entre os mesmos ac
cionistas e o concessionario incorporador da companhia. 

2. o Que para o elfeito desta divisão dos lucros liquides exce
dentes ao dividendo de 7 °/o, nunca se considerará o c:.pital da 
companhia superior a 5.000:000$, quaL1uer qu1 seja o nu
mero de acções, Am que esse capital po.~sa ser, no futuro, subdi
vidido ou augmentado. 

3. o Que depoh d~ emittidos os títulos para ;·emuneração ao 
concessionario incorporador da companhia, não pod~rá ser 
augmentada essa remuneração, qual<Iuer qu3 seja o augmento 
do capital da companhia. 
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-L• Que o possuído!' ou possuidores desses tÜulos te!'ão di
reito de assistit· as asacmbléas gel'aes, podendo discuti!', mas 
n:lo votar. 

5. o Quo ta 3S tituloa se!',lo nominativos e poderão ser transfe
l'idos livrJmonte, como as acçÕ')S, por termo lavrado em livro 
esp3cial. 

6." Quo no caso de alienação ou encampação das estt·adas o 
producto da venda, uma v:)z deduzido o capital dos accionistas 
'JUél houver sido effectivamente empregado na cmpreza, e pagas 
as dividas desta, sel'á dividido em pal'tes iguaes entro oa mes
mos accionistas e o possuído:· ou possuidores dos títulos d~ fun
daç1o e !'onda. 

XII 

No capit\llo 7° ac!'.~sceate-se o srguinte artig-o, que passa a ser 
o 3U, fazendo-se a conveniente alteração na numeração dos 
que se seguirem: 

Nenhuma da9 disposições de ;tos estatutos poderá, na su·t ap
plicaç:io, ser entendida ou executada de modo que altere ou 
cont1·ario qua],luer das clausulas do contrato ccl()brado com a 
l'rosid,mch d.t Provincia do Hio de Janeiro, salvo os dil'eitos 
t) interesses g-eraes do E:st:vlo. 

Palacio do Rio de Janeiro em 7 d•1 Outubro de :1882.- ..-indrd 
Att,qusto de Prultta F'leury. 

Bstatutos da Companhia Gm·al das estra1lns de 
feero do norte 1la P1·oriuria do Uio de Janeiro 

CAPITULO I 

DA CO~IP.tC<HLt E SU.\ OllG.\NIZAÇÃO 

At·t. La Fica estabelncida uma companhia ou sociedade 
anonyma qu·1 se 1lenowinará.- Compannia Geral das estradas 
de f1;rro do nol'lo d't Provincia do Rio d~ Janeiro- a qual tem 
por fim executar o contrato celebrado a 5 do A~·o~to uc 1882, 
onLre o ci ladão Manoel üo:nes do Oliveira e a ad-ninistração 
da P!'ovincia do Rio de .Janeiro, de accórdo com o Docrllto Le
:;·islativo Provincial n. 2GI:.l do 17 do Janeiro de :ll'l82, para 
a cornp1·a da est1•ada dil ferro .:e C mtag-allo e !'amai do Rio 
Bonito, e p-Jra a construcção de seus prolongamr.ntos e !'amaes. 

Para esse fim a companhia. por accôrdo com o concessionario 
incorporJdoJ·, toma a Ri o !"ofurido contrato com todas as suas 
clausulas, direitos, favor·es, onus e obrigações, ficando, porém, 
sómente perfeito e obl'igatorio o accôrdo ent!'J as pa!'tes, 
quando as indemnizações estipuladas estiverem satisfeitas ou 
garantidas. 
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Art. 2. 0 A companhia s:J installará logo que o;; seus esta
tutos sejam appr-ovados pelo Gover-no Imperial, terá a sua sédc 
nesta capital ou fóra do lmpr)rio, e durará por todo o tempo 
da vigetFia do contrato cclc\iratlo com a admini,;tra\iiO da 
Província do Rio do Janeiro. 

Art. 3. 0 Em qualquer ópcca a companhia considor;tr--sc-ha 
dissolvida e entrará em liquidação, dados os ca:;os prwistos 
pelo Decreto n. 271ide iU<lo !lt!zembro do 1860. 

O modo pratico da liquidação ser:i. determinado pcb as
sembléa geral ad hoc convoca la, observadas as diaposiçõ:•s 
do Codigo Commercial. 

CAPITULO li 

DO CAI'IT.U, SOCIAL 

Art. 4. 0 O capibl da companhia serú de 5.000:000$, dividido 
em 25.000 acções do 200.~ cada uma, as quaes serão nowina
tivas e rmittidas em duas s9ries, S'Jndo a f a de 15.000, sub
scripta desde já, realizando-se o seu valor integralmente, logo 
que sejam approvados estfJB estatutos ; a 2" serio d:' 10.000 
acções será cmittida logo que a dir:•ctol'Ía o julgu·J con
veniente. 

Na distribuição das acçÕ:'s desta 2" seri<J terão prefet•encia 
os accionistas d:;~s da 1 a, ficando o valor das chamada•J e a 
época á apt·eciação da dir0ctoria. 

A companhia poderá, por emis--ão no paiz ou no "B!rang-eiro, 
de obrigações de preferencia (rll'bentures), c:~atrahi.· empt·es
timos ato á quantia de 15.000:000$, na proporção que convier, 
garantido~ pelo contrato o privilegies da companhia, bem ('o mo 
pelo material e rend:1 das estradas que lhe pertencer::m. 

Pat'.tgrapho unico. A falta <lo entrada de c1ualquer pre
stação de capital sujeitar?t os accionistas,além da satisfação della, 
mais :i multa meus tl do 5 "/o da su;t. import:mcia ou :\ pnna <lo 
commisso, a arbítrio d:t directori '• e o que pt•ocluzir a mulbt. ou 
o commisso será ct•editado ao fundo deres 'rva. 

Art. f).o Os accionistas são unica.uente responsaveis; pelo 
valor d0 suas acçõ s. 

As acções set·ão nominati\•aq o a S't:t. tt·amferencia se ope1·ará 
por termo lavrado em livro especial. 

Art. G. 0 Por falleeiment J de qualquer ac:·ionista passar1i 
para seus herJeiros não só o direito ás respectivaq acçõns e 
seus dividendos, como tamb·Jm o de tomarem parte nas dr•libe
rações da assembléa geral, si tiverem para isso o ()Xigide 
numero d • acçõe~, comtanto que, sendo mais do um henleiro, 
só se façam repres.)ntar pot• uma só pessoa. 

Art. 7. 0 Qualquer pessoa nacional ou estrangeira, ou asso
ciação, poderá ser accionist1, sendo exercido o direito de l'L'pre
sentação pela seguinte fórma: 

f. o A'l firmas sociaes, por um dos ~ocios; 
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2.• As mulheres casadas, por seus maridos ; 
3. 0 As viuvas o solteims. por procurador ; 
4. 0 Os menores e interdictos, por seus pais, tutores ou 

curadores; 
5.0 Os acervos pro indiviso, pelos respoctivos inveata

riantes; 
6. 0 As sociedarles ou corporaçõc'S, por um director, gerente 

ou proposto. 

CAPITULO III 

DA ASSEMDLÉ.\ GERAL 

Art. 8. o A assembléa geral dos accionistas ser;\. composta 
dos possuidores de acçõ3s que se achem averbadas no registro 
da companhia 60 dias, pelo menos, aRtes da data da sua 
reunião. 

Art. 9.• A assembléa geral pod~rá deliberar achando-se 
presentes accionist·1s que repro;eutem, pelo menos, um quarto 
do capital r~alizado. Si, porem, não rounir-se esso numero, 
far-se-lm nova con vncaç:1o pol:t impro nsa, com o prazo de oi to 
dias, dolil.•erando-s'l então eorn o numot•o de accionistas pre
sentes, sendo obrigatorias pat•a os ausentes qna!Jsquer deli
berações que nes>a occ tsião forem adaptadas, s tlv.> os c·tsos de 
reforma de estatutos, rli~solução d:t companhia, alienação das 
est1·adas, para os qu 1es sBrá necessllria a rouuião do accio
nistas que representem dous terços das acçõJs emittidas. 

Art. 10. A assembloa geral reunir·s ~-ha ordinariamente no 
mez de Março de cada anno p·1ra tomar conhecimento do rela
torio da directoria, parecer da commissão fiscal, e reunir-se-ha 
extraordinariamr1nte quando seja convocad t pela dit·ectoria. 
ou a t•equerirnento de accionista~ que representem, pell) menos, 
um decimo do capital realizado. 

Nas re·miõ~s extraordinarias mio se poJ,~rá trat'tr de as
sumplo alheio_ao fim da cmvof'ação. 

Art. H. A convoc1ção, tant, p:wa as reuniões ordinarias, 
corno par,t as extr:tord inarias, set·:í. feita por "nnuncios publi
cados nos jorn:~es diarios da capital d·) lrnp.Jrio com oito dias 
de antecipação. 

Art. 12. O accionista que não pu ler comparecer ás as
sembléas da companhia poderá faz ~r-se repre3entar por pro
curador, comtanto que est~ seja acciouista, salvos os casos 
previstos no art. 7• e o de eleição da directoria e commissão 
fiscal, para o que não se adrnittern votos por procuraç:io. 

Art. 13. As ass'lrnbléas geraes serão pre;ididas por um ac
cionista ehito na occasião po~ escrutínio ou por acclamação, 
o qual escolherá dous secret-.lrios para comporem a mesa da 
assembléa. 
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Art. 14. Em regra, sempre que não se tratar de eleição de 
directores e membros da commissão fiscal, da reforma ou mo
dificação dos estatutos, ou alienação das estradas, as votações 
serão feitas 71er capita : comludo ~·"·á ella feita pelo numero 
de acções sempre que assim o re<]ncira qualquer accionista. 

'Art. 15. Os votos serão contados n·t razão de um por cada 
grupo completo de dez acçõos, mas nenhum accionista terá 
direito a wais do 20 votos, qualquer que sej 1 o nulltero d·J 
acções que rept·esentc 1 o r si e "o mo procur.tchH· de o•It•·o. 

Art. 16. Todas as resoluçõ••s da assembléa geral serão 
adoptadas por maioria relativa de votos dos accionistas pre
sente~, ou das acções que ell. ·s r<>pres•mtarem, nos tet•mos do 
art. 12. 

Art. 17. Todos os accioni~tas po<lom fazer part'l !la as
sembléa geral, quer possuam as suas acçuns livr••s o des
ern:,araçadas, quer as tenham caucionado ou dado em penhor 
mercantil. 

Art. 18. Compete á ."s~embléa g-eral : 
§ 1. 0 Resolver acet·ca do tod,,s os negocio; qn•l não estiverem 

expressamente commottidos á dircctJria. 
§ 2. o Ele~·er a directoria e a commissão fiscal nas cipocas 

marcadas nPstes estatutos. 
§ :l. o lJelil.)Qr"r sobre o rolatorio o contas da directoria e 

parece•· da. commissão fiscal. 
§ 4. 0 Rcf"rmar os prcsl'ntos o~tatutcs aehando-~e constituída 

nos Lermos do art. 9° 
§ 5. 0 Deliberar sobre a dissoluçiio ou prorogaçi'io da com

panhia e emprostimos com emissão de titulas de prelação 
(debentures). 

§ 6. o Delib~rar sobre qualguer proposta iniciada pela dire
ctoria ou por qualquer accionista. 

CAPITULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 19. A companhia será dil'igida por uma directoria 
composta de tres accionislas eleitos pela a-sembloa g •ral 
de Lros om tres annos, qnr) não podr•rão <'ntrar em exercício 
sem que possuam, pelo monos, 100 acr;õos cada urn. 

Art. 20. A elei :ão da directoria será feita por escrutínio 
secreto o maiot•ia relativa rlo votos, contr•n lo a~ ccdul•s a 
declaração oxterior dos votos quo o acci·mi-ta possuir o deci
dindo a sorte 110 ca,,o do empale. 

Art. 21. Ernqnnnto Cxf'rccr o c~t•·go de dircclot•, o ar.cionista 
não rorlerá dispor das 10') acções •tue de•m pc,ssuit· ato que 
sejam approvadns as contas tia sua rospectiv.t gostr1o. 

ArL 22. Os membro' da directori t pod •rão ser reol·•ito•, e, 
quando não o soj 1m, servirão até quo a nova directori t E e 
apresente para tomar posse. 
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Art. 23. N;io podar;Í se:> ahitJ para o cat·g·o de director o 
accionis~a : 

;:i i.o Quo fór empregado da companhia. 
~ 2. 0 Que tiver contrato de forn"cituento por tnmpo 

ajustado. 
· § 3. 0 Que f,)t· empreiteiro de obras da companhia. 

§ 4.o Q •e estiv:r impndirlo de n0gociat•, segundo as disposi
•;ues do Codigo Commereial. 

Art. 2L Não podarão exerrct· conjunctamantc o cargo de 
rlit·ectflt' : 

1.o Pai e filho. 
2.o So::;ro e genro. 
:J.o Ir.uãos o cunhados dur.mt:• o cunhadi0. 
4. 0 Parentes p::lr consanguinidarle até a0 2o gr:ío. 
G. o Os •·:o cios rh uma m:;sma finna. 
Art. 2'l. A falta do qual;uo· Jit·ector set·;í supprirla pot· 

CHCcJlha dos domais dircclor.:'; d',•utrc os ac'!ioni;tas •1ue o pos-
~:tlll SCI'. 

Art. 2ô. Os dit·ectorc; design:uão cntt•c si um prcsirbnte, 
um s 'crotat·io o n m thcsom•oiro. < stabeleccnclo suas respectivas 
funcçõas. 

Art. 27. A <lir•Jcloria.. r"prc•<rnt:ula ptJlo seu presidenl", po
derú dem:tndar e ser Jernan·lar!<1. e constituir ]'!'Ocurador qu'l a 
r:~· presente c:n .Juizo ou fó:.1 rl"ll!'. 

Art. 2d. Cad:t membro rl:t di•·a ·l:JJ'Í'l pcrceber:i romo lwno
rario 1n·o labore :1. quantia d0 G: OO!J~ annu.'\es. 

Art. 29. A' dircctorirr compete: 
~ f.o Pron1oYer, por todJ 1 ns Jll·:ios ao s:Jn alc:tlL'C, a pro,~·

JiOridade da comp:tuhia. 
§ 2.o Administt'Jl' to·los o;; setts nogocios, celolH·ar contm

tos, df'ectuar :1 compra de tu lo qnnn t() Jür neco;,sario, o rapro
aental-<t perante o Governo, em Juizo ou fóra <lelle, para o quo 
lhe são concedidos plenos po·Jare·,, nos qnacs ficam sem res•lrva 
alguma Comprehondidos todo;, inclusivo o; de procurador em 
causa propria. 

§ 3.o Fixar a (poc::t das antt·aias qurl os acciouistas tiverem 
de r ·alizar. 

§ 4. 0 Nomear um gerente de sua C()llfiança <Jne tom r; a seu 
c:1rg J a direcção geral rh emp:·ew e c,;.odionte do scrvic;o 
diario, fixitndo a retrilmi\ão dos seus sorriços. 

§ 5. ° Fixar o numero, categoria, f•mcç.ões e ordenados dos 
empregados, nomeai-os, suspendel-os, multai-os e demittil-os. 

§ 6. 0 Org:mizar os b:-tlan~o'. corlt·'s e r~lato,·ios CJUO te
nham de s~r aprcsan~[l.rlos á assC'mbléa geral. 

§ 7. 0 Effectuar o pagamento de torbs as contas e rece
ber as subvenções ou garantias do juros a quaosquet• ontros 
]>agamentos devidos {, e:npn·m. 

§ 8. • Organizar as rno"Jmorias, dado> estati.~ticoJ, tabellas, 
tarifas e trabalhos technicos que tcnlnm de ;;or apresentados ao 
Governo Geral ou ao Provinctal. 
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§ 9. 0 Rmittit• os titulas de obrigação de que trata o art. 4", 
e bem assim os titulo.'l de fundação e renda de que tr;\tn.m os 
n.rts. 30 e 37 c seus paragraphos. 

§ 10. Distribuir os dividendos c recolher a um Banco acre
ditado as sommas cobradas que 11ão livcr.~m imtnr~diata ap
plicação. 

§ 11. Convocar a assembléa geral, ordinaria c 0Xtraordina
riamente, prestando-lhe. bem como' 't ··ommiRsão fiscal. todos 
os esclarecimentos necessarios, fr:1nr1ueando a esla loda" cs
cripturação. 

§ 12. Fechar as conh:; no fim de cada semostt·c e fazer " 
dividendo dos lucros líquidos que couberem ao3 accionisl:1s. 

§ 13. Tomar ''m commum c pCJr maioria de votos ~s d<'libera· 
ções necosoarias :10 bom andamento <los ncg-ociuH da compa
nhi 1, lavrando actas das suas reuniões <'m lil'l'o ""reci:d. 

§ 14. Pt·over o bom da comp:mhin. em todos os casos m·gen
te J e não proyistos, ouvida a co;nmissiTo fiscal. 

C.\PITULO \' 

D.\ CO~DI!SS:Í.·J FISCAL 

/u·t. 3(). Na assembléa geral ot·clinaria do cada anno ser:, 
eleita ULua commissão fiscal composta de trcs accionisla.;t pos
suidorr.s de 50 ou mais acçõcs cada um , servindo do rdator 
'tquelle que d'entre si designa1·em. 

Art. 31. Por morte, impedimento ou rcsignaç:to de <pml
qncr dos membros da commi,~são fiscal, os outt·os dous dosi!.rna
t·ão um accionista possuidor ele 50 ou mais acçõcs para preen
cher n vaga, C:S:'Jrcendo o substituto as funcções do cargo ato 
ú reunião da primeira assemblóa geral ordin.1.1'Ía. 

Art. :52., A commissão fiscal tei'a o direito de examinar a 
csct'iptaração da companhia, todo3 os documentos comprobato
rios ela despeza, re,Iuisilando da dit·cctorÍ:. as inforuwções de 
que careça. 

Art. :~3. A CJTl<missão fhcal apresentará :i assembléa geral 
de accionistas o seu parecei' sobr'J a gestão d:t directoria. 
conjtmclamcnte com o rclatol'io dest:~. 

CAPITULO VI 

DOS LUCUOci E FUNDO DE UESEU Y .\ 

Art. 34. Dos lucros líquidos dfl ca·ia semestre serão dedu
zidos 2 °/o para fundo de reserva c do restante se fará o 
dividendo semestral. Este fundo ó para fazer face a perdas do 
capital o sua sub>tituição. 
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Q•1ando o fundo de r1•serva tiver attingido á decima parte do 
capital social coss,mi a . retirada da somma destinada :i sua 
formação. 

Art. 35. Desde que o dividendo l'xceda ao limite de 7 o{o 
ao :JIIDO sobre o caJ·iLal realizarlo pelos accionistas, a '!nota 
I':XCe1lent · seni dividida da seguinte fúrma : 50 °/o par:.t divi
dendo addicioual aos :~ccionislas e 50 °/n para o pos.qui,lor ou 
po<,uidores dos ti tu los de fundação e r1•nda. Só se distribuirão, 
porém, dividendos estando o capil<•l social sem o menor des
falque, 

CAPITULO VII 

Art. 36. A dircctoria fica autorizada a dar cumprimrmto 
ao d~te1·minado no art. 1°, pagando ao concessiouario in
corporador desta cornpitnhia, em mo· da corrent", todas as des
pez;>S ellectuadas pal'a a incorporação e installação da com
panhia, a~ fJUacs, incluiria a in>por·t-tncia da caução, não 
excederão de :370:000$, e em titulas d•! fundação e rnnda, o valor 
da trawferencia do seu contrato, dil'dtos c privilegias. 

At·t. 37. Nn cnnt.mto qnn a di!·. d•.11·i:t celebrar· corn o con
C<'s,ioual'io incol'poradoJ·, fica olla :IUtorizada a '''tatn it•, entre 
outr·as, as s · guintes I'On•li"õcs: 

§ 1. o Que os títulos crnittidos só terüo dit••cito a uma 
participação especial de 50 °/ 0 dos lncros liltuidos 'fUC rcstarGm 
de11nis elo d dnziJa a sornma ncc••ssa:·ia para. abonar nm juro 
de 7 °/o sobro o capital I'Palizado pelos accionistas, 

§ 2. 0 Que para estJ fim o capital d<1 5.000:000$, re
presentailo pel •s accionistas neslo'S Pstatntos, nunca poderá 
ser consi ll>'rado em mais, qu·d'JUer IJUC seja o numero de acções 
em que esse capital possa "o:· no futuro subdividido ou 
aug-menta.lo. 

§ 3. o Que, nma vez feita a emis:-ão drsscs titulas para 
pagamento da indomnização qur' lhe ó devida, não poder:í. ser 
au·"·mentado o numero 'JUO enlüo lhes for fixado por nenhuma 
ontra ''missão posterior. 

§ 4. o Que o possuidor ou possuidores desses r" feridos titulas 
tet·ão o direito d8 ~ssistir ás :t'3embléas g:•raes, poden•lo dis
cutir, mas não votar. 

"i 5." Que tae« tituJ.n serão nominath·os () po.lcrãrJ ser 
tran,f•·ridos livJ·emente, como aq ac,~\ícs, por Ler111o lavrado em 
livro es::ccial. 

§ 6. 0 Qn•o, no caso de cncanrpa\ão ou al:on:1çilodas cslt•:tda~, 
o producto da vend~, uma vez ,],,drJzirlo o enpil:d do~ acciouistas 
no valor prefixado de 5.00lJ:OOO.~, 'erit repartido 8111 t•artes 
ig11:1es,_metade para os accionist:ts " metade ['ara o rossuidot· 
ou po,suidores dos titulos de funda":"[•J c rendct. 
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§ 7. 0 Em nenhum caso poderão as estradas ser arrendadas 
ou dadas por a'lministração a quem quer que seja. 

Art. 38. O anno administrativo da companhia terminará. 
em 31 de Dezembro de cada anno. 

CAPITULO VIII 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

Art. 39. Por derogação especial do disposto nos arts. 19, 
20 e 30 destes estatutos, a primeira directoria ficará composta 
com os seguinteg membros : 

Visconde de Figueiredo, Dr. Antonio Pau lo do Mello 
Barreto, Commendador José Mendes de Oliveira Castro, 
servindo durante a ausencia do Visconde de Figueiredo o 
accionista Joaquim de Mattos Vieira, os quaes exercerão o 
seu cargo durante o prazo de cinco annos, contados da data 
da installação da companhia e da mesma fórma servirão como 
membros da commissão fiscal no primeiro anno : 

Barão da Lagôa (Antonio), Commendadores Manoel Salgado 
Zenha e Jeronymo José Ferreira Braga. 

Art. 40. Os abaixo assignados obrigam-se pelo numero de 
acções que subscrevem, e sujeitam-se ás disposiçõeg destes 
estatutos, que approvam, ticando autorizado o incorporador 
desta companhia, Manoel Gomes de Oliveira, para requerer ao 
Governo Imperial a approvação destes estatutos e para aceitar 
as alterações que o mesmo Governo lhes fizer. (Seguem-se as 
assignaturas.) 

DECRETO N. 8696 - DE 7 DE OUTUBRO DE 1882 

Considera justifieado o oxeesso havido nos prazos mareados para a eonelu
são das viagens foitas pelos paquetes Cel'van.tes, Calderon o Can.ova, nos 
mozos de Abril e Maio do eorronto anuo. 

Hei por bem, de conformidade com a clausula 15a do con
trato approvado pelo Decreto n. 6048 de 4 de Dezembro de 
1875, Considerar justificado o exces~o havido nos prazos mar
cados para a conclusão das viagens feibs nos mezes de Abril 
e Maio do corrente anno pelos paquetes Ceroantes, Co.lderon 
e Canova, da Companhia. Liverpool Brasilian River Plate 
Steam N avigation. 

PODER EXECUTIVO !.882 v. n.-22 
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André Augusto da Padua. Fleury, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Nagocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicns, assim o tenha entendido a faça 
executar. ~alacio do Rio de Janeiro em 7 de Outubro oie :1.882, 

· 6:1.0 da lndependencia. e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua-Magestade o I_mperador. 

André Augurto de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8597 - DE 7 Dlll OU1UB11.0 DE :1.882 

Declara de nenhum atreito o Decreto o. 7488 de t3 de Setembro de 1879. 

Não tendo Arthur Bud cumprido as clausulas, com que lhe foi 
concedida permissão para explorações ou pesquizas de mi
neraes na comarca de Poconé, Província de Mato Grosso, 
Hei por bem Declarar de nenhum effeito o Decreto n. 7488 de 
:1.3 de Setembro de :1.879 que autorizou as mesmas explorações. 

André Augusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, a!!Bim o tenha entendido e faça 
ex eeutar. Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Outubro de 
:1.882, 61° da Indapendencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

André Augusto de Padua Fteury. 

DECRETO N. 8698 - DE 7 DE OUTUBRO Dlll :1.882 

Concede a Lourenço Gomes Ferreira priTilegio para a c~adeira-mobilia 
de sua invenÇão. 

Attendendo ao que Me requereu Lourenço Gomes Ferreira, 
e Conformando-me com o parecer do Conselheiro Procurador 
da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conce
der-lhe privilegio, por 10 annos, para a cadeira-mobilia , que 
affirma ter inventado, e cuja descripçio depositou no Arch1vo 
Publico, como provou com o documento n. 402, annexo ao seu 
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requerimento de 14 de Setembro proximo findo, ficando esta
belecido que sem exame prévio da mesma. cadeira. não terá 
vigor o privilegio, cessando a. patente nos casos previstos no 
art. 10 da Lei de 28 de Agosto de 1830. 

André Augusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura., 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e 
faça. executar. Pa.lacio do Rio de Janeiro em 7 de Outubro de 
1882, 61° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua. Magestli.de o Imperador. 

AKdrll Augusto de Padua li'leury. 

DECRETO N; 8699 - DE 7 DE OUTUBRO DE 1882 

Concede a Arens Irmãos privilegio para os melhoramentos das lnacbinas de 
ventilar, descascá;:: catar o dcspolparj eafé, de sua invenção. 

Attendendo ao que Me requereram Arena Irmãos, e de 
conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da 
Corôa, Fazenda e Soberania Nacional, Hei por bem Conceder
lhes privilegio, por dez annos, para os melhoramentos que 
affirmaram ter inventado nas machinas de beneficiar café, 
conhecidas pelos nomes de -ventilador, descascador, catador 
despolpador -cuja descripção depositaram no Archivo Publico, 
como provaram com o documento n. 401, annexo ao seu reque
rimento de H de Setembro proximo findo, ficando estabele
cido que o privilegio não terá vigor sem exame prévio dos me
lhoramentos allegados, e que a. patente cessará nas hypotheses 
previstas no art. 10 da Lei de 28 de Agosto de 1830. 

André Augusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça. 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Outubro de 1882, 
6fo da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Andre Augusto de Paàua Fleury. 
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DECRETO N. 8700- DE 7 DE OUTUBRO DE 1882 

Concedo privilegio a Raphael Josia parl o melhoramonlo na fabricação do 
pedra o marmoro artificial, do sua in ronção. 

Attendendo ao que Me requereu Raphael Josia, devida
mente representado, e de conformiàade com o parecer do Con
selheiro Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, 
Hei por bem Conceder-lhe privilegio, por iO annos, para o 
melhoramento na fabricação de pedra e marmore artificial e 
no colorido deste, que affirmou ter inventado, e cuja descripção 
depositou no Archivo Publico, como provou com o documento 
n. 404, junto ao seu requerimento de 20 do mez proximo findo ; 
ficaDdo estabelecido que, sem exame prévio do refe~ido melho· 
ramento não será effectivo o privilegio, cessando a patente nos 
casos previstos no art. 10 da Lei de 28 de Agosto de i830. 

André Augusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Mi
niRtro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palaciodo Rio de .Janeiro em 7 de Outubro de i882, 
6i• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Andre Augusto de Padtta Fteury. 

DECRETO N. 870i- DE 7 DE OUTUBRO DE i882 

Concede a Daniol Pedro Fot·ro Cardoso privilegio para o melhoramento da 
machina do scccar café, de sua invenção. 

Attendendo ao que Me. representou Daniel Pedro Ferro 
Cardoso, e Conformando-me com o parecer do Conselheiro 
Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por 
bem Conceder-lhe privilegio, por iO annos, para o melhora
mento da machina. de seccar café, que affirmou ter inventado, 
e a que denominou- Seccador Ferro Cardoso- e cuja des
cripção e desenhos depositou no Archivo Publico, como pro
vou com o documento n. 374 annexo ao seu requerimento 
de 24 de Maio deste anno, sob a clausula de que sem o exa
~e prévio do mesmo melhoramento não terá vigor o privile
f!'lO, cessando a patente nos casos previstos no art. 10 da Lei 
de 28 de Agosto de i830. 
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André Augusto de Padua Fleury, do Meu ConselhG, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entenlido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Outubro de 
1882, 61° da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

André Augusto de Paàua Fteury. 

DECRETO N. 8702 - DE 7 DE OUTUBRO DE 1882 

Concello a Francisco Marques Teixeira permissão para explorar minoraos 
eombustiveis o outr9s, na Província do Rio do Janeiro. 

Attendendo ao que Me requereu Francisco Marques Teixeira, 
Hei por bem Conceder-lhe p!Jrmissão p lra fazer explorações ou 
pesquizas para descobrimento de jazidas de mineraes combusti
veis e outros nos municipios de Mangaratiba, ltaguahy e 
S. João do Principe, na Provincia do Rio de Janeiro, de confor
midade com as clausulas que com este baixam, assignadaa por 
André Augusto de Padua Fleury, do Mau Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocioa da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Outubro de 1882, 61° da 
lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

André Augusto de Padua FLeury. 

Olausulas a que se ref"ere o Decreto 
n. S?'O~, desta data 

I 

Fica concedido a Francisco Marques Teixeira o prazo de doua 
annos, contado desta data, para, sem prejuizo dos direitos de 
terceiro, proceder a explorações e pesquizas para descobrimento 
de jazidas de mineraes combustiveis e outros nos municípios 
de Mangaratiba, lta.guahy e S. João do Principe, na Província. 
do Rio de Janeiro. 
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Dentro deste prazo o concessionario deverá apresentar na 
Secretaria do Estado dos Negocias da Agricultura, Comml'lrdo e 
Obras Publicas plantas geologica e topographica dos terrenos 
explorados com perfis que demonstrem, tanto quanto fôr possí
vel e o permittirem os trabalhos e:x:ecutados, a superposição das 
camadas mineraes, e remetterá com as mesmas plantas amostras 
dos mineraes encontrados e relatorio minucioso da localidade 
em que a mina estiver situada, declarando qual a possança e 
riqueza desta, qual sua extensão e sua direcção, a distancia 
entre ella e os povoados mais proximos e os meios de commn
nicação e:x:istentes, a área necessaria para a mineração, o 
numero e os nomes dos proprietarios do selo sob o qual se achar 
a mina, os empregos em que estiverem os terrenos superficiaes 
da mina, os edificios nolles existentes e finalmente os meios 
apropriados para o transporte dos productos das minas. 

11 

Os trabalhos de pesquizas ou exploração para descobrimento 
de minas poderão ser feitos por qualquer dos modos recom
mendados pela sciencia. Nos te1·renos possuídos, porém, as 
sondagens, cavas, pocos ou galerias não poderão ser feitos 
sem autorização escripta dos proprietarios, a qual, si fôr 
negada, poderá ser supprida pela Presidencia da província, me
diante fiança prestada pelo concessionario, que responderá pela 
indomnização das perdas e damnos que os mesmos trabalhos 
causarem aos proprietarios. 

Antes da concessão do supprimento da licença, o Presid:-mte 
da província mandará intimar os proprietarios interessados 
para, dentro do prazo razoavel por eUe fixado, apresentarem os 
motivos da sua opposição e requorerom a bem de seus direitos. 

lii 

O Presidente da província concederá ou negará o supprimento 
requerido á vista das razões ex pendidas pelos interessados ou, á 
revelia destes, declarando os fundamentos de sua decisão, da 
qual haverá recurso sómente no effeito devolutivo para o Minia
terio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

IV 

, Daliberada a concessão de supprimento da licença, proce
der-se-ha immediatamente á avaliação da fiança de que trata 
a elauaula 2a ou da indemnizaçiio dos prejui:r.os allegados 
pelos proprietarios. 

Esta avaliação será feita por arbitras nomeados, um pelo 
eonceasionario- e um por cada uma das partes interessadas, 
os quaes começarão os seus trabalhos por designar o terceiro, 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 3~3 

que deverá. desempatar entre si. Si, porém, não concordarem 
no arbitro desempatador, cada um apresentará 11m nome e a 
sorte decidirá. 

Proferido o laudo, o concessionario prestará a fiança ou 
depositará na Thesouraria de Fazenda a "importancia da indem
niza.ção arbitrada, dentro do prazo de oito dias, sob pena 
de perder. o direito de fazer pesquizas e explorações nos ter
renos contestados. 

v 

A indemniza.ção de que trata a clausula antecedente será 
devida ainda que os trabalhos sejam executados em terrenos 
de propriedade do concessiona.rio ou do Estado, uma vez quo 
delles possa.m provir prejuizos as propriedades adjacontes ; e 
além disto o concessionario fica obrigado a restabelecer 
á sua custa o curso natural das aguas que desviar por 
causa dos mesmos tra.balhos,e a dar conveniente direcção ás 
que brotarem das cavas, poços ou galerias quo fizer. 

Si o desvio destas aguas exigir trabalhos em propriedade 
alheia, o concessionario solicitará préviamente o consen
timento do proprietario, que, sendo negado, será supprido 
:rolo Presidente da província, na conformidade do que fica 
estabelecido nas clausulas anteriores. 

VI 

Si dos trabalhos da exploração resultar formação de pantanos 
ou estagnação de aguas que possam prejudicar a saudo dos 
moradores da circumvizinhança, o concessionario será obri
gado a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os ao seu 
antigo estado. 

VII 

O concessiona.rio não poderá fazer explorações ou pes
quizas de minas por meio de poços, galerias ou cavas : 

Sob os edificios e a 15 metros de sua circqmferencia, salvo 
com o consentimento escripto do proprietario, que não será 
supprido, e sob a condição de fazer retirar do edificio todos 
os moradores ; 

Nos caminhos, estradas e canaes publicas e a 10 metros de 
suas margens ; 

Nas povoações. 

VIII 

Satisfeitas as clausulas deste decreto, e concessionario 
terá. direito de lavrar as minas que descobrir, de accôrdo 
com as leis vigentes e com as coBdições que, no interesse da 
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mineração, forem estabelecidas no acto da concessão, si provar 
que possue as faculdades precisas para, por si ou por com
panhia anonyma que in cor parar, effectuar a lavra respectiva, 
segundo exigir a possança das minas. 

Si, porém, a lavr,t destas fôr conceJida a outro, o concessio
nario, como doscobridor, terá direito a um premio fixado 
pelo Governo, no acto da concessão das minas, e em relação 
com a importancia destas. Este premio serà pagu pelo con
cessionario da lavra. 

Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Outubro de 1882.
André Augusto de Paáua Fleury. 

DECRETO N. 8703 - DE 7 DE OUTUBRO DE 1882 

Concodo permissão a Gustavo Emllio Olandor para explorar jazidas do po
lroleo nas comarcas de Campo Largo e da Lapa, na Provincia do Paraná. 

Attendendo ao que Me requereu Gustavo Emilio Olander, 
Hei por bem Conceder-lhe permissão para fazer explorações ou 
pesquizas para descobrimento de minas de petroleo nas comar
cas de Campo Largo e da L:~pa, na Província do Paraná, de 
conformidade com as clausulas que com este baixam, as
signadas por André Augusto de Padua Fleury, do Meu Con
selho, Ministro e SecretjLrio de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 7 
de Outubro de 1882, 61° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Andre Augusto de Padua Fleury. 

Clausulas a que se ref"ere o Decreto n. 8,-03, 
desta data 

I 

Fica concedido a Gustavo Emilio Olander o prazo de doua 
annos, contado desta data, para, sem prejuízo dos direitos de 
terceiro, proceder a explorações e pesquizas para. descobri
mento de minas de petroleo nas comarcas de Campo Largo e 
da Lapa, na Provincia do Paranà. 

Dentro deste prazo o concessionario deverá apresentai' na 
Secretaria. de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas planLas geologica e topographica doa terrenos 
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explorados, com perfis que demonstrem, tanto quanto fôr pos
sivel e o permittirem os trabalhos executados, a superposição 
das camadas mineraes encontradas, e remetterá. com as mesmas 
plantas amostras dos mineraes encontrados e relatorio mi. 
nucioso da localidade em que a mina estiver situada, decla
rando qual a possança e riqueza desta, qual sua extensão e 
&ua. direcção, a distancia entre ella. e os povoad&s mais pro
ximos e os meios de communicação existentes, a. área na
cessaria para a mineração, o numero e os nome& dos proprie
t!\rios do solo sob o qual se achar a mina. e emprego em 
que estiverem os terrenos superficiBoeB dBo mina, os edificios 
nelle existentes e finalmente os meios Bopropriados para o 
transporte dos productos das minas. 

li 

Os trabalhos de pesquiza ou exploração para o descobrimento 
de minas poderão ser feitos por qualquer dos modos recom
mendados pela sciencia. 

Nos terrenos possuídos, porém, Bos sondagens, cavas, poços 
ou galerias não poderão ser feitas sem autorização escripta dos 
proprieta.rios, a. qu:tl, si fôr negada, poderá. ser supprida pela 
Presid'3ncia. da· província, mediante fia.nçtt idonea. prestBoda pelo 
concesaionario, que responderá. pela indemnização das perdas e 
damnos que os mesmos trabalhos causarem aos propnetarios. 

Antes da concessão do supprimento da licença. o Presidente 
da provincia m1.ndará. intimar os proprietarios interessa.!l.o11 
para, dentro de prazo razoavel, por elle fixado, apresentllrem 
os motivos de sua opposição e requererem a bem de aeus di
reitos. 

lii 

O Presidente da província concederá ou negará o suppri
merito requerido, á vista das razões expandidas pelos inte
ressados ou, á. revelia destes, declarando os fundamentos de sua 
decisão, da qual haverá recurso, 11ómente no effeito devolutivo, 
para o Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

IV 

Deliberada a. concessão do supprimento da. •licença, proce
der-se-ha immediatamente á avahaçio da fiança. de que· trata a 
claus?-la ~a ou da indemnização dos prejuízos allegados pelos 
propr1etar10s. 

Esta .avali~ção será feita por arbitros no)meados, um pelo 
concess10nar10 e um por cada uma das partes interessadas, 
os quaes começarão os seus tra.balhos por designar o terceiro, 
que deverá desempatar entre si. Si, porém, não concordarem 
no arbitro desempatador, cada um apresentará. um nome, e a. 
sorte decidirá.. 
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Proferido o laudo, o concessionario prestará. a fiança ou depo
sitará na Thesouraria de Fazenda a im portancia da indemnização 
arbitrada, dentro do prazo de oito dias, sob pena de :perder o 
direito de fazer pesquizas e explorações no terreno con
testado. 

v 
A indemnização de que trata a clausula antecedente será 

devida ainda que os trabalhos sejam executados em terrenos 
de propriedade do concessionario ou <!o Estado, uma vez que 
delles J;lOSsam provir prejuízos ás propriedades adjacentes; e, 
além disto, o concessionario fica obrigado a restabelecer á sua 
custa o curso natural das aguas que desviar por causa dos 
mesmos trabalhos e a dar conveniente direcção ás que brotarem 
das cavas, poços ou galerias <J.U6 fizer. 

Si o desvio destas aguas exigir trabalhos em propriedade 
alheia, o concessionario solicitará préviamente o consentimento 
do proprietario, que, sendo negado, será supprido pelo Presi
dente da província, na conformidade do que :fica estabelecido 
nas clausulas anteriores. 

VI 

Si dos trabalhos da exploração resultar formação de pantanos 
ou estagnação de aguas que possam prejudicar a saude dos 
moradores da circumvizinhança, o concessionario será obri
gado a dessecar os terrenos alagados, restituindo-os a seu 
antigo estado. 

VII 

O concessionario não poderá fazer explorações ou pesquizas 
de minas por meio de poços, galerias ou cavas : 

Sob os edificios e a 15 metros de sua circumferencia, salvo 
com o consentimento escripto do proprietario, que não será 
supprido, e sob a condição de fazer retirar do edificío todos 
os moradores ; 

Nos caminhos, estradas e canaes publicos e a 10 metros de 
suas margens ; 

Nas povoações. 

VIII 

Satisfeitas as clausulas deste decreto, o concessionario terá 
o direito de lavrar as min~s que descobrir, de accôrdo com 
as leis vigentes e com as condições que no interesse da. minera
ção forem estabelecidas no acto da concessão, si provar que 
possue as faculdades precisas para, por si ou por companhia 
anonyma que incorporar, effectuar a lavra respectiva, segundo 
exigir a possança das minas. 
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Si, porém, a lavra destas fôr concedida a outro, o conces
sionario, como descobridor, terá direito a um premio fixado 
pelo Governo, no acto da concessão das minas, e em relação 
com a importancia destas. Este premio ser a pago pelo con
cessionario da lavra. 

Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Outubro de i882.-And're 
Augusto de Padua Fleury. 

•"·A:FI:P~ 

DECRETO N. 8704 - DE 7 DE OUTUHRO DE 1882 

Concedo ao Dr. José de Aquino Tanajnrao outros permissão para oxp\orarom 
i minas de'ouro D:>. eomarea do IUo de Contas, na Provinda da Bahia. 

Attendendo ao que Me requereram o Dr. José de Aquino Ta
najura, Francisco de Oliveira Guimarães, Felisberto Augus
to de Sá, Aurelio Justiniano da Rocha, Ulderico de Magalhães 
Macedo, José Antonio da Silva C'lmpos, Joaquim Antonio de 
Souza Spinola, Francisco Afranio Peixoto e Marianno Pacifico 
de Moraes, Hei por bem Conceder-lhes permissão para fazerem 
explorações ou pesquizas de minas auríferas na comarca do 
Rio de Contas, da PNvincia da Bahia, de conformidade com 
as clausulas que com este baixam, assignadas por André Au· 
gusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio a 
Oeras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Outubro de 1882, 6io da. 
lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Mageatade o Imperador. 

Andre Augusto de Padua Fleury. 

Clausulas a que se ref'ere o Decreto n. 8,.04, 
desta dat;a 

Fie& concedido ao Dr. José de Aquino Tanajura, Francisco de 
Oliveira Guimarães, Felisberto Augusto de Sá, Aurelio Justi
niano da Rocha, Ulderico de Magalhães Macedo, José Antonio 
da Silva Campos, Joaquim Antonio de Souza Spinola, Francis
co Afranio Peixoto e Manoel Pacifico de Moraes o prat:o 
de dous annos, contados desta data, para, sem prejuízo dos 
direitos de terceiro, procederem a explorações e pesquizas 
para descobrimento de minas auríferas na comarca do Rio de 
Contas, da Província da Bahia. 
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Dentro deste prazo os concessionarios deverão apresentar na 
Secretaria de Estado dos Negocias da Agr-icultura, Commercio 
e Obr~s Publicas plantas geologica e topographica dos terrenos 
explorados, com perfis que demonstrem, tanto quanto fôr pos
sível e o permittirem os trabalhos executados, a superposição 
das camadas mineraes encontradas e remetterão com as mes
mas plantas amostras dos mineraes encontrados e relatorio 
minucioso da localidade em que a mina estiver situada; de
clarando qual a possança e riqueza desta, qual sua extensão 
e sua direcção, a distancia. entre ella e os poyoados mais pro
ximos e os meios de communicação existentes, a área neces
saria para a mineração, o numero e os nomes dos proprieta
rios do sólo sob o qual se achar a mina, e emprego em que 
estiverem os terrenos superficiaes da mina, os edificios nelle 
existentes e finalmente os meios apropriados para o transporte 
dos productos das minas. 

II 

Os trabalhos de pesquiza ou exploração para o descobri
mento de minas poderão ser feitos por qualquer dos modos re
commendados pela sciencia. 

Nos terrenos possuídos, poróm, as sondagens, cavas, poços ou 
galerias não poderão ser feitos sem autorização escripta dos 
proprietarios, a qual, si fô1• negada, poderá ser supprida pela 
Presilencia da província, mediante fiança idonea, pres
tada pelos concessionarios, que responderão pela indemni
zação das perdas e damnos que os mesmos trabalhos causa
rem aos proprietarios. 

Antes da concessão do supprimento da licença, o Presiden
te da província mandará intimar os proprietarios interessados 
para, dentro do prazo razoavel por elle fixado, apresentaremos 
motivos àe sua opposição e requererem a bem de seus direitos. 

III 

O Presidente da província concederá ou negará o suppri
mento requerido, á vista das razões expandidas pelos interes
sados, ou á revelia destes, declarando os fundamentos de sua 
decisão, da qual haverá recurso, sómente no effeito devolu
tivo, para o Ministro da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas. 

IV 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, proce
der-se-há immediatamente á avaliação da fiança de que trata a 
clausula 2•, ou da indemnização dos prejuízos allegados pelos 
propriPtarios. Esta avaliação será feita por arbitros nomea
dos, um pelos concessionarios e um por cada uma das partes 
interessadas, os quaes começarão os seus trabalhos por desi • 
gnar o terceiro que deverá desempatar entre si. 



Ar.TOS DO l'ODlil\ E:~;;;CüTli"O 34,9 

Si, porém, não concordarem no arbitro desempatador, cada 
um apresentará. um nome e a sorte decidirá. 

Proferido o laudo, os concessionarios prestarão a fiança. ou 
depositarão na Thesouraria de Fazenda a importancia. da indem
nização arbitrada, dentro do prazo de oito dias, sob pena de 
perder o direito.de fazer pesquizas e explorações no terreno 
contestado. 

v 

A indemnização de que trata a clausula antecedente será. 
devida ainda que os trabalhos sejam executados em terrenos 
de propriedade dos concessionariog ou do Estado, uma vez que 
delles não possam provir prejuízos ás propriedades adjacentes ; 
e, além disto, os concessionarios ficam obrigados a restabele
cer, á sua custa, o curso natural das aguas que desviarem 
por causa dos mesmos trabalhos e a dar conveniente direc
ção ás que brotarem das cavas, poços ou galerias que 
fizerem. · 

Si o desvio destas a.guas exigir trabalhos 'em propriedade 
alheia, os concessionarios solicitarão préviamente o consen
timento do proprietario que, sendo negado, será supprido 
pelo Presidente da. província, na conformidade do que fica 
estabelecido nas clausulas anteriores. 

VI 

Si dos trabalhos da exploração resultar formação de pan
ta.nos ou estagnação de aguas que possam prejudicar a saude 
dos moradores da circumvizinhança, os concessionarios serão 
obrigados a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os a l!leu 
antigo estado. 

VII 

Os concessionarios não poderão fazer explorações ou pes
quizas de minas por meio de poços, galerias ou cavas: 

Sob os edificios e a f5 metros de sua circumferencia, salvo 
com o consentimento escripto do proprietario, que não será 
supprido, e sob a condição de fazer retirar do edificio todos os 
moradores; 

Nos caminhos, estradas e canaes publicos e a fO metros de 
suas margens; 

Nas povoações. 

VIII 

Satisfeitas as clausulas deste decreto os concessionariós 
terão o direito de lavrar as minas que descobrirem de accôr
do co.m a.s leis vigentes e co~ as condições 'lue no interesse 
da mmeração forem estabelec1das Ro acto da concessão, si 
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provarem que possuem a9 faculdades precisas para, por ai ou 
por companhia anonyma que incorporarem, effectuarem a lavra 
respectiva segundo e:ltigir a possança das minas. 

Si, porém, a lavra dr>stas fôr concedida a outro, os conces
sionarios como descobridores terão direito a um premio fixa
do pelo Governo, no acto da concessão das minas, e em rela· 
ção com a importancia destas. Este premio será pago pelos 
concessionarios da lavra. 

Pa.lacio do Rio de Jan~:~iro em 7 de Outubro de 1882. -
Andre Augu1to de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8705- DE 14 DE OUTUBRO DE 1882 

Fi:ra a femuneraçlo dos! ~~s de quo trata o art. 783 do Codigo Commereial. 

Hei por bem, de conformidade com a Minha Imperial Reso· 
lução de 7 do corrente, tomada sobre Consulta da Secção de 
Justiça do Conselho de Estado, Decretar o seguinte : 

Artigo unico. Na falta de accôrdo entre as partes quanto 
á remuneração dos arbitros de que trata o art. 783 do Codigo 
Commercial, e sempre que os mesmos forem nomeados judi
cialmente, o Juiz lhes marcará o c>molumento de 1 a 5 "/o 
sobre o valor da avaria grossa, que tiver de ser rateada. 

João Ferreira de Moura, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 14 de Outubro 
de 1882, 61• da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o lmp9rador. 

Jollo Ferreira de Moura. 

DECRETO N. 8706 -DE 14 DE OUTUBRO DE 1882 

Crêa mais um batalhão de guardas nacionaes do serviço da reserva na co· 
marca de S. José dos llfattõcs, da Província do Maranhão. 

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Pro
vineia do Maranhão, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. f. o E' creado na comarca de S. José dos Mattões, na 
Provincia do Maranhão, mais um batalhão de guardas nacio
naes do serviço da reserva, com seis companhias e a desi
gna~ão de 10o, g,ue será organizado com as praçe.s do mesmo 
sel'Vlço qualificadas na freguezia de S. José dos MaU6811. 
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Art. 2.• Fica revogado, nesta parte, o Decreto n. 7483 de 6 
de Setembro de 1879. 

João Ferreira de Moura, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocies da Justiça, assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 14 
de Outubro de 1882, 61• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jo/lo Ferreira àe Moura. 

DECRETO N. 8707 - DE 14 DE OIDTUBRO DE 1882 

Altera a organização do Commando Superior da Guarda Nacional da comarca 
da Cruz Alta, na Província do Rio Grau de do Su i. 

Attendendo ao qu6l Me representou o Presidente da Provincia 
do Rio Grande do Sul, Hei por bom Decretar o seguinte : 

Art. f. o São creados na freguezia de Santo Antonio do 
Palmeiro, da comarca da Cruz Alta, na Província do Rio Grande 
do Sul, mais um corpo de cavallaria com tres esquadrões e a 
designação de 67•, que terá por districto o logm· denominado 
Campo Novo, uma secção de batalhão de reserva com duas 
companhias e a designação de 15" que se comporá das praças 
daquelle serviço, qualificadas na dita freguezia. 

Art. 2.• E' elevada à categoria de Batalhão com quatro com
panhias e a designação de 20o do serviço da reserva, a 25" 
secção de batalhão do mesmo serviço, já organizado na fre
guezia do Espírito Santo da mencionada comarca, 

Art. 3.• Fica revogado nesta parte o Decreto n. 7415 de 31 
de Julho de 1879. 

João Ferreira de Moura, do Meu Conselho, Ministro e Secre· 
tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 14 de Outubro 
de 1882, 61° da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Ferreira àe Moura. 
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DECRETO N. 8708 -DE 14 DE OUTUBRO DE 1882 

Crtla mais . uma seeçio de guardas naeionaos do serviço da reserva na 
comarca do Nossa Senhora da Oliveira, iiã Provincia do Rio Grande do 
Sul. 

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

Art. 1.0 E' creada na comarca de Nossa Senhora da Oliveira• 
na Provincia. do Rio Clrande do Sul, mais uma secção de batalhão 
de guardas nacionaes do serviço da reserva., com CJ.uatro compa
nhias e a desigu:~.ção de f4a, a qual será orgamzada com as 
praças desse serviço q_ualificadas na freguezia de Nossa Senhora 
da Oliveira da Vaccana. . 

Art. 2.• A sexta secção de batalhão da reserva já. organizada 
na referida comarca comprehenderá sómente a freguezia de 
S. Paulo da Lagôa Vermelha. 

Art. 3.° Fica revogado nesta parte o Decreto n. 7411 de 31 
de Julho de 1879. 

João Ferreira de Moura, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 14 de Outubro 
de 1882, 61<> da hl.dependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

J oílo Ferreira de Moura. 

DECRETO N. 8709 -DE 17 DE OUTUBRO DE Hi82 

Proroga novamente a aetoal sessão da Assombléa Geral Legislativa até ao 
dia 28 do corrente moz do Outubro. 

Hei por bem Prorogar novamente a actual sessão da As
sembléa Geral Legislativa até ao dia 28 do corrente mez de 
Outubro. 

Pedro Leão Velloso, do Meu Conselho, Senador do lmperio, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em 17 de Outubro de 1882, 61° da lndependencia e do 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Pedro Leílo Velloso. 
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DECRETO N. 8710 - DE 17 DF. OUTUBH.O DE 1882 

Declua sem olfeito o decreto quo coneodeu prhilogio a Antonio Ft·anciseo 
Bandeira Sunior para uma linha de cat-ris do ferro Ctilre Santa Cruz o o 
p0rto do Sopctiba. 

Attendendo ao que Me representaram Ft•ederico Antonio 
Steckel e José Teixeira Pires Villela contra a conceEsão feita 
a Antonio Francisco Bandeira Junim·, por Decreto n. 8600 de 
17 de .Junho, ultimo, para construir uma linha de carris de ferro 
entro a estação de Santa Cruz, da Estrada <h Ferro D. Pedro 
11, o o porto de Scpetiba, Hei por bom Docl:l.t'ar sem olreito o 
referj.do decreto. 

André Augusto de Padua Fleury, do 11leu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocies da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, as,im o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Outubro de 1882, 
61• da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Andre Augusto de Padua Flwry. 

DECRETO N. 8711 - DE 17 DE OUTUBRO DE 1882 

Concedo ptivilç_sio a F1cdoricu Antonio Stcckol o outro pa•·a uma linha do 
cãrris do feno entro Santa C_ruz c o porto do Sopotiba. 

Attendendo ao que Me requereram Frederico Antonio St?ckel 
e José Teixeira Pues Villela, Hei por bem Conceder-lhes pri
vilegio por 30 annos, afim dll construirem, por si ou pnr meio 
de empreza que organizarem, uma linha dil carris de ferro, 
por tracção animaJa, para o transporte de passageiros e cargas 
entre a estação de Santa Cruz, da E~trada de Fe1·ro D. Ped1·o li, 
e o port<J de Sepetiba, segundo as clausulas que com esto 
baixvm, assignadas por André Augusto de Padua Fleury. do 
Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocies 
da Agricultura, Commercio e Obr,1s Publicas, que assim o te
nha entendido e faça execubr. Palacio do Rio de Janeiro Pm 
17 de Outubro de 1882, 6fo da Independencia e do lmperio. 

Com a rubt·ica de Sua Magestade o Imperador. 

Andrd .tugusto d1! 1\rdurt li'lew·y. 
PODP.It EXECUTITO 1882 , .. u.-23 
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Clausulas a que se ref'ere o Decreto n. 8,.Jl,. 
desta data 

O Governo Imperial concede a Frederico Antonio Steckel e 
José Teixeira Pires Villela privilegio por 30 annos, contados 
da data da assignatura do respectivo contrato, vara, por si ou 
por meio de uma empreza, construir, usar e gozar uma linha 
de carris de ferro de tracção animada para o transporte de 
passageiros e cargas, que partindo da estação de San.ta Cruz, 
da Estrada de Ferro D. Pedro 11, termine no porto de Sepetiba. 

11 

Na construcção da linha !lerão observadas as seguintes con
dições technicas : 

1. a O systema de carris de f·~rro será o mesmo em uso nas 
linhas da Companhia de carris urbanos ; 

2.a A bitola não excederá de Om,82 entre trilhos ; 
3.a A linha será singela, tendo os desvios que forem neces

sarios e ficando de cada lado espaço sufficiente para o movi
mento de outros vehiculos de qualquer e~pecie e dos peões, 
para CiÜO fim fará a empr,za as lli!cessarias desapropriações ; 

4. a A superficie dos trilhos deverá ficar sempre no me~mo 
11.ivel da calçada, de modo que não embarace o transito dos 
vehiculos e animaes em qualquer direcção na estrada ; 

5.a O calçamento entre os trilhos e Om,30 do lado exterior 
será feito á custa da empreza ; 

6.a Os carros de transporte de .rassageiros e cargas serão 
identicos aos da Companhia de carr1s urbanos. 

III 

As obras da linha deverão começar dentro do prazo da 18 
mezes e terminarão no de tlous annos, contados da data do con
trato, salvo caso de força maior. 

IV 

A em preza não exigirá por cada passagem mais de 100 réis 
e obriga-se a estabelecer uma linh:t de pequenos vapores para 
viagens diarias entre Sepetiba e o porto da cidade do Paraty, 
tocando em todos os portos intermedios. 

Tanto na linha de carris COiliO na de vapores dará a empreza 
transporte gratuito ao engenheiro fiscal, aos agentes do Correio 
o da Policia, bem como ás malas do mesmo Correio, a qualquer 
empregado publico, indo a serviço publico, e bem assim aos 
officiaes e praças do corpo de bombeiros, quando em serviço de 
incendio. 
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v 

Sempre que a Illma. Camara Municipal resolver a construcçâo 
ou reconstrucçã.o do calçame.nto das ruas e estradas por onde 
passarem os carros da empreza, nenhum embaraço lhe será 
posto, nem indemnização poderá exigir pela interrupção do 
trafego em razão de taes trabalhos, sendo, porém, obrigada a 
collocar á -sua custa os trilhos, á medida que o calçamento 
proseguir. 

VI 

A empreza não poderá, sem prévia licen~a da Illma. Camat•a 
Municipal, assentar linhas, mudar o nivelamento das ruas ou 
estradas, ou fazer nellas quaesquer outras alterações para 
regularidade do trafego, salvos os casos de força maior, parti
cipando immedia.tamente á mesma Cama.ra. 

VII 

A despeza. com a canalisação das aguas pluviacs por mudança 
de nivelamento, como quaesquer outras relativas á viação e que 
forem reclamadas por serviços da empreza, por conta desta 
serão feitas. 

VIII 

A tarifa e tabellas de preços, tanto da linha de carris como 
da de .vapores, para o transporte de cargas e passageiros serão 
organizadas pela empreza, segundo as distancias, e não poderão 
ser postas em execução senão depois de approvadas pelo 
Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

IX 

A construcção das obras e o serviço do trafego, bom como o 
da navegação, serão inspeccionados por um engenheiro fiscal de 
nomeação do Governo, sendo os vencimentos, que o mesmo 
Governo marcar para o nomeado, pagos pela empreza, como 
fôr determinado. 

X 

A em preza porá á disposição do Governo todos os meios de 
transporte que possuir, mediánte o abatimento de 30 ofo dos 
preços da tarifa e tabellas approvadas, quando delles houver 
necessidade para conducçã.o de tropa e material de guerra. 
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XI 

A em preza terá o numero de cantoneiras ou guardas que fór 
fixado pelo engenheiro fiscal, p;:~ra limpeza dos trilhos e para 
avisarem os peões, cavalleiroa e vehiculos da approximação dos 
carros, afim de evitar-se sinistros. 

XII 

A empreza cstabelccer:i. duas estações decentes c apro
priadas ao sorviço dos passageiros e bagagens, sendo uma em 
Santa Cruz e outra ern Sepetiba, cujas plantas serão submet
tidas á approvação do .Ministerio da Agricultura, Commercio e 
úbras Publicas, antes de começarem as respectivas obras. 

XIII 

Caducará a presentG concessão : 
f.o Si, docor1·ido o prazo estabelecido na clausula 3", não 

estiverem principiadas as obras da linhfl.; 
2. o Si, depois de começadas, ficarem as obras par.:1lysadas por 

mais de um mez, salvos 03 casos de força maior, devida
mente provados; sendo a cmpreza obrigada a remover, dentro 
de sessenta dias da !lata da intimação, todo o m2 tcrial perma
nente o a repor o calçamento no estado primitivo, sob 
pena de ser feita a remoção e o reparo da rua ou da estrada 
pelo Ministerio da Agricultura, CJmmercio e Obras Publicas, 
á custa da empreza. 

3. o Finalmente, si depois de entregue a linha ao trafego, 
fõr este interrompido, sem causa justificada, por mnis de 
48 horas, e não estiver funccim'lando lambem a linha de vapores 
entre os portos de Sepetiba e Paraty. 

XIV 

A empreza fará acquisição dos terrenos necessarios para 
abertura e alargamonto <h ruas ou estradarJ, si fór preciso, 
o 'lur.ndo não os pudor obtor por ajuste com os proprietarios, 
ser-lhe-ha concedido o dirc!ito do desapropriação na fórma 
estabelecida pela Lei n. 3G(J do 12 de JulhrJ de 1845. 

XV 

Torlas as <JUcstões <JilC so suscitarem 1\ntre o Governo o a 
ornprr~zn a rcHfJ<!itr' do deveres, dil•eito> o interesses serão 
dflculicl.~s )lOr nrhilrauwnto, 11omonndo cada uma das partoR 0 
HOu ariJttr~ o, no cnao elo 01upato, pela Socção do·i Negocias 
rio lmpol'IO d·J Conselho ue Estado. 
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XVI 

~· u1uu u pnuu da concessão, reverterão para o dominio 
da Municipalidade em bom estado os edificios das estações, 
armazena e officina~ e todo o material fixo e rodante da em
preza, que não terá direito a indemnização alguma. 

XVII 

o· Governo poderá resgatar esta concessão em qualqlilet· 
tempo, depois dos dez primeiros annos, contados da presentf) 
data. O preço do resgate será fixado por arbitras, nomeados, 
um pelo Governo e outro peb. empreza, os quaes tomarão 
em consideração, não só a importancia d:1s obras no estado 
em que então se acharem (s~m attenção ao seu custo pri
mitivo), como tambem a renda liquida da linha nos cinco 
annos anteriores. Si os dous arbitras não chegarem a um 
a.ccôrdo, dará cada um o seu parecer e a questão será resol
vida na fórma do final da clausula 15.a 

XVIII 

A empreza Lobriga-se a cumprir o Regulamento quo baixou 
com o Decreto n. 5837 de 26 de Dezembro de 1874, e quaesquer 
outros que o Governo publicar para a policia, e fiscalisação 
dos carrts urbanos. 

XIX 

Pela falta de cumprimento de qualquer das clausulas desta 
concessão e dos regulamentos para a policia dos carris urba
nos, o Governo poderá impor multas de 50$ até 2:000$, con
forme a gravidade do caso. 

XX 

Para garantia da boa e fiel execução do respectivo con
trato, depositará o concessionario no Thcsouro Nacional a 
quantia de 5:000$, ficando entenJido que, sendo o dep~Jsito 
feito em moeda corrente, não vencerá juros. 

Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Outubro de 1882.
Andre Augusto de Padua Fleury. 
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DECRETO N. 8712- DE 17 DE OUTUBRO DE 1882 

Concedo privilegio a Frnctuoso do Carvalho Ruas para o iapparelho do sua 
invenção, destinado a economisar combustivel. 

Attendendo ao que Me requereu Fructuoso de Carvalho Ruas, 
e Conformando-me com o parecer do Conselheiro Procurador da 
Coróa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe 
privilegio, por 10 annos, para o apparelho de sua invenção 
destinado ás locomotivas e machinas a vapor, supprimindo ou 
economisando o emprego de combustíveis, sflgundo a descripção 
e desenho que depositou no Archivo Publico, com a clausula 
de que sem o exame prévio do refl3rido apparelho não será 
effectivo o privilegio, cessando a pat~mte nos casos previstos no 
art. 10 da Lei de 28 de Agosto de 1830. 

André Augusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Outubro de 1882, 
6fo da. lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

André Au.!Justo de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8713- DE 17 DE OUTUBRO DE 1882 

Concode permissito a Vicente de Paula Seabra e outro para oxplorarem 
ferro o outros mineraes na Provincia do Rio do Janeiro. 

Attendendo ao que Me requereram Vicente de Paula Seabra 
e Joaquim Ferreira da Costa Rios, Hei por bem Conceder
lhes permissão para explorarem jazidas de ferro e outros 
mineraes nas terras denominadas- Todos os Santos, S. José, 
Cachoeira, Exilio, Santa Rita e Santo Antonio, situ;~das na 
freguezia da Conservatoria, município de Valença, da Pro
víncia do Rio de Janeiro, mediante as clausulas que com este 
baixam, assignadas por André Augusto de Padua Fleury, 
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 17 de Outubro de 1882, 61° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica à e Sua .Magestade o Imperador. 

André Augusto de Padua Fleury. 
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Clausulas a que se ref'ere o Decreto n. 8,.13, 
desta data 

I 

Fica concedido a Vicente de Paula Seabra e Joaquim Fer
reira da Costa Rios o prazo de dous annos, contado desta data, 
para, sem prejuizo dos direitos de terceiro, fazerem explorações 
ou investigações para descobrimento de minas de ferro e 
outros mineraes nas terras denominadas - Todos os Santos, 
S. José, Cachoeira, Exilio, Santa Rita e Santo Antonio, situa
das na freguezia da Conservatoria, município de Valença, da 
Província do Rio de Janeiro. 

Dentro deste prazo os concessionarios deverão apresentar na 
Secretaria de Estado dos Nngocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas plantas geologica e topographica dos terrenos 
explorados, com perfis que demonstrem, tanto quanto fôr 
possivel e o permittirem os trabalhos executados, a super
posição das camadas mineraes encontradas, e remeLterão 
com as mesmas plantas amostras dos mineraes encontrados 
e relatorio minucioso da localidade em que a mina es
tiver situada ; declarando qual a possança e riqueza desta, 
qual sua extensão e sua direcção, a distancia entre ella 
e os povoados mais proximos e os meios de communicação 
existentes, a área necessaria para a mineração, o numero e os 
nomes dos proprietarios do solo sob o qual se achar a mina e 
emprego em que estiverem os terrenos superficiaes da mina, 
os edificios nelle existentes e, finalmente, 011 meios apropriados 
para o transporte dos productos das minas. 

li 

Os trabalhos de pesquiza ou exploração para o desco8rimento 
de minas poderão ser feitos por qualquer dos modos recommen
dadoll pela sciencia. 

Nos terrenos possuidos, porém, as sondagens, cavas, poços 
ou galerias não poderão ser feitos sem autorização escripta 
dos proprietarios, a qual, si fór negada, poderá ser supprida 
pela Presidencia da província, m~diante fiança idonna, prestada. 
pelos concessionarios, que responderão pela indemnização das 
perdas e damnos que os mesmos trabalhos causarem aos pro
prietarios. 

Antes da concessão do supprimento da licença, o Presidente 
da. província mandará intimar os proprietarios inte~~ 
para, dentro do prazo razoavel por elle fixado, a fiioem;.{>IJ - --.,~ 
motivos de sua opposição e requererem a be , _ ~4:\t4~t .. (j ,4.f ;r/) --~~,. 

~/ ,(\.\,\\'- '•.<' \ 
I '. ,,\ , \ 
'r"\"' :, 
... ·' " ' '• .. 
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III 

O Presidente da pr·.Jvincia concederá 01~ nogarú. o .suppri- . 
mento requerido, á vista das razões expandidas pelos wteros
sados ou, á rovelÜ\ destes, d•Jclarando os fundar~entos de ~ua 
decisão, da qual haverá.recurso, sómente ~o effe1to devoln.tivo, 
para o Ministro du. Agricultura, Commerc10 e Obras .Pubhcas. 

IV 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, proce
der-se-lia immediata.mentc :i avaliaçio da fiança do que trata 
a clausula 2a, ou da indemnização dos prejuizos allcgados 
polos proprietarios. Esta avaliaçã:> será feita por arbitros 
nomeados, um pelos concessionarios e um por cada uma das 
partes interess:1das, os quaes começarão os seus trabalhos pm· 
designat· o tercein, que deverá desempatar entre si. Si, 
porém, não concordarem no a!'!Jitro desempatador, cada um 
apresJntará um nome, o a sorte decidii·á. 

Prof•Jrido o laudo, os conc~ssionarios prestarão a fiança 
ou depositarão na Thesouraria de Fazenda a importancia da 
indemnização arbitrada, dentro do prazo do oito dias, sob pena 
de perder o di!' dto de faz;r pesq uiz:ts e explol'ações uo terreno 
contestado. 

v 

A indemnização de que trat.t a clausula antecedente será 
devida ainda que os trabalhos sejam executados em terrenos 
de propriedad~ dos concessionarios ou do Estado, uma vez que 
delles não possam provir prejuizos ás propriedades adjacentes; 
e, além disto, os concessionarios ficam obrigados a restabe
lecer, á sua custa, o curso natural das aguas que desviarem 
por causa dos mesmos trabalhos, e a dar conveniente direcção 
ás que brotarem das cavas, poços ou galerias que fizerem. 

Si o desvio destas aguas exigir trabalhos em propriedade 
alheia, os concessionarios solicitai"ão préviamente o consenti
mento do proprietario, que, sendo negado, será supprido pelo 
Presidente da província, na conformidade do oue fica estabe-
lecido nas clausulas ant~riores. • 

VI 

Si dos trabalhos da exploração r(lsultar formação de pantanos 
ou estagnação da agua11 que possam prejudicar a saude dos 
moradores da circumvizinhança, os concessionarios serão 
obrigados a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os a seu 
antigo estado. 
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VII 

Os concessionarios não poderão fazer explorações ou pcs
quizas de min3s por meio de poços, galerias ou cavas:. 

Sob os edificios e a 14 metros de sua circumferenc1a, salvo 
com o consentimento escripto do proprietario, que não será 
supprido, e sob a condição de fazer retirar do edificio todos os 
moradores; 

Nos caminhos, estradas e canaes publicos e a 10 metros de 
suas margens ; 

Nas povoações. 

VIII 

Satisfeitas as clausulas àeste decreto os concessionarios terão 
direito de lavrar as minas que descobrirem, de accôrdo com as 
leis vigentes e com as condições que no interesso da mineração 
forem estabelecidas no acto da concessão, si provarem que 
possuem as faculdades precisas para, por si ou por companhia 
anonyma que incorporarem, effectuarem a lavra respectiva, 
segundo exigir a possança das minas. 

Si, porém, a lavra destas fór concedida a outro, os conces
sionarios, como descobridores, terão direito a um premio fixado 
pelo Governo, no acto da concessão das minas, e oro relação 
com a importancia destas. Este premio será pago pelos con
cessionarios da lavra. 

Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Outubro de 1882.
Andre Augusto de Padut~. Fleury. 

DECRETO N. 8714 -DE 17 DE OUTURRO DE 1882 

Ronova o prazo eoneodido a lgnaeb Dias Paes Leme para explorar ·ouro 
o outros minoraos na Província do Goyaz. -

Attendendo ao que Me requereu Ignacio Dias Paes Leme, 
Hei por bem Renovar, por dous annos, contados desta data, o 
prazo estabelecido no Decreto n. 7577 de 27 de Dezemhro de 1879 
para explorar ouro e outros mineraes nas vertentes do lUo 
Ani~uns até ao Rio Paranal_lyba, na Província de Goyaz, 
mediante as clausulas que baixaram com o referido decreto. 

André Augusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da. Agricultura., Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
F'alacio do Rio de Janeiro em 17 de Outubro de 1882, 61• da. 
Independencia. e do Imperio. 

Com a. rubrica de Sua Magestade o Imperadot•. 

Andre Au§usto de Padua Fleury. 
~ 
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DEeRETo N. 8715 - DE 21 DE ouTuBRo DE 1882 

Eleva a quatro esquadrões o 9° corpo de cavallaria da Guarda Nacional 
das comarca& da Encruzilhada e Camaqoan, na Provineia ·do Rio Grand~ 
do Sul, e crêa mais um corpo da mesma arma nas referidas comarcas. 

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Pro
vincia do Rio Grande do Sul, Hei por bem Decretar o se
guinte: 

Art. i.• Fica elevado a quatro esquadões o 9° corpo de ca
Tallaria de guardas nacionaes das comarcas da Encruzilhada 
e Camaquan, na Provincia do Rio Grande do Sul. 

Art. 2. o E' creado nas referidas ~~omarcas mais um corpo 
de cavallaria. com dons esquadrõe" e a designação de 68•, o qual 
terá por districto a villa da Encruzilhada e se comporá das prB
ças do serviço activo alli qualificadas, excedentes do estado 
completo do 9o corpo da mesma arma. 

Art. 3.• Fica revogado nesta parte o Decreto n. 7412, de 
31 de Julho de 1879. 

João. Ferreira de Moura, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha en
•endido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 21 de 
Outubro de 1!t82, 61• da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de SuaMagestade o Imperador. 

Jot'!o Ferreira de Moura. 

DECRETO N. 8716 - DE 21 DE OUTUBRO DE 1882 

Designa o Vereador que, antes da eleição do Presidente effeetivo, deve presidir 
a primeira sessão da Camara Municipal, no to anno do quatriennio. 

Determinando o § 5• in fine do art. 22 da Lei n. 3029, 
de 9 de Janeiro d'J 1881, que as Camaras Municipaes terão um 
Presidente e um Vice-Presidente, os qu·ws serão eleitos annual
mente, na primeira sessão, pelos Vereadores d'entre ai; e 
suscitando-se duvida sobre o Vereador, que, antes da. eleição 
do Presidente effectivo, deve presidir a sessão li.o 1• anno do 
quatriennio: Hei por bem, Conformando-me com o parecer 
da Secção dos Negocias do Imperio do Conselho de Estado, 
exarado em Consulta de 27 de Setembro ultimo, Declarar o 
seguinte: 

No dia 7 de Janeiro do i• anno dotquatriennio, reunidos os 
novos Vereadores na Camara e ~endo-llies deferido o juramento, 
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nos termos do art. 17 da. Lei de i de Outubro de 1828, tomarão 
posse dos loga.res que lhes competirem, occupando· a. cadeira 
da Presidencia., a convite do Presidente da Camara transacta, 
o Vereador que lhe parecer mais velho; e a este caberá pre
sidir a eleição do Presidente etfectivo, que em acto successivo 
occupa.rá. o seu loga.r e presidirá a eleição do Vice-Presidente. 
Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Outubro de 1882, 61° da 
!ndependencia e do lmperio. 

Com a. rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Pedro Leão Velloso. 

DECRETO N. !1717- DE 21 DE OUTUBRO DE 1882 

Aceita a desistencia que fazem José Pereira Sodré, Joaquim Antonio Lobato 
de Vasconcellos e o Bacharel Paulo ~·ranciseo da Gosta"· Vianna, em favor 
de José Marcellino Pereira de Moraes, das concessões eons\an\es dos 
Decretos ns. 7585, 77f5 e 8404, de 3 de Janeiro e t5 de Maio de t880 
e H de Fevereiro do eorren\e anno. 

Attendendo ao que Me requereram José Pereira Sodré, Joa
quim Antonio Lobato de Vasconcellos e o Bacharel Paulo Fran
cisco da Costa Vianna, Hei por bem Aceitar a desistencia que 
fazem, em favor de José Marcellino Pereira de Moraes, das 
concessões constantes dos Decretos ns. 7585, de 3 de Janeiro 
de 1880, 7115, de 15 de Maio do mesmo anno, e 8404, de H de 
Fevereiro do corrente, para a fundação de um engenho central 
e suas dependencias, destinado ao fabrico de assucar de canna, 
mediante o emprego de apparelhos e processos modernos os 
mais aperfeiçoai!los, em cada um dos municípios de Itaboraby, 
S. João da Barra e Campos, na Província do Rio de Janeiro, 
ficando reduzidos a 6 o/o os juros das garantias de 7 °/o ao 
anno, concedidos pelos dous prim•1iros dos mencionfldos decre
tos, e o cessionario sujeito ás obrigações e com direito aos 
favores expressos no Regulamento approvado pelo de n. 8357, 
de 24 de Dezembro d•J 1881. 

André Augusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Est1do dos Negocias do. A~rricul~ura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Outubro de i882, 61° da 
Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o lmpera.dor. 
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DECRETO N. 8718- DE 21 DE OUTUB!l'l DE 1882 

Concedo permissão a Francisco Marques de Souza o Honrique Marques Lisboa 
para explorarem mineraes na Provineia do Coara. 

Attendendo ao que Me requereram Francisco Marques de 
Souza e Henrique Marques Lisboa, Hei por bem Conceder-lhes 
permissão para explorarem mineraes nos municípios de Granja, 
Sobral, Viçosa e Acarahú, na Província do Ceará, mediante 
as clausulas que com este baixam, assignadas por André Au
gusto de Pa.dua. Fleury, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Outubro de· 1882, 61• da 
Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magêstade o Imperador. 

André Augusto de Padua Fleury. 

Clausnh•s n que se ref"ere o Decreto n. 8')'18 0 

desta data 

Fica concedido a Fra:acisco Mat·ques do Souza e Henrique 
Marques Lisboa o pt•azo de dous annos, contado dest~ data, 
para, sem prejuízo dos direitos de terceiro, procederem a 
explorações e pesquizas para descobrimento de mineraes nos 
municípios de Granja, Sobral, Viçosa e Acarahú, na Província 
do Ceará. 

Dentro deste prazo os concessionarios deverão apresentar na 
Secretaria de Estado dos Nogocios da Agricultura, Commercio o 
Obras Publicas plantas geologica e topographica dos terrenos 
ex~lorados, com perfis que demonstrem, tanto quanto fôr pos
sível e o permittirem os trabalhos executados, a superposição 
das camadas mineraes encontradas, e remetterão com as mesmas 
plantas amostras dos mineraes encontrados e relatorio minu
cioso da localidade em que a mina estiver situada, declarando 
qual a possança e riqueza desta, qual sua extensão e sua di
recção, a distancia entre ella e os povoados mais proximos e 
os meios de communicação existentes, a área necessaria para 
a mineração, o numero e os nomes dos proprietarios do solo 
sob o qual se achar a mina e emprego em que estiverem os 
terrenos superficiaes da mina, os edificios nelle existentes e, 
finalmente, os meios apropriados para o transporte dos pro
duetos das minas. 
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li 

Os trabalhos de pesquiza ou exploração para o descobrimento 
de minas poderão ser feitos por qualquer dos modos recommen
dados pela sciencia. 

Nos terrenos possuidos, porém, as sondagens, poços ou gale
rias não poderão ser feitos sem autorização escripta dos pro
prietarios, a qual, si fôr negada, poderá ser supprida pela Pre
sidencia da provincia, mediante fiança idonea prestada pelos 
concessionarios, que responderão pela indemnização das perdas 
e damnos que os mesmos tr:o~balhos causarem aos proprietarios. 

Antes da concessão do supprimento da licença, o Presidente 
da provincia mandara intimar os proprieto.rios interessados 
para, dentro do prazo razoavel por elle fixado, apresentarem 
os motivos de sua opposição e requererem a bem de s3us direitos. 

lll 

O Presidente da província concederá ou negará o supprimento 
requerido, á vista das razões expandidas pelos interessados ou. 
á revelia destes, declarando os fun•bmentos de sua decisão, da 
qual haverá recurso, sómente no effeito devolutivo, para o Mi
nistro da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

IV 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, proceder
se-ha immediatamente á avaliação da fiança de que trata a clau
sula 2", ou da indQmnização dos, prejuízos allegados pelos pro-
prietarios. . 

Esta avaliação sera feita por arbitros nomeados, um pelos con
cessionarios e um por cada uma das partes interessadas, os 
quaes começarão os seus trabalhos por designar o terceiro, 
que deverá désempatar entre si: Si, porém, não concordarem no 
arbitro desempatador, cada um apresentará um nome, e a sorte 
decidirá. 

Proferido o laudo, os concessionarios prestarão a fiança ou 
depositarão na Thesouraria de Fazenda a importancia da in
demnização arbitrada, dentro do prazo de oito dias, sob pena de 
perderem o direito de fazer pesquizas e explorações no terreno 
contestado. · 

v 

A indemnização de que trata a clausula antecedente será 
devida aindà que os trabalhos sejam executados em terrenos 
de propriedade dos concessionarios ou do Estado, uma vez que 
delles possam provir prejuizos ás propriedades adjaoentes ; e, 
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além disto, os concessionarios ficam obrigados a restabelecer 
á RUa custa o curso natural das aguas que ·desviarem por 
causa dos mesmos trabalhos e a dar conveniente direcção 
ás que brotarem das cavas, poços ou galerias que fizerem. 

Si o desvio destas aguas exigir trabalhos em propriedade 
alheia, os concessionarios solicitarão préviamente o consen
timento do proprietario, que, sendo negado, será supprido pelo 
Presidente da província, na conformidade do que fica esta
belecido nas clausulas anteriores. 

VI 

Si dos trabalhos da exploração resultar formação de pantanos 
ou estagnação de aguas que possam prejudicar a saude dos mo
radores da circumvizinhança, os concassionarios serão obri
gados a dessecar os terrenos alagados, restituindo-os a seu 
antigo estado. 

VII 

Os concessionarios não poderão fazer exploraçli&s ou pes
quizas de minas por meio de poços, galerias ou cavas : 

Sob os edificios e a 15 metros de sua circumferencia, salvo 
com o consentimento escripLo do proprietario, que nio será 
supprido, e sob a condição de fazer retirar do edlficio todos os 
moradores; 

Nos caminhos, estradas e canaes publicos e a iO metros de 
suas margens ; 

Nas povoações. 

VIII 

Satisfeitas as clausulas deste decreto, os concessionarios terão 
direito de lavrar as minas que descobrirem, de accôrdo com as 
leis vigentes e com as condições, que, no interesse da mineraçãe, 
forem estabelecidas no acto da concessão, si provarem que pos
suem as faculdades precisas, para, por si ou por companhia 
anonyma que incorporarem, eJfectuarem a lavra respectiva, 
segundo exigir a possança daa minas. 

Si, porém, a lavra destas fõr concedida a outro, os con
cessionarios, como àescobridores, terão direito a um premio 
fixado pelo Governo, no acto da concessão das minas, e em re
lação com a importancia destas. Este premio será pago pelos 
concessionarios da lavra. 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Outubro de 1882. 
- Amlre Augusto de Padua Fleury. 

~-
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DECRETO N. 8719- Dlll 28 Dlll OUTUBllO DB 1882 

Altera o traçado do· prolongamento da rua de Luiz de Vasconcellos. 

Hei por bem Determinar que a e:s:ecução do prolongamento 
da rua de Luiz de Vasconcellos se faça de accõrdo com a planta 
que com e3te baixa, rubricada pelo Chefe da Directoria das 
Obras Publicas da Secretaria de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, e assignada pelo Inspe
ctor Geral das Obras Publicas da Cõrte e pelos concessionarios 
do mesmo prolongamento, observada a alteração feita por meio 
de uma linha vermelha pontuada na intersecção da nova rua 
com a que se acha projectada ao lado do theatro D. Pedro li, 
ficando sem effeito a planta que para igual fim foi approvada 
pelo Decreto n. 802f, de 5 de Março ultimo. 

André Augusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado doB Negocios da, Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Outubro de 1882, 61o da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Andre Augusto de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8720 - DE 28 DE OUTUBRO DE 1882 

Proroga por mais seis mezes o prazo mareado no Decreto n. 84914, do 18 de 
Fevereiro do 1882. 

Attendendo ao que Me requereu Francisco de Albuquerque 
Hollanda Cavalcanti, cessionario do Engenheiro italiano Ale
xandre Coppell de Gaudino, Hei por bem Prorogar por mais 
seis mezes o prazo marcado no Decreto n. 8424, de 18 de Feve
reiro do corrente anno, para a organização da companhia 
que tem de fundar um engenho central, destinado ao fabrico 
de assucar de canna, no valle de Japaratuba, Província de Ser
gipe, devendo a mesma companhia estar habilitada, na fórma 
da lei, a funccionar dentro do novo prazo fixado, sob pena de 
caducar a concessão . 

• .o\.ndre Augusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretar\o de Estado dos Negocias da Agricultura, Commcrcio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Outubro de 1882, 61° da 
lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

At'&dre Augusto de Padua Fleury. 
[~ 
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DECRETO N. 8721 -DE 28 DE OUTUBRO DE 1882 

Proroga por s&is mezos o pt·azo concoditlo ao Bacharel João Franklin do 
Alencar Lima, pelo Decreto n. 84!16, do H do Fevereiro de !882, para or
ganizar companhia, afim de estabelecer um on~~!'~~ __ c_e!_lt!al, destinado ao 
fabrico do a'sucar do eanna, no munieipio do Meecpna, da Provinr.ia tio 
Coará. 

Attendendo ao que Me rerJ_uereu o Bacharel João Franklin 
de Alencar Lima, organizador da empreza do estabelecimento 
de um engenho central, destinado ao fabrico de assucat• de 
canna, no município de Mecejana, da Província do Ceat·à, na 
conformidade do Decreto n. 8406, de 11 de Fevereiro ultimo, 
publicado em 5 de Maio seguinte, Hei por bem Prorogar por 
seis mezes o prazo que lhe foi concedido para a incorporação 
da companhia, a qual devorá estar habilitada, na fórma da 
lei, a funccionar dentro do novo prazo fixado, sob pena do 
caducar a concessão. 

André Augusto de Padua Flelll'y, do Meu Conselho, .Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, nssim o tenha entendido e faça 
executat•. Palacio do Rio de JanBiro em 28 de Outubro de 
1882, 61" da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Andre A!!fJ!lSto de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8722 - DE 30 DE OUTUBRO DE 1882 

Autoriza. a contratar n scl'viço da Havogai}i"io a yapo1· do rio Parnahyh.1, na 
Província do l'ianhy, com a Comp.1nhia de navegação a vapor desta de
nominação. 

Usando da autorização co·nfel'ida pelo paragrapho unico do 
art. 7° da Lei n. 3017 de 5 de NovernbriJ dG 18l:l0, Hei por bom 
Autorizar a celebração de cont1·ato para o serviço ria nave
gação a vapor do rio Parnahyba, na Província do Piauhy, com 
a Companhb do navegação a vapor desta denominaçfio, se
gundo as clausulas, que com este baixàm, assignadas por 
André Augusto de Padua Fleury, d(} Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocies dll Agricultut·a, Com
mareio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 30 do Outubro de 1882. 
61• da lnC!ependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mag-estade o lmpet·adot·. 

Amlrd .lu!lusto Padur• de Flew·u· 
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Clausulas a que se rerere o Decreto n. 8,·2~,. 
desta data 

I 

A Companhia de navegação a vapor da Parnahyba obriga-se 
a continuar o serviço dá navegação fluvial a seu cargo, ele con
formidade com estas clausulas. 

II 

Entre as cidades de Therezina e ela Parnahyba havera duas 
via.gens mensaes, tocando os vapores nos portos intermediarias 
da União e estt•eitos da Provincia elo Piauhy, e no da l{ep:U'
tiçiio da do Maranhão ; e entre Therezin~t e a cidade de Ama
rante, tambem duas viagens mensaes, tocando em Queimados. 

Além dPstas, haverá uma yiagem mensal á colonia de S. 
Pedro de Alcantara. 

III 

Este serviço será feito pelos vapor.•s Thm·e:;ina, Conse
lheiro Paranaguá, Piauhy e Junqucir. •, quQ actualmcnte 
possuQ a companhia, e por outt·os vapor.1'l, que veuha 
a obter no futu~o, comtanto que preencham as condições ne
cessal'ias a segurança, velocidade, calado e capacidade para 
o transporte de passageiros e cargas, e t·ebocagem. 

Estas condições serão verificadas por uma commissão no
meada pelo Presidente da provincia. 

IV 

Os vapores r1ue a companhb. adquirit· para o serviço do 
respnct.ivo contrato set•ão nacionalrsados brazileiros e isentos 
de qual<Jller imposto por transferrmcia do propri0.dade ou 
matricula ; gozarão d(} todos os privilegios e isenções de pa
quete>, e a re>peito de su1s tripolações s~ obs~rvará o mesmo 
que se pratica com os navios de guerra r..acionaes, o que, po
rém, não os isentará dos regulamentos policiaes e de Alfandega. 

v 

Os vapores deverãfl ter a b3rdo os sobt•,Js'llentcs, ::tprestos, 
material, combnstivel, objectos de serviço dos passageiros e o 
numrJl'O do officiacs, machinist:J.s, foguistas o incli\·irluoa do 
equipagem que forem necessarios. 

Os vap;Jre.; passat·iio por vistoria mens.1l do Capitão do Porto, 
segundo o regulamento da Capitania. · 

PODKU EXEC:JTI\"0 J81)2 \". 11. -2'. 
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VI 

Os dias de sahida. e chegada dos vaporas empregados no ser
viço, o maximo prazo de duração de cada viagem redonda e o 
tempo da demora nos portos de escala e nos flOntos terminaes, 
serão fixados em uma tabella organizada pela Presidencia da 
provincia, de accôrdo com a companhia, dentro de tres mezes, 
ciltit!ldos desta ll.ata, e submettida a approvação do Ministerio 
da Agricultura, Commercio e Obt·as Publicas. 

VII 

As tarifas dos preços rlas pas3agen3 e fretes serão revistas, 
dentro de nas mezes, contados da data do respectivo contrato, 
pela Presidencia da província, de accôrdo com a comp1nhia, e 
submettidas tambem á approvação do Ministerio da Agricul
tura, Commercio e Obras Publicas, ficando entendido que as 
passagens e fretes por conb do Estado gozarão de um abati
mento de 50 °/o dos preços da tarifa. 

A companhia poderá requerer revisão das mesmas tarifas no 
fim de cada biennio, a qu1l será feita de accórdo com o Pre
sidente da província e submettida á approvação do Ministerio 
da Agricultura, Comme~cio e Obras Public1s, ficando entendido 
que serão os ditos preços diminuídos, de3de que o> dividendos 
da companhia excederem de 12 °/0 ao anno. 

Vlll 

A companhia fará transportar gratuitamentfl nos seus 
Voe\ pores: 

1.• As malas do Correio, obrigando-se a fazel-as conduzir drJ 
terra para bordo e vice-versa ou entregai-as ao3 agentes do 
Correio, devidamente aut•rindos para. as receber. 

O Commandante do vapor ou seus prepostos e immedia tos 
passarão recibo das m'llas que lhos forem entregues c o exi
girão das que entreg,uem. 

2.• A dous passageiros de ré e dous de prôa por ordem do 
Governo ou do Presidente da província, em ca:la viagem, m 
sem comedorias. 

3.• Até 16 colonos, immigrantes ou t•etirantes, em cada 
viagem, quer para baixo da capital da província, quer para 
cima, pagando somente as comedorias, o dos que excederem 
áquelle numero só cobrará 50 °/o do preço das tarifas. 

4.• Aos empregados do Correio incumbidos pelo Director 
geral de inspeccionar a administração ou agencias postaes da 
provincia, tambem a ré e com comedorias. 

5, 0 Ao empregado do Correio que fór encarregado das malas, 
a ré e com comedorias. 

Neste ultimo caso o Commandante do vapor forne::erá esca· 
ler tripolado para o prompto desembarque e embarque da 
malas, que correrão sob a exclusiva responsabilidade tlo mesmo 
empregado. 
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O transporte da generos, mercadorias e animaes de qualquer 
especie poderá ser feito em barcas a reboque, do modo mais 
eommodo e seguro possível. 

IX 

A companhia fará transportar gratuitamente quaesquer 
sommas de dinheiros que as Thesourarias de Fazenda Geral ou 
Provincial ou qualquer outra repartição publica remetterem. 

Estas remessas serão encaixotadas, na fórma das Instrucções 
do Thesouro de 4 de Setembro de i865, e entregues os volumes 
que as contiverem ao Commandante do vapor, sem obrigação de 
proceder elle á contagem e conferencia das mesmas sommas, 
assignados préviamente os conhecimentos do embarque, se
gundo os estylos commerciacs. 

Fica entendido que a restituição dos volumes intactos, isto é, 
sem signal exterior de violação, isenta o Commandante de 
toda e qualquer responsabilidade. 

X 

As repartições do Correio deverão ter as suas malas sempre 
promptas a tempo de não retardarem a viag,,m dos vapores, 
além da hora marcada para a sahida. 

XI 

Salvos os casos d'l sedição, rebellião ou qualquer perturbação 
grave da ordem publica, não poderá o P1•esidente •la província 
nem qualquer outra autoridade transferir as sahidas dos vapores, 
nem demorai-os nos portos além do prazo marcado na tabella 
respectiva. 

Si a demora ou transferencia fór caus tda por motivo de força 
maior, devidamente provada perante a Presidencia da pro
víncia, será a companhia isenta da multa. 

Si a demora tiver Jogar em algum porto de escala, será sobre 
ella ouvida a autoridade fiscal ou policial mais graduada do 
logar. 

Da d 'CisãJ da Presidencia da província sobre o motivo ou 
motivos do força maior haverá recurso yoluntario ou ex officio 
para o Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas. 

XII 

A interrupção d::> serviço por mais dJ um mez, em toda ou 
em parte de qualquer das linhas, sem ser por effeito de força 
maior, sujeitará. a companhia á multa correspondente á metade 
do valor total das subvenções fix1das para as viagens omittidas, 
além da pe;·da da> mesmas subvenções. 



372 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

No caso de abandono, além da caducidade do resrectivo 
contrato, a companhia pagará a multa equivalente a 50 "/o 
da subvenção annual, entendendo-se por abandono a interru
pção do serviço por tempo excedente a tres mezes, salvo caso de 
força maior. 

XIII 

O Governo Imperial ou o Presidente da província poderá 
lançar mão dos vapores da companhia para o serviço do Estado, 
em circumstancias imperiosas e imprevistas, mediante prévio 
accôrdo sobre o preço, quer do fretamento, quer dct compra. 

Si fór por compra, a companhia é obrigada a substituir os 
vapores que ceder ao Estado por outros nas condições do con
trato, dentro do prazo de um anno da data da cessão. 

Nos casos de força maior, o Governo, ou o Presidente da 
província, poderá usar do direito que lhe confere a presente 
clausula, independentemente de prévio accórdo, sendo poste
riormente regulada a indomnização que fór devida á com
panhia. 

XIV 

A companhia continuará a porcohor, em retribuiçiío dos 
serviços decln·ados nestas cllltsul:ts, a subvenção annual de 
48:000$, paga em prestações mr·nsaes, depois de venciJa~, na 
Thesouraria de Fazenda da Provincia do Piauhy, e de attr:stado 
do Administrador do Correio Geral. 

XV 

A Alfandega do porto da Parnahyba providenciará sobro o 
prompto embarque o desembar,lue da carga dos vapores da com
panhia, que terão pt·eferencict sobro quaesq uet· outros, S!lll 

embargo de ser domingo, dia santo ou dia feriado. 
Os PresiJcntes das Províncias do Piauhy e do Maranhão 

prestarão aos vapores da companhia torla a protecção o auxilio 
de que carecerem para a inteira ex~cução de seu contr.lto, cor
rendo, po:·ém, por conta da companhi:1 quaesquer despez~s 
que em tal caso hajam de fazer. 

XVI 

A companhia fica sujeita ás se.:;-uintes multas, salvo caso de 
força maior : 

La Da quantia equivalente á subvenção respectiva, si não 
effectuar alguma das viagens estipuladas. 

2.a De 200$ a 500$, além da llerda da r."spectiva subvenção 
na parte correspondente ao numero de milhas não navegadas, 
si a viagem começada fór interrompida •. 
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3. a. de 50$ a 200$, pela demora na entrega ou recebimento 
das malas do Correio, pelo extravio destas ou pelo seu mau 
acondicionamento a bordo. 

4.a d>J 50$ a 200$, por carta ou objecto postal que transpor
tar, sem estar devidamente franqueado e inutilizados os sellos 
pelo Commandante ou por qualquer outro empregado de bordo. 

5. a. de iOO$ a 300$, pela inobservancia de alguma dail 
clausulas deste decreto, para a qual não haja pena especial. 

XVII 

A companhia prestara sempre todas as informações que 
acerca do serv~ço a seu cargo for'lm exigidas pelo Presidente 
da provincia, a quRm remetterá semestr:1.lment•• nm rpiadro 
do numero e classe dos passageil'os, da qualid:vln ou quanti
dade dos generos e mercadorias transportados em Hens vapores, 
nos quaes serão admittidos passageiros do prôa, pagando só
mente a passagem e podendo levar a sua matalotagem. 

XVlll 

As questões que se suscitarem entre o Governo e a com
panhia, na execução de seu contrato, inclusive as referentes 
aos preçoli de fretamento ou compra dos vapores, nos termos 
da clausula i4", serão l'esolvidas r-or arbitros. 

Si :1s partes contrabntos não accol',larem no m~S!flO arbitro, 
cada uma nomeara o ·sou o e~tes co•noç'l.rão seus trabalhos 
pol' designar um terceiro, cujo voto sera definitivo. 

Si, porém,· não houver accôrdo sobre o terc'liro, cada 
arbitro escolherá um Conselheiro de Estado, e entre estes 
decidirá a sorte. 

XIX 

O contrato durará cinco annos, contados da data em quo fôr 
assignado, e poderá ser revisto de dous em dous annos, a 
juizo do Governo. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Outubrode i882.
André Augusto de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8723- DE 2 DE NOVEMBRO DB 1882 

Concedo ao Bacharel Antonio Vieira da Costa Machado privilegio por 30 annos 
para a construeção, uso o gozo do uma linha de carris do ferro f.'lti:e.a_ 
cidade do Mar do Hespanha, Província do Minas Goracs, o a oslação de 
Santa Fé, d; Eitrada do F~rro D. Pedro li. 

Attendendo ao que Me requereu o Bacharel Antonio Vieira 
da Costa Machado, Hei por bem Conceder-lhe privilegio por 

·30 annos para, por si ou por meio de uma companhia que 
organizar, construir, usar e gozar uma linha de carris de ferro 
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destinada ao transporte de cargas e paasageiros entre a cidade 
de Nossa Senhora das Mercês do Mar de Hespanha, da Pro
vincia de Minas Geraea, e a estação de Santa Fé, da Estrada diJ 
Ferro D. Pedro li, 110b as clausulas que com este baixam, 
o.ssignadas por André Augusto de Padua Fleury, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios d.a 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, qlie assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 2 de 
Novembro de 1882, 61o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

André Augusto de Padua Fleury. 

Clausula• a que- ret'ere o Decreto n, 8')'~8 
desta data 

I 

(} Governo Imperial concede ao Bacharel Antonio Vieira da 
Costa Machado privilegio por 30 annos, contados da presente 
data, para, por si ou por uma companhia q.ue organizar, 
construir, tlBar e gozar de uma linlul. de earns de ferro de 
tracção animada para o transporte de passageiros e cargas, 
que, partindo da cidade de Nossa Senhora das Mercês do Mar 
ie Hespanha, vá terminar na estação de Santa Fé, da Estrada 
de Ferro D. Pedro 11, na Provincia de Minas Geraes, utilizan
do-se para isto do ramal da estrada União e lndustria, existente 
entre aquella cidade e a estação da Serraria, da referida estrada 
dtt ferro. 

Il 

Na construcção da linha serão observadas as seguintes 
condições technicas, além do mais que f{)r necessario, para que 
oft"ereça transporte commodo e seguro de passageiros e merca
dorias de qualquer espeeie : 

§ f. o Os trilhos serão do typo Vignole ou de outro que lhe 
seja preferivel, assentados sobre dormentes de madeira. 

§ 2. 0 A bitola da via ferrea não excederá de Om,80, e nem 
será menor de ()m,66. 

§ 3,o A linlul. será singela, mas terá. os desvios e linhas 
auxiliares que forem necessarios para. o movimento de carros 
que o trafego exigir. 

§ 4.o Os carros de transporte de passageiros e cargas serão 
do mesmo systema dos da Companhia de carris urbanos da 
Córte ou de outro que melhor convenha, apresentando para isso 
o-eoneenionatio o modelo â necessaria approvação do Minia-
tetio dos Negoeios da Arricultura., Commercio e Obras Publicas. 
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lii 

Durante o tempo da conce,si!o e o. contar do começo das 
obras. o. concessionario secá obrigado a conservar em bom estado, 
à sua custa e sem retribuição alguma do Estado, a. parta ®
ramal da estrada· União e lndustria, comprehendidil. entr~.· os 
trilhos e Om,25 da linha ora concedida.. 

IV 

As obras da.. linha deverão começar dentro, do prazo de, um 
anno depois de approva.dos os respectivos estudos, que ser.lo. 
apresentados para. tal fim ao Ministerio d.a Agricultura, COa
mareio e Obras Publieas no prazo de oito mezes, contada. da 
dato& da organização da companhia, para a qual fic111 desci& j4 
marcado o prazo de um anno. 

No prazo de 18 mezes, a contar do começo das obras, deverão 
estar estas conclui das e a linha entregue ao trafego. 

v 

O concessionario poderá transferir todos os direitos e onus 
resultantes da presente concessão á companhia que incorporar 
dentro ou fóra do paiz, comta.nto que esta seja organrza.da 
conforme as leis do Jmperiil e tenb o seu dwrlci:lio.lega.l Qeat& 
capital, onde serão' tra.t&da.s e ~cididas flodas as questões·~ 
se· suscitarem entre a mêsma companhia e o Governo ou emN· 
ella. e os particulares. 

VI 

Fica reservada ao concessionario preferencia para a con
strucção de pequenos ra.maes que liguem as fazendas rura.es ou 
os pequenos n:ucleos de população á linha principal da. empresa. 
Nas extremidades da. linha. e nos pontos intermediarias oade 
forem necessarias haverá estações com todas as accommodaçiJelt 
precisas para o serviço de viajantes e mercadorias, podendo o 

· Governo Imperial exigir os augmentos e melhoramentos que r. 
commodidade publica reclamar. 

VII 

Si.. para o trafego da linha houver vantagens na. adopção .. d:e 
motor pela electricidade, poderá o concessionario fazer dells. 
uso, de preferencia á tracção animada. 

VIII 

O concessionarii> obriga-se a manter entre os pontos extreaos 
da linha serviço diario e regular de transporte de passageiros 
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e mercadorias por preços inferiores aos que são cobrados pelos 
actuaes meios de transporte, quo constarão de tarifas organi
zadas segundo as distancias. 

Estas tarifas só poderão ser postas em execução depois de 
approvadas pelo Ministcrio da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, publicadas no Diario Official e affixadas, com ante
cedencia de oito dias, em cada uma das estações. 

O concessionario obriga-se ainda : 
§ 1.• A cumprir, em tudo que lhe fôr applicavel e não 

contrariar as disposições das presentes clausulas, o Regula
mento·annexo ao Decreto n. 5837 de 26 de Dezembro de i874 
e quaesquer outros que o Governo publicar para a policia e 
fiscalisação .:!e carris de ferro. 

§ 2.o A transportar gratuitamente as malas do Correio e seus 
conductores, os agentes de policia que forem em serviço e, em 
geral, mediante requisição do Governo ou de autoridade devi
damente autorizada, qualq ue.r empregado publico que viajar 
por motivo de serviço publico. 

~ 3.• A transportar, com abatimento de 30 °/o da tarifa 
estabelecida para os particttlares : munição de guerra, officiaes 
e praças do Exercito, da Policia ou da Guarda Nacional, quando 
mandados em s~rviço publico. 

IX 

Sempre que o Governo o exigir, em circumstancias extraor
dinarias, o concessionario porà á sua disposição todos os meios 
de transporte que possuir, o neste caso, o Governo, si o preferir, 
pagará ao concessionario o que fôr convencionado pelo uso da 
linha e de todo o seu material, não excedendo o valor da renda 
média de período idcntico aos ultimos t.res annos. 

X 

As despezas com a canali~ação das aguas pluviaes, mudança 
de nivelamento e quaesque.r outras relativas á viação e .recla
madas por serviços do concessionario correrão por sua cont:t. 

XI 

O concessionario pagará á Camara Municipal, pelos tnrrenos 
de sua propri'ldade que occupar, o arrendamento que a mesma 
Camar• nrbitrar, e fará a acquisição dos que forem precisos 
para a abertura e alargamento de ruas, estradas ou caminhos, 
sendo, em falta de accôrdo com os proprietarios, desapropriados 
na fórma da Lei n. 816 de 10 de Julho de 1855. 

X li 
O Governo fiscalisará a execucão das gbras, o serviço do 

trafego e o cumprimento de todas as clausulas da presente 
concessão como entender conveniente. 
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Xlll 

Caducará a presente concessão: 
1.• Si as obras não forem começadas e não ficarem concluidas 

nos prazos marcados na clausula 4" ; 
2. 0 Si, depois de começadas, ficarem as obras paralysad~1s por 

mais de dous mezes, salvo caso de força maior, que será 
justific:tdo, sendo o concessionario obrigado a remover, no prazo 
de 60 dias da data da intimação, todo o material permanente e 
a repor o calçamento ou o leito da estrada n(l estado primitivo, 
sob pena de ser feita a remoção e reparada a rua ou a estrada 
pelo MinistfJrio da Agricultura, Commnrcio e Obras Publicas á 
custa do cGncessionario; 

3.o Si, depois de entregue a' linha ao trafego, fOr este 
interrompido, sem causa justificada, por mai~ de 48 horas. 

XIV 

Findo o prazo da pres<mte concessiio, reverterão para o 
dominio da Camara Municipal da cidade de Nossa Senhora da~ 
Mercês do Mar de Hespanha os edificios das e'ltações, armazens, 
officims e o material fixo e rodante da linha que faz objccto da 
mesma concessão. 

XV 

O Governo poderá resgatar esta concessão em qualquer 
tempo depois dos 20 pl'imeiros annos, contados da presente 
data. 

O preço do resgate será. fixado por arbitros nomeados, um 
pelo Governo e outro pelo concessionario, os quaes tomarão 
em consideração, não só a importancia das obras no estado em 
que então se acharem, mas tambem a renda liquida da linha 
nos .cinco annos anteriores. Si os arbitt·os nãil chegarem a 
accôrdo, cada um dará seu parecer e a questão será definitiva
·mente resolvida pela Secção dos Negocios do Imperio do 
Conselho de Estado. 

XVI 

Todas as questões que se suscitarem entre o Governo Imperial 
e o concessionario serão decididas por arbitramento, sem mais 
recurso algum, na fórma estabelecida na clausula precedente. 

XVII 

Os prazos fixados na clausula 4" para o começo e conclusão 
das obras só poderão ser prorogados mediante o pagamento 
da importancia correspondente a 100$000 por mez de proro
gação, salvos os casos de força maior, devidamente justificados. 
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XVIII 

Por falta de cumprimento de quaesquer das cla.Usulas da 
presente eoncessãío e des regulamentos a que fica sujeite· o 
concessionario, o Governo poderá impor· multas de 20$ âté 500$, 
conform& a gravidade do caso. 

XIX 

Ficam sa.lvos os direitos. adquiridos em virtude de quaesquer 
concessões anteJj_ormente feitas pelo Governo Geral ou Provin-
cial. -,. 

XX 

Si, deéorrido o prazo de 30 dias, contados da data da publi
cação da presente concessão no Diario O fficial, não estiver 
assigDado ()respectivo contrato, caducará a. mesma. concessão. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2 de Novembro de, 1882 .. -
Andrê .A.ugusto de Padua Fleury. 

DECRETO N •. s1n- DE 2 DE NovEMnno DE t882 

Appro.va amodillcaçilo do traçado da est1ada de forro Ramal Baoanalenso. 

Requerendo, a Companhia da estrada de ferro Ramal Ba· 
nanalense alteração do plano da mesma estrada, approvado 
por Decreto n. 86,23 de H de Fevereiro do corrente anno, no 
sentido de effectuar-se seu entroncamento com a Estrada de 
Ferro D. Pedro 11, no kilometro Hí6.350, em vez da estação 
da Barra Mansa, Hei por bem Approvar semelhante modifi· 
cação, de conformidade com a [Jlanta e condições que com 
este baixam, assignadas por André Augusto de Padua Fieury, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego· 
cios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em 2 de Novembro de 1882, 6t• da Independencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

André Augusto de Padua FleUMJ. 
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Clau•ulas a que se ret"ere o Decreto n. 8')'~.4 
desta data. 

I 

A estação do entroncamento da ferro-via Ramal Banana
lense na Estrada !le Ferro D. Pedro H será construída pela 
respectiva companhia, segundo os planos que forem appro
vados, ficando incumbida de fiscalisar este serviço a ad
ministração desta estrada. 

ll 

O pessoal da estação ser:í nomeado pela directoria da Estrada 
D. Pedro li, sendo esta indemnizada pela sobredita com
panhia das despezas feitas com os empregados e o ma
terial necessario ao custeio daquella estação. 

III 

Fica entendido que a concessão constante do presente de
creto não importa compromisso algum de fazer parar os trens 
de víajantes da Estrada D. Pedro li na estação de que 
se trata, e tão sómente, d'entre os de cargas e mixtos, os 
que a respectiva administração julgar indispensaveis. 

Palaeio do. Rio de· Janeiro em ~de Novembro de l88~. 
- André Au.fUsto de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8725- DE 4 DE NOVEMBRO DE 1882 

Cncade a Alipio Luiz. Pereira. da Silva, ou á companhia qu.e organizar, privi· 
legio· par• a construeção de uma estrada de ferro entre a cidade do" Rió 
de Janeiro e a raiz d.a rerra. de, l'otropolls. 

Attendendn_ ao que Me requereu Alipio Luiz Pereira da 
Silva, Hei por bem Conceder-lhe privilegio por 70 annos para, 
por si ou por meio de uma companhia que organizar, construir, 
usar e gozar de ilma estrada de ferro entre a cidade do Rio 
de Janeiro e a raiz da serra de Petropolis, no loga.r que fbr 
mais conveniente o entroncamento com a estrada de ferro de: 
Mauâ, sob as clausulas que com este b ixam, assignadas 

~\.\\)\\\ EOA ~C.{·~_.' 
' :--;.> -

/ '·') 
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por André Augnsto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Nflgocios da Ag,·icultura, 
Comme1·cio e Obras Publicas, que assim o tenha enten lido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Novembro 
de 1882, 61• da Independencia e do Imp~. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

André Augusto de Padua Fleury. 

Clausulas a que ·se reCere o Deereto n. 8'>'2H 
<.lesta <lata 

E' concooido a Alipio Luiz Pereira da Silva, ou á companhia
que o mesmo organizar, privilegio por 70 annos, para a con
strucção, uso e gozo de um~t estrada de ferro que, partinlo do 
morro de S. Diogo na cidade do Rio <le Janeiro e coutorneando 
a bahh, termine na r.áz da serra de p.,tropolis, no logar onde 
fôr mais conveniente o entroncamento com a estrada de ferro 
de Mauá. 

Além do privilegio o Governo ImpMial concede os seg-uintes 
favores : , 

1.° Cessão gratuita de terrenos devolutos o nacionaes e bem 
assim dos comprehendidos nas sesmarias o posses, exre,•to as 
indemnizações que for:~m de direito para o leito dn estrada, 
estações e quaesquer outras dependenci:Js da. mesma estrad t, 
estações, armazena e outras obra.~ especificadas no res eetivo 
contrato. 

2. 0 Direito de desapropriar, na forma do Decreto n. 81.6 dg 
10 de Julho de 1855, os terrenos de domínio p·1rticular, l'redios 
e hemfeitorias que forem precisos para as obras de que trata 
o paragrapho antecedente. 

3.• h!'.nção dos direitos <le importação sobre os trilhos, machi
nas, instrumentos e mais o1(jectos diJstin tdos á construcç:i?, IJem 
como sobre o carvão de pedra indispensavel para as offic1nas e 
custeio da estrada. Esta isenção não srJ fará effectiva em
quanto a companhia não apresentar no Thesouro Nacional a 
relação dos sobreditos objectos, es Jecificando a respectiva quan
tidade e qualidade qun aquella repartição fimra annuallllente, 
conformiJ as instrucções d_o Ministerio da Fazenda. 

Cessará .o favor, ficando a companhi'l Rujeita á restituição 
dos direitos que teria de pagar, e á multa do dobro desses •!irei
tos imposta pelo Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, ou pelo da Fazenda, si provar-se que P.lb ali·'nou, 
por qualquer titulo, objectos importado~. sem que precr•desse 
licença daqu3lles Ministerios, e pagamento dos respectivos 
direitos. 
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11 

Si no prazo de 12 mezes contados desta data não estiver in
corporada a companhia, caducará a presonte concessão. 

Esta será organizada tle accôrdo com as leis e regulamentos 
em vigot·, e t•.· rá repre ;entante ou domicilio legal no Imperio, 
sendo-lhe applicavel todas as estipuhções e:s:pt•essas naii pre
sente< dausulas. 

·As dnvidas e qur>stões r1ue se suscitarem estranhas á intelli
gencia das pres·mt~s clausulas, serão resolvidas de accôrdo 
com a legislação braziloira, pelos Tribunaes brazileiros. 

IIl 

Os trabalhos da estrada começarão no prazo dr1 s'Jis mezes, 
conta<lo~ da data da approvação ><los respectivos estudos, e 
proseguirão sem interrupção, devendo ficar concluídos no prazo 
de 18 m~zes contados da mesma data. 

IV 

011 trabalhos de construcção não porlcrão ser encetados sem 
prévia autorização do Governo e da lllma. Camara Municipal, 
na part•' que lhe competir ; para isso os projectos de todos 
esses trabalhos serão organizados eHt <luplicata e submettidos :i 
approvação do mos mo Governo. Um dos exemplares será 
devolvido á companhia com o visto do Chefe da Dir0ctoria das 
Obt•Js Publicas do Ministerio da Agricultura, c o outro ficará 
archivado no mesmo Ministerio. 

v 

Oito mezes depois de incorporada• a companhia s()rão 
apresentados ao GDvorno os rsturlos da estrada, os quaes 
con<tarão dos seguintes documentos: 

1. n Pl mta :;-e:·al da linha COll"()dirla e um p •di! longitudinal 
com indir~tção do< pontos cbrigados dr) pas<agem. 

O traça lo sr>rú in<licado por uma linha Y•'rm•·lha () continua 
sobrr ~. plau ta g"Cl' d, na escala do 1 por 1.0Cl0, com indicação 
do·< :•aio8 do curvatu:·a, e :• configu1·aç,1o do terreno ropt·esen
tarla por meio rle curvas de nhel cqui list:tntes de 3 metros ; 
e b·tn assim, em uma zona .Jo 20 meti·os, pelo monos. para 
carla la lo, as matta<, terrenos p·Jdrr)gosos, as rlivisas de 
propri ·da de particnlar, e a• ten·as d~volut:v>. 

NPF~<;<a plantll. serão indicadas as distancias kilometricas 
contndas do ponto •lo partida da eRtrad t de ferro, a extensão 
dos alinhamentçs rectof;, d be111 nRsim a ot·igem, a extremidade, 
o desenvolvinl~IJtn. o !'aio <1 r··entido das curvas. 

O rwfil longitudinal ·ed f ·i to, na es~nla de 1 por 200 para 
as alturas, o do 1 pm· 2.000 para as distancias horizontaes, 
mostrando respectiv3:mente por linhas pretas e vermelhas o 
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terreno natural e ás plataformas dos córtes e aterros. Indicará, 
por meio de tres linhas horizontaes, traçadas abaixo do plano 
de comparação: 

i. • As distancias kilometricas, contadas a lk-tir da origem 
da e3trada de ferro ; 

2.• A extensão e indicação das rampas e contra-rampas e a 
extensão dos patamares ; 

3.• A extensão dos alinhamentos rectos e o desenvolvimento 
e raio das curvas. 

No perfil longitudinal e na planta será indicada a posiçio 
da~ estações, paradas, obras d'arte e vias de communicação 
transversas~. 

O perfil longitudinal será acompanhado por um certo numero 
de perfis transveraaes, inclusive o perfil typo qa estrada de 
ferro. 

Estes perfis serão feitos na escala de 1 por 100. 
2.• Projectos completos e especificados de todas as obras 

necessarias para o estabelecimento da estrada, suas estações e 
dependencias, bem como as plantas de todas as propriedades 
que fór necessario adquirir por meio de desapropriação. 

Os projectos das obras d'arte compor-se-hão de projecções 
horizontaes e verticaes e de córtes transversas; e longitudinaes 
na escala de i por 100. 

3.• A relação das pontes, viaductos, pontilhões e boeiros, com 
as principaes dimensões, posição na linha, systema de con
strucção e quantid·1d J de obra ; 

A tabella da quantidade de excavações necessarias para 
executar-se o projecto, com indicação da classificação aproxi
mada dos materiaes e das distancias médias de transporte ; 

A tabelh dos alinham3ntos, raios de curvas, cóta~ de decli
vidades e suas extensões ; 

As cadernetas authenticadas das notas das operações tapo
graphicas, geodesicas e astronomicas feitas no terreno ; 

Os desenho3 dos trilh')s e accessorios em grandeza de 
execução. 

VI 

Antes de resolver sobro os projectos submettidos á sua appro
vação, poderá o Gov ~ruo mandar proceder, a expensas do con
cessionario, as operações graphicas necessarias ao exame dos 
projectos e poderá modificar ossos projectos como julgar con· 
venionte. O concessionario não poderá, som autorização ex
pressa do Governo, modificar os projectos approvados. 

Todavia e não obstante a approvação do perfil longitudinal, 
o mesmo concessionario poderá fazer as modificações neces
saria~ ao estabelecimento das obras d'arte, passagens de nivel 
e paradas indicad:Is no projecto approvado. 

Os estudos serão considerados approvados si até o fim de 
~res me:~:es o Governo não tiver exigido alguma modificação. 
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VII 

A estrada será de via singela, mas terá os desvios e linhas 
auxiliares que forem necessarios para o movimento dos trens. 

A distancia entre as faces interaas dos trilhos não será 
màior de metro. As dimensões do perfil transversal se1·ão 
sujeitas á approvação do Governo. 

As valletas longitudinae_s terão dimensões e declive neces
sarios para dar prompto escoamento ás aguas. A inclinação 
dos taludes dos córtes e aterros será fixada em vista da aHura 
destes e da natureza do terreno. 

VIII 

O concessionario executará todas as obras d'arte e fará 
todos os trabalhos necessarios para que a estrada não crêe 
obstaculo algum ao escoamento das aguas e para qur. a direcção 
das outras vias de communicação e::dsteutes não receba senão as 
modificações indispensaveis e precedidas de approvação do 
Governo. 

Os cruzamentos com as ruas ou caminhos publicos poderão 
ser superiores ou inferiores ou, quando absolutamente se não 
possam fazer por outro modo, de nivel, con,.truindo, porém, a 
companhia, a expensas suas, as obras que os mesmo;: cruza
mentos tornarem necessarias, ficando tambem a seu cargo as 
despezas com signaes e guard~s que forem precisos para as 
caacclLs durante u J.1a e a noi Le. Terá, neste caso, o conces
sionario o direito de alterar a direcção das ruas ou caminhos 
publicos, com o fim de melhorar os cruzamentos ou de dimi
nuir o s~u numero, precedendo consentimento do Governo, e, 
quando fór de direito, da Camara. Municipal c sem que possa 
perceber qualquer taxa pela passagem em pontos de intersecção. 

A estrada de ferr0 não poderá impedir a navegação dos rios 
ou canaes o nesse intuito as pontes ou viaductos sobre os rios 
e canaes terão a capacidade necessarill, para que a navegação 
não seja embaraçada. 

Executará as obras necessarias á passagem das aguas utili
zadas para abastecimento ou para fins industriaes ou agri· 
colas, e permittirá quo, com identicos fins, taes obras se 
offectuem em qualquer tempo, desde que dellas não resulto 
damno á propria estrada. Em todos os cruzamentos, superiores 
ou inferiores, com as vias de communicação ordinarias, o Go
verno te1·á o direito do marcar a altura dos vãos dos viaductos, 
a largura destes e a que deverà haver entre oa parapeitos, 
em relação ás nec~ssidades da circulação da via publica que 
ficar inferior. Nos cruzamentos de nivel os trilhos serão 
collocados, sem saliencia, nem chpressão, sobre o nível da 
via de communicação que cortar a estrada do f,}rro, de modo 
a não embaraçarem a circulação de carros ou carroças. 

O eixo da estrada de ferro não deverá fazer com o da via 
de communicação ordinarb um angulo meuor de 45°. 
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Os cruzamentos de nível terão sempre cancellas ou bar
reiras, vedando a circulação da via de communicação ordinaria 
na occasião da passagem dos trens, havendo, além disso, uma 
casa de guarda, todas as vezes que o Governo reconhecer esta 
necessidado. 

IX 

Nos tunnnis, como nos viaductc>s inferiores, deverá haver 
um intorvallo livro nunca rn<:lnor d,, 1m,50 de cada lado dos 
trilhos. Alem disso, haverá d' distancia <:lm distancia, no 
interiot· dos tunneis, nichos de abrigo. 

As aberturas dos poço> de construcçiio e ventilação dos 
tunneis serão guarnecidas d() um parapeito de alvenaria de 
2m d() altura e não poderão ser feitas nas vias de commu
nicação existentes. 

X 

O concessionario cmJ!lregará rnateriaes de boa qualidade 
na execução de todas as obras c seguirá sempre as prescri
pções da arte, do modo rrue obtenha construcções perfeita
mente solidas. O syst<'ma o dimensões das funJações das 
obras de arte se1·ão fixados por occasião da execução, tendo 
em attenção a naturJza do terreno e as pressões supportadas, 
de accôrdo entre o concessionario e o Go1•erno. 

O conc('ssion:ll"io sor:'t obrigado a ministr.t<' os apparelhos 
e pcsso:Ll n<Jcess:.~rios :'ts sondagens e fincamento das estacas, 
e ensaio, etc. Nas superstructur.ts dos viaductos, ns vigas 
de madeira só poJorão' ser empregadas provhori tmente, de
vendo ser substituidas por vigas metallicas, logo que o Governo 
o exija. 

O emprego de forro fundid.J em longerõos não s:rú tole
rado. A ate; do entregues ú circulação, todas as obras de 
arte sorão experi\)1entadas, segundo o prog-r:>mma que fó~ 
approvado pelo Governo c que set·ú organizado á vista dos 
respectivos projectos. As despozas destas expcriencias cor
rerão por conta do concossionario. 

XI 

O concessionario construirá to:los os edificios e dependencias 
necessarias para que o trafego se elfectue regularmente, sem 
perigo para a segurança publica, c eom as conv•~nientes com
modidades para os pa~sageiros. 

As ostações contcrã.o salas de espera, bilhetnii'D., accommo
dação para o agente, armazens par;1 merca<lorias, caixas 
d'agua, latt·ina-;, mictorios, rampa3 de carregamento e em
barque ~imaos, balanças, relogios, larnpeões, desvios, 
cruzamentos, chaves, signar~s o cercas. 
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As 0~ta<;ões e paradr1s terão <lo lado da linha uma plataforma 
cobert:1, 1 ara embarque e desrmbarque dos passageiros. 

As estações · e paradas teriio dimensões de ao::côrdo com -a. 
sua importancia. 

O Governo poderá exigir que o concessionario faça nas 
ebtações e paradas os augrnentos reclamados rebs necessidades 
da l:tvoura, do commercio e industria. 

XII 

O GoYerno reserv;t o direito de fazer exerut:or rela Cl'mpa
nhi:t on por conta della, durante o pr:1zo da t't'ncessiío, alte
raçõeR. novas ()bras, cujas nec"ssidad:'> a expericnria lm,ja 
indi<·a•lo !lm rel:J.ção a SP,'.'.Uranca r•ublica. polici:t da C~lr~rl~. de 
ferro un do trafego. 

Xlll 

t) mat,.,rial ,·odante (locomotivas, tendera o carros, C[UOr de 
passa.~·<'i1·os, quer de mercarlori?.s do qualquer natureza) será 
construido dn modo que haja segurança nos t~anspoi"tcs e 
conHnodirladrl para os passageiros. O Governo pnderá prohibir 
o emprego de material que n:1o preencha estas condições. 

XIV 

Tot1as as indemnhações e despezas motivadas pela con
strucção, consorvação, trafego n reparação da estrada de ferro, 
correrão exclusivamente, e sem excepção, por conta da com
panhia. 

XV 

O C'Hlf'e:-·sionado scJ'it o'wiga<lo :t ~ump1·ir, n:L part.-, <JIIO lhe 
forC'JH "P;"licavcis, :•s di~posi~ões d.:Js Rc•,ubmentos do ~ü de 
Abt·il do 1:l57 e 2ü de IJczembt·o de i87 4, o bom assim <Juaesq ucr 
ontra• •la me,ma natnr• za., qno forem d<•cretadas p·1ra r. se
gunmça e policia das estradas de ferro, uma •ez qua as 
n.ova·< cotHliçirs não contmriom as clausulas desta con~essiio. 

>-VI 

O er•nco~sinn3rio r-or(> ol.~rigado a conservar cnm ,. ,·.[a. !0, 
rlut·antc todo o tnnpo d.L couc•·Fsão, e a mantct• CllJ c.stado •jlliJ 
po>·s.>:n pcl'feitamcnto pro ·ncl:tw o s ·n d-·ctin{l, t 1nto :\ p;·.tt· :<'a 
de feJ·t·o e suas dep"ndcncias. como o mat<•rial rcrlant<•, sob 
pcn' ri" mnlta, :.uspensi'io •h ~onccssiio on de se1· ·t r~ons"t'
va<;iío !'cita 1 elo liovcnw :i emt:~ rlo concessionaJ·io. 

v. 11.-~·; 



386· ACTOS JJtl PODER EXECUTIVO 

No caso de interrupção do t1·afego, excedente de oito dias 
consecutivos, por motivo não justificado, o Governo terá o di
reito de imp0r uma multa por dia d~ interrupção igual á renda 
liquida do dia anlerior a ella, e restabelecerá o trafego, cor
rendo as despezas por conta do concessionario. 

XVII 

O Governo poderã realiza<·, em toda a extensão da estrada, 
as construcções necessarias ao estabelecimento de uma linha 
telegraphica de sua. propriedade, usando ou não, como melhor 
lh•J parecer, doa mesmos postes das linhas telegraphicas que o 
concessionario c obrigado a construir em toda a ext~nsão da 
estrada, responsabilis:mdo-se o mesmo conceasionario pela 
guarda dos tios, postes e apparf'lhos electricos que pert~ncerem 
ao Governo. Emquanto isto não se realizar, o concessionario 
é obrigado a expedir telegrammas do Governo com 50 °/o de 
abatimento da tarifa estabelccid:t para os telegrammas parti
culares. 

XVIII 

Durante o tempo do privilegio o Governo não concederá outra 
eatrada de f,•rro n't me-;ma direcção da que faz objecto da pre~ 
sente concessão, dentro de uma zona de 10 kiLOmetros pa~· 
cada hdo do traçado definitivo, salvo si Slil dirigir a pontos 
terminaes diversos e não receber passageiros e cargas na zona 
acima determinada. 

Fica entendido que e~tas disposiçõ'ls não se referem ús 
linhas de carris de ferro de tracção animada para transporte 
de. passageiro~ e cargas e que tambem se dirijam para ponto15 
terminae . .; diversos, a respeito das quaes o concessionario não 
tera o direito de fazer reclamações. 

XIX 

A tiscalisação da estmda e do serviço será incumbida a 
um Engenheiro fiscal, nomeado pelo Govemo e por elle pago, 
ao qual compete vehr pelo fiel cumprimento das presentes 
clausul1s. 

E' livre ao Governo, em todo o tempo, mandar Engenheiros 
de S!l<l confiança acompanhar os estudos e os trabalhos da. 
construcção, afim de ex1minar si são executados com pro
ticiencia, methodo e precisa aclividade. 

XX 

si, durante a execução ou ainda depois da terminação dos 
trabalhos, se verificar que qualquer obra não foi e:xecutada 
conforme as reg·ras d'a.rte , o Governo poderá exigir do con
cessionario a sua demolição e reconstrucção total ou parcial, 
ou faz el-a por administração, á custa do mesmo concessionario. 
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XXI 

Um anno depois da terminação dos trabalhos, o concessionario
entregará ao G)Verno urna planta cadastral de toda a estrada, 
bem como uma relação das estações e obras d',\rte, e um 
quadro demonstrativo do custo da mescna estraJa. De toda e 
qualquer alteração ou acquisição ulterior será lambem enviada 
pbuta ao Governo. 

XXII 

Os preços de transpor.!~ serão fixad1s em tarifas approvada!il 
pelo Governo. não podendo exceder a 60 °{o do.~ preços actuaes 
dos m ~i os ordinarios de conducçã l, entre os pontos extremos 
da l·nha concedida. As tarifa~ serão revistas, pelo menos, todos 
os cinco annos, e sempre que o Governo entender conveniente. 

XXIII 

O conce,sionario porlerá faz·Jr toJos os transportes por preços 
inf,.riores a •s das tarifas approvad 1s pelo Governo, mas de 
um modo g-eral e sem excr.p~ão, qner em prejuizo, quer em 
favor de quem quer que s >ja. Estas baixas do preços se farão 
effecti v as com o cons mtimento d, Governo, sendo o publico 
av;<ado, por meio de annuncios affi:!:acio~ nas estações e insertos 
nos jol'llaes. Si o concessionario fizer transporte por preços 
inferior··s aos das tarifts, sem ll.'}Uelle prévio consontimonto, 
o Governo podera applicar a westna relucção a todos os tran
sportes de igual cat .. goria, isto c, pertencente á mesma classe 
do t :rifa e os preços assim reduzidos não to~narão a ser 
elevados. corno no caso d l prévio consentimento dl) Governo, 
sem autorização e:xpre.;S;l. d )Rte, avis'ando-se o publico com um 
m ·z, pelo m1·nos, de antecedencia. 

As rer!ucçõ ~s concedidas a indigentes não poderão dar logar 
á applic~tção deste artigo. · 

XXIV 

O concessionario obriga-se a transportar com abatimento 
de 50 oj,: 

1. o As autoridades, r)scoltas policiaes e respectiva bagagem, 
quando furem em diligancia; 

2. 0 Munição d~ guerra e qttal'IUer numero de ooldados do 
Exercito e da Guarda Nacional ou da Policia, com seus officiaes 
e r ·siJOCtiva bagagem, 'luando rnan lados a serviço do Governo 
a qnalque1· parte da linha, dc1d la ordem par.\ hl fim p ·lo mesmo 
Gt.verno, peb Presidente da província ou outras autoridades 
que p:ll"a isso forem autorizaJas; --·--

3.0 Colonos e . immigrantes, suas bagage .~,-·-rWP;c~·· · · . 
utensílios e instrumentos ar.1 torios ; . , \ (J ll ü /1 DA f' ,

1 
~·-., 

, "'~'· .,, lu . 
( q)' ··,p~ 

\ ·:-

'"·:· 0 
·-...:.. 
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4. o As sementes e as plantas enviadas pelo Governo ou pelos 
Presidentes das Jlrovincias para serem grntuitamente distri
buídas aos lavradores; 

5. o Todos os generos, de qunl'luer natureza, r1ue sejam pelo 
Governo ou peloil Presid•·ntcs das p~ovin<'ias enviados para 
attender aos soccorros publicos exigidos pela seeca, inundação, 
peste, guerra ou outra calamidade publica. 

Todos os mais passageiros e cargas do Go1·erno Geral ou 
Provincial, não eBpecific:tdos acima, àer<1o transportados com 
abatimento de 15 "/o· 

Terão tambl)m abatimento de 15 •/o os transportes de mate
riaes destinado~ ás obras municipaes, nos wunicipioR s··rvidos 
pela estrada . 

Sempre que o Gov"rno o exigir·, em circumslancias extr~.or
dinarias, o concessionario porá á; suas ordens todos os meios 

'de transporte de que dispuzer. Neste caso o Governo, si o pre
ferir, pagará á companhia o que fór convencionado pelo uso da 
estrada e de todo o seu material, não excedendo o valor da renda 
média de período identico nos ultimos tres annos. 

As malas do Correio a seus conductores, os funco•ionarir.s en
carr,•gados, por parte do Governo, do serv:ço da linha t"legra
phica, bem como quaesquer somma~ dol dinheiro l'ert"ncent~s 
ao Thesouro Nacional ou Provinci-tl serão conduzidos gratuita
mente, em cano especialmente a•laptado para esse fim. 

XXV 

Logo que os dividendos excederem de 12 ofo, o Governo terá 
o direito de exigir a reducção <las tarifas de transporte. 

XXVI 

O serviço de transporte de l'aRsageiros, baga';·ens e carg-as 
será regulado por um horario pr·ovisorio, approvado pnio Minis-
Lcrio da Agricultul'a, Commcrcio c OlH•as Publio'as, que será 
executado pelo tempo de seis mc;~';s, contado do principio da 
abertura da linha ao mesmo serviço. 

Durante esse tempo o coucession·,rio poderá alterar o ho
rario no sentido diJ maior ou mnnor frequencia no movimento 
dos carros, dando aviso ao publico, pelos jornaes uwi~ lidos 
e outros meios diJ publicidade, d ts alterações r1ue fizerem, com 
antecedencia, pel J menos, d3 43 horas. 

Findos os 'e~s pr·imeiros mczeR, o concessionario apresontará 
o seu horario defiuilivo, que, sendo approv::do pdo Governo, nà:> 
poder~ sotli·er alteração alguma no S'~ntido de ditllinnir a frc
quenCia de ~ransport·~ na linha srm approvaç;1o do mesmo 
Governo. 

Em qualq rr t'mro este terá o direito ,:c cxi6il' P-1aior nu
mCJ.•o de viagenR, si o julgar conveniente à comrnodid1de 
publica. 
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XXVII 

Na época fixada para termin(l.ção d t conce~9ão, a estrada de 
ferro e suas deprmdencias deverão achar-se em bom estado de 
conservação. 

Si no ' ultimo quinquennio da ·conce>são a conseri'ação lida. 
estrada fór descurada, o Governo terá o direito do confiscar a 
rec-Jit:t e empregai-a naquelle serviço. 

XXVIII 

O Governo ~orá o dir.1ito de rcs ;alar a estrada, depois do de
corridos 15 anUJs desta data. 

O preço do resgate será regulado, em falta d·J accôrdo, pelo 
termo módio do rendimento liquido do ultimo quinquennio, e 
tendo-se em consideraçiio a importancia das obras, material e 
deprmdencias, no flstado eltl que estiv :rem ent!ío. 

A importanci1 do resgate pod!lrú sflr paga em titulos da divida 
publica interna de 6 •j. de jut•o :mnual. 

Fica entendido que a pres:mte clausula só é applicavel aos 
casos ordinarios, e que não abro.;a o direito de desapropriação 
por utilidade publica, que tem o E~t:1.do. 

Findo o prazo do privilegio, reverterão para o domínio do 
Estado o m 1teri·tl fixo e rodante, estaçõ:Js, officinas e outras 
dependenciasda estrada de ferro, d1 que faz objecto a presente 
conceFsão, sem que tenha o concessionario direito a indem· 
nização, excepto as propriedades immoveis e de raiz estranhas 
ao serviço e uso da estrada em questão. 

XXIX 

O concessionario nã•l poderá alienar a estrada ou parte 
desta. sem prévia autorização do Governo. 

Poderá, mediante consentimento do mesmo Governo, arrendar 
a estrada e o material fixo a alguma companhia ou empreza, r!. 
qual pass:otrá a propriedade do material rodante e os direitos e 
obriga'fões do respectivo contrato, firmado em virtude desta 
concessão, referentes ao custeio da estrada. 

XXX 

O concessionario obriga-se a não empregar nos diversos 
aerviços da estrada senão pessoas livres. 

XXXI 

Todas as questões que se suscitarem entre o Governo e o 
concessionario serão d~cididas por arbitramento, sem ·recurs() 
algum. 
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Cada. uma das partes nomeará o seu arbitro e o terceir?, que, 
no caso de empate, decidirá definitivamente, será escolh1do por 
accôrdo de ambos. 

Não se dando o accôrdo, cada um dos arbitros d;1ró. o seu 
parecer, e a. questão será resolvida pela. Secção dos Negocias do 
Imperio do Conselho de Estado. 

XXXII 

O conces<>ionario pagará á Illma.. Cam:~.ra, pelos terrenos 
de sua propriedade que occupar, o arrendamento que a mesma 
Camara arbitrar, e fará acquisição dos que forem precisos para. 
os fins da sua em preza. 

XXXIII 

O concessionario não poderá mudar o nivelamento d ·s ruas 
e praças sem autorização prévia da Illrna. Camara Municipal. 

As despezas feitas com as alterfições do referido nivelamento 
correrão po1· conta do mesmo concessionario. Todas as obra< de 
arte e as que digam respeito ao nivelamento das rua~ e praças 
serão executadas em toda a largura destas, para evitar pi·eei
picios e incommodos ás pessoas que pelas mesmas ruas e 
praças transitarem. 

XXXIV 

O conctessionario é responsavel pelas de>pezas que ex1g1r 
o restabelecimemto do calçamento ou ma~adamizamento ~ 
ruas e praças, si por qualr.1uer circumstancia drlixar de func
cionar a estrada, ficando para isto sujeito á Illma. Camara 
o seu material fixo e rodante. 

XXXV 

Todas as vezes que a. lllma. Camara Municipal resolver a con• 
strucção dos calçamentos das ruas e pr,Iças que forem atraves
sadas pela estrada concedida, nenhum embaraço será "pposto 
pelo concessionario, e nem este pllderá reclamar indemnLr.>1.ção 
alguma pela. interrupção do trafego que fôr indispensavel, 
sendo além disto obrigado a collocar os trilhos á proporção 
que os calçamentos progredii·em. 

XXXVI 

Pela inobservancia de qualquer das presentes condiç.ões 
poder:!. o Governo impor multas de 200$ até 5:000$, e o dobro 
na reincidencia. 

XXXVII 

Si fôr excedido algum dos prazos marcados nas presentes 
clausulas, ou si o concessionario se recusar a cumprir as obri-
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gações que resultam das mesmas clausulas e do respectivo 
contrato, depois da applicação das multas acima referidas, 
caducará a presente concessão. 

xxxvm 

A pena de caducidade da concessão será imposta administra
tivamente pelo Governo Imperial, sem dependencia de outra 
formalidade. 

Feita a competente intimação ao concessionario, o Governo 
Imperial reassumira o direito d~<;onceder a l~nha que é ~bjecto 
das presentes clausulas a quem JU.gar convemente, e nao po
dendo o concessionario reclamar indemnização por •1ualquer 
titulo qu~ seja, e devendo r!Jmover os trilhos dentro do prazo 
de tres mezes, contados da data da intimação, sob pena de 
eft'ectuar-se a remoção pelo Governo á custa do mesmo conces· 
sionario. 

XXXIX 

Os prazos marcados nas clausulas 3"' e 5a só poderão ser 
prorogados mediante o pagamento de uma multa de 200$ por 
mez de prorogação concedida, salvos os casos de fot•ça maior, 
devidamente justificados perante o Governo e só por elle 
julgados. 

. XL 

Ficam reulvados os direitos oútorgados em outras conces
sões da mesma natureza. 

XLI 

Para garantia da fiel observancia e exacto cumprimento 
das condições com que é feita esta concessão, o concessionario 
depositará no Thesouro Nacional, antes da a.ssignatura do res
pectivo contrato, para o que temo prazo de 60 dias, a quantia de 
25:000$, em dinheiro ou títulos de divida publica, ficando en
tendido que o deposito feito em moeda corrente não ·vence jnro 
algum. O prazo para a assignatura do contrato será cont<tdo 
da data em que fôr publicada esta concessão no Diario Offlci,a~. 

A caução acima indicada será completada á medida que 
della forem deduzidas as multas, e reverterá para o Estado si 
caducar a concessão. 

Palacio d'l Rio de Janeiro em 4 de Novembro d1 1882.
Andre Augusto de Padua Fleury. 
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DECRETO N. 8726- DE 4 DE NOVEMBRO DE i882 

Proroga o p ·azo concedido para o eomoço dos trabalhos o a[Jre>cntação dos 

estudos da estrada de ferro do Coreovaú•J, eom dispensa de multa. 

Attendendo ao que Me requereram os Engenheiros Francisco 
Pereira Pa~sos e João Teixeira Soares, Hei por uem, não só 
Prorogar por seis mezes, contados desta dJ.ta, os prazos esta
belecidos nas clausulas 3" e 5" das qu'3 baixaram com o Decreto 
n. 8372 de 7 de Janeiro ultimo, para o começo dos tr3balho1 e 
apresentação dos estudos da estrada de ferro do Corcnvado, 
como dispensar da multa de que trata a 40~ das referidas 
clausulas. 

André Augusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Novembro 
de i882, 61• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Andre Augusto de Padua Fleury, 

DECRETO N. 8727- DE 4 DE NOVEMBRO DE 1882 

Manda obervar o Regulamento da ~scola de Minas_. 

Hei por bem que na Escola de Minas se observe o Regula
mento que com este baixa, assignado por Pedro Leão Val
Ioso, do Meu Conselho, Senador do lmperio, Ministro e Secre
tario de Eeta.do dos Negocios do Imperio, que assim o tenha 
eatendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 4 de 
Novembro de 1882, 61• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imp~rador. 

Pedro LI?Ao Velloso. 
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Regulamento a que se refbre o Decreto desta data 

CAPI..,.ULO I 

DA ESCOLA E SEUS CURSOS 

Art. f.o A Escola d·1 Mim!'!, cuja sede continúa a ser na 
cidade de Ouro Preto, Província de Minas Geraes, t<3m por 
fim preparar Engenheiros p·tra a lavra das minaq o para 
os estabelecimentos metallurgicos. 

Art. 2.• Os cursos desta Escola são g-ratuitos. 
Art. 3.• As matarias ensinada.s na Escola constituirão dons 

cursos: um preparatorio e outro superior. 
Art. 4.• O curso preparatorio durar:i. · dous annos e com

prehenderá. aq seguintes materias : 

Arithmetica ; 
Algebra; 

1° anno 

Geometria elementar ; . 
Noções preliminares de trigonometria ; 
Desenho de imitação. 

2° anno 

Complementos de algebra e geometria analytica a duas di-
menRões; 

Calculo das derivadas; 
Geometria descriptiva ; 
Trigonometria rectilinea com2leta ; 
Ph,rsica elementar ; 
Ch1mica dos metalloides ; 
Noções de botanica e zoologia ; 
Trabalhos pratico3: manipulações de physica, chimica, zoo· 

logia e botanica ; 
Trabalhos graphicos. 
Art. 5. 0 O curso superio:- durará tres annos e o respectivo 

ensino comprehenderá : 

fo anno 

Mineralogia ; 

~:r~i~~ (r;netallóides e .chimi<:a organic~;; ;~. 
Mathemattcas e mecamca raciOnal; l' ··'.·.) ''4/,l. ,( '.' . 

'~ _,. 

/'c,._, ,, 



391 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Geometria descriptiva ; 
Trabalhos praticos : manipulações de chimica, determinação 

pratica dos mineraes, excursões mineralogicas ; 
Trabalhos grapbicos. 

Geologia; 
Lavra de minas ; 
Mecanica applicada ; 

2o anno 

Chimica dos metaes e docimasia ; 
Metallurgia geral e a do ferro ; 
Trabalhos llraticos: ensaios metallurgicos, determinação 

de fosgeis e de rochas, manipulações de chimica, e:xcorsões 
geologica3, visitas de fabricas e de minas. 

ao anno 

Metallurgia dos pequenos metaes ; 
Resistencia dos materiaes e construcção; 
Construcção de estradas de ferro ; 
Topographia e estereotomia; 
Trabalhos pr<~ticos : redacção de projectos de lavra de minas, 

metallurgia, mecanica e construcção; 
Trabalhos de topographia. no campo. 
Quando estiver constituída a legislação especb.l das minas 

do Brazil, o respectivo ensino será obj!lcto das lições que se 
julgarem necessarias, as quaes serão feitas por algum dos 
lentes. 

CAPITULO II 

DAS HABILITAÇÕES PARA A MATRICULA 

Art. 6. 0 Para a admissão á matricula no :1° anno do curso 
preparatorio exige-se: 

f.o Que o candidato tenha :16 a.nnos de idade pelo menos; 
2. 0 Que apror:~entq certidões de approvação em portuguez, 

francez, inglez ou allemão, historia e geographia, v:i.lidas para 
a matricula no~ cursos sup:Jriores fio Imperio. 

Art. 7. 0 Poderá quahuer candidato matricular-se logo no 2° 
anno, prestando exame das matarias do f o perante uma com
missão nomeada pelo director. 

Neste caso deverá, além de mostrar-se approvado nos refe
ridos preparatorios, ter pelo menos :17 annos de idade. 

Art. 8. 0 Serão dispensados dos preparatorios a que se referem 
os artigos antecedentes os indivíduos que provarem habilitações 
equivalentes, a. juizo do director da E!lcola, mediante docu
mento passado por escola, faculdade ou universidade estran
geira.. 
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Art. 9.• A' matricula do i• anno do curso superior, a qual 
será obtida por meio de concurso. só se admittirão 10 alumno&; 
o Mi ni.,tro do lmpr.rh, porém, si o permi Ltir~m ag condições 
do ser·viço, poderá augmentar o numero, antes de começar o 
concurso. 

Art. 10. Os concorrentes deverão ter 18 annos completos e 
apresentar certidões de &J·provação nos exames do curso pre
paratorio da Escola, ou nas matarias do curso geral da Escola 
Polyte~hnka, ou das faculdades ou escolas nacionaes ou estran
geiras, cujo ensino fôr considerado equivalente, a juizo do di
rector. 

Art. 11. O concurs:J realizar·se-ha em Ouro Preto perante 
uma commissão nomeada pelo director d'entre os lentos, re
petidores ou professores da Escola. 

Art. 12. Os candilrtos avtos para entrar no concurso en
tregar·ão na "ecretaria da Escola, até ao dia 13 de Junho, os res
pectivo; r.}querimentos acompanhados de certidão de idade e 
dos documentos a que se refere o art. 10. 

Art. 13. O concurso constará de provas escriptas e oraes. 
Art. 14. As provas escriptas far-se-hào nos dias 15 e 16 de 

Junho e constarão de uma composição de mathematicas, dP um 
desenho de geometria descriptiva e de um calculo de trigono
metria rectilinea. 

Terão os candidatos tres horas para a composição da primeira 
prova, duas para a da segunda e uma para a da ultima. 

Art. 15. O trabalho das provas escriptas será, em cada hora, 
fiscalisado p •r um mflmbro da commissão examinadora, a 
qual, nos dias em que houverem de verificar-S(J aquellas 
provas, escolherá um ponto para cada uma. 

Art. 16. Os candidatos não poderão fazer uso de notas, 
nem de livros, á exc~pção de taboas de logarithmos; munir
sq-hão dos instrumentos indispensaveis para executar o d:·senho 
de geom'ltria descriptiva ; e receberão da commiss&o, que 
houver de fiscalis1.r o trab1lho, .,;·papel necessario, rubricado 
pelo respectivo presidente. 

Art. 17. Terminada cada prova, será ella rubricada pelo 
membro da commisBão que a estiver fiscalisando, e, depois 
de fechada e lacrada, entregue ao director para ser julgada 
opportunamente. 

Art. 18. As provas oraes começarão no dia 17 de Juhho 
á hora que a commissão examinadora annunciar. 

Art. 19. As mate,•ias sobre que deverão versar as provas 
oraes serão repartidas entre os examinadores da maneira 
segainte: 

fo examinador.-Arithmelica, algebra e geometria analy
tica; 

2• examinador.- Geometria elementàr, trigonometria e geo-
metria descriptiva; 

3• examin 1dor.- Physica, chimica, zoologia e botanica; 
4° examinador.- Francez, inglez ou allemão. 
Art. 20. Os exames d' sciencias serão vagos; durarão pelo 

menos 3f4 de hora, e far-se-hão segundo o programma do curso 
prepar&torio. ~ ~ 

/"" :r\·~qrr,, "'•·-n:-~' 
• \ 1 ,:1 • ,-

~ ' . ,. 
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Os de linguas consistirão em uma traducção, feita do viva voz, 
de um trecho de qualquer das obras adaptadas para o ensino 
nr> lmp•rial Collogio de Pedro li, e em uma composição, es
cript t no prazo de uma hora perante a commi~são, que dará o 
thoma. 

Art. 21. A~ notas serão expre>sa1a1, relativamente a cada 
ma teria, por algarismos r! e O a 20. 

Será considem-lo inhabilitado o candidato rpte em qualrpter 
das prov til oscriptas ou or.tes obtiver nota inferior a 5. 

Cada uma das notas obtidas pelos candidatJs ser:i multipli
cada por um coefficiente, cujr> valor préviamont·J se estab )
lecerá. 

A classificação dos candidatos se f.1rá Regundo a somm1. 
dos prod~ ~t1s dag divor.'laS nota' de eada candid,tto mnlti
plicaúas pelos resp·1cti vos cootficientos. 

Art. 22. C:mcluidas todas as pr·ova>, os examinador·.•s pro
cederão ao jttlgameato e organizarão uma lista dos candi,Jatos 
com as comrctentes notas, nos t"rmos do ar·tigo antecerhnt l. 

Lavrad~t no livro respe~tivo a acta d,> oxamo e assignadas 
esta e a ref8rir!a lista pnlos examinadores, o rlirector da 
Escoh "-Ommunicar.i. ao Ministro do ImpQrio o resultado do con
curso. 

Art. 23. Os nom's dos candi,l:J.tos approvar!os, segundo 
a ordem de sua classificaçã > até ao nnmero dot,Jrminado 
na conformidade do art. 9 •, se rito pi'Ochm 1.dos na s~h dos 
exames e dapl)is p·1blicados no Diario O tficial. 

A cad'l. um dos dit·Js candi<latos se d;tl':i um C•Jrtificado con
formo o modelo n. 1. 

CAPITULO lii 

DOS TRABALHOS D.~ ESCOI,c\ E DOS EXHIES 

Art. 24. O anno lectivo ser~i de <lcz moze <, contados de 15 
de Agosto a 13 de .Junho. 

Art. 25. No principio do anno I letivo o director, ouvidos 
os lentes e prot'esso1·os, organizará o h •rario para o ensino 
das mate;·i:>~.'l dos cttrso; preparatorio o superior·, segundo os 
prograrnma; adoptado·'· 

Art. 2<i. As lições durarão pelo menos i 1/2 hora ; 0 os 
lentes e professoros destinarão parte do tempo par.< arguirem 
os alumnos sobre as matarias leccimmdas anteriormente, e 
lhes darem exercicios numericos e problemas concernentes 
ao objocto da lição, cuja solução deverá ser entregue na época 
que lhes fór marcada. 

Art. 27. Além das arguições do que trata o artigo antece
dente, todas as semanas, nos dias determinados no horario, 
os repetidores examinarão os alumnos do curso superior nas 
ma terias ensinadas pelos lentes. 
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Ar•t. 28. Para cada cadeira o labornt(•rio haved um livro 
ef.<pecial, q no, :mtes de cowc~~ r a lição ou os LraiJalhos pra
ticas, o port••iro entregar:í. ao lente, p1·ofersor ou ropeli•lor 
afim de escre· er o ponto sobre <)tW deverá vers:1r a liç.'io ou os 
mesmos trabalhos, os nonYs dos :1lnn,nns r1u•• f:dtarom, a 
nota confenda aos <[UO forem intcrrogadci•'• e a dos exercícios 
c problemns a que se refere o art. 2(). 

Art. 29. No fim de ca<h anno lectivo nrg-••nizar-so-h:l um 
horario para os exames f:naes dos alumnos de ambos os 
curso~. 

Art. 30. Os :ilmnnos do 1° e do 2° anno do curso l"'r;·mr.·torio 
serão admil tidos: os primeiros, a ]We>tat· 'xnmo tbs t11atcrias 
do cu r o; os segundos, a concurso para a mnlrieul' na E,;cola, 
quanrlo houyerem obtido dnrant•• o anno rn<i·lia su: c1·im· a 8, 
comtanto que l<'nham os ultimas ap1·escnl:•do '"' :lr:;,:•.·nlws e 
feitiJ os exercícios de r1ne h ·uvorr·m sido incumbitlns. 

Os ahnnno' <lo 1o anno 'iue no ex mo final nbti•:er•'IU 
notas superiores a 5 s<•t·ii • consitlci·:;tlos :1pproy:Hlos o ~·hnit
titlos :i matrieub no anno seguinte. 

Art. 31. A exames finaes só ser~'io ad111iltid0s os :•lmnnos 
do Cl\J'BO supe1·iot· rtuc, tlnmnte o nnno lect.ivo, honvel'em obtido 
a nol:\ HHidia e~:ce<lente a 8, e apresenlndo t .do:> os Úf'Scnhos 
e p1·oj ctos do 'ine forem in•'llllll,irlos no Jp•·ur.~o <h mesmo 
anno. 

A!'t. :J2. As notas dos exames finaeS!, combinarhs com as 
obtidas nos quo os nlnmnos houverem feit' durante o anno, 
servirão para determinar a sua classificação o n<lmissão no 
anno stJguinte. 

O mesmo so ol>se;·vart\. pnra o :cTÚO '''' ap!'rov; •::in no :Jo 
anno. 

Art. 33. A nota ;nferinr a 5 nos ex<w•es ihncs ou a 
média geral infet·ior a 8 determinará a pel'da do anno. 

No caso, porém, de haver o alumno obtido no exame final 
de tres matarias nota superior a 15, será ndmittido, depois 
das férias, ás provas em qne lvHlver ohtido not •s inferiores a 5, 

.\rc. :34. Osalumnos ;•pprovadosnos ex:~nws finae,, rlo 3o 
an1111 t···rebcr.lo o diploma de Engenh<'i1·o rl<l minas, Hélil:"lo com 
aR Armas lmpc1·iaes <l :t:<;;ig-n:,lo pelo i'.liuislro <lo hnp··rio 
e P"lo director tla Es,·ob, coni'unno o m•·rl•;l•l an1wxo, 
sob n. 2. 

CAPITULO IV 

DO Pl'S:';O.\I. ll.\ FcCOL.\ 

Al't. 35. O [l"Ssoal •b Escola <1' :llit.as se cnl>lpor:i dJ 
1 director ; 
i lent•1 de mine:·alo.~ia, gcologi~, physic 1 e <'himic:;~.; 
1 de bvra •lo minas, metallurgia o tloritnasia; 



398 ACTOS DO PODEI\ EXECUTIVO 

f de mathematicas e mecanica racional e applicada ; 
1 de resistencia de m:lteriaes e construcção, e estradas de 

ferro; 
1 de geometria descriptiva, estereotomia e topogr·aphia ; 
1 repetidor·-preparador de physic 1, chimica, metallurgia 

e docimasia; 
i dr} mineralogia e geologia; 
i de mathematicas, mec<lnica, geom0tria dcscriptiva c es

tereotomia; 
i prof•!Bsor de mnthematicas para o i• anno do curso prepa

ratorio; 
i de mathematicas para o 2• anno ; 
i de physica, chimica, zoologia e botanica para o mesmo· 

anno; 
i secretario, que servirá tambem de bibliothecario; 
1 porteiro. 
Art. 36. O Ministro do Imperio nomeará d'entre os lontes 

o que deve servir do director, som prnjuizo do exercício de 
sua cadeira. 

No impedimento, ou na falta do nomeado, servir·á de di
rector quem fór designado pelo Ministro do Imperio, n pro
visoriamente o lente mais antigo que estiver em ex·~rcicio. 

Art. 37. Serão nomeados por doer •to, ou · erv;rão por 
contrato, si forem estrangeiros, o director e os lentes. 

Os repetidora•, os professores e o secr0tario tarubPm serão 
nomeados por decret.J ; o por po/taria do Ministro do Imperio o 
porteiro. 

Salvo o caso de contrato, as nomeaçõe~ pu·a os logarng do 
magisterio serão feitas medi.mte concur.<o. 

A1·t 38. O director sPrá responsavel pela regularid:vlr, da 
Escola; representará sobre tudo o que fôr concern ntA ao 
ensino, á ~oa ordem e ás necessidades da mesma Es"ola, e 
mediante autorização do Mini;tro do Imperio excluirá o alunmo 
que tiver m·m procedimento. 

Fará, de POnformidado com as instrucções qu' r•>c.-,ber do 
Ministro do lmJ.9erio, i!S despeza> q•te tenham sido autorizadas. 

Além das informações que d werá dar ao Ministro do Im
perio a respeito das occurrencias mais impor·tantes, re netterá 
no fim de cada ann!l lcctivo um r ~r' to rio circumst •n('iad·> s >bre 
os trabalhos do anno, co1n decb.ração do aproveitamento de 
cad1 um dos nlumnog e regularidade de seu procedunento, 
assim como do desempenho e pontualidade do serviço do pes
soal da Escola. 

Art. 39. Os lentes e professores deverão não só rea-er su ts 
cal'! eiras, conforme o horario e programmas ad >ptados. mas 
tamb •m fiscalisar os tt•abalhos pra•jc >S e dirigir as oxc:lr.>ões 
scicntificas. 

O lente d1 geometrh descriptiva, estereotomia e topo
graphia lambem dirigirá os trabalhos graphicos e de dJsenho 
e dos alumnos de ambos os cursJs. 
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CAPITULO V 

oos:coNCURSOS PARA O PROVIMENTO DOS LOGARES DO MAGISTERIO 

Art. 40. Para ser admittido ao concurso de qualquer dos 
logarcs de lente é necessario que o candidato seja cidadão 
brazileiro, esteja no gezo dos direitos civis e politicos, e tenha 
diploma de Engenheiro, passado pela Escola de Minas, ou de 
Enge•heiro civil pelas extinctas Es~ola Militar e Central, 
ou d~ Engenheiro civil ou de min~s pela Escola Polytechnica, 
ou finalmente de Engenheiro civil ou de minas obtido em 
escola estrangeira, corntanto que seja consi:lnrado equiva
lente aos supramencionados, a juizo do director, ouvidos os 
lentes da Escola. 

Pan provar estas condições o candidato apresentará folha 
corrida no logar em que residir, e seu diploma ou a publica
fórma deste, justific<tndo a impossibilidade de exhibir o 
original. 

Art. 41. Dos candidatos a qualquQr dos logares de repeti
dor-preparador e professor do curso preparatorio exigem-se 
as mesmas condições, salvo quanto ao documento scientifico, 
que poderá ser qualquer dos especificados no arti~·o . antece
dente ou um divloma de Bacharel em sciencia physicas ou 
rnathematicas. 

A:-t. 42. Pela secretaria da Escola se annunciará na 
folha oflicial da Provincia de Minas Geraes e uo Diario Official 
o prazo para a insct•ipção, o qual será de tre~ a seis rnezes. 

Si houver maie de uma vaga, guardar-se-ha o intervallo de 
30 diae pelo menos entre o encerramento de urna e o de 
outra inscripção, afim de que para cada vaga se est.abeleça 
um concurso especial. 

Art. 43. Dentro do prazo marcado p:1.ra a inscripção os 
requerimentos dos candidatos serão entrtlgues, com os docu
mentos de que trah o art. 40, e com quaest[Uer outros, na 
secretaria da Escola; e o respectivo director, ou quem suas 
vezes fizer, verificando que estã • com os precisos refJ.uisitos, 
escreverá logo no alto de cada um o dia e a hora em· que o 
recebeu. 

Findo o prazo, organizar-se-ha urna relação dos candidatos 
segundo as datas de apresentação dos requerimentos, para 
ser com estes enviada opportunamente á comlllissão julga
dora. 

Art. 44. Os concursos serão julgados por uma commissão 
composta dos lentes da Escola de Minas e presidida pelo 
director. 

Art. 45. Encerrada a inscripção e constituida a com
missão julgadora, o director determinará o dia om que devam 
começar as provas. 

Art. 46. As provas do concurso para os logares de lente e 
professor serão tres - escripta, oral e pratica ; para o logal" 
de repetidor, duas- escripta. e pratica. 
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O ponto ou· os pontos U.e cada prova serão commun~ a 
tollos os candidatos, e tiraJos á sorte pelo 1 o inscripto, ou, 
no caso do art. 51, pelo f<> de cada tut·ma. 

Art. 47. A prova escripta versara sobre um dos pontos 
que a commissão houver organizado no mesmo dia antes da 
hora fixada para comet;n da prova. Taes pnntos não exce
derão a 20 e abrangerão todas as materi,,s do ensino corres
pondente á cadeira ou logar vago. 

Para a prova de mecanica e mathematicas poder-se-ha addi
cionar á questão theorica um problema concernente a estas 
materias. · 

Os candidatos terão o esraço d3 quatro horas para a com
posição, deixando em cada meia folha de p:1pel uma pagina 
em br mco ; e não podr•rão consultar notas, nem livros. O 
papel para a prova ser-lhes-1m dado na occasião. 

Os membros da com missão julgadora fis~alisarão o trabalho 
pela maneira que entre si cornbinarllm. 

Art. 48. Cada prova escripta será datada e assignada por 
seu autor, e rubricada, no verso do todas as folha·, pelos 
den;ais concurrentes e !•!'lo presidente. do acto ; .~i houver 
um só candidato, a respectiva prova, depois d; datada e assi
gnad>"L por elle, será rubricad;t no vr•rso de todas as folhas pela 
commissão julgadora. 

Fechada cada uma d ts composições em envoltorio lacrado, 
no qual o autor· cscreved. o nome e c:tda um dos candidatos 
e os membros da. commissilo a rubrica, serão todas as provas 
convenientemente guardadas. 

Terminado este trabalho, a commissão extrahira do pro
gramrna do ensino correspondente :>.o log:w vago, excluída a 
materb a 'lue pertencer o ponto sorteado para a. pt·ova 
escripta, os pontos par·a a prova oral, cm numero não su
perior a 20 ; e marcará. a hora em que douB dias depois se 
fará e~ta prova. 

Art. 49. A prova oral consistirá em uma lição, que du
rará hora e meia, em publico. 

P:tra PS ?rovas oraes relativas ás cad,üras de mecanic:t; 
const•ncção e "Strarlas de forro ; gcorniJtria deseriptivn e topo
gr~ phia ; e m8 themathas do e!ll'SO prcp.1ra tmio, se conce
rlet·ão .!. cada canrlidato du1s h H'a~ de pr0par·o antes da lição; 
para as relativ;ts lÍ cadeit•:\ de minet•alogia e geol0gia. ; á de 
lavra d J minas e metal!ur.:l·ia ; e á de phy~ica, chimica, 
zoologia e botanica do cursrJ p1·eparatorio. o tempo do preparo 
será de tres horas e aos candidatos s:Jrão prestados os appare
lhos, reacth·os, fo,eis, mineral)s o rn~is objectos indispen
saveis ás uxper·iencins ou d·mwnstr.tçü ·s que lhes parecer util 
exhibir. 

"\rt. 50. A' hor:t marcada sed chamado o t·• dos candi
datos na ordl)m <la inscripç ·o, ficando o; outr,JS em uma 
s<tla resnrvarla, e t.ira;·:i ronto; rstc será commun;"ado hora 
e meia depois ao 2" candidato, e as>im pror diante. 

Cada concurr~nte, a quem fór communicaào o ponto, irá 
para a sala destinada a.o prepar·o d t lição, afim d 1 ser cha
ma:lo q-:mndo lhe chogn r a vez. 
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Nenhum ouvirá a. exposição dos qul3 o precederem, e desde 
a. hora mencionada a nenhum se permittirá fallar com qual
quer pessoa. 

Art. 51. Si em consequencia. do numero dos candidatos, não 
s'3 puderem cdncluir no mesmo dia as provas oraos, dividir-se

. hão aquelles em tantas turmas quantas forem nece:ssarias. 
A divisão se fará por sorte no pdmeiro di~. das ditas pro

Va<!, e para. cada turma se escolherão pontos, excluído o que 
já tiver sido tirado. 

Art. 52. A prova pratica. constará : 
§ i. o Quanto á cadeira de mineralogia e geologia., á qual 

está reunido o curso de physica e de chimica geral: 
Da determinação especifica de sois fos~eis, quatro roclws 

e auatro mineraes, para o que se concederão 4 horas; de 
umâ ex.periencia de physica e tres prep:uações de chimica dos 
rnetalloides, em 6 horas. 

§ 2. o Quanto á cadeira de lavra de minas, metallurgia e 
docimasia. : 

Da analyse qualitativa e quantitativa de um minerio, para 
a qual o~ ca.nd1datos terão 4 horas ; de tres preparações da 
chimica. dos metaes, e da. analyse qualitativa. de uma. mistura. 
de dous saes, para o que se conc9derão 6 horas. 

§ 3.o Quanto á cadeira de mathematicas e mecanica. ra
cional e applicada.: 

Da solução de uma questão ou pr~>blema concernente ás 
ma.terias do respectivo ensino, para o que terão os candidatos · 
2 horas. 

§ 4. 0 Quanto á cadeira de resistencia de materiaes c con
strucção, e estradas de ferro: 

Da solução de uma. questão ou proulema concernente ás ma
terias do respectivo ensino, para o que se conceder:\ o 4 horas. 

§ 5 .o Quanto á cadeira de geometria descriptiva, este
reotomia c topographia : 

Do uma epur.1 d~ geometria rlesct·iptiva ou de estereo
tomia, que será executada em 4 horas. 

§ 6. 0 Quanto aos logr.res de repatidor-preparador de phy
sica e chinüca o de professor de physica, chimica. zoologia 
c botanica do curso preparatorio : 

De uma experiencia. de physica, que comprehenderá a. veri
ficação de uma das leis da physica ou a determinação de 
uma propriedade physica, e que os candidatos fat•ão no prazo 
de 4 horas ; de duas preparações de chimica, e da analyse 
qualitativa de uma mistura de dous saes que contenham o 
mesmo acido : para isso se concederão 4 horas. 

Os candidatos ao Jogar de professor de physica, chimica, 
zoologia e botanica farão além disto um trabalho de botanica, 
que consistirà na determinação especifica de duas plantas, e 
uma preparação de zoologia, para o que se concederão 4 
horas. 

§ 7. o Quanto ao logar do repetidor-preparador de mine
ralogia e geologia : 

Da determinação especifica. de quatro fosseis, dous mineraes 
e duas rochas, para a qual os candidatos terão 4 horaf:', ser-

Pensa RXBCUTIVO l882 V. 11.-26 
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vindo-se do maçarico no trabalho relativo ás rochas e aos mi
neraes; da medida dos angulos de um crystal por meio do 
goniometro de reflexão, para o que se concederão 2 horas. 

§ 8.• Quanto ao logar àe repetidor de mathematicas e 
mecanica: 

Da resolução de um calculo trigonometrico e da solução de 
uma questão ou problema concernente ás ma terias ensinadas no 
curso da Escola, para o que se concederão 4 horas. 

§ 9. 0 Quanto aos logares de professores de mathematicas 
do curso preparatorio: 

Da resolução de um calculo trigonometrico e da solução de 
uma questão ou problema concernente ás matarias ensinadas 
no curso da Escola, para o que se concederão 4 horas. 

Art. 53. No seg-undo dia ntil depois da prova oral, compa
recerão os candidatos ás 10 horas da manhã para a prova 
pratica. 

Antes se reunirá a commissão afim de escolher os pontos, 
os quaes não serão menos de 6, nem mais de 12. 

Nos casos de duas provlls praticas a segunda se fará no dia 
im.mediato áquelle em que ficar concluída a ta, e com o 
mesmo processo. 

E quando não se puder realizar cada prova em um só dia , 
em consequencia do numero dos candidatos, dividir-se-hão estes 
em turmas, conforme o disposto no art. 51. 

A commissão julgadora inspeccionará o trabalho e o ordenará 
pela melhor fórma. 

Art. 54. No f o dia util depois da prova pratica se procederá 
publicamente, pelas 10 horaA da manhã, á leitura da prova 
escripta. 

Cada candidato lera a sua prova sob a inspecção do que 
se lhe seguir na ordem da inscripçlo, e o ultimo sob a do 
primeiro ; quando houver só um, o presidente designará qual
quer dos membros da commissão para acompanhar a leitura. 

Terminada esta, a commissão encerrar-se-ha para o julga
mento. 

Art. 55. O julgamento constara de duas votações nominaes: 
a f a terã por fim declarar si cada candidato está, ou não, habi
litado, o que se verificará por maioria absoluta do votos, se
gundo a ordem da inscripção; a za. servirá para a classificação 
por ordem de merecimento dos considerados habilitados, o que 
se verificará por maioria de votos. 

Votará tambem o presidente do acto, que no caso d3 empate 
terão voto de qualidade. 

Si houver um só candidato, uma só será a votação. 
Art. 56. Si algum concurrente fór acommettido de mo

lestia que o inhiba ou de tirar ponto ou de fazer qualquer 
das provas, poderá justificar o impedimento perante a com
missão julgadora, a qual, si reconhecer que o motivo é legitimo, 
espaçará o acto até 8 dias, ou, no caso de haver um só 
candidato, ainda por maior prazo, até 30 dias. 

Art. 57. O candidato que, mesmo por motivo de molestia, 
retirar-se depois de começada qualquer das provas, serà ex
cluido do concurso. 
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Art. 58. Em livro proprio se lavrarão actas que serão as
criptas pelo secretario e assignadas por elle e pelos membros 
da commissão julgadora., no fim do trabalho de cada dia. ou 
no seguinte, com especificação de toda~ as occurrencias. Depois 
do julgamento a commissão enviará ao Ministro do lmpcrio 
as provas escriptas, acompanhadas das mesmas a.ctas e mais 
papeis pertencentes aos candidatos ; e poderá fazer a respeito 
destes, das suas provas e do resultado do concurso as obser
vações que lhe parecerem necessarias. 

Art. 59. Si não npparecer candidato ou não forem julgados 
habilitados os que houverem concorrido, abrir-so-ha nova in
scripção , e, si segunda vez se der qualquer daquelles casos, 
serão abertas novas inscri~;>ções de seis em seis mezes, até 
que o loga.r possa ser defimtivamente provido mediante con
curso. 

CAPITULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 60. O director habitará na casada Escola. 
Art. 61. O alumno de grande aptidão e reconhecida pobreza 

poderá obter do Governo uma pensão para frequentar a Escola. 
Art. 62. D"entre os alumnos brazileiros que completarem o 

curso superior, o Governo poderá mandar os mais distinctos, 
até o numero de tres, estudar, á custa do Estado, em um dis
tricto mineiro da America do Norte ou da Europa. 

O alumno que fór escolhido receberá do director da Escola 
instrucções para o desempenho de sua commissão, e ao re
gressar apresentar:i. ao Ministro do Impcrio um relatorio sobre 
os trabalhos que tiver feito, para, segundo o valor deste, 
poder ser empregado pelo Governo. 

Art. 63. O diploma de Engenheiro de minas conferido pela 
Escola habilita para o concurso ao provimento das cadeins 
da Escola. Polytechnica,. cujo ensino não tiver maior desen
volvimento. 

Art. 64. Os exames fina.es de arithmetica., algebra, geo
metria. e trigonometria, prestados no curso preparatorio, são 
validos para a matricula em qualquer dos estabelecimentos de 
instrucção superior. 

Art. 65. Aos lentes da Escola de Minas, nomeados por 
decreto e mediante concurso, serão concedidas as vantagens 
que têm os lentes da Escola Polytechnica pelos arts. 17 a 21 
e 109 dos estatutos annexos ao Decreto n. 5600 de 25 de 
Abril de 1874, e perceberão, assim como o director, os repeti
dores, os professores do curso pl"eparatorio e mais empregados 
da Escola, os vencimentos marcados na tabella annexa. 

Os lentes contratados terão os vencimentos mencionados na 
mesma tabella. 

Art. 66. Os repetidores e os professores do curso prepara
torio terão, para jubilação, direito ás mesmas vantagens que 
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competem aos lentes ; e serão considerados vitalicios os gue, 
havendo completado os cinco annos de effectivo exercicio, tive
rem bem servido. 

Art. 67. Em regimento interno serão pelo Ministro do Im
perio determinadas as disposições complementares para a boa 
execuçã~ do presente regulamento. ,, 

Art. 68. O director admitt'rá para o serviço da Egcola os 
serventes que forem necessarios, um dos quaes servirá de 
guarda. 

Art. 69. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Palaoio do Rio de Janeiro em 4 de Novembro de 1882.

Pedro Leão VeUoso. 

:\'Iodolos a. quo se retere o nogulamonto da Es• 
cola. do !\J:lnas nos arts. 23 e 34 

MODELO N. 1 

ESCOLA DE MINAS 

Attestado para a matricula 

A commissão examinadora de que trata o art. H do Regula
mento annexo ao Decreto n. 8727 de 4 de Novembro de 1882 
comiderou habilitado a F •... , de annos de idade, e n1tural 
de . , •..•.. , • para ser admitido no 1° anno do curso supe
rior da dita Escola. 

E para. constar se lhe dá o presente attestado. 

Ouro Preto em .• de ......... de ..•. 

( Assignaturas ) 

F . ...•.•..... , Presidente 

F ............. F ........ . 
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MODELO N. 2 

IMPERIO DO BRAZIL 

Escola de Minas 

Eu •.•• ,, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do 
lmperio faço saber que o Sr .••..•. nascido a •.•. em •.••.• 
foi approvado nas matarias do curso da. Eilcola de Minas, 
nos termos do art. 34 do R~gulamento annllxo ao De
creto n. 8727 de 4 dll Novembro de 1882, c portanto ach:1-se 
habilitado para exercer a sua. profissão de Eng •nh iro de 
minas; em firmeza do que mandei passar este diploma, com o 
qual o dito senhor gozará. dos direitos inherentes ao mesmo 
diploma. 

Rio de Janeiro em • . • . • de ..•...•..•..•.• 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do lmpei•io. 

(Assignatur<1) 
O director da. Escola de Minas 

(Assignatura) 

(Assignatura .do Engenheiro) 
(O _diploma será. impresso em pergaminho, e terá fita azul e 

encarnada.) 
(Adiante do nome se mencionara a filiação, si fôr decla

rada.) 

Tabe1"la dos venoiDJ.en-tos a que so refe1•e o 
ar-t. 65 do Regu1aDJ.ento da Esoo1a de Minas, 
annexo ao Decreto n. 87'27 desta data 

Ordenado Grati(u:açào Tola! 

Diroctor .............................. .. 6 :OOOHOO~ 2:0005000 6:000J 
Lonte do mineralogia, geologia, physica 

e chimica ........................... . 4:0008000 !!:0008000 6:0008 
Dito do lavra de minas, metallur-

gia c docimasia .................... .. 4:0008000 !:OOJ8QOO 6:000fl 
Dito do mathematicas, e moctnica racio-

nal e applicada ..................... . 4:000JOOO 2:000/lOOO 6:000J 
Dito de resistencia de matoriaes e con-

strucção, e estradas de ferro ......... . 3:200)000 1:600~000 4:80011 
Dito do geometria descriptiva, estereo-

tomia e topographia ............... .. 3:2008000 :1:6008000 4: 800,) 
a repetidores, a 4:0008 cada um .•...•..• !!:6668666 l:a338334 4:0008 
a professores, a 2:4008 cada um ...... .. 1:6008000 8008000 ~:400,$ 
t secretario e bibliothecario ......... .. 
t porteiro ............................ . 

2:0008000 t: OOOJ!.K.!!! 3:0008 

800~ 

~;,;.~ 
\ ··: 
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Os vencimentos dos contratados na conformidade do art. 37 
serão no maximo, os seguintes : 

Ordenado Gratificação Total 

Diroctor .•••••.•..••.••••••..••.•••.••.• 2:000SOOO 2:000#000 4:000,~ 

Lente de mineralogia, geologia, physica 
o chimica.. •• ••• • . . .• . • •• •. •••• .. . . . . 6:000.~000 2:0008000 8:000h 

Dito de lavra de minas, metallurgia 
e docimasia.... •.• . ••••.•• ••• . • •• . . •• 6:666/J666 3:333h33~ 10:0003 

Dito de mathematicas e mecanica racio· 
nal e applieada.. .• . . • . • • . . . . • . • • • • • • 5 :333()33~ 2:6668666 8:UOO,S 

Dito de rosisloneia de materL1cs e eon· 
strucção, e estradas de ferro .••..•.•• 5:33~h33~ 2:6668666 8:0008 

Pa.lacio do Rio de Janeiro em 4 de Novembro de 1882.
Pedro Leão VeUoso. 

DECRETO N. 8728- DE 4 DE NOVEMBRO DE 1882 

Proroga por seis mezos o prazo concedido oo Dr. Possidonio de Carvalho 
Moreira, pelo Decreto n. 8486 .lo f5 do Abril do 1882, para organizar 
companhia afim do estabelecer dons ongcnhos centrao<, destinados ao fa· 
brieo de assuear do canna, nos municípios do Pilar c Camaragibe, da Pro· 
vineia das Alagôas. 

Attendendo ao que Me requei"eu o Dr. Possidonio de Carva
lho Moreira, organizador da empreza do estabelecimento de 
dons engenhos centraes, destinados ao fabrico de assucar de 
canna, nos municípios de Pila I" e Camarag-ibe, da Província das 
Alagôas, na conformidade do Decreto n. 8486 de 15 de Abril 
ultimo, publicado a 16 do mez seguinte, Hei por bem Proi"ogar 
pol' seis mezes o prazo que lhe foi concelido pai"a a incorpoi"a
ção da companhia, a qual deverá estai' habilitada, na fórma 
da lei, a funccionar dentro do novo prazo fixado, sob pena de 
caducai" a concessão. 

André Augusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commei"cio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 4 d<3 Novembi'O de 1882, 61o da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

André Augusto de Paàua Fleury. 
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DECRETO N. 8729 - DE 4 DE NOVEMBRO DE 1882 

Proroga por sois mozos o prazo eoncodido a Joaquim Candido Guimarães Ju
nior ·e ao Engenheiro André Paturau, pelo Decreto n. R403, do H do Fe
vereiro de l882, para organizarem companhia afim de ostaboloeor um ~nge~ 
nho rontral destinado ao fabrico tio assnear tle canna, :1 margem do 
rio Vasa-Barris, do município do S. Christov:1o, Província <lo Sergipe. 

Attendendo ao que Me requereram Joaquim Candido Guima
rães Junior e o Engenheiro André Paturau, organizadores da 
empreza do estabelecimento de um engenho central, destinado 
ao fabrico do assucar de canna, á margem do rio Vasa-Barris, 
do município do S. Christoviio, Província de Sorgipo, na con
formidade do Decreto n. 8403, de H de Fevereit·o ultimo, pu
blicado em 26 de Abril seguinte, Hei p0r bem Prorogar por 
seis mezes o prazo que lhes foi concedido para a incorpora
ção da companhia, a qual deverá estar habilitada, na fórma da 
lei, a funccionar dentro do novo prazo fixado, sob pena de cadu
car a concessão. 

André Augusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Minis
tro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Novembro d<3 1882, 
61° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

André Augusto de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8730 - DE 4 DE NOVEMBRO DE f8g2 

Proroga por seis mezos o prazo eoncedido ao Commendad~r Francisco de 
Paula Mayrink, pelo Decreto o. 840"2, do H de Fevereiro de t882, para 
organizar eompanhia afim de estabolceer um engenho eontral, destinado 
ao fal1rico de assuea.r da canna, no munieipio 1lc Maroirri .. da Provineia tle 
Sergipe, 

Attendendo ao que Me requereu o Commendador Francisco 
de Paula Mayrink, organizador da empreza do estabelecimento 
àe um engenho central, destinado ao fabrico de assucar de 
canna, no município de Maroim, da Provincia de Sergipe, na 
conformidade do Decreto n. 8402, de H de Fevereiro ultimo, 
publicado a 5 de Maio seguinte, Hei por bem Prorogar por seis 
mezes o prazo que lhe foi concedido para a incorporação da com-
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panhia, a qual drwerú estar habilitada, na fórma da lei, a func
cionar dentro do novo prazo fixado, sob pena de caducar a 
concessão. 

André Augusto de Padua Fl~ury, do Meu Conselho, Minis
tro e Secretario de Estado do3 Negocios da Agricultura, Com
mareio e Obt•as Publicas, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Pa.lacio dCJ Rio de Janeiro em 4 de ;Yovembro de 1882, 
61o da Independ;ncb. e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Andre Augusto de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8731 - DE 4 DE NOVEMRRO DE 1882 

Proroga por seis mnzos o prazo concedido a Domingo• ~loitinho, pelo 
Deereto n. 8485, do i5 do Abril do {88~. para o•·ganizar companhia afim de 
estabelecer sei• ongonhos ccntraos destinado< ao fabrico de n_ssuearde eanna, 
nos municípios do 1\'azarcth, Pau d'Aiho, lguaraS>ú, lhmbé, i(JOjueà Ô Si). 
rinhaom, da Provinda do Pernambuco. · 

Attendendo ao que Me requereu Domingos Moitinho, or
ganizador da empreza do estabelecimento de seis engenhos 
centraes, destinados ao fabrico de assucar de canna, nos mu
nicípios de Nazareth, Pau d' Alho, lguarassú, Itambé, lpojuca 
e Serinhaem, da Província de Pernambuco, na conformidade 
do Decreto n. 8485, de 15 de Abril ultimo, publicado em 4 do 
mez seguinte, Hei por bem Prorogar por seis mezes o prazo 
que lhe foi concedido para a incorporação da companhia, a qual 
deverá estar habilitada, na fórma da lei, a funccionar dentro 
do novo prazo fixado, sob pena de caducar a concessão. 

André Augusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocies da A~ricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Novembro de 1882, 
61° da Independencia e do lmpel'io. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Andre Augusto de Padua Fleury. 
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DECRETO N. 8732- DE H DE NOVEMBRO DE 1882 

Crêa um Commando Superior de guardas uaeionaes na comarca. 
. do rio Piracaujuba, d:. Província de Goynz. 

6:09 

Hei por bem, para execução da Lei n. 2395 de 10 de 
Setembro de 1873 e Dacreto n. 5573 de 21 de Março de 1874, 
Decretar o seguinte : 

Art. 1.0 E' creado na comarca do rio Piracaujuba, da 
Provinda dCl Goyaz, um Commando Superior de guardas na
cionaes, que se comporâ do 2o corpo de cavallaria e do 9° 
batalhão de infantaria, já organizados, aquelle no município 
do Pouso Alto e este no de Villa Bella de Morrinhos. 

Art. 2.o O Commando Superior das comarcas de Santa 
Cruz e rio Paranahyba, creado por Decreto n. 8494 do 29 
de Abril do corrente anno, se denominará. - Commando Su
perior da. comarca do rio Parana.hyba- e se comporá. do 10• 
batalhão de infantai"ia e da 3& secção de batalhão da mesma 
arma. 

Art. 3.o O Commando Superior dM comarcas do rio Co
rumbá e Imperatriz, creado por Decreto n. 8496 de 29 de 
Abril ultimo, se comporá do 1° esquadt•ão de cavallaria e 
dos batalhões de infantaria ns. 6, 7 e 8. 

Art. 4.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
João Ferreira de Moura, do Meu Conselho, Ministro e 

Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o te a ha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em H 
de Novembro de 1882, 61° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joi1o Ferreira de Moura. 

DECRETO N. 8733 -DE H DE NOVEMBRO DE 1882 

Eleva o prazo marcado na clausula 4a do Decreto n. 8~36 de t8 de Fevereiro 
de l88t, para o estabelecimento das communicações \elegrapbicas entro 
a cidade da Fortaleza c os Estados· Unidos da America. 

Hei por bem Elevar a 15 mezes o prazo marcado á American 
Telegraph, and Cable Company na clausula 4• das que baixa
ram com o Decreto n. 8436 de 18 de Fevet·eiro de 1882, para a 
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immersão do primeiro cabo destinado ao estabelecimento de 
communicações telegraphicas entre a cidade da Fortaleza, na 
Província do Ceará, e os Estados-Unidos da America do Norte. 

André Augusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em H de Novembro 
de 1882, 61° da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

André Augusto tle Padua Fleury. 

DECRETO N. 8734- DE H DE NOVBMBRO DE 1882 

Approva a alteração do traçado da "'Irada do ferro do Roeifo a Caruar~t 

Hei por bem Approvar a alteração do traçado da. estrada de 
ferro do Recife a Caruarú, a. que se refere o Decreto n. 7679 A 
de 28 de Fevereiro de 1880, no kilometro primeiro e entro os 
kilometros terceiro e sexto, de conformidade com as plantas 
que com este baixam, r11bricadas pelo Chefe da Directoria das 
Obras Publicas. 

André Augusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 11 de Novembro 
do 1882, (;H o da lndependencia. e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Andre Augusto de Padua Fleury. 
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DECRETO N. 8735- DJI 18 DE NOVJI:MBRO DE 1882 

Fixa os vencimentos •do pessoal creado pelos §§ 3o e 6° do art. 2° da Lei de 
Orçamento n. 3Ut de 30 de Outubro ultimo, para o ensino pratico das 
Faculdades do Medieina do Imporio o para as respectivas secretarias e 
Iiilí1iõthecas. · --. -··-- · 

Hei por bem, de conformidade com o que dispõe o § 7• 
do art. 2• da Lei de Orçamento n. 3141 de 30 de Outubro 
uhimo, Determinar que o pessoal creado pelos §§ 3• e 6• do 
mesmo artigo, para o ensino pratico nas Faculdades de Medi
cina do Imperio o para as respectivas secretarias e bibliothecas, 
perceba os vencimentos constantes da tabella que com esto 
baixa. 

Pedro Leão Vellos:J, do Meu Conselho, Senador do Im
perio, Ministro e Secretario de· Estado dos Negocios do Im
perio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em 18 de Novembro de 1882, 61 o da lndepen
dencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Pedro Letto Velloso. 

TABELLA, A QUE l!lll REFERE O DECRETO N. 8735 DESTA DATA, 
DOS VENCIMENTOS FIXADOS DE CONFORMIDADE COM O § 7° DO 
ART. 2° DA LEI DE ORÇAMENTO N. 3141 DE 30 DE OUTUBRO 
DO CORRENTE ANNO, AO PESSOAL CREADO PELOS §§ 3° e 6o DO 
ARTIGO E LEI CITADOS PARA O ENSINO PRATICO DAS ~'ACULDADEB 
DE MEDICINA DO IMPERIO E PARA AS RESPECTIVAS SECRETA
RIAS E BIBLIO'IHECAS 

PESSOAL 

Assistente .•..•....•..••.••...•....• 
Interno .........••••...•............ 
Preparader •............•..........•• 
Ajudante .......•......•.•.••.....•.. 
Conservador .••.........•........... 
Seoretario ..•..•.•..•...............• 
Subsocrotar10 ..•......•.....••...•.. 

~r~~~!~!:s.~:·:·:·:·:::.:.:_::::::::::::::::: 
Continuo •.............•............. 
Bibliothecario .......•...........•... 
Ajudante ......•..............•.•.... 

VENCIMENTO ANNUAL 

Ordenado Gratifica
ção Tot:ol 

--------
!:600,$000 

.. i; tiõó~õ.iõ. 

.... 66óaooo· 
3:2005000 
i:t33.,3:!6 
1:230,)000 
1:33:18~36 

8008000 
6668666 

2:13~8336 
1:6008000 

8008000 
480,$000 
SOO!iOOO 
48()80rJO 
34@JOO 

1:600~000 
1:066,~66~ 

3i0,)000 
666866~ 
400$11UO 
3~3,)33~ 

1:0663tltl~ 
800t.OUU 

2:4008000 
4808000 

2:400/JOOO 
4tO,JOOU 

t:oooaooo 
4:800~000 
3:~8000 
i : 6003000 
2:000/JOOO 
I: ~00,)000 
I:OOO .. WIJO 
3:20H,$000 
2:4()08000 

Palacio do Rio de Janeiro em 18 de ~Nov "" I!_ ,~ • 
Pedro Leão Velloso. 

1 
, \OTi'Ea~ 

~cfi;J'\:AI> · \~ '- n 1'1 DA n 
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,r 

\ 
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DECRETO N. 8736 - DE f8 DE NOVEMBRO Dl!l 1882 

Appro-ra o c.p_otrato provisorio celebrado com a Rio de Janeiro Ga.~ Çom· 
pany, limited, para continuar a illumioar a cidade do Rio de Janeiro: ·-

Hei por bem Approvar o contrato provisorio celebrado em 
virtude do art. 7°, § 2°, n. 4 da Lei n. 3141 de 31 de Outubro 
do corrente anno com a Rio de Janeiro Gas Company, ~imited, 
para continuar a illuminar a cidade do !tio de Janeiro, me
diante as condições que com este baLum, asiignadas por 
André Augusto de Padua Fleury, do M~u Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Nego~ios da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Novembro 
de 1882, 61° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Andrê Augusto de Padua F&eury. 

Clausulas a que se refere o Decreto 
n. 8?'36 desta data 

I 

A Rio de Janeiro Gas Company, limited obriga-se a con
tinuar a illuminaçio a gaz da cidade do Rio de Janeiro de 
conformidade com as clausulas seguintes emquanto este ser
viço não fór feito por contrato definitivo, nos termos da Lei 
n. 3141 de 31 de Outubro do corrente anno. 

II 

A companhia ex:trahirá. o gaz do carvão de pedra, ou de 
outras substancias que forem reconhecidas como mais aptas 
para produzi,r uma luz brilhante, serena e inoffensiva. 

III 

O gaz será purificado, isento de substancias estranhas que 
possam por aua quantidade prejudicar a illuminaçio o.u o seu 
material. 
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A puri~cação f1r-se-ha com a cal, peroxido de ferro, materia 
Zanirtg ou quaesquer outros corpos preferidos pela experiencia 
segundo os processos praticos mais aperfeiçoados, de fórma a. 
obter-se sempre um gar. rico de principies illuminantes e 
inoffensivo. 

Para verificar a qualidade do gaz o Governo poderá mandar 
proceder nos estabelecimentos da companhia e por pessoa de 
sua escolha ás experiencias que lhe parecerem necessarias. 

IV 

Cada combustor da illuminação publica fornecerá luz equiva
lente á de nove velas de esperma.cete de conta das que 
queimam 7,80 grammas por hora (correspondente a 120 gràos 
inglezes) . 
. Esta luz será produzida por um bico denominado Bcatstoing, 
consumindo no mesmo espaço de tempo 95 f/2 litros de ga:~: ; 
devendo o modelo &o bico ser depositado na Inspectoria da 
illuminação. 

v 

A pressão do gaz será graduada do maneira que, durante a 
noite, todos os combustores Ela illuminação publica tenham a. 
in\ensidade de luz marcada na condição 4", não podendo ser 
em caso algum mettor de 17 millimetros. 

VI 

O Governo marcará as distancias que os combustores da 
illuminação publica devem guardar entre si para. os 9.ue 
forem collocados desta data em diante, não pod'}ndo essa dis
tancia exceder de 44 metros. 

Sempre que fOr possível os novos combustot·es serão collo
cados alternadamente •. 

VII 

O numero dos combustores publicos que actualmente exis
tem e dos que de ora em diante forem collocados por ordem do 
Governo não poder:!. ser reduzido, salvo accórdo entre o Governo 
e a companhia. 

vm 

As columnas, arandelas e la.mpeões para os novos combus
tores publicos serão iguaes aos que actua.lmente se acham 
empregados. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

IX 

A companhia obriga-se a conservar no maior asseio os Iam
peões da. illumina.ção publica., tendo em cada um delles uma 
chapa. de metal de facil inspecção indicativa da numeração. 

X 

Sempre que a companhia. tiver de fazer excavações nas ruas, 
praças e outros Jogares desta cidade, para collocação do canos
mestres e subsidiarios, e para r•Jparar, remover ou. alterar de 
qualquer fórma os canos ou outros apparelhos, dará ella ao 
Governo e á Illma. Camara Municipal aviso prévio por escripto, 
12 horas antes de começar as obras, excepto nos casos urgen
tes e de força maior, nos quaes poderá a companhia mandar 
fazer as excavações necessarias, immediatamente participando 
a quem de direito, dentro das primeiras vinte e quatro horas. 

XI 

A companhia fica obrigada a indemnizar á lllma. Camara 
Municipal o valor da roconstrucção dos calçamentos das 
ruas, p1·aças e outros loga.res que ella desmanchar para as 
suas obras, e bem assim a pagar os direitos municipaes 
para introducção do gaz nas casas particulares. 

XII 

Todos os combustores da illuminação publica serão accesos 
dentro de 45 minutos, devendo começar-se a accendel-os 25 
minutos antes da hora fixada na tabella e concluir-se 20 minu
tos depois dessa hora. 

XIII 

Si durante o prazo do presente contrato fôr alterado o nive
lamento desta cidade e seus arrabaldes: ou o calçamento das 
ruas, de modo que se torne necessario deslocar os encana
mentos existentes, o serviço será feito pela companhia, 
correndo as despezas por conta da lllma. Camara Municipal 
ou do Governo ; da mesma fórma qualquer mudança. que fôr 
preciso fazer-se nos encanamentos, por conveniencia ou ne
cessidade de qualquer empreza. ou particular, será execu·tada 
pela companhia., correndo as despezas por conta do quem se 
11.zer o serviço. 
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XIV 

A quantidade de gaz que tiver de ser consumido nos edi
ficios publicos ou particulares será verificada por um medidor 
fornecido pela companhia e a contento do Governo, mediante 
preços previamente approvadoo; pelo mesmo Governo. 

O assentamento ou remoção de qualquer medidor só ser:i. feito 
pela companhia. 

XV 

Os ramaes para edificios publicos ou casas particulares, 
desde o cano-mestre até o medidor, serão igualmente fornecidos 
e collocados pela companhia e a el~a pagos por preços appro
vados pelo Governo. 

Do medidor em diante, porém, poderão os consumidores 
empregar qualquer a.pparelhador para o assentamnnto de canos 
e lampeões, uma vez que esteja elle matriculado na fórma do 
Regulamento de 5 de Fevereiro de 1861. 

Nos preços dos ramaes que a companhia assentar, q_uer sejam 
em edificios publicos quer em particulares, não será mcluido o 
custo dos encanamentos ate á entrada da propriedade. 

XVI 

A companhia obriga-se a conservar um deposito de matarias 
primas e materiaes em quantidade sufficiente para o serviço 
da illuminação duran~ tres mezes pelo menos. 

XVII 

A companhia terá o numero de accendedores que fôr neces
sario, devendo remetter ao Inspector da illuminação uma rela
ção dos mesmos, indicando o numero de lampeões que cada 
um tiver a seu cargo. 

Porá á disposição do mesmo Inspector até dous accendedores 
em cada noite para o auxiliarem no serviço da fiscalisação. 

XVIII 

A companhia dará aviso immediatamente e por eseripto ao 
Inspector da illuminação de qualquer irregularidade que 
occorrer no serviço. 

XIX 

A companhia fará imprimir instrucções e regras praticas 
para facilitar a leitura dos medidores ; devendo entregar gra
tuitamente a. cada consumidor um exemplar das mesmas in
strucções. 
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XX 

O serviço da desobstrucção e asseio dos encanamentos parti
culares correrá por cont'l da companhia si ella os tiver 
eollocado. No caso contrario correrá a despeza por conta dos 
proprietario3 ou consumidora~. 

Os concertos dos apparelhos e encanamentos correrão sem
pre por conta dos proprietarios ou consumidores. 

XXI 

Cada combustor da illuminação publica que fór encontrado 
com luz amortecida ou apagada durante as horas em que 
dever estar acceso, sujeitará a companhia ao pagamento da 
multa de 500 réis, excepto si o numero total dos combustores 
nas condições mencionadas não exceder de 40. 

XXII 

O serviço da illuminação publica será fiscalisado por um 
Inspector da nomeação do Governo. 

XXIII 

As hor..ts em qtte a companhia devera começar a accender 
e a apagar os combustores são fixadas em uma tabclla asst
gnada pelo Chefe da Directoria de Obras Publicas. 

XXIV 

A companhia continuara a empregar os medidores actuaes ; 
mas !>briga-se a substituil-os gradualmente pelos de systema 
metr1co. 

XXV 

O Governo obriga-se a pagar á companhia 24 réis por 
combustor e hora de illuminação. 

Os estab~lecimentos e edificios pu!Jlicos pagarão 250 réis por 
metro cub1co de gaz. 

As casas e estabelecimentos particulares pagarão 270 réis 
por metro cubico de gaz. 

XXVI 

O pagamento da illuminação publica far-se-ha mensalmento 
dentro da primeira quinzena do mez seguinte, devendo o preço 
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ser calculado pelo padrão moneta!'io actunl do 4$ por oitava de 
Otli'O dO 22 IJUÍbtes. 

O pagatr1ento d:t illuminaçfío dos : stabelecimentos c edific:ios 
publicos se fJ.ra trimestralm"nle tlentro da pl'imeir t quinzena 
uo mcz sulJseqnente na razão <l•J mesmo padrão monetario, 
o qnal tambem regnb!'ã pam o p:1gamento da illuminação 
[:articular. 

XXVII 

Os pl'oprieL n·ios tlc p1·.~dio < partic lllal'cs nfío scl'i(o re.,pon
s:weis pelo gaz qne o inr1nilino eou~:11nir, :;i p u·ticip:tr<'m :i 
companhia p 1r esr~ripto a enll'acb o 1;a!tida <lu nt":mlO imptilino 
dentl'o de oito clias. 

A eompanhia tora o direi lo de corta\' o oncanamen to rlas 
casas particulares 'luan<lo os respectivos p;·oprietat·ios ou in
<Jnilinos estiverem 0111 dehito por mais de n111 trimestre. 

xxvm 

Dnrl\nlo este contt'<>to provisorio set·'i isento do.~ direitos de 
consumo o mat:>rial c coml.mstivcl iutpm·ta1lo pela companhia 
para os serviços que pt•ivaliv.tmento lh~J pertcr~~em. Esta 
isonçito não se f:1.ra elfectiva cnH[Uatlto a companhia não 
:tprosentar nn Thosonro Nacional a rohção d0s objectos, espc
cifk:ndo a qualirlail· o <tnantid:vlo 'tnc aqnolh rcparti<;:io fixar:i. 
pot• s~mo3trc, confol'!nc as instl•ttcções do 1\Ilnist··t·io da Fa
zrn<h. 

C<J~oar:\ o fn.vor, fieando :t c~mp·mltia st~jeila ao pa.~~·:,mento 
rl0:1 <lil'l~iLoR o :"1 mnlt:t rio <\o';t•o <lessc:J <lit·eitos, impost:~ pelo 
Minisl'Jt'io da ,\!~ricnltum, Comllle:·cio e Oi•ras l'ntJlicas ou pelo 
fb F:tzcnd~ .• no c:\SO fh <jll<3 se prove ter por qualr1uer titulo 
alienado algum dos obj<~ctos sem prece ler licença daquellcs 
J\1inist01·ios c pa :·aniCnto flos t•cspectivos direitos. 

XXlX 

C<JSsanclo os elfcitos deste ajuste provisot'io em vit·tmlo do 
rontr.<to com oulr:t mnprez:t ou pel~. arlopç1ío tla lur. electrica 
ou ontro a'i·entc cl•J illuminação o•1 por <tnalquer outro motivo 
que :•ão seja rontrato d·:finiti\'O cclo'n·ado com a Rio de Jenciro 
Gas Compfl.ny, limit,Jrl, srr-lhe-ha promptamento pago o valor 
do malot·ial ch illuminaç.1n de accôrdo eom a a v lli:lção j:i feit~, 
confor:n 1 n. ehusul:t :lO" <lo contr~to d, 11 •lo 1\la;·ç•J <l' 1851, 
excepto comhnslivPl•, m:lleri •l ont flc,•ositn ou j'i cxp ·clico com 
destino ao rursmo <lcposito, os <Jnaes sr:t','í<J pob '"e,:ru11 fúrm:c 
av.•li:~clos c hom n.osi:ot a~; obt·as '[U!J por ot'<km do l;overno 
C:":~'clll.at• "' companhia 11'' <'Onstnnci:•, de~le rtjusto. 

1">(1Ch CXEC!'TIYO IHg~ y. Jl.- ~7 
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As outras ind~mnizações pretendidas pela companhia em 
reclamação pendente d 1 consulta da Secção dos Negocios 
do Imperio do Conselho de Estado não entram no presente 
accórdo. 

XXX 

Pela inobservancia das condiç<;íos do presnnte contrato, para 
a qual não haja pena especial, o G JVerno impol'à multas de 
100$ a 500$ e o dobro na reincidencia, exceptuados os casos de 
fo:·ça maior devidamente julgados pelo Governo. 

XXXI 

As duvidas e contestações que appareccr ·m entre a compa
nhia e os consumidores de gtz serão resolvidas sem recu:·so 
por um arbitro nomeado pelo Governe. 

XXXII 

As duvidas que se suscitarem sobre a interpretação de qual
quer condição dr' presente contt·ato se:·ão decididas por arbi tt·os, 
no:neados um pelo Governo e outN p la comp:J.nhia. No caso 
de desaccórdo entre estes desempata~á o Conselheiro de Estado 
mais antigo. 

XXX UI 

Este ajuste produzil'á seus etfeitos desde o dia 1° do corl'cnte 
mez e não duJ'al'á mai-< de um anno, salvo si por cil' ·umstancias 
impl'evistas ninda não estiver estabelecido o mesmo serviço pnr 
contl'ato definitivo com a Rio dr~ Janeiro Gas r!omp,ny, 
limited, ou com outt•a companhia nu empreza que for pi'efe
rida nos termoq da Lei n. 3141 de 31 dr~ Outubro do corrente 
anno. Em todo caso poder;\ o Governo rescindil-o em qualquer 
tempo, recel1end 1 e pagando o m:tterial da companhb na fórma 
da clausula 29.• 

Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Novembro de 1882.
Ãndré Augusto de Prtdua Flettry. 
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DECRETO N. 8737- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Mantla substituir pelo presente o Regulamento quo baixou com o Decreto 
n. 2790 tle l tio Maio do I.SGL 

Hei por b"m quo, <'m subs~i~uição ao Regulamon~o que 
baixou com o Dccre~o n. 2790 de 1 de Maio de 1801, s••jam 
obscrvn.das aq disposições do da presente data, assignado por 
João Florentino Meira de Vas"onc~llos, do Meti Conselho, ~e
nadar do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Marinha, que assim o ~enha entendido o faça execu~ar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Novembro d<) 1882, Glo da 
lndependencia e do Imporia. 

Com a rubrica de Sua M[l.gestarle o lmper,, lor. 

Joí!o Ft01·entino Meira de Vasconcellos. 

Hcgulamcnto tla Escola PI'atica de Artilharia, 
annexo ao Decreto n. 8737 desta data 

DA ESCOLA E SEUS FI~S 

Art. f. o A Escola Pratica rle Artilharia, no porto do Rio de 
Janeiro, tem por fim habilitar artilheiros, que a borJo dos 
navios d;l At·mada possam bem desempenhar os deveres da sua 
profiss:1o, inclusive o manejo de armas por! ateis. · 

Na m •sma E-<eola haverá donR cursos, sendo um destinado ao 
ensino pra~ico de inf<Jriores e praças d·1 prct, e o outro especial 
para officia0s suba!~ ·rnos da Arma la. 
. Art. 2. 0 Além da amarração ordinaria no poço, o navio
escola tora outra apropriada, onde melhor convior, para os 
exercicios dó artilharia ao alvo. 

O seu armamento compr lh'mderá, quanto possivcl, os di
versos typos de canhões em uso na Ar<tmda. 

O man0-jo D pratica do tiro com t \OS bocas de f lg"O, o per
feito conhecimrmto dcllas c de 011tr.ts :~rm ts <[U<) igualmen~e 
intere~sem ao serviço u:t artilharia e as cvolttções do ataque 
e defest no mar ou por occasião de des~mbarque, são o prin
cipal objecto d~ ill.strncção pr:~tica do> alumn'J3. 
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Entre as armas aqui indicadas haverá metralhadoras, canhõe>
revolvers c peças de campanha ; todos com OJ Bens compe
tentes rep:tros. 

Art. 3." Para a montagem dos canhões serão conveniente
mente empreg.;das carretas de divet·sos typos, principJlrnente 
dos de uso a bordo, tendo-se, assim, por fim f'ujeital-as a e:s:po
riencias regular,,s que determinem definitiva acquisi<}>io das 
que devam ser adoptaJas. 

A uordo do navio-escola haverá tambem arm:ts brancas e de 
fogo portateis, dos syst0mas mais recommendados, r1ue convier 
adoptar nos navios de guerra. 

DO PESSOAL DA ESCOLA 

,\.rt. 4.o O pessoal da Escola constal'á: 
Do Commandanle do navio, que será ao meilmo tempo o <lirc

ctor da Es,.ola ; 
De dons officiaos instruct0rcs: sondo um pa1·a o on~ino e 

exercicios praticos ele artilharift, e o outro encarregado de en
sinar manobra e uso do anuas de fogo portateis e iJcm assim 
de armas brancas ; 

Do secretario, ofllcial da Armada. 
Art. 5.o Na lotação do na\'io-e~cola r;e compt•ehenrlerá o im

mrJdiato do navio, quo, ~ob o titulo d' ajudante do dircctor, o 
substitairà nos sons impodirneul.;•s. 

Art, 6. 0 O directm· da Escola, oflicial snpel'ior d:1 1' cb >Se da 
Armada, será proposto pJlo Ajudante G;miJral da ,\.rm ·da o esc.:J
lhido d'entre os mais distinctos pelos seus conhecimentos espe
ciaes n::. theoria e pratica de artilharia. 

Nas mesmas condiçõc,s serão d·:signados os oJ!iciaos inslru
ctores, superir;res ou subalternos da 1 ~ classe da Arrn~da, J' •co
nhecida a competencia do cada um, na parte respectiva do en
sino, por concurso. 

As primeiras nomeações para :~ insl:\llac:~1o da Escoh ~eriío 
provisorias, e de livro escolha elo l\Iinistro rla l\I ·l'inha. 

O secretario será do pn•fcl'oncü um o'!ieial t•cfdtlll1l'lo da 
At•mada que houver pt·cstado s'niços de campanha. 

Art. 7. 0 O director, os demais ompre.~ados da Escola c os 
officiaes alumnos percoborão : o primeiro os vencimentos r! c 
Commandante e os outros os de embarcados em navios de 
guerra no lmperio. 
-Os instructores perceberão mais a gratificação annual de 

600$, e os infet·iorcs do <JUC Lraht o :1rt. ::18 deslfJ regula:ncnto 
a de 400 réis dia rios. 

Art. 8. 0 Nos primeiros dia~ do mcz de J~meir" ,.erão tirad;:s, 
por. ordem do Ajudanb nenord. d'entt·.· as pt·aças do JHC't n in
feriOres dos corpos de marinha, os alumnos h:1Lilita:lo~; :r ft'')
llUflntar o curso da Escola Praticil. t!e Artilh:triE. 

O seu nmuei'O não oxcedo1·a de 1[>0, t•rcOn<'hidas a: vagas, 
logo IJ.Ue foreltl aJ'proyados e ·leslacados pnra os navios da 



AGWS DO PODER EXECUTIVO 

Armad,, ou na OKistencia do outros motivos quo determinem 
dosf,tl•tue na,juolle numero. 

Po1• oxc•·pção de regra poderJo ser admittidos como alum
nos da Escola algumas praça.q das companhias de aprendizes 
marinheiros, que tiverem 15 annos de idade e os nocussarios 
preparatorios. 

A1·t. 9. 0 O numero de offici~os' subalternos destina~os a 
f1·oquentar o CUI'S'l de artilhari·• pl'atica serí• ind,,tortnin ·do, 
d' ace'>rJo com o art. 24 .le~te regulanl'lnto. 

Art. 10. Nenhuma p1·aça dos corpos de mal'inha ,·crú admit
ti<h, il<> quali:brh do alumno, sem a prova presumptiva de 
apti.liio l""'a n \'l'ofis -ão de ::rtilh•,iro. <levendo snlwr ler o 
CHCI'c:er, e pi"forindo-se as que houverem obtido educação 
littorrH'ia mais completa n:J.B compan1lias de apren•tiz,•s nn
rinh iros, inclusive o conhecim·mlo d<~s operações arithrne
tka.·' HlÓ frICÇÕeS. 

A1·t. 11. O pessoal docente •la Escola c os alnmniJS niio 
sm·:i'l su}:itos ao 'erviço interno do n:•·:io; os ::lurnnos praças 
de pt·et, porém. se incumbirão J 1 limp·•z:t n at•t·nnj-L~ do proprio 
al,jatuenlo, aléta <lu. C'msc:·vação do todo o arlllamcnto quo ti
ver rela<;:lo com os exercícios e o ensino. 
A~L 12. A E~~ola srrá frequentementCJ inspeccionnda pelo 

Aju I ante General tb Armada, c, no ~eu impedimento, pelo Com~ 
man•h~tle do 1o districto naval, acompanhado, um ou. outro. 
p lo dircctor da artilharia. 

O fim da in-<pecção ó pt·omptamente providenciar-se 1t bem 
da ordem e regularidade dos estudos e da disciplintt a bo,.do 
do navio-esrol •, rPcorrcndo o .\jn•l:mte General ao Minhko da 
M"rinha, nos c·•so:; em <}110 não fút• p·•ssivel pm· si IW'SIUO 

delib r:tr. 

CURSO P.\IU O.S INFl~TUOUF.S E PRAÇAS DE Pctli:T 

Art. 1:3. A instrncção destes alumnos será intoir1.mente 
pt·atie:t, comprohend0ndo : 

1. 0 Princípios elem"nlares ,]e geometria. pratica, restricta
mente necess.:.rios ao conhecimento dos processos graphicos 
qnc o ensino exigir. 

2. o Systema metrico, nas condições supra in <li ·adas. 
3. 0 Nomencla.tnra das bOC(l.S d<J fogo, carretas, projectis, pa

lament~ e outros ac:·essorios da :wtilharia naval. 
4. o Exercício de artilharia, em geral, comprehrmdendo, 

quando fór pos.·ivel, o das torres, com o emprego dos apparelhos 
hydraulicos e qnaesquer outros que convier adaptar. 

5. 0 Exercícios de metralhadoras, canhões-revolvet·s de cam
panha, tanto n. bordo como em terra. 

6. 0 Nomenchtura., exercício e manejo das armas brancas e 
de fogo portateis, em uso na Marinha. 

7 .o E:s:ercicio de morteiro e de foguetes do guerra. 
8. 0 Definições geraos de artilho.ria, n~~~ 

~}a. ponto em branco, linha do tiro e?~~~t~ rtf~rPA~ 
' '"> \ .) "· lJA 1'1" . '··. 

1.· ,> v"'/• .\ 
\\ '··.·,;f.> ' 
\ :'·' ,) 

' ' 
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9.o Uso das alças de mira, methodo pratico de gradual-as e 
coll ·C 'l-as nas bocas de fogo. 

:10. E:xplicaçõ,,s so'Jre o emprego opportuno dos differentes 
projectis e cargas de polvora, e methodo pratico de calcular as 
distancias. 

11. Observaçõfls praticas sobre a execução do tiro, e expli
cações sobre as pontarias e as circumstancias q•1e devam modi
ficai-as em combate no mar. . 

12. Considerações sobre os pontos do navio inimigo que se 
devam co'H preferencia offonrler, e sobre o momento mai~ favo
ravel de fazer fogo attendf!ndo aos bal<mços do navio. 

13. Ouservações sobre os desvios dos projectis raiados e 
quanto á influencia da intensid:tde e direcção dos ventos nas 
ponta1·ias, 

14. Modo de reparar, durante o combate, avarias qufl se 
dr>r~>m nas carret '"• palamentas n out1·os a c essodo~ dcs canhões. 

15. Arrumação dos pai!ics da polvora e da artilharia. Pre
cauções a tom:tr no aerviço do transporte da polvora e dos arte
factos bellicos. 

16. Conservação da artilharia, projoctis e mais petrechos 
de gur>rra. Limpeza das arm:is brancas e de fogo portateis ; 
maneir' de as montar e de"monta1·. 

17. Determinaç;to, por meios praticas, do vento e c1libres 
das balas; classificação das bocas dn fogo; reconh<'cimento e 
rectiEcação possiv<'l do~ defeitos re <ult!lntes do seu prolongado 
serviço; lnodo de usar as agulhas e mais instrumentos perten
centes aos canhões de bordo. 

18. Differentes methodos de atracar a artilharia, embarcai-a. 
e desembarcai-a. 

19. Lançamento ao mar da artilharia com as precauções a 
tomar nes;a occasião. 

20. Conhecimonto dos toques e sizna''S ,]e differentes fainas. 
Art. 14. No ensino, além d11 manual em uoo p:trn. os e:x rei

cios, serão adaptados os compendias que melhor acompanharem 
os progressos da artilharia naval, nas condições do program
ma da Escola. 

DA MATIUCULA, EXERCICIO ESCOLAR E EXAMES 

Art. 15. A Escola começará a funccionar no 1o de Março de 
cada anno, e continuará sem interrupção até 30 de Novembro, 
começando desde então os exames. 

Estes serão feitos perante o Ajudante General ou o Comman
dante do fo districto nav,11, por uma commissã·J composta do 
directr r da Escola, que prosidira o acto, do director da arti
lharia e de dous Instructores, arguindo sómentc os tres 
ultimas. 

Os exame!! constarão da parte expositiva sobre pontos leccio
nados durante o anno e principalmente dos exercícios praticos, 

Art. 16. O presidente do acto prestará tambem o seu voto e, 
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no caso de empate, prevalecerá esse voto para approvação ou 
reprova.;ão •lo exatuiuado. 

Art. 17. Os alumnos, que, por motivo justific:~do, a juizo da 
commissão examinador.t, deixarem de f,zer cxame.em tempo 
proprio, serão mais tarde a.tlmittidos a esta prova, mediante 
ordem do director. _ 

Art. 18. O alumno approvado plenamente terá a classi
ficação de 1° artilheiro ; o approvado simplesmente a de 2° ar
tilheiro. 

Art. 19. Os alnmnos reprovados que, não obstante, hou
verem dado p ·ovas de bom comportamento e dr1 alguma aptidão 
para aprender, poderão continuar com matricula no anno se
guinte e prestar novo exame. 

Art. 20. Os reprovados duas vezes, e bem assim os que não 
estiverem no caso de repetir, serão remettidos para os corpos 
rospecti v o'. 

Art. 21. Concluidos os exames, o director da Escoh re
metterá ao Quartel-General a relação dos alumnos approvados 
e dos reprovados, com declaração dos corpos a que pertencerem 
e as demais especificações necessarias. 

Esta relação será publicada. 
Art. 22. As praças approvadas serão admittidas nas com

panhias de artilheiros, de que tratam os Decreto~ na. 4H A 
de 5 de Junho de 1845 e 1067 A de 24 de Nov<>mbro de 1852, 
e d'ahi seguirão dnstacada!! p •ra desempenhar a. bordo os em
pregos correspondentes ás respectivas classificações, conforme 
o num~ro e categoria de artilheiros da lotação de cada navio. 

Estas praças usarão de distinctivos, cujos modelos serão 
opportunamente propostos pelo Ajudante General da Armada. 

Art. 23. Salvo o caso de absoluta falta. de pessoal habilitado, 
os artilheiros de bordo procederão sempre da Escola Pratica de 
Artilharia. 

CURSO PARA. OFFICIAES 

Art. 24. Os to• Tenentes que contarem menos de nove annos 
de posto e os 2°• Tenentes da Armada serão obrigados a fre
quentar a Escola Pratica de Artilharia, quando houverem com
pletado o seu tempo de embarque; exceptuados os que tiverem 
sido approvados em concurso para instructor. 

O Quartel-General fixará s.nnual!Ii.ente no mez de Janeiro ó 
numero dos officiaes que deverão s~r matriculados, designando 
os mais antigos de uma e outra classe, em numero igual. 

Art. 25. Os alumnos-officiaes ficam sujeitos a exames, e a 
sua approvação será considerada um titulo de merecimento. 

Para estes alumnos servirão de examinadores os designados 
no art. 15 deste regubmento, observado tambem o disposto 
no art. 16. 

Art. 26. O curso para officiaes terá principio no f o de Março 
e terminará no ultimo dia. mil de Novembro. 



0> exames deverão começar logo depois do encerramento 
das aulas e terminar no din. 20 r! o Dezelllbro. 

Art. 27. A classificaçlo dos offici>es appro·nvlos, orga
nizada pelos examinad·,res ele modo identico ao f~<loptado na 
Escola de Marinha para os rnspectivoK alumnos, será enviada 
pelo director da Escola Pratica de A ··tilhat·ia ap Aj•Hhnte Gen··ral 
da Armada e publica la e;u or·d •m do <lia do Qu·: rtel-"leuoral. 

Art. 28. O official appro1ado r: cehet•á o diploma de In
structnr artilheiro, passaria pela enmmissão ex·,minrvf,ra. 

Da classe dos officiaes assim lmhilibdos scr:11l lir;l'los os itt
slructores dos navios 0111 qu() onJIJ:{l'Carclll. 

Art. 29. Não será P' rlllittirlnropetir o cnrso snniln :1.0 offi('ial 
<JUe , d1:pois do matriculado • : n ... o lwuver Reguido a~ aul:ts e 
exercício•;, por molPstia , exig-c·n('i t do snrviço militar ou 
outro motivo devid l!llento j U··tiftc::do r··ranle o Ministro d \ 
1\larinha. 

Art. 30. O official rP.provad•l volt~ ··á ."o SP,rvi,,.,. 
At·t. 31. Os officiaos snpw·io;·oR. os l 0'T()nrnles 'J'l"' ~on

tarnm mais de nove an,lo·; •h posto n os o{)ki<IOS appm
v:Jdos em concurso para ittslt'twlor poderiio s~r :L<Imiltidos a 
frequentar, com permissiio do ~Iiuistro da ]\'farinha, o curso 
da Escola Pratica de Artilharia. 

Para ell6.1;!, porém, não sorú ob?ig-atot·io o exc.me. 
Art. 32. O curso pratico de artilharia pllrr~ os officiaes d:1. 

Armada comprehewlr~r:í. os seguinte~ pontos, 'l':e, convenir:n
tetur•nt'l des•.!nvolvidos nos progr;~ mmas org:miza,lns r elos 
instrqctores, na fôrma do art. 34 ~ 1", serl'it·:J:o de base para o 
ensino o para os exames: 

1. Descripção elas hoca'J de f.Jgo, resp"ctiv ·s :~ppa1·elhns o 
accessorios usados na Escola Prat.ic t de AJ•tilhaJ·ia, a lJtlrd·' •los 
navios de guerr'l, nos corpo~ de marinha e orn geral m.s 
marinhas estrangeiras. 

2. Exercício de at•tilharia ao alvo, o maior numero de vo;r,-:s 
· possível. Determinação das velocidmlr?s iniciaes. 

3. Exercidos com metr:llhadot·as, com os canhões-rovol
vers, foguetes de gu~rra e morteil'ls, pod0ndo estes ser mon
tados em Villeg.lÍgnon. 

Exercícios dr: omb.uqucs e •l.~so:nbarques, no ataque e na 
defesa. 

4. Meios praticas de a vali •r as di-<tancias com 08 instru
mentos m'tis usados. 

5. ConhecimrJlltO das espoletas prepara::las ou adoptadas 
pelo Laboratorio Pyrote•:hnico, ,;•m uso e divm·s:ts :• pplica
ções. 

6. Conhecimento das couraças que defendem os navios de 
guerra das diversas potencias navaes; dos prqjeetis e carg]s 
proprias para perfural~as e das tabelbs respectivas. 

7. Pontos m1is vuhieraveis dos navios de comlnte. c'lnhe-
cidas as differcnças de espessura das couraças. · 

8. Observações sobre a execução do tiro e diversos modos 
de pontaria: circumstancias que a podem modificar durante o 
combate. 
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9. Obsc~vaçõe; sobt•e os desvios dos prf!i eetiOJ no~ divers~>B 
system~1.s de artilhm·ia; conh·.·ci:nento d<~s causas qu3 con
correm pRra taes desvios. 

10. 1\leios promptos e rfficazes p::tra a ,.,~paraçã:1 dos ?esar
ranjos que se podem dar dumnte o cornb·• ti', lli\S bat.crws ou 
nas torrr•s dos navios. 

11. l\lan ira de car·t·og H' ar, bombas o da gTadmw as es
pol·tns, sngundo '18 distanc:i:>.~ :lo~ :•h·os .. 

12. Arrnmaçiio •lo p:1i.Jl <la rolw:·a; d1ver.;os sy .te;.,a~ de 
cof ·e.'' ; di~penR•\< d·: a ·i.illl'll'ia ; p1· • :ti,~:Í'.'" a lon1a~· IH~ lt·an
~;po~·tc ,h, polvor·:• c nw<lo d•1 acon<hCJOllat• roJ<ll'lls cal'-
r·cg-ados e <['I:J.e'qn ·r outros J•:igos 01~ arle_faebs do gul'rr.l. . 

1::. J\lei·•s de lJem conscrnn· a artilharJ:~, as ;q·mas pDrlatc:Is 
c braneas e os m:tis j>Otr. "h o~ do t;tHJr;·,, .. 

14. Conhccitwnllo das <li!l'•:rent :s polvol'n'> de guorr:1. e 
sua:; pt·incipacs appli:-açõt•s. 

H">. ConhecimentJ <las tliversrt" cn1·gn.s ,Ja polvora sennndo 
os proj<Jctis :t emprc:.:at·. as distan~.ias c nat•tl'o!?,:c ,J .. ob-
jectus a percutir. . 

1G. Ver·ifi .. açlo rb c rlih:·e '"''' pl'f~ieelrs n cl•·s.'>ifi 'IÇilo tbs 
divorsn~ bocas d:.! fogo ; !ISO tbs a:~·nllia~ r! umis insLJ'ttmentos 
de "rtilharia. 

1'7. Maneira de i':tzcl' as ponhrias no mat· com d ·t0rmi
nn.tl:1.s cat•gas, tontl•l attenção aos ba!R.nço' do navio, :':s dis
l.:tnc'as. á dh·ecç1ío e int.ensirla l•l do v ·nt '· 

18. l<;mbarcat· o dcsemb.ucar art.ilh r ria ,!.~TO's:~ c ligeira; pr·c
cançÕt'S a tomar quando se tenha de lançai-' ao mar; moios de 
iuutilizal-D. quando fór preciso. 

·1\J. Exot·cicio le car.,bina, rt!V·'lver " ;wmas br:mcas. 
2il. Conhecimento minucioc;n o n·11nencbtur::~ de todas as 

partes de '[UO so compo.•m as rlilferentcs JI"Ç:J'l de artilharia 0 

a3 armas portateis da3 princip·1cs mat·iuhas, ú vista dos 
mo leloe r1ue deverão existir na Escol.. l'ralica. 

21. Explicaç:io circum .. staneiada dns systemas rh C'~rtuchos 
metallicos inteiriços c quaes s•.jarn suL~s v;wt"'gon~ c <lesvan
tagcn~. 

22. Exercicios com cs arpa,·clhos hydt•aulicos em uso para a 
manobc•~t das to ·res de artilhRria. 

Art. 33. Nos exames serão principalmente attendido:; os 
exerci cios praticas de tiros ao alvo. 

O alumno que nessa occ:tsiiio maior nume1·o <h vezes tocar 
o alvo, ou anteriormente as•:im o houvm· feito, durante o 
curso, serà por isso considerado co:n merecimento, par<1o os 
effeitos da clasóficaç'ío de que trata o art. 27. 

DEVERES E ATTRIBU!ÇÕES DO Dr!tECTOR E ~1.\lfl E~!PREGADOB 

Art. 34. Ao diroctor, Comm~ndante do navio-escola, compete: 
1. Organizar, de accôrdo com os instructm·es, o< pro:;rammas 

de estudos e para o concurse de <[Ue trata o art. 6•> e o sujrJi· 
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tar á approvação da. S'cretaria de Eshdo, regimento interno 
par:t o serviço da Escola, com o horal'io para as aulas e ex ·r
cicios. 

2. Propor á Secretaria de Estado, P"r interml'ldio do Quartel
General, as medidas que julgar uteis ao progresso e á disci
plina .da Escola. 

3. Autorizar com a sua rubrica as guias de pedidos de ob
jectos necessarios ao serviço e ensino da Escola. 

4. Informar de tres em tres mezes ao Ajudante General 
sobre o comportamento, assiduids.drl e habilitações dos in
structores, bem assim dos olficiaes e das praças de pret, alum
nos da Escola. 

5. Apresentar annualmente, antes da abertura das aulas, á 
Secretaria de Estado, por intermedio do Ajudante General, 
um relatorio das occnrrencias dadas na E-cola, mencionando 
as pi'Ovidencia3 pedidas, as que se deram e as que forem ainda 
necessarias para o perfeito andamento do serviço. 

A esta relatorio, informado pelo Ajudante General, acom• 
panharão uma relação dos alumnos approvados a um mappa 
do todos os exercícios e experiencias executadas. 

Art. 35. Aos instructores compete : 
i. Proruover, por todos os meios ao seu alcance, a instruc· 

ção a adiantamento dos nlurnnos. 
2. Requisitar, por intermadio e com informação tio dirac

tor, as armas, munições, instrumentos e mais objectos neces
sarios pa1·a o ensino. 

3. Calibrar a artilharia a projectis; verificar a qualidade 
dos objecto~ da que trata o paragrapho anterior; cuidar da. 
sua conservação, boa guarda e arrumação nos paióes e de
posites; autorizar a despeza da polvora e munições de 
guerra. 

4. Apresentar ao director, logo depois dos exercícios, nota 
especificada da polvora e munições de guerra despendidas, e 
dos objectos quo precisarem ser concertados. 

5. Durante o ensino e exercícios, attantamente fiscalisar 
o procedimento d0s alumnos, mantendo entre elles ordem e 
disciplina pelos meios ao seu alcance, ou recorrendo ao director 
para punil-os, quando assim fôr necessario. 

6. Notar em liv:ro proprio, rubricado pelo director, o;apro
veitamento, applicação, comportamento e frequencia dos alum
nos ; bem assim as punições impostas durante o anno aos 
alumnos praças de pret. 

E>te livro será apresentado, no acto do exame, á. commissão 
examinadora. 

7. Fornecer os dados necessarios para a organização do 
relatorio e mappas de que trata oj§ 5o do art. 34 do presente 
regulamento. 

Art. 36. O secretario terá a seu cargo o archivo e a biblio
theca da. Escola; além disto compete-lhe toda a escripturação 
especial do serviço da mesma Escola, como seja a matricula 
dos alumnos, o expediente do director, inclusive o relatorio, 
mappas, correspondencia official e o mais que occorrer. 
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Art 37. A escripturação, propriamente do navi,.,, serâ 
f,1ita pelo Official de Fa'lenda nos lirros competentes, e pelo 
modo debrminado nos regulamentos respectivos. 

Art. 38. Para a policia e serviço interno haverá na Escola 
dous ou tres inferiores escolhidos d'entre os mais intelligentes 
e morigerados dos corpos de Marinha. 

A estes compete: 
1. Em vista de uma relação das praças matriculadas, 

fazer a chamada em acto de formatura; tomar o ponto antfl8 
de começar qualquer trab~lho e declarar ao instructor os nomes 
dos alumnos que faltarem e os motivos que deram logar á 
falta. 

O ponto dos officiaes será tomado pelo seu instructor. 
2. Assistir a todas as lições e exerci cios ; observar e fazer 

cumprir strictamente as ord•ms e instrucções que lh"s forem 
dadas com r.~ferencia ao ensino e e:s:ercicios dos alumnos 
praç:1s de pret. 

3. Tom:tr nota não só da quantidade de polvora e munições 
de guerra. despendidas nos exercícios, mas ainda de outras 
occurrencias de que deva dar conhecimento aos seus supe• 
riores. 

4. Manter a disciplina entre os alumnos e policiar os alo· 
jamentos, para que nestes, sob RUa responsabilidade, haja o 
maio1· asReio, ordem e regula,·idade. 

5. Cuidar na limpeza, conservação e art·anjo de todo o ma
terial de guerra. 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

Art. 39. Durante o anuo lectivo os alumnos da Escola Pratica 
de Artilharia, acompanhados dos respectivos instructores, sa
hirão barra fóra para exercícios de tiro no mar e para satisfazer 
outras exigencias do ensino, que não puderem ser convenien
temente attenJ.idas ~entro do porto. 

Art. 40. As munições de guerra, instrumentos e mais ob
jectos de que a Escola carecer para funccionar pelo modo indi
cado neste regulamento, serão fornecidos pelas competentes re
partições da Marinha, mediante as formalidades da lei, e car
regadas ao Official de Fazenda do navio. 

Art. 41. Os alumnos praças dG pret receberão gratuita
mente os compen~ios, papel, lapis e mais artigos concernentes 
aos exérc.icio~ praticos. 

Art. 42. Os officiaes alumnos, desde que derem provas de 
aproveitamento e habilitaçõP-s, poderão auxiliar aos instru
ctores, debaixo da sua direcção, no ensino e exercício por 
turmas das praças matriculada~ na Escola. 

Art. 43. Os mesmos officiaes alumnos, acompanh ta.. 
instructores, visitarão, quando lhes fôr orden . '158. wiP ~:~ 
d~ guerra nacionae;s ou estrang:eiros surtos ~~Ih~ ~CA -~
emas do Laboràtor10 Pyrotechmco, Escola . e , ·J.Yabncas DA (}4 !' 
da Polvora e de Armas do l'dinisterio da Gu , ra, · outros esta.. 1 ' 



uele~imentiiS do Est.~t<l•l 011 de p:trlic11l::u·cs <JU. !lt<Js pl'<J;l')l'Cio
nar·oln IHCl0:-3 de apeef1)i\~J.ll" o SL!I!S con:1ocitncntos c es
tudos. 

Art. 4L Os guardas-marinha e o,q aspirante~ alnmnos ,]a 
Escola de l\Ia:·iuh ·, torlas as I'C1.<!il <]110 fút• ,,ossivcl as .isli:·,(o 
aos exot·cici<n <la Es•·ola p,." t:c •. •I•J ,\ t·tillwria. 

Art. ·15. Haverá 1n I•~ co! '• C'll'I'''g·ada :10 s"crebu·i•J, nma 
lnbliotlwca, comp >Sl.t dn Ji,.,.os e P'Iblie,·;iíe; p·:·iolie.t.-< ~nu
cernentes á :trtilhar:a e :'·s osp<wi ,]j·l:td ·:; ·I J ensi 11•> de <i :·na L':J 
uo r~spectivo pl'Ogn• mui: L 

l'•d:. Uiuliolh ·<·:t d · i\!arinh:c ·"·,i,, f o ·ne ·i l0 ., ú da E-~ h 
Pt~a.tica do At•tillwr(a t ·d~,:.; 1 s liYt':J.~ .. I'c\·isla~ c jonL,e.-5, n:1s 
condições SUJ'I'a i nrlic~Hia·<. 

Art. 4ü. A Escola dev ni 1•ossui:· mo.lebs d s rliver·sus 
typos diJ peças de at·tilh:tri:~ "'''p:•:•:;H·fns 11as m:ll·iulws •uilil:t
res, ·~igualmente fará acquisil{fto d s c.~rtuchos, sp Jct •s e 
rm•is artigos esp ciaes dcs···o •rtl!~'.f!Wll to. 

Taes oqjectos ~e1·:1o tant 1•e"' C:! I'!' •·:·:,dns ao Offici ,) <ln I~a
zenda, fjUC OS flllt:egat':l. Ulútli:IHlr• I'C [UisÍt; )í), p.u·.~ ~:.i Ji()r~S 
praiica~ dos nlut11llOS • m ger.d. 

Art .. 47. O navio-cs ·olt l<'l':Í :i. '"'a di.-<:•"siçft'> nma hneha a 
vapor para cowlt:t.ir os ÍHRll'ud•.rns e os al•llllli'.·S e tawbcm 
para ser nutpro ~wl:t nos do til i., ;r,·i•:os ,fe IJOrdo. 

A1't. 4S. Os ollh•i:"'' allllli!Ll~ n::u·ilo. ll:t~ nnlns o rlnr •nte 
os exet"•'icios, do ralç11. azul, ,, blu~:L da IHBS lla cút· ou parei:\ 
-de gang[t 011 fhu ·lb, c~:n(,,·,,o r\'' e~taçü 's. 

Art. 49. O nover·n" pr•l:ni c:·.i o' '"'t :·e.; rios melhor•e.> rom
pcnrlios p tra o e11si·r•) ,J., ~~·tih:n·i:t e ,,.,,.,,., po,·t:Jt .. is, ·I p••i~ 

de examinados os lin·os n :t(Y'I'nv:rd ., lo 111 ··'" p:ct•a c 1 < • id•!ll
tic:o Pl't'scripbl ll:l l'f',~llhlllent) Ih r•:sc;•l:t d' M.t:inha. 

Art. 50. A Eacola R •rã enc :I'J·eg:11h. l'l t11das 11s w'pllri:•w:i:• .. : 
concernentns á :~rtilhat·ia e :t1'111as 1rn't tleis, ·lcv.•IIIIn, p ,,.,, 
jul·~ar dessas experi11ncias, suz· dcsigllat!o, alám do directot· 
da mesm<1. Esr'ola c rlo.; respectinm instructores, o director 1Lt 
artilha!'ia e Lau ,,·atorio Pyrot·~chnico e mJis pesso·Js eompe
t!Jntes que o 1\Iinistro no,near. 

A commissão ~upra Jll"nci•m~dl "P'' s<Jnbz·;í o sen relatol'io 
á Secret;~ri·t de Eotado, pnr int0ru1 di:• do Ajnrlante Cienera.i 1h 
Armada. rfUO emitti!'á pnt'ü"''r. 

Art. 51. Com as nntas <JllO o''' iv<Jr do~ instt•uctorcs, o secJ'C
tac·io org-ani.zaz·:\ um t•egist.ro d .s t.it·o~ d1l cxnrcicios o expc
riencia dr,s crmbõe~. men~irm:~11do t11d s as cir•~umsl'1-ncius, 
pebs quaes se vcriíiqu 'lll :t qtwli·ladcs de cada mna rla1 
bocas de fo,:;·o pertencem tos (, l•:s ·ob. 

Art. 52. Haved a bordo um ou •hus armeiros encarrr)
gados de armar o desarmar ~'B armas portateis, concertai-as 
c tel-as sempre em est<:tdo <h hou1 i'lCl'vi r. 

Art. 53. Servil•ão, provisori;>.m•'nbl, ua Esc·,Ja o 111 anttnl 
de artilharia e o cOtHpcndio dJ al'ln.ts porlatcis acloplado na 
Escola de Tiro do Ex<Jrcito. 

Os instructore>. de accôrJo com o dircctor, escolherão os 
demais compcmdios com applicação ao ensino na pJrte que a 
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c~1rh um disser respe1ilo, tendo om Yi ;la o programm~ de es
tarl.Js. 

"\1'1 .. 51. I'o:lod. o noverno ,,LJvnr o nn·.,ero dr1 iustrnctore~ 
com :JS mesmas vanL•gens e··nc ·clirlas aos de 'Jll: l.t•,tt:1 o p~·e
~·~nto ro;\·n bwento, 'JIHtnd 1 3s:<im o exi:;ir a u lllltcnci·, de 
alamnol oliiciaes n" Escol'. 

Art. 55. O Govcrnn. {, visla do quo a oxp<Jl'i ·nd:1 :tconse
lhat· o lho for proposto pelo directot· rla Escuh, porler:í fa:r, •r 
neste t•:•gulamento aH :r:cçõD:-: do roconh~cid:t ulilida<lo pal'a 
melhorar o sorviço o a b •m elo ensino. 

Art. 56. T:•das a: despezas com a E·Jroh PI·atica. d 1 Artilh nia 
scr[[o fnitas P"las competentes v·1rlms do orçament. , em Yigor. 

1\rt. ;,7, P.tr.• os alnmnos offieia"s. a 1-~~eob l'rnlira<lo 1\rti
lluria é um n:s:tt•J'nato, Jicnn•lo, por<Í111, us lltü tuos ahunno . .; 
na obrigaç<io do a.t•t·anchar" l>oedo. 

lia vendo accommoclações, pormittit·-s •-ha ··o~ ah.1nnos offiria~s 
ent nnmct·o igual dos dous post se obs:,·v~•da; as rc;pcctiyas 
anli~·nidarlrs, terem alojamento a bordo. 

Aet. 58. Heyogad:t: as di8!' JRiÇtÍ<'S em eontt·ari '. 

Pahrio rlo Rio de .hnc;ro C'll Hl do ND\' ·: •bro tln 188?. 
- Jorío F'loJ·entino Jllei''" ,!._· i'osr.,mcclll}s. 

App,·ov,!. a pbt'.L[I. ~\jlfO~e:tlà:1a 1H'I:t rr:·t:J:\ldJi:l. ',",'; I /l:o jh J· ,/ci,·o ~} _l!l 
J::.:.ptr:ln ... ~mts p~u·a o o1~.ahe\rr.iuc·:L l 1!.1. c:1~:;t 1!c mac'tin: :·, ;·o :l:olnn

g:lltH\,ll') tbs o1!r~u de <::;_roto; 110 ~-~ tli-;Lrielo. ll h 111 :";:;inl ~·r.~i:lra tl11 

u:.ilitt~;tlP pu!di:~.t a. tl~':·<~yto•q·i·'.~.~o 1lo ICl'ii'::o : .ln edi:i,·;lrl'' (la 11t:t d:t 
.\ll'r;ri 1, r.a11l'l da :ua !\•il;~ 1i1· ~~- J1;;lP. 

Hni :}or lJ;m Appt·.w~r a pbnla ~-p•·c ·cnta•l:t pela Com
ranhi:t 1'/w Rio 1l<3 Jrmcii'O c,:;y I" :WGU.;ments Pai':\ o 
•·.~í.:dJCle.·imcato •h c"s" th machinao, no proion·t:unc:nto das 
ob as ,[:, esgoto' no 4° •listricto, considct·:m<lo-se •le utiliJadc 
pnl>lic.>. n. desapJ'np:·iaÇ:Io do t·1·r ·no n ·o c:lifi·,~rlo d t rua d1t 
1\ lc:~·rin., c.tnto da rua Bella de S. J.>:1o, onde •kve s1~· con
s!Ynidn. a J'Cl':•rida ens·~ de machiaas. 

Antlee Ang-•tsto •lc I'a.lt'a Flon:·y, rl' :\Jcn Consol'w, l\ii
nist:·o e Sc·~~·otario de E .t~.rlo d•JS Nn;;·nri·Jfl <h ,\gricu!Lura, 
Cornmet·cio c Ohm•; Pal>lie,,s, :JBSim o tenha nntrndido c 
f:"'·" e:>ecut'lJ'. Palaeio •lo Rio,],~ .lanoit•n om IS •h l~'>v::ttd)!'O 
do-188!, Gi" da ln<le' wlcnei:t o .-;1,, l:npo:·io . ... 



4.30 ACTOS DO PODEI\ EXECUTIVO 

DECRETO N. 8739- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Cosi ~roa a ordem da substituição reeiproea dos Juizos do Direito da Corte, 
no anuo do 1883. 

Hei por bem, para execução do art. 4° do Decreto n. 4824 
de 22 de Novembro de 11:l71, Decretar que, no anno proximo 
futuro de 1883, os Juizes de Direito da Côrte substituam-se 
conforme a ordem estabelecida na relação que com este baixa, 
assignada por João Ferrei1•a de Moura, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, que 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em 18 de Novembro de 1882, 61° da lndependencia e 
do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestáde o Imperador. 

João Ferreim de M ou1·a. 

Relação a quese refere o nocroto desta data, 
designando a orde1n e111 que devem substi
tuir-se os Juizo;; <lo Direito da oõrte, no anno 
de:l.SS3: 

JUIZ DOS FEITOS DA FAZENDA 

f.o Juiz de Orphãos da f a vara. 
2.o Juiz do Cível da 2" vara. 
3. 0 Juiz do Civel da f a vara. 
4,o Auditor de Marinha. 
5.o Juiz de Orphãos ria 2a V;tra. 
6,o Audito1• de Guerra. 
7. 0 Juiz Commerci<1l da f a vara. 
8. 0 Prov:>dor de Capellas e Resíduos. 
9.0 Juiz Commercial da 2" Yara. 

PROVEDOR DE C.\PELLAS E RESIDUOS 

1.o Auditor de Guerra. 
2.o Audilor de Mari11ha. 
3.o Juiz de 01·phãos da 2"' vara. 
4.o Juiz dos Feitos da l•'azenda. 
5.o Juiz do Civel da 2" vara. 
6.o Juiz do Civel da 1" vara. 
7.o Juiz de Orphãos da f a vara. 
8.o Juiz Commercial da 2" vara. 
9.o Joiz Commercial da i" vara. 
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JUIZ COMMERCIAL DA i a. V ARA 

i·• Auditor de Marinha. 
2.• Jui de Orphãos da ia. vara. 
3.• Júiz do Civel da 2"' vara. 
4.0 Juiz Commercial da 2' vara. 
5.• Juiz de Orphãos da 2"' vara. 
6.• Auditor de Guerra. 
7.• Juiz dos Feitos da Fazenda. 
8.• Juiz rlo Civel da i"' vara. 
9. 0 Provedor de Capellas e Rcsiduos. 

JUIZ COMMERCIAL DA 2a. V ARA 

i. o Juiz do Civf'l da ia vara. 
2. o Juiz dos Feitos da Fazenda. 
3.• Auditor de Guerra. 
4. 0 Juiz de Orphãos da 2"" vara. 
5. o Juiz do Civel da 2a vara. 
6. 0 Auditor de Marinha. 
7. 0 Provedor de C•pellas e Residuos. 
8.o .Juiz Commercial rla ia vara. 
9.• Juiz de Orphiios da i"' vara. 

JUIZ DE ORPHÃOS:DA fa. VARA 

f. o Juiz Commercial da 2"' vara. 
2.• Juiz Commercial da ia vara. 
3.o Provedor de Capellas e Residuos. 
4.o Anditor rle Gunrra. 
5. 0 Juiz do Civel da ia vara. 
6.o Juiz •lo Civel <la 2a. vara. 
7 .o Juiz do' F<·itos da F.,zellda. 
8. 0 Audito1· de Marinha. 
9.o Juiz de Orphãos da 2"" vara. 

JUIZ DE ORPHÃOS DA 2"" V ARA 

i.• Juiz do Civel da 2a vara. 
2.• Auditor de Marinha. 
3. 0 Juiz do Civel da i"' vara. 
4. o Provedor de Capellas e Residuos. 
5.• Juiz dos Feitos da Fazenda. 
6. o Juiz Commercial da 2• vara. 
7. o Auditor d'l G:uerra. 
8.• Juiz de Orphãos da i"" vara. 
9. • Juiz Commercial da i" vara. 



JUI7. 00 cr·;J·~r. DA 1~ VARA 

f.o .Juiz C mmerci:ll di1 fa vara. 
2.o .Juiz do Civd da 2' vara. 
:Lo Auditor de Gnona. 
4. o .I uiz de Orphão: da 2" vara. 
5.o AuditordcMarinhn .. 
6. 0 P1·ovedor do Capolb.s c Resíduos. 
7.o .Jui~ dcütphãosdti~vaJ·a. 
8. 0 Juiz do" Feitos da Faz'ln<la. 
9. o Juiz Commercial da 2.·' var~•. 

1. o Juiz dos Foi tos da Fazenda. 
2.o .Juiz Commcrci:~l da i"vi1ra. 
3. 0 Juiz Commercial da 2 1 vara. 
4. 0 Auditor de l\Ia,·inh:c. 
5. 0 .Juiz dn Or!•hoo~ dl• 1" vara. 
(). 0 Juiz do Civcl tia ia Vl1'i1. 

7. 0 .íuizdc 01·ph1\os ch2'vnra. 
8, 0 Provedo1· de Capcll1s c Hesiduos. 
~l .. , A ndi to r do n·ucr r I • 

AUDITJll Di-: GUP.f\U,\ 

1. o .Jniz de Orphãos da 2" v:ra. 
2. o Amiilo;· do i\b r in h:t. 
B. 0 .Juiz 1lo Orph:'ios tb i~ 1':11'.'. 

4.o Juiz Commcr·cial da ta V!ll':t. 

f>.o .Jniz Comrnllrcial ela 2" \':ll'a. 
6. o Provedor do C:~poll:~s o Ibsidu s. 
7. 0 Juiz do8 Fcilo;; lb Fnoncla. 
8. 0 .Juiz do Civol da 1" vara. 
!J.o .Juiz do Civd da 2'· 1·:wa., 

\C!JJTOI~ IJE ;.I.\IU~lL\ 

1. o 1-'J•:,yc,Jor· rlo C::]'cllas o !~osid•ws. 
2. o Auditor do (:ncrra. 
:{." .Juiz do Civel dJ. '2' \'D.J'a. 
4. 0 .Juiz Cmnrnorci·:l da .I'· ;·at·a. 
5. 0 .Juiz Comrncrci:tl <b2~v·,ra. 
6. 0 Juiz dos l•'eito~ ch F .zend:J.. 
7. o .Juiz de Orph:<os <la 2a vam. 
8. 0 JJIÍZ de Or·ph~o~ d8. 1"- var:1. 
1:1. 0 Juiz do Cível da f a vara. 

Palacio do Rio d<l .Janeiro elll 18 <liJ No1·emhro de l882 .
Jo,To Fe1·reit·a d~ 11{ oum. 



.ICTtiS DO l'ODEll EXElTT!\"0 

DECRETO N. 8740- DE 18 DE NOVEMBRO DE i882 

Designa a ordem om que os Juizos substitutos da Cõrto do verão eooporar 
com os Juizo• do Direito o suii&útuir~~o rociproeamente no anno de :IRR3. 

Hei por bem, par 1 execução dos arts. 3• e 4• do Decreto 
n. 4824 de 22 de Novembro de i87i, Decretar que no anno de· 
i883 os Juizes Rubstitutos d:1 Córte cooperem com os .Juizes de 
Direito e se sul>stituam do modo seg-uinte: 

Art. 1. o Serão immediatos supplentes : 
O i• Juiz substituto, da 2"' Vara Civel e da Auditoria de 

Marinha. 
O 2o Juiz substitnto, da Provedoria e da 1• Vara Commer· 

cial. 
O 3• Juiz substituto, da 2" Vara Coaunercial e da 2a de 

Orphãos. 
O 4• Jttiz substituto, da i" Vara de Orphãos e da ia Civel. 
O 5• Juiz s•1bstituto, dos Feitos da Fazenda e da AuJitoria 

de Guerra. 
Art. 2.• Na substituição do-, Juizos substitutos se obser

var:i a ot·n"m <'m <]ltrl se acham collocado-l. 
l':mv:·t•.>pho unico. Esta suustituiç:io recip•·oca. ter:'t log-ar 

ainda nos cnsos em que n:io se tt-at>l" O.e actos r\e jurisdicção 
plena, sempre <rue, por impedimento ou va"a, ficar'esgotado o 
numero dos tt•e, >mpplentes dr, cada substituto para o f'ifeito 
O. e passai' a jurisdicção, quanto ao preparo dos feitos, ao sub
stituto immedi:tto ou aos seus respectivos supplentes, e assim 
por diante, inoo ter a vara aos Ver ·adores da Cn.mara Muni
cipal sómente quando esgotada toda a escala do~ substitutos e 
s>Jus tres respectivos supplente8. 

Art. 3.° Ficam revogadas a8 disposiçõJS em contrario. 

João Ferr·eira de Moura, do Meu Conselho, Mini'itro e Se
cretario de Estado dos Negocios da .Justiça, assim o Lenha. 
entendido e faça ex~cutar. Palacio do Rio de Janeiro em i8 de 
Novembro d) i882. 6i" da lndependencia o do Império. · 

C'>m a r•tbrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

João Ferreira de Moura. 

PODER EXECUTIVO 188) 

(' 



DECRETO N. 8741 - DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Crê a o Jogar de Juiz Municipal c •I c Orphãos dos termos reunidos do Sant' Anna 
do Mattos o Angieus, ua Prodnria do Rio Grando do Norto, separados do 
tio Macau. 

Hei por bem Decretar o snguinte 
Artigo unico. Fica crearlo o logar de Juiz Municipal e de 

Orphãos nos termos r.,unido• de Sant'Anna dn Mattos e An
gicos, na Província do Rio Grande do Norte, separados do 
de Macau. 

João Ferreira de Moura, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario do Estado dos Negocias d·t Justiça, assim o tenha 
entendido e façr~ exccutat·. Palacio do Rio de Janeir 1 em 18 
de Novembro de 1882, G1° rh Independencia e t!o Imperio. 

Com a rubri<:'a de Sua Magestade o Imper:t dor. 

Jorío Ferreira de Mow·a. 

DECRETO N. R742- DE 18 DE NO\"EMBRO DE 1882 

Crêa o logat' de Juiz Municipal o tio Orpldos nn termo do Santa Quilo: ia, na 
Provinda do Cr:-td, sopararlo tio do Tamboril. 

Hei por bem D.•cretar o saguinte: 
~\.rtigo unico. Fica creado o logar de Juiz Municipal e 

d~J 01·phãos no termo de Santa Quileria, na Província do 
Cear:'!, separado do d~ Tamboril. 

Joiio Ferreira de :\Iout·a, do Meu Consolho, l\fini-tro e 
Secretario de Estado dos Negocias d:t .Just.iç 1, assim o tenha 
entendido e fa<;a ex••cut~1·. P:tlacio do Rio de .Janeiro em 18 
d'l Novembro de 1882, 01'' ela lndependeneia e do lmperio. 

Cocn a rubrica de Sua 1\Iagr'slade o Imperador. 

João Ferreira de llfoura. 
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DECRETO N. 8743- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Créa o Jogar rio Juiz Municipal " <lo fll·phãns no termo da Cachoeira, da 
Província do Pará, separado do do Ponta do l'edr . .-. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Fica crearlo o logar de Juiz Municipal e de 

Orph:i:os no brmo da Cacho~ira, da Provincin do P:~.r:l, sepa
rado do de Ponta de Pedras. 

João Ferreira de Moura, do Me11 Cons~lho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocies da .Justiça, nssim o tenha 
entendido e faça executar. Paln.·~io do Rio de .Jnnniro em 18 
de Novembro de 188~, 61° da ln<lcpoll<lencia c <lo lmporio. 

CJm a rubrica d~ Sua Magost:vle o )utporador . 

.lotío Fe1·rci1·a de Mo11ra. 

DECRETO N. 8744- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Crêa o Jogar de J oiz Municipal o do Orphãos no termo de Entro-Rios, na 
Província do ~tinas Goracs, separado do do Domfim. 

Hei por bem Decretat· o seguinte : 
Artigo unico. Fica creado o logar de .Juiz Municipal e 

de Orphãos no termo de Entre-Rios, na Provincia de Minas 
Gerae~, s~parado do de Bomfim. 

João Ferreira de Moura, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de E~tado dos Negocies da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 18 
de Novembro de 1882, 61° da Indep•mdcncia a do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Ferreira de llloura. 



~36 ACTOS DO PODEII EXEClJTl\"fl 

DECRETO N. 8745- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Crêa o Jogar de Juiz Munieipal o de OrphãDs om eada um dos termos do S. 
Lourenço do Ma~huassú, Monto Alegro e B~~; Sueeesso, na Provineia do 
Minas Goraos. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Fica creado o logar de Juiz Municipal e 

de Orphãos em cada um dos termos de S. Lourenço do Ma
nhua.ssú, Monte Alegre e Bom Successo, na Província de 
Minas Geraes . 

João Ferreira de Moura, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o t~nha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 18 
de Novembro de 1882, 61° da lndepondencia e do Imperio . 

• 
C3m a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

João FeTreira de Moura. 

DECRETO N. 8746- DE 18 DE NOVE)IBRO DE 1882 

Crca o Jogar do Juiz Munieipal o de Orphiios om cada um dos termos de 
Palmeira, Lagoa Vermelha o Arroio Grande, na Proviutia do Rio Grande 
do Sul. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Fica creado o logat· de Juiz Municipal o de 

Orphãos em cada um dos tarmos de Palmeira, Lag-ôa Vermelha 
e Arroio Grande, na Provincia do Rio Gr-ando do Sul. 

João Ferreira de Moura, do l\leu Cons'llho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Neg.>cios da Justiçt, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 18 
de Novembro de 18S2, 61° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jocta Ferreira de Moura. 



AGTOS DO PODER EXEt:UT!Yil 

DECRETO N. 8747- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Crê a o :ogar do Juiz Municipal o do Orphãos nos termos reunidos do S. }'ran
ciseo do Paula <lo Cima da Serra c Santa Christina do Pinhal, na Provineia 
do Rio Grande •lo Sul. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Fica creado o logar de Juiz Municipal e do 

Orphãos nos termos reunido~ de S. Francisco de Paula de 
Cima da Serra e Santa Christina do Pinhal, na Província. do 
Rio Grande do Sul. 

João Ferreira de Moura, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça. eltecutar. Palacio do Rio de Janeiro em 
18 de Novembro de 1882, 61° da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica. de Sua Magest1dr) o Imperador. 

Jol!o Ferreira de Moura. 

DECRETO N. 8748- DE 18 DE NOVEM!lRO DE 1882 

Crêa o legar de .Juiz Municipal e do Orpbãos nos termos reunidos do Via· 
mão e Gravatahy, na Província do Rio Grando do Sul. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. Fica creado o logar de Juiz Municipal e 

de Orphãos nos termos reunidos de Viamão e Gravatahy, na 
Província do Rio Grande do Sul. 

João Ferreira de Moura, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha en• 
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 18 de 
Novembro de 1882, 61o da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Impel'ador. 

João Ferreira de Moura. 
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DECRETO N. 8749-DE !8 DE NOVEMBRO DE 1882 

Crêa o Jogar de Juiz l\lunicipal c do Orpbãos em cada um dos termoa do 
S. Sebastião dó Tijueo Preto e Penha do Rio do Peixe, na Provinda do 

S. Paulo. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Fica errado o logar de Juiz Municipal e de 

Orphãos em cada um dos term< s de S. Sebastião do Tijuco 
Preto e Penha do Rio do Peixe, na Provincia de S. Paulo. 

João Ferreira de Moura, do M"u Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocies da Justiça, assim o tenha 
enteadido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 18 
de Novembro de 1882, 61° da lndep<·ndl·ncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magest~de o Imperador. 

João Ferreira de Moura, 

DECRETO N. 8750- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Crêa o Jogar de J[liz Municipal e de Orpllãos no termo de Benevonto, na Pro· 
vineia do EsJlÍrito Santo, separado do do Guarapary. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo,unico. Fica crC"ado o logar de Juiz Municipal e de Or

phãos no termo de Benevente, na Província do Es)Jirito Santo, 
separado do de Guarapary. 

João Ferreira de Moura, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Neg11cios <la Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 18 
de Novembro de 1882, 61o da lndependencia e <lo lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jotto Ferreira de Moura. 
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DECRETO N. 8751 - DE 18 DE NOVEMBRO BE 1882 

Crêa o Jogar do Juiz Municipal o do Orphãos em cada um dos termo• je 

Oro6ó, TÚcauo c Prauo, na Provinda da Bahia. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Fica creado o logar de Juiz Municipal e de 

Orphãog em cada um dos termos de Orobó, Tucano e Prado, 
na Provinda da Bahia. 

João FerrGira de Moura, do Meu Con<elho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 18 elo 
Novembro de 1882, 61• da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Ferreira de Moura. 

DECRETO N. 8752 - DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Crêa o Jogar do Juiz Municipal c de Orphãos om catla um dos termos ole 
S. José da ·Lago c Agua Branca, na Província das Alagôas. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Fica crendo o logar de Juiz Municipal e da 

Orphãos em cada um dos termos de S. José da Lage e Agua 
Branca, na Província das Alagôas. 

João Ferreira de Moura, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o t •nha 
entendido e faça ex e cu ta r. Palacio do Rio de Janeiro· em iB 
de Novembro de 1882, 61• da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joélo Ferreira de Moura. 



uo ACTOS !lO ronr.n EXECUTIVO 

DECRETO N. 8753- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Crêa o Jogar do Juiz lllunieipal o do Orphãos no termo do Porto de Poeiras, 
na l'rovineia das Alagô<ts, soparaúo do do Passo do Camaragibc. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Fica creado o Jogar de Juiz Municipal e de 

Orphãos no termo de Porto de Pedras, na Provincia das 
Alagô:J.s, separado do de Passo d<:l Camaragibe. 

João Ferreira de Moura, do l\Ieu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça oxecutat·. Palacio do Rio de Janeiro em 18 
de Novembro de 1882, 61° da Indopendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

J otto F'erreira de Jtf oura. 

DECRETO N. 8754 - DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Crila o logar do Juiz lllnnicipal o de Orphãos nn termo da Loopoldina, na 
Provinda dÓ Pomambnco, •oparatio tlo 1le Salgueiro. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. Fica creado o Jogar de Juiz Municip1I e de 

·orphãos no termo da Leopoidina, na Provincia de Pernam
buco, separado do de Salgueiro. 

João Ferreira de Moura, do Meu Consnlho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Justiçt, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 18 
de Novembro de 1882, 61° da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imporador. 

Joiio Ferreira de Moura. 
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DECRETO N. 8755 -DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Crêa o Jogar de Juiz Municipal o d~ Orphãos no termo do Teixeira, na 
Província tia Parahyba. 

Hei por bem Decretar o segui~te : 
Artigo unico. Fica creado o logar ele Juiz Municipal o de 

Orphã.os no termo do Teixeira, na Provinch da Parahyba. 
João Ferreira de Moura, do Meu Con,elho, Ministro e Se

cretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o t•)nha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 18 de 
Novembro de 1882, 61" da lndepend3ncia. e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

João Ferreira de Moura. 

DECRETO N. 8756- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Créa o Jogar do Juiz Municipal o !lo Orphãos no termo !lo Blumcnau, ua 
Província do Santa Catharina. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Fica creado o logar de Juiz Municipal e de 

Orphãos no termo de Blumenau, na Província de Santa Catha· 
ri na. 

João Ferreira de Moura, do Meu Consalho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palario do Rio de Janeiro em 18 de 
Novembro de 1882, 61° da lndependeRcÍ!t e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Ferreira de l.f oura. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO N. 8757- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Declara a entrancia da comarca do Itajahy, na Provineia do Santa Catha
rina, o marea o vénci,nonto do respectivo Promotor Publieo. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Art. f.o E' declarada de 2• entrancia a comarca de ltajahy, 

na Província de Santa Catharina, restaurada pela Le1 da 
respectiva Assernbléa n. 924, de 30 de Março de 1881. 

Art. 2. 0 O Promotor Publico da referida comarca terá 
o vencimento annual de 1 :200$, sendo 800$ de ordenado e 
400$ de gratificação. 

João FPrreira de Moura, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocies da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. P:dacio do Rio de Janeiro em 18 de 
Novembro de 1882, 61" da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Su::t Magcsta.de e Imperador. 

ioão Ferreira de Moura. 

DECRETO N. 8758- DE 18 DE NOYEMBRO DE 1882 

Declara a entrancia das comarcas de S. Carlos do Pinhal, Tietê o Atihaia, 
na Provineia do S. Paulo, o marca o vencimento dos respectivos Pro• 
motores Publicas. · 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Art. f.o São declar?.das: de 2" entrancia a comarca 

de S. Carlos do Pinhal, e de 3"- as de Tieté e Atibaia, 
na Província de S. Paulo, crearlas pelas Leis da respectiva. 
Assembléa, ns. 38 e 39 de 27 de Março, e 97 de 22 de Abril 
de 1880. 

Art. 2 o O Promotor Publico da comarca de S. Carlos do 
Pinhal terão vencimento annual de 1:400$, sendo 800$ de 
ordõnado e 600$ de gratificação. 

Os das comarcas de Tieté e Atibaia vencerão igual orde
nado e a gratificação de 400$000. 

João Ferreira de Moura, do Meu Conselho, Ministro e Se
cret:Jrio de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 18 de 
Novembro de 1882, 61 8 da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua. Magestade o Imperador. 

Jollo Ferreira de Moura. 
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DECRETO N. 8759-DE f8 DE NOVEMBRO DE 1882 

Declara a entrancia da eomarea do Ponta Grossa, na Província do Paraná, e 
marca o vencimento do rc>pcelivo Promotor Publico. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Art. L• E' declarada de i a entrancia a comarcrt de Ponta. 

Gros<a, na Província do Paraná, restaurada pela Lei da 
respectiva. Assembléa, n. 572 de 8 de Ahril Je itl80. 

Art. 2.• O Pro111otor Publico da referida comarca ter:'t o 
vencimnnto annual de i :200$, s0ndo 800$ de ordenado e 400$ 
de gra.ti fi cação. 

João Ferreira de Moura, do Meu Conselho, Ministro e 
Secret:\l'io •' e l•:stado dos N~gocios da Justiça, assim o tnnha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de .Janeiro <'In 18 de 
Novembro de i882, 6i• da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica. de Sua Magestade o Imperador. 

João Ferreira de Moura. 

DECRETO N. 8760 -DE i8 DE NOVEMBRO DE 1882 

Declara a ontrancia das comarcas da Purificaçilo, Santo Antonio <la narra, 
Bom Josus (\os Mciras, :\l.onte Allo, Macahubas o Areia, na Província da 
Bahia, o marca o vencimento dos respectivos Promotores Publicos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. i. o. São declaradas: de 2"' entrancia. a comarca da 

Purificação, e de fa as de Santo Antonio da. Barra, Bom 
Jesus· dos Me iras, Monte Alto, Macahubas e Areia, na. Província 
da Bahia, ~readas pela. Lei da respectiva Assemblóa, n. 1997 
de 9 de Julho de 1880. 

Art. 2.• Os Promotorf's Publicas das comarcas da Purificação, 
Santo Antonio da. Barra. n Bom Je-us dos Meiras terão o 
vencimento annual de 1:400$, sendo 800$ de ordenado e 600$ 
de gratificação. 

Os das comarcas de Monte Alto e Macabubas vencerão igual 
ordenado e a gratificação de 800$000. 

O d 1 com~rca de Areia vencerá o mesmo ordenado e a 
gratificação de 400$000. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

João F ·rreira de Mour1, do Meu Conselho, M'nistro e 
Secretario de Estado dos Negocias d t Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de .Janniro 0.m 18 de 
Novembro de 1882, 61° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o ImperadOJ•, 

Jo'lo Ferreira de Moura. 

DECRETO N. 8761 - DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Deelara a ento·ancia da comarc.t de llorhuroma, na Provinda da Pao·ahyba, 
o marea o vcncimouto Jo rospocth·o Promolo1· Puhlieo. 

Hei por bem Decretar o seguintr): 
Art. f.o E' declarada de fa entrancia a comarca de 

Borburema, na Pro\'Íncia da Par·ahyb:l, restaurada pela Lei da 
respectivaAssembiéa, n. 733 de 20 de Outubro de. 1881. 

Art. 2. • O Promotor Publico Ja ref ·ri da comarca teo•á o 
vencimento annual de 1:400:~. send' 800$ dó ordenado e 600$ 
de gratificação. 

João Ferreira do Moura, do Mr)U Cons~Iho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias ria Just.iça, a~sim o tenha 
entendido e faça. executar. Palacio do Rio de Janeiro em 18 de 
Novembro de 1882, 61• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Ferreira de ,l/oura. 

DECRETO N. 8762- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Declara a entraneia das comarcas de Soure e Porto do Moz, na Provineia 
do Pará, e marca o voncimoioio dos ro~j,eeÜ ~Õs Prômoioros Publicas. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. f. o São declartdas: de 2• entrancia a comarca de Soure, 

e de 1• a de Porto de Moz, na Província do Pará, creadas pela 
Lei da respectiva Assembléa, n. 1065 de 25 de Junho de 1881. 
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Art. 2. 0 Os PromotoroR Publicas da~ referid1s comarcns terão 
o vencimento a.nnual de 1:400$, sen 1o 800.~ de ordenado o 600$ 
do gr.1 tificação. 

João Ferreira de Moura, doM ·u Conselho, Ministro e Secr·e
tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha enten
dido e faça executar. Pahcio do Rio do .Janeiro em 18 de 
Novembro de 1882, 61° da. lndc·pendencia o do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Ferreira de Moura. 

DECRETO N. 8763 - DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Ocelara a cntranda tias comarcas do Itatioia, Grão·~logol c Rio Manhuassú, 
na P1 ovincia do Minas (;cr,tes, c unu c.t o vencimc;Jto Jos rospoctivos 
Promu!orcs Publicos. 

Hei por bem Decretar o se)!uinte: 
A1·t. 1. o São declaradas: de 2"' ontrancia a comarca de 

lt:J.tiaia, e de 1" as de Grão-M••gol e Rio Malihuassú, n•t 
Provi:cci:l. de Minas Gerne!i, crc'adll-S pehs Leis da respnctiva 
Asscmbléa, ns. 2647, 2653 e 26:>5, d · 8 do Outubro o 4 ele 
Noverubro de 1880. 

Art. 2. 0 O P1'0motor Publico da comar·ca d•1 Itatiaia terá 
o vencimento annual de 1:400$, sendo 800$ de ordenado e 600$ 
de gra tificaçã0. 

Os da!'l comarcas do Oriio-Mo!!ol e Rio M"nhnassú vencerão 
igual ordenado e a grat.ificação cie 80il~OOO. 

João Fnrreir:t de Moura, rlo 1\1 u nonselho, Ministro e 
Secretario de E~tado dos Negocias da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio elo Rio de Janeiro em 18 
de Novtlluhro de 1882, Gto da lndependencia e do lmpcrio. 

Com a rubrica d'J.Sua Mage''tade o Imperador. 

· Jotto Ferl'eim rle 1lf aura. 



U6 ACTOS DO PODER EXEC11Tl\'Cl 

DECRETO N. 8764- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Doclara a ontrancia das comarcos de Viamão, Santa Christina.do Pinhal 
e Soledado, na Provineia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, e niàrci. Õ 
vencimento dos respectivos Promotores Publicos. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Art. L o São declaradas : de 3" entrancia a com:trca de Via

mão, de 2"' a de Santa Christina do Pinh·1l, e de {a. a da Soleda· 
de, na Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, creada s 
pelas L·is da rnspoctiva Assembléa, ns. 1247 c 1251, de 11 e 
14 de Junho de 1880. 

Art. 2. 0 Os Promotores Publicos fias referida.s comarcas 
terão o vencimento annual de i :200$, sendo 800$ de orde
nado e 400$ do gratificação. 

João Ferreira de Moura, d~ Meu Cons~Iho, Ministro e Se
cr~tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faç1. executar. Pal1cio do Rio d 1 Janeiro em 18 
de Novembro de 1882, 61•> da IndepenJencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Ferreira de Moura. 

DECRETO N. "8765- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Crêa u111 Commando Superior do guardas nacionaes na comarca da Purifi· 
cação, na Provinda da Bahia. 

Hei por bem, para execução da Lei n. 239:5 de 10 de Se
tembro de 1873 e Decreto n. 5573 de 21 de Março de 1874, De
cretar o seguinte : 

Art. 1. 0 E' creado na comarca da Purificação, na Pro
víncia da Bahia, úm Com mando S11perior de guardas nacionaes, 
quo será composto do 5° corpo de cavallaria, dos batalhões 
de infantaria ns. 45, 46 e 13, aquelles do serviço activo e 
este da reserva, e da 3" secção de b1.talhão de infantaria da 
activa, todos já organizados em virtude do Decreto n. 7201 de 
8 de Março de 1879. 

Art. 2. 0 O Commando Superior de guardas nacionaes da 
comarca da Feira de Sant'Anna, n'1 mesma província, fica 
circumscripto nos actuaes limites dest:.t comarca, e se cgmporá 
dos batalhões ns. 41, 42, 43, 44 e 12, aquelles do serviço 
activo e este da reserva, e da4" secção de batalhão deste serviço. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
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João Ferreira de Moura, do Meu Conselho, Miaistro n Se
cretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 18 
de Novembro de 1882, 61° da lndependencia e do lmperio. 

Com a rulrica dJ Sua Magestade o Imperadot•. 

Joao FerreiJ·a de llfoura. 

DECRETO N. 8766- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Approva os ostatutos do Corpo Collectivo Uniilo Oporal'ia. 

Attendendo ao que requereu a directoria da Sociedade 
denominada -Corpo Collectivo União Operaria - e Confor
mando-me com o parecer da Secção dos Negocios do lmperio 
do Conselho de Estado, exarado em Consulta de i6 de Outubro 
ultimo, Hei por bem Approvar os estatutos da mesma socie
dade. 

Pedro Leão Velloso, do Meu Conselho. Senador do Imperio, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do ln•pel'io, 
assim o tenha entendido e faça executar. Pal:l.cio do Rio de 
Janeiro em 18 de Novembro do 1882, G1 o da lndependencia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o lmpcradot•. 

Pedro Letío V elloso. 

Estatutos do Corpo Colloctivo União Operaeia 

Art. Lo O 
tratar dos 
paiz. 

CAPITULO I 

DO FIM D.l. CORPORAÇ:Í.'J 



M8 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

CAPITULO li 

DA CLAIOSIFICAÇÃO DOS SOCIOS 

Art. 2. 0 A União Operaria compor-.-ha d'l socios effe
ctivos, fundadores, auxiliares, cons ulLoros, honorarios ou 
correspondentes e bemfeitores. 

Art. 3. 0 Para ser socio effectivo é mister : 
1. 0 Ser operaria, artista ou trJr um trabalho material defi

nido; 
2.o Ser proposto por qualquer socio effect.ivo ou fundador, 

o q nd •noncional':Í. na proposta o nome, idade, naturalidade, 
estado, pt•ofissio e residencia do candid.1to, bem assim o 
lagar onde tralulha, si sabe ler e rJscrever e si tem habi
litações litterarias. 

Art. 4. 0 Socios fundadores são toJos os que se acharam 
presentes ás reuniões dos dias 5 de Março e 5 e 12 de Sn· 
tembro de 1880. 

Art. 5. 0 Socios auxiliares são todos os socios eff<Jctivos ou 
fundadores que fo;·cm chamados pelo directorio para o auxi
liarem no desempenho dos seus trabalhos. 

Art. 6. 0 Socios con~ultores S"Jrão os que o directorio no
meat· para o corpo consultivo. 

Art. 7. o Soei os honorarios ou c:~rrespondentcs serão todas 
as pe,soas que prestarem bons serviços ao Corpo Collectivo, 
sendo conf •rido o titulo de honot'a!'ios ás que residirem na 
Córte e o de correspondentes ás 'lue residirem fóra della. 

Art. 8.o Socios bemfeitores serãa todas as pessoas que 
fizerem ao Corpo Collectivo donativos valiosos ou lhe prrJstarem 
serviços de alb importancia. 

CAPITULO Ili 

DAS CONTRIBUIÇÕES DO'! SOC:IOR 

Art. 9. 0 Os socios effectivos contribuirão no acto de su >. 

entrada com a quantia de 1$, imp·Jrtancia do diploma, e depois 
com a de 2$ annualmente. 

Paragrapho unico. Todos os demais soeios não estão su
jeitos a contribuição alguma. 

CAPITULO IV 

DO DIRECTORIO 

Art. 10. O directorio é o executor do program~a do Corpo' 
Collectivo União Operaria, estabelecido nestes estatutos . 

. Art. 11. O dir.Jctorio compor-se-ha de presidente, vice-pre
stdenle, secretario, secretario-adjunto, cinco directores e the-
aoureiro o biblibthecario. ' 
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Art. i2. O corpo consultivo, que será permanent.. 
com,,rohender:i oito sllcçõ 's distinctas : çonstrucção civil, 
machinas, construcç.~io naval, l.Joll.,s al'te~, eng-enharia, artea 
e officios, instrucção e secção especial, tendo a do bellas 
artes sete membros e as outras cinco. 
, Art. i3. Os soei os auxiliares serão em numero indeter
minado. 

CAPITULO V 

DO DIRTINCTIVO DOS SOCIOS 

Art. i4. Os socios effectivos ·" fundadores <lo Co!'po Colle
ctivo União Operaria, além do; direitos que lhes são conferidos 
pelo art. iô destes estatutos, poderão u»ar d<> uniforme que 
a. corporação adoptar, rnas RÓ,uente em seus actos priva
tivos. 

CAPITULO VI 

D A I M I' ll E N S A 

Art. i:l. O Corpo Coll<:lctivo terá um jomal d·mominado 
Gazeta dos Operados, cuja collabo•·ação será commottida a 
operarios que tenham a neeessada instrucção e a pe.osoas de 
reconhecido merito litterario, a juizo do dir!lctorio. 

CAPITULO Vll 

DOS DlllEITOS DOS lilOCIOS 

Art. f(i. Os socios do Corpo Collectivo Uni:"i' Operaria t·rão 
direito: 

1. 0 Ao auxilio do directol'io em defesa d., seus interesses, 
em .luizo ou fura delle; 

2. 0 D apresentar qual•Juer invenção ou m«lhoramento sobre 
artes e officios; 

3. 0 De obter, para consultar, 'lu~l1uer lei ou r )gulamentos 
impressos ; 

4. 0 De publica1· na G .. 1zeta dos Opern.rios quttlquer artigo 
relativo ás artes e officios ou á class · operaria ; 

5. o De frequ<3ntu a bil.Jliotheca da corpot·ação; 
6. 0 De us1r o uniforme de 4ue trata o art. i4; 

CAPITULO Vlll 

DAS ASBEMBLÉAt'> GER.~ES E D.~ EI.EIÇ:.\.0 

Art. 17. Haverá annualrnente uma a~se · ~ll (l~:· :-. ........ 
apresentação _do relatorio ?o .mevim·mto . ~l, \(()tll~~e'gmcm C,;j,b ~, 

·outra em sessao magna a:·bstJCa. · ·~'\~~ .''f/f.Ll 
PODER EXECUTIVJ i882 I Qj .,. . n.-29 "~ 



Parag·rapho uni co. A primeira assemblóa Rer:i. presidida por 
um presidente acclamado na occasülo e a segunda pelo presi
dente do directorio. 

Art. f8. O direetorio se r11uniní so uma vez por semana, e 
com os soei os auxiliares urna vez pot· mez. 

Art. 1\J. O directorio poderá conv. cal' a assembléa geral 
extraordinaria quando julgar conveniente ou fOr requerida 
por 10 ou mais socios <Juites. Si o directorio não fizer a con
vocação da assembléa geral extraordinaria solicitada pelos 
socios dentro do prazo de oito dias, contados da data da 
apres·•ntação do re<[Uerimento, farão estes a convocação, 
declarando nos annuncios o motivo . 

. Art. 20. Os me1ubroo fundadores, nuxiliares e consultores 
poderão assistir às •·euniões mensaes da administração. 

Art. 21. Na unica eleição, a do thesoureiro, só poderão 
votar e ser votados os socios quites. 

CAPITULO IX. 

DA BIBLIO'l'HECA 

Art. 22. A bibliotheca será dirigida p<llo bibliothecario, 
que terá como me1111Jro fiscal os •cretario adjunto. 

Paragrapho unico. O bibliothecario será gratificado ou terá 
um ajud mte, quando o respectivo S"rvi~o assim o exigir. 

CAPITULO X. 

DO EXE!l.CIC!O E BU.~ SUIJSTITUIÇÃO 

Art. 23. Os directorios servirão pelo espaço de tres annos. 
Art. 24. No fim de cada triennio os membros do directorio 

serão substituídos pelos socios auxiliares que tiverem prestado 
serviços importantns ao Corpo Collectivo, os •1uaes serão 
acclamados pelo directot·io. 

Art. 25. Os socios que d ·ixluem de funccionai' no dire
ewrio po;· ter este completado o triennio passarão a formar 
lliÍl conselho especial, tendo por chnfe o ex-pt·csidente. 

Pal'agrapho unico. Qualquer vaga no conselho especi.al 
será prc"nchid:t por um dos socios fundadores, eleito d'entre 
oa mesmos. 

Art. 26. O con,elho especial o o unico que poderá official
mente apreciar os actos do dircctorio. 

Art. 27. Os membros de un• directorio, que houyer termi
nado o seu mandato, só poderão servir em outro dirccturio 
depois de decorridos dous tri••nnios. 

Exceptuam-se, porém, os que forem artistas e membros do 
corpo consultivo, os quaes poJer<1o novamente servir depois 
de um triennio. 
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C~PITULO XI 

DO THESOUREIRO 

Art. 28. O thesoureiro será eleito pela assombléa geral. • 
CAPITULO XII 

DAS COMMISSÕES 

Art. 29. O Corpo Collectivo União Operaria se fará repre
sent!l.r por commissões nos actos officiaes do Estado. 

CAPITULO XIII 

DA CREAÇÃO DE TRABALHO 

Art. 30. O directorio do Corpo Collectivo intervirá na crea
ção de trabalhos artisticos, afim do engran.lecer as artes e 
officios no paiz. 

CAPITULO XIV 

DA SÉDE DA UNIÃO OPERARIA 

Art. 31. O Corpo Collectivo União Operaria terá sua. sede 
nesta capital e poderá crear identicas corporações filiaes nas 
provincias do Imperio. 

Art. 32. O Corpo Collectivo funccionará por tempo illimi
tado. 

CAPITULO XV 

DOS BENEFICIOS ESPECIAES 

Art. 33. O Corpo Collectivo União Operaria creará. um 
fundo especial, que será depositado em um Banco, afim de 
au'1iliar com pequenos emprestimos garantidos os socios 
effectivos ou fundadores, que tiverem prestado serviços 
importantes, desde que o emprestimo tenha de ser applicado 
unicamente a algum trabalho artistico. 

CAPITULO XVI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAEB 

Art. 34. O directorio organizará o seu regimento interno, 
segundo as bases destes estatutos. 
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Art. 35. Os presentes estatutos só poderão ser modifi
cados quatro annos depois do approvados pelo Governo Im
perial. 

Art. 36. Não porlerão fazer parte de um mesmo directorio 
parentes ató o 2° gráo • 

.Art. 37. No caso de dissolução do Corpo Collectivo, o se11 
capital reverterá á Santa Casa de Misericordia desta Côrte. 

Rio de Janeiro, 15 de Setembro de 1880. (Segnem-se 
as assignatnras.) 

DECRETO N. 8767- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Declara sem ofTeito o Docroto n. 86q6 do 2 do Sctomlll'o do eorronto anuo, 
f( no conr-edon ~~~~·!.login d!~ invcnrão a Antonio Augusto Coelho. 

Tendo-se verificado que Antonio Augusto Coelho não alle
gou tet· inventado o systema de barcos :t vapor destinados ao' 
transporte Elo gado em pó, l'nra o qual lhe foi concedido privi
legio por Decreto n. 8686 <le 2 de S!ltemhro da 18~2, H oi por 
bem Declarar sem efleito o mesmo decreto. 

André Augusto de Padua Floury, do Meu Cons0lho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio <le Janeiro em 18 de Novembro de 
1882, 61° da lndependr~ncia e <lo Imperio. 

Com a rubrica de Su:1. Magestade o Imperador. 

Andre Augusto de Parlurt Fleury. 

DECRETO N. 8768- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

.. Concedo permissão a José Franeiseo Thomaz do Nascimento para explorar 
car'tâo do pedra o outros mincraos 11a ProYincia do Santa Catharina. 

AtLendendo ao que l\Ie requereu José Francisco Thomaz'do 
Nascimento, Hei por bem Conceder-lhe permissão par,~ explorar 
carvão de pedra e outros rnineraes na comarca dl S. Mi-
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gne1, da Província de Santa Catharina, mediante as clauaulaa 
que com est~ baixam, assignadas por André Augusto de Padua 
Flenry, dG Meu Conselh.o, Ministro e Secretario do Estado dos 
Negocios da Agt·icultura, Commercio e Obra< Publicas, que 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em 18 de Novembro ele 1882, 61o da Independencia e do 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestatle o Imperador. 

André Augusto de Padua Fleury. 

Clausulas a que se rerere o Decreto n. 8'J'68 
desta data 

l 

Ficu. concedido a .Tosá Francisco Thomaz do Nascimento o 
prazo do dous annos, contado desta data, pa.ra, sem prejuizo 
dos tlireitos de tercoiro, proceder a exploraçõns e pesquizas 
para descobrimento Ele minas de carvão de pedra e outros mi
noraes na com:~.rca de S. Miguel, da Província de Santa Catha
rina. 

Dentro deste prazo o concllssionario deverá apresentar na 
Secr<Jtu.ria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas plantas geologica e topographica dos terrenos 
ex~loraclos, com perfis que demonstrem, tanto quanto fOr pos
sível e o permittirem os trabalho~ executa<lofl, a superposição 
das camrrdas mineraes oncontrad:ts, e remlltter:, com as mesmas 
plantas amostr:ts dos mineraes encontrados e relatorio minu
cioso da loJcalidade em 9.ue a min·t estiver situada; d<Jcla
r&ndo qual a possança e r1queza desta, qual sua extensão e sua. 
direcção, a distanci11. entro elb e os povoados mais proximos 
e os moios de communicação existentes, a área necessaria. 
para a miner~çfío, o numero e os nomns dos proprietarios do 
solo sob o qual se achar a mina, o emprego em que estiverem 
os torrenos superficiaes da mina, os edificio~ nelle existentes e 
finalmente os meios apropriados para o transporte dos pro
duetos das minas. 

Il 

Os trabalhos de pesquiza ou exploração para. o deseob1·imento 
de minaR poderão ser feitos por qual•tnor dos modos recom
mendados pela séiencia. 

Nos terrenos possuídos, porém, as sondagens, cavas, poços ou 
galerias não poderão ser fP-itos sem autorização oscripta dos 
proprietarios, a. qual, si fôr negad~~o, poderá ser supprida pela. 
Presidoncia da provincia, mediante fiança idonea prestada. 
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pelo concessionario, quo responderá pela indemnizaçiio das 
perdas e damnos que os mesmos trabalhos causarem aos pro
príetarios. 

Antes da concessão do supprimento da licença, o Presi
dente da província mandará intimar os proprietarios interes
sados para, dentro de prazo razoavel por elle fixado, apresen
tarem os motivos de sua opposição e requererem a bem de 
seus direitos. 

III 

O Presidente da província concederá ou negará o suppri
mento requerido, á vista da'l razões expendidas pelos interes
sados, ou, á revelia d-Jstes, declarando os fundamentos de sua 
decisão, da gual haverá recurso, sómente no effeito devolutivo, 
para o Mimstro da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

IV 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, pro
ceder-se-ha immediatamente à avaliação da fiança de que trata 
a clausula 2", ou da indemnizaçúo dos prejuízos allegados pelos 
proprietarios. Esta avaliação será feita por arbitros nomeados, 
um pelo concessionario o um por cada uma das partes in
teressadas, os q uaes corneç:uão os seus trabalhos por designar 
o terceiro que deverá desempatar entre si. Si, porém, não 
concordarem no arbitro desempatador, cada um apresentará um 
nome e a sorte decidirá. 

Proferido o laudo o concessionario prestará a fiança ou de
positará na Thesouraria de Fazenda a importancia da indem
nização arbitrada, dentro do prazo de oito dias, sob pena de 
perder o direito de fazer pesquizas e explorações no terreno 
contestado. 

v 

A indemnização de que trata a clausula antecedente será. 
devida ainda que os trabalhos sejam executados em terrenos 
de propriedade do concessionario ou do Estado, uma vez que 
delles possam provir prejuízos ás propriedades adjacentes ; e, 
além disto, o concessionariofica obrigado a restabelecer, á sua 
custa, o curso natural das aguas que desviar por causa dos 
mesmos trabalhos e a dar conveniente direcção ás que brotarem 
das cavas, poços ou galerias que fizer. 

Si o desvio destas aguas exigir trabalhos em propriedade 
alheia, o concessionario solicitará préviamente o consentimento 
do proprietario que, sendo negado, será supprido pelo Presi
dente da província, na conformidade do que fica estabelecido 
nas claus~las anteriores. 
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Si dos trabalhos de e:s:ploração resultar formação de pa.n
tanos ou estagnação de aguas que possJ.m prejudicar a saude 
dos moradores da circurnvizinhanc;a, o conces~ionario serã. 
obrigado a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os u. 
seu antigo estado. 

'i li 

O conccssionario não poderá fazer e:s:plorac;ões ou pesquizas 
de minas por meio de poços, galerias ou cavas : 

Sob os edificios e a 15 metros de sua circumferencia, salvo 
com o consentimento escripto do proprietario, que não será 
supprido, e sob a condição de fazer retirar do edificio todos 
os moradores ; 

Nos caminhos, estradas e canaes publicos e a 10 metros de 
suas margens ; 

Nas povoações. 

Vlll 

Satisfeitas as clausulas deste decreto, o concessionario terá 
o direito de h.vrar as minas que descobrir, de accôrdo com 
a~ leis vigentes, e com as •condições 'lue, no interesse da 
mineração, forem estabelecidas no acto da <'Oncessão, si provar 
que possue as faculdades pr<>cisas para, por si ou po1· com
panhia anonyma que incorporar, elfectuar a lavra respectiva, 
segundo exigir a possanç ~ das minas. 

Si, porém, a lavra d<Jstas fôr concedida a outro, o conces
sionario como descobridor terá direito a um premio fixado 
pelo Governo no acto da concessão das minas, e em relação 
com a importancia destas. Este premio será pago pelo con
cessionario da lavra. 

Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Novembro de 1882.
Andre Augusto de Pad ~~a Flettry. 

DECRETO N. 8769- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Coneedo permissão a Tertuliano de Araujo Góes para explorar mineraes'na 
P1·ovincia do Minas Gm·aos. 

Attendendo ao que Me requereu Tertuliano de Araujo Góes, 
Hei por bem Conceder-lhe permissão para explorar mineraes no 
município de S. João Nepomuceno, na Provincia de .Minas 
Geraes, mediante as clausulas que com este baixa~ ass~nadas 

~\\[cÃ-~0{~~~·-,,_ 
./.·_,, \ ~' \.l I , '/f>. '. 
: -~ -1' ) 

·J 
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po.r André Augusto de P~dua Fleury, <lo Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios .Ia. Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entondido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 18 do Novembro 
de 1882, 6fo da ndepenJencia e ,Jo lmperio. 

Com a rubrica do Sua 1\Iagestade o lmpcr·ador. 

Andre Augusto de Padua Fleury. 

Clausuhu~ a que se rercre o Decreto n. fio4,.69 
destn dntn 

Fie<\ concedido a Tertuliano de Araujo Góes o prazo do dons 
annos, contado desta data, para, sc)m prejnizo de dir.1itos de 
terceiro, procoder a explorações o pesrpiizas para doscobrimento 
de mineraes ao município de S .. r o o NepomucenQ, I' r. vincia 
de Minas Geraes. 

Dentro destr• prazo o concr1ssion"rio devorá apL"esentar na 
Secret tria de Estado dos Negocio111 da Agricultur·a, Commercio 
e Obras Publicas plantas geologir~a. "topograt>hica do• terrenos 
explorados, com p•:rfis que demQnst ·orn, tantQ 'luanto fôr ·pos
sivel o o permittirr1m os trab:dhns e·~ocutados, a superposição 
da~ camadas mineraes, o rdmett<>rú c nn as mesmas pl:tntas 
amostra;l dos minoraes encontrados e 1·elatorio minucioso da 
loealidado om que a mina estiver situada, declarando qual a 
possança e riqueza desta, qual sua O"<tensão o sua direcção, a 
distancia entre e !Ia o os povoado~ mais proximos e os meios 
de communicação exist,ntes, a á1•ea necessaria para a mine
ração, o numero e os nomos dos proprictar·ios dn solo sob o qual 
se achar a mina, o emprego em q•1e estivet·em O> terrenos 
superficiaes d' mina, os edificios nel!e existentes, e finalmente 
os meios ap1·opriados par:t o transp,Jrte -dos productos das 
minas. 

11 

4 
Os trabalhos de pesquiza ou exJ.lloração para o descobri

mento de minas poderão ser feitos por qualr1uer dos modos re
commend~dos pela sciencia. Nos terrenos possuídos, porém, 
as sondag<ms, cavas, poços ou galerias não poderão Ret• f~itos 
sem autorização escripta dos proprietarios, a qual, ú fór negada, 
podern ser supprida pela Presidencia da província, mediante 
fiança idonea preatada pelo concessionario, que responderá 
pela indemnização das perdas e damnos que oe mesmoe 
trabalhos causarem aos propriot"rios. 
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Antes da. concessão do supprimento d't licença, o Preai
dente da província mandará intimar os proprietario; interessados 
para., dentro de prazo razoavel por ell<:~ fixarlo, apresentarem os 
motivos de sua opposição o requererem a bem do setts direitos. 

lU 

O Presidente da província conceder:t ou neg:w:i o sup
primento re,luorido, á vista das razões expendirhH polos into
res~ados, ou, á revelia destes, declarando os fundamentoR de 
sua decisão, da. qual haverá rHcurso, sómente no effeito !!evolu
tivo, para. o Ministro da Agricultura, Commercio e Obrafil 
Publicas. 

IV 

Deliber~da. a. concessão do supprimento da licr~nça, pt·oce
dOI·-se":.ha immedia tamento à avaliaç:to da fiança <le 'l ue tt·ata 
a. clausula za ou àa indemnir.ação dos prejuízos allegados pelos 
proprietarios. E R ta avaliação &era foit:t por arhitl'Os nomeados, 
um pelo r-oncession:wio e um por cada u'na das pnrtea interes
sadas, os quaes começat•ão seus trabalhos por <lesignar o ter
ceiro 'lue dever:í desempatw entre si. Si, porém, não concorda.
rnm no arbitro desempatador, cada um apre~entar:'t um nomo e 
a. sorte dectJn- • 

Proferido o laudo, o concesaionario prestará a finuça ou depo
sitará na Thesouraria de Fazenda a impertancia da indemniza
ção arbitrada dentro do prazo de oito dia', sob pena d l perder 
o direito de fazer pesquizas n explorações no lot·t·eno contes
tado. 

v 

A indemnização de quo trata a clausnla antecedontn ser& 
devida ainda qno os traiJalhos sejam executados eu• terrenot!l 
de proprie,lade do concessionario ou do gstado, uma vez qu() 
delles possam provir prejuízos ás pr.1pi'Íed,.deR adjac.~ntrJs, e 
além disto o concessionario fica obrigado a restabelecer á sua 
custa. o curso natural das aguaR que desviar pot· causa dos 
mesmos trabalhos, e a dar conveniente direcção ás 'lu" brotat•em 
das cavas, poços ou galerias que fizer. 

Si o desvio destas aguas exigir trabalhos em propriedade 
alheia, o concessionario solicitará préviamente o consenti
mento do proprietario que, sendo negado, será supprido pelo 
Presidente Ja provincia, na conformidade do r1ne fica esta
belecido nas clausulas anteriores. 

VI 

Si dos trabalhos tle exploração r·esulhr formação de pantanos 
ou estagnação de aguns que pos1am prejudicar a saud& doa 
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moradores da circumvizinhança, o concessionario será obrigado 
a deseccar os terrenos ala_!!ados, restituindo-os a seu antigo 
estado. 

VII 

O concessionario não poderá fazer explorações ou pesquizas 
de minas por meio de poços, galerias ou cavas : 

Sob os edificios e a 15 Hletros de sua circumferen.cia, salvo 
com o consentimento escripto do proprietario, que não será 
suppridr,, e sob a condição de fazer retirar do edificio todos 
os morad Jres; 

Nos caminhos, estradas e canaes publicos e a 10 metros de 
suas margens ; 

Nas j:Ovoações. 

VIII 

Satisfeitas as clausulas desto decreto. o concessionario terá 
o direito de l1vrar as minas que descobrir, de accôrdo com as 
leis vigentos, e com as condições que, no interesse da mine· 
ração, forem estabelecidas no act•J da concessão, si provar 
que pCJ.-;sue as faculdades precis:\s para, por si ou por companhia 
anonyma que incorporar, effectuar a lavra respectiva, segundo 
exigir a possança àas minas. 

Si, porem, a lavra destas fôr concedida a outro, o conces
sionario corno descob1•idor t·•rú direito a um premio fixado 
pelo Govemo no acto da cone •ss·lo das minas, e em relação 
com a importancia d:)stas. Este premio serú pago pelo conces. 
sionar i o da lavra. 

Pahcio do Rio de Janeiro em 18 de Novembro de 1882. 
- Andre Augusto de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8770-- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Proroga o 11razo concedido a José Maria Gavião Peixoto o Podro da Silva 
~lcroira para minerarem ouro na ProTincia do S. Paulo. 

Attendendo ao que Me requereram José Maria Gavião Peixoto 
e Petlro da Silva Pereira, Hei por bem Prorogar por dous 
annos, contados desta data, o prazo que lhes foi concedido 
para lavrarem ouro e outros mineraes na comarca da Faxina, 
na Provincia. de S. Paulo, mediante as clausulas que baixaram 
com o Decreto n. 7153 de 8 de Fevereiro de 1879. 
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André Augusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Novembro de 1882, 
61 o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

AKdré Augusto de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8771- DE 18 DE NOVE~IBRO DE 1882 

Conte~ e permissão a Aurelio Yaz de ~lello para. explorar ouro c outros mine· 
raes na Provineia de :\tinas Geraes. 

Attendendo ao que Me r~uereu Aurelio Vaz de Mello, Hei 
por bem Conceder-lhe permissão para explorar ouro, marmore, 
corubustiveis e outros ruineraes no municipio de Santa Barbara, 
na Provincia de Minas Geraes, mediante as clausulas· que com 
este baixam, assignadas por André Augusto de Padua Fleury, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, <JUe assim o 
tenha ent<mdido e faça executar. Pahcio do Rio de Janeiro 
em 18 de Novembro de 1882, 61• da Independencia e do Im
perio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Andre Augusto de Padua Fleury. 

Clausulas n que se ref'ere o Decret.o n. 8')'')'1 
dest.a dat.a 

Fica concedido a Aurelio Vaz de Mello o prazo de dous annos, 
coatado desta data, para, sem prejuizo dos direitos de terceiro, 
proceder á exploração e pesquizas para descobrimento de minas 
de ouro, marmore, combustiveis e outros mineraes no municil'io 
de Santa Barbara, da Provincia de Minas Geraes. 

Dentro deste prazo o concessionario deverá apresentar na 
Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
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Obt·as Publica.s plantas geologic:t e topographicn. dos terrenos 
explorados, com perfis '}!lO demon~trem, tanto quanto fúr pos
sível e o permittirem os trabalhos executados, a superposição 
das c:unad~s mineraes, e remetterá com as mesmas plantas 
amostras dos mineraes encontrados e relatorio minucioso da 
localidade em qne a mina estivm· situaria, dr•clarando qual a 
pos,:cnça e rir1ueza desta, qual snn. extensão e sua dit•ecção, a 
distancia entre ella e os povoados mais proximo~, e os meio!! 
de communicação existentes, a área necess1tria para a mino
ração, o numero e os nomes dos proprietarios do solo' sob o 
qual se achar a mina, o emprego em qu • estiverem os terrenos 
superficiaes da mina e finalmente os meios aprOJ•riados·para o 
transporte do.~ productos das minas. 

li 

Os trabalhos de penquiza ou exploração para o doscobri
manto de minas poderão ser fnitos por qualquer dos modos re
commendados pela sciencia. Nos tr·rrenos possuídos, porém, 
as sondagens, cavai'!, poços 011 galerias urro poderão set• feitos 
sem autori7.ação escripta dos proprietarios, a rtual, si fàr ne
gada, pode ri ~er suplH'i·Ja pela Pt· •sidencia da provincia, 
mediante fiança idone 1 pre tada pelo concessi'mario, •tu e res
pond'lrá 1 ·ela inrlonmiz•,çii'o das perrbs e Jamnos que 'J~ mesmos 
~rabalh"s cattsarem aos proprietarios. 

Antes da c·mcessão do suppriment.o da licença, o Presidente 
da provincia mandará intimar os proprietario~ in~''ressados 
p~ra, dentro de prazo razoavel po1· elle fixado, apre ·entarem 
os mo ti vos do sua opposição c r e<[ uererem a bem de seus di
reitos. 

III 

O Pref>idente da provincia conc•,der;í. ou n~gará o Huppri
mento rertuerido, :i vista das razões nxpendidas pelos in tere.~
a:lilos, ou, i revelia destes, d()chrfm·lo os funda•Jumtos de .sua 
decisão, da qua.l hwerá recurso, só mente no effeito devolutivo, 
para o .1\Iinis!t'O da Agricultura, CornmcJ·cio e~bras Publicas. 

IV 

Deliberada a concessão do supprimonto da licença, proce
der-se-ha immerliatamento :l avaliação da fiança de quo trata a 
clausuh 2"', ou da indemnização dos prejuízos allegados peloiS 
proprietarios. Esta avaliação será feit:l. por arbit~os nomea
dos, um pelo concc;ssionario e um p r cada uma das partes 
interessadas, os qu:tes começarão seus trabalhos por desig-nar 
o terceiro que deverá desempatar entre si. Si, porém, niio 
concordarem no arbitro dORempatadot·, cada um ;~pres8ntará 
um nome e a sorte decidirá. 
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Proferido o laud0, o concessionario prestarú a fiança ou 
depositara na Thesouraria do Faz:mJ,t a importancia da indem
nizllção at•bitrada dentro do prazo de oito dias, sob pena de 
perder e direito df) fazer 1·esquizas e explorações 110 terreno 
contesta<lo. 

v 

A indemnização de qun trata a clausula a.ntececlente sorá 
devida ainda <JUll os trabalhos sej un executados em ter
renos de propriedade do concessionario nu do Estado, uma vez 
que delles possam provir prejuízos as propriedades adjacente;, 
e além disto o concr>s~iunario fica obrigado a rqHta >docrq· li. 
sua cus la o c urRo natural das aguas que rle.wiar I>OI' !':tllsa 
dos mesmos trabalhos, e a d:~r convenient8 dirocç1h à~ <JUO hro
tarem das C[lvas, poços o•t gahrias 'lue fiz8r. 

Si o dr)svio destas agnas exigir trab:~lhos em fll'Oi>riedade 
alhpia, o concessionario solicittrá próviam<rnte o consen
timento do pl'oprietario, 'lue, sendo negado, serã snpprido 
p(llo Presidente da província, na conformiiade do '}Ue ftca esta
belecido nas clausulas an to dores. 

VI 

Si dos trabalhos da exploração resultar formação do pantanos 
nu estagnação. de aguas que possam projudicar a saude dos 
moradores da circumvizinhança, o conc•·ssionario sor:í. obri
gado a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os a srm 
antigo estado. 

VII 

O conce3Hionario não podet·ú fazer explorações ou p"squiz ts 
d0 mims por meio de poços, galerias ou cavas : 

Sob os edificios e a 15 metros de sua circumfr)reneia, salvo 
com o consentimento escripto do proprietario, que não ser:i 
supprido, o sob a condição de fazer retirar do edificio todos 
os moradores ; 

No,; caminhos, estradas o canaes publicos e a 10 metros de 
suas margens ; 

Nas povoações. 

Vlll 

Sati"feitás as clausulas deste d0creto, o concessionJrio t01·:i 
o direito de lavmr as minas qu~ descobri1·, de accôrdo com as 
bis vigentes o com as concliç0os que ll') interesse da mine
ração forem estabelecidas no acto da concessilD, si provar quo 
possur) "s fnculd:ldes precisas para, pot· si ou por companhia 
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anonyma que incorporar, elfecLuar a lavra respectiva, segun
do e:1igir a possança das minas. 

Si, porém, a lavra destas fór concedida a outro, o conces
sionario, como descobridor, tArá direito a um premio fixado 
pelo Governo, no acto d:t concessão das minas, e em relação 
com a importancia destas. Este premio será pago pelo conces-
si!1lnario da lavra. . 

Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Novembro de 1882.
André Augusto de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8772- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1882 

Concedo permissão a Alberto da Si! v eira Lobo o Bacharel João José do Monte 
para explorarem ouro na Província do Minas Gor:10s. 

Attendendo ao f]UC Me requereram Alberto da Silveira Lobo e o 
Bacharel João José do Monte, Hei por bem Conceder-lh0s per
missão para explorarem ouro no leito do rio Doce até duas leguas 
acima e uma abaixo da barra do Rio do Pehe, na altura da 
fazenda Maribondo, muni-·ipio de Mariann '• nc\ Província de 
Minas Geraes; mediante as clausulas qufl com este b:tixam, 
assign:tdas por André Augusto de Paàua Flem·y, do Meu Con
selho, Ministro e Se.~tretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio ê''Obras P,p.blicas, que assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 18 de 
Novembro de 1882, 61° da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

André Augusto de Padtta FleUI'Y· 

Clausulas a que se ref"ere o Decreto 11. 8 ,..,.~ 
desta data 

I 

Fica concedido a Alberto da Silveira Lobo " Bacharel João 
José do Monte o prazo de dous annos, contado desta data, 
para, sem prejuizo dos direitos de terceiro, procederem á 
ex11loração e pestuizas para descobrimento de minas de ouro 
no leito d:J Rio Doce ate duas leguas acima e uma abaixo da 
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barra do Rio do Peixe, na altura da fazenda Maribondo, mu
nicípio de Mariaana, da Província d~ Minas Ger.tes. 

Dentro deste prazo os conce sionarios deverão a1•resentar 
na Secretaria de Estado dos Ne·~·oci11H da Agricultura, Commer
cio e Obras Publicas plantas gcologica e topogr<~ phic>L dos ter
renos explorados, com perfis qu · d ·monstrem, taRto quanto 
fôr possível e o pm·mittirem os trabalhos ex••cutados, a super
posição d•1s cam<~das mineraes, e remetterãc> com ••s mesmas 
plantas amostras do~ minera"s ··ncontrados e r-·btorio mi
nucioso da localidade Pm que a mina estiver situaria. decla
rando qual a possança e ri (Uez:t desta, qual sua A:ttensão 
e sua direcção, a dista:1cia entre ella e os povoadns mais 
proximos, e os meios dn com•t~unicação <Jxistentes. a ár"a ne
cess~tria para a mineração, o numnro e os nome' dos p!·oprieta
rios do solo sob o qual se achar a mina, o empr<'g-o •'m que 
estiverem os tetrenos supe1·ficiaes da mina e os e<!ificios nel
les existentes, e, finalmentll, os meioR apropr:ados p:.ra o 
transporte dos productos das nl'inas. 

li 

Os trabalhos de pesqui7.·t ou e·•ploração para o Jescobri
mento de min:ts poderão s •r feitos por qualyuer do< rnorlos 
recommendados pela sciencia. N >R t ·rrenos pos"uidos, porém, 
as sondagens, cavas, poço" ou g-al<>1·ias não poderíi•• sn1· foitos 
sem autorização <JS(·ripta dos propriet:wios, a qual. si fôr ne
gada, poderá ser supprida peb. P1·esidencia da proYIIJCia, me
di~nte fiança idonea prestada pelos concessionarios, que respon
derão p<'la indernnização das pontas e d<\mnns, qn•' m mes
mos trabalhl)s causarem aos p1·oprietarios 

Antes da concessão do supf.lrirnento da lic<'nç:.. o Presi
dente da provin··ia mandar:í. intiluar os propl'i .. tarios intere'l
sados para, dentro do prazo razo,vel por elle fixa lo. :;presGn
tarem os motivos de sua opposição <J r•,quererem a bem de sous 
direitos. 

lil 

O Presidente da provincia concr>derá ou negar:í. o suppri
mento requerido, á vista daR r:uões Gxpcndida-< pelo. interes
sados, ou, á revelia destes, declarando os fundam<Jnto' .Je sua 
deci.-ão, da qual haverá rec:1rso, sómente no r•ffeito rJe, l)lnti
vo, para o Ministro da Agricultu1·a, Commercio e Obr·as Pu
blicas. 

IV 

Deliberada a concessão de S\tpprimento~la li ~-~Ãr··-~~~··:~., 
der-se-ha imm~diatarnente a avaliação da fia ·~ ~.e.Oil·f\rübfuDA C 1' . •. 
clau~~la 2~ ou da indemnização dos pr·~u· ~\.~):}{~os pelos ' i.f1··· 
propr1etar10s. f ~ . -~~ 

\.~~(). ('•' .. ·)<; ~<~ "' Ot7f · .. :i~--·~ ... ;;; ... ·~ ~ •-\ ' 
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Esta avaliação será feita por «rbitros n<)meados, um pelos 
conccssionarios c um por cada uma das partes interessada!!, os 
quaes começarão seui trab,dhos por designat• o terceiro que 
deverá des2mpatar entre si. Si, porém, não concordarem 
no at•bitro dcsempatador, cada um apresentará um nome e a sorte 
decidirá. 

Proferido o laudo, os concessionarios prestarão a fiança ou 
depositarão na Thesouraria dn Fazenda a importancia da indem
nização arbitrada, dentro do prazo de oito dias, sob pena de 
perderem o direito de fazer pesquizas e explorações no terreno 
contestado. 

v 

A indemnização de que trata a clausula antecedente sará 
devida·, ainda que os trabalhos sejam executados em terrenos de 
propriedade dos concessionarios ou do Estado, uma vez que 
delles possam provir prejuízos ás propriedades adjacentes ; e 
além disto os concessionario.-; ficam obrigados a restabelecer á 
sua custa o curso natural das aguas que desviarem por causa 
dos mesmos trabalhos o a dar conveniente direcção ás quebro
tarem das cavas, poços ou g•l"rias que fizerem. 

Si o desvio destas aguas exigir trabalhos em propriedade 
alheia, os concessional'ios RolicitarãrJ préviamento o consenti
mento do proprietario. que, senclo n"gado, será. supprido pelo 
Presidente da província, na conformidade do que fica estabele
cido nas cbusulas anteriores. 

VI 

Si do~ tr,tbalhos da explornç:io resultar formação de pantanos 
ou estagnação de aguns que possam prejudicat· a saude dos 
moradora~ da circumvizinhança, os concessiona.rios serão obri
gados a dessecar os terrenos ala~·ados, restituindo-os a sou an
tigo estado. 

VII 

Os concessionarios não poderão bzer explorações ou pesquizas 
de minas por meio do poços, galerias ou cavas sob os edificios e 
a 15 metros de sua circumferencin, Ralvo com o consentimento 
escripto dos propl'ietario:;,que não será supprido, e sob a condição 
de fazer retirar do edificio todos os m01·adores ; nos caminhos, 
estradas e canaes publicos ; nas povoações. 

VIII 

Satisfeitas as clausulas deste decreto, os concesüonarios 
terão direito de lavrar as minas que descobrirem, de accôrdo 
co!ll as leis vigentes e com as cJndições que, no interes3e da 
mmeração, forem estabelecidas no acto da conc3ssão, si pro-
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varem que possuem as faculdades precisas para, por si ou por 
companhia. anonyma que incorpora1·em, etfectuarem a lavrares
pectiva, li\egundo exigir a possança das minas. 

Si, porém, a lavra destas fôr concedida a outro, os conces
siGnarios, oomo descobridores, terão direito a um premio fixado· 
pelo Governo no acto da concessão da~ minas, e em relação com 
a imp()rtancia dl3stas. Este premio sera pago pelo Mnces
sionari() da lavra. · 

Pala.cio de Ri111 de Janeiro em i8 de Novembro de i882. -
Andre Augusto de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8773- tr: 18 nz xo··r.mmo DE !3'~ 

Doclar:l a Jat" de que deve ser coutado o pra•o para a apresontação dos 
estudos da estrada de ferro de Bagé a Caeeqni. 

AU.end>mlo ao que Me requereu a Compagnie Imperiakdu 
che,;;in de (er de Rio Grande do Sttl, Hei por bem Declarar 
quo o pt•azo concedido pela claasula 7• das que baixaram CIHIHl 
De1Heto n. 8346 de 24 de Dezembro de 1881, para a apresen

·taç.c1o dos es\udos d1 eatrada de ferro de Bagé a Cacequi, deve 
ser C()ntad() de 26 do Agosto do corrente anno. 

Andr& Augusto de Padua Flenry, do Metl Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agriculturll, Commercio 
e Obras Publicas, a.ssim o tanha entendido e faça executar. 
Pa.lacio do Rio de Janeiro em 18 de Novembro de 1882, 6to da 
lndependencia e do Irnperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Andre Augusto de Padua Fleury. 

DECRETO N. R77-!- DE 18 DE NOVE~IBRO DE 1882 

~p[>:ova a altoraf<'íO do traçntlo d• linha de Cll"fÍ< tio forro entro ,a Praia 
Formosa .c a estaç:io de S. Chri,to•ão. 

AttanloudJ no qull Me requereu o Commendador Francisco 
Eugenio de Az9vedo, concessionario dii. linha do carris -de 
íerr• ent~e. a. Praia Formosa e a csbção de S. Christovão, 

PODE:\ EXECUTIVO l882 Y II.-:{0 
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c1t. Estrada de Ferro D. Pedro H, a. que se refere o Decreto 
a. 8548 de 20 de Maio ultimo, Hei por bem Approvar a alte
ração do referido traçado, que consiste em fazer passar a 
aesma linha pela rua do Coronel Fig·ueira de Mello, em seu 
prolongamento pela Praia de S. Christovão, até á rua de 
&. Luiz Durão, de conformida te com a planta que com este 
llaixa, rubricada pelo Chefe d:l. Directoria daa Obras Publicas. 

André Augusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Mi
ms\ro e Secretario de Estado dos Negocioa da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em i8 de Novembro 
lle i882, 61° da lndcprmdencia e do Imperio. 

Cem a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Andre Augusto de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8775- DE 25 DE NOVEMBRO DE i88:2 

Apl'fOVa o Regulamento pro>isorin par" oxeeuciio <h Lei 11. 2639 do 22 do 
Sctcmhro uo 1.8í~. 

Attendendo á urgoncia de regular o supprimento d'agua e a 
percepção das respectivas taxas, de modo que á medida que se 
vão completando as obras do abastecimento da cidade do Rio 
tle Janeiro, possa delle utilisar-se a população, e auferir o 
EstaJo uma renda que allivie os encargos contrahidos para a 
execução das mesmas obras e sua conservação ; . 

Ouvida a Secção dos Nogocios do Imperio do Conselho de 
Estado sobre o projecto de Regulamento para execução da Lei 
n. 2639 de 22 de S)tmnbro de 1875; 

Conside!·ando quo, nos termos do§ 2° do art. 1o da referida lei, 
compete ao Governo determinar o perímetro da cidade dentro do 
qual é o supprimento d'agua obrigatorio para todas as casas de 
habitação e editicios de qualquer natm·eza, e que convem fazer 
e supprimento em áreas gradualmente ampliadas conforme o 
desenvolvimento das obras em construcção até estender-se a 
toda a superficie sujeita ao imposto da d"cima urbana; 

Considerando que nem nas disposições da lfli nem nos 
estudos do projoeto, e:Iposições de motivos e discuss~io das 

\Camaras , ha elementos para interpretar o pensamento do 
legislador quanto ã fórma do supprimento d'~ua, si por 
q!Dntidade uniforme independente das taxas, s1 por "luanti
clildas variaveis cresc"nt~s com as mflsmas taxas, pelo que é 
neeessaria nesta parte resolução legislativa ; 
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Considerando que a lei no § 3• do art. f o mandando tomar 
o valor locativo dos predios por base para as taxas que devem 
pagar os particulares pelo supprimento d'agua ás casas de 
habitação e -edificios de qualquer natureza, parece referir-se 
sómente ao supprimento obrigatorio, não havendo na mesma lei 
nenhuma disposjção com refereneia ás fabricas, lavanderias, 
casas de banho, cocheiraa e hospedarias ou outros estabele
cimeatos industriaes, bem como collegioe e communidades, 
onde ás necessidades usuaes de consumo domestico accrescem 
as dil fins industriaes ou excepcionaes ; 

Considerando que na autorização concedida ao Governo, no 
§ 4o do art. i•, para estabelecer taxas variaveis até o maximo 
de 120$ annuaes, nada se contém relativamente á taxa mí
nima, e que, devendo aquellas decrescer logo que produzam 
renda superior a 6 °/o de remuneração do capital e mais 
i •/o de amortização do que ainda não estiver amortizado, 
ficou ao arbítrio do Poder Executivo o. estabelecimonto de 
taxas áquem daquelles limites ; 

Considerando que o equilíbrio da reccita liquida do sup
primento d'agua á cidade do Rio de Janeiro com os onus do 
capital empregatlo nas respectivas obras dave basear-se 
em uma estatística do consumo geral para uso~ domesticos, 
municipaes e industriaes ; 

Considerando que na lei do orçamento vigente foi cal
culada em 700:000$ a renda provenientfl das concessões de 
penna d'agua de confo1·midade com a citada Lei n. 263\.l de 
22 de Setembro de 1875 ; 

Considerando que emquanto não forem competnntomente 
resolvida~ as referidas difl:l .. ~uldades do execnç:1o na parto em 
que a lei· não é expresHa, convem adoptar taxas mínimas para. 
o supprimonto d'agua. até que possam ser definitivamente 
fixadas, depois de perfeito conhecimento das necessida,les do 
serviço, ~ em tempo algum onerar os contribuint:'B além 
do strictamento indispenRavel ; 

Considerando que, nn~>tas condições, o mais cquitat.ivo é 
manter a 1pennâ 'd')lgua actual c•Hn sua rc'spectiva taxa, e 
cre~r duas ~esoo- pt·edios com taxas inferiores conforme 
o valor locativo ; e calculando-se que com a applicação destas 
taxas se póde obter em um exercício renda equivalr'nte á que 
foi computada na lei do orçamento vigrmte: · 

Hei por bem, de accôt·do com a Minh • Immediata Resolnção 
desta data, tomada sobre a ref 'r ida Consulta de 18 do corrnnt!'l 
mez, Approvar o R'lgnlamnnto provisorio, quo com este baixa, 
assignado por Anrlró Au-;-usto d•J Padua Fleury, do ::\I e a Con· 
selho, Ministro e Secretario de Estado dos NcgocioR da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o t•'nha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de J meiro nm 25 de 
Novembro de 1882, 61° da Indepandcncia e do Imp0rio. 

Com a rubrica de Sua. Magestade o Imperador. 

Andre Augusto 
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Rogulan'toD.to provisorlo I>ara oxocução <la I,o~ 
n. 2639 do 22 de Setenl.bro de 1.~75 

Art. L 0 O supprimento d'agua obrigatorio, a que se refere 
o§ 2o do art. f o da Lei n. 2639 de 22 de Setembro de 1875, 
irá se tornando effectivo em todas as ruas nas quaes tenham 
11ido assentadas derivações d'agua dos encanamentos geraes 
para os pt•edios das mesmas ruas. 

Art. 2. 0 O supprimento será feito por pennas d'agua repre
sentadas pelo fornecimento de 1.20J litros em 24 horas, regu
lado pelas dimensões de um orificio praticado no diaphragma 
do registro de graduação, conforme as pressões normaes dos 
respocti vos encanamentos geraes. 

Esta graduação compete á Inspectoria Geral das Obras 
Publicas Lh Côrte, que poderá modificai-a em qualquer t~mpo, 
como entend~r conveniente, ·sem alterar a qu.tntidade d'agua 
a fornecer. 

Art. 3. ° Correm por conb do Estado todas as despezas com 
a derivação e canali;ação d'agua dosd·; os encanamentoR geraes 
ate ll.O registro de graduação assentado no lagedo publico junto 
á porta de entrada elos pr<'dios ou propriedades. 

Serão feitas p-elos proprietarios o ,\ sua custa todas as obras 
de distribuição d'agua no int'~rior dos predios e suas depon~ 
dencias, e bem assim os encanamentos para ligar os registros 
de graduação com a canalisação pa1·ticular, nos predios que sQ 
acharem fórf-1- dos arruamentos, e l1. competente li;;·ação com os 
mesmos registros. 

Art. 4. 0 Ser à mens:~.lmente foi to o arrolamento de todos os 
predios psra o~ quaes tiverem sido, dentro do lll'Z, executa
das as obras de derivação d'agua los encanamentos goraes. 

Este arrolamento será pela Ins::ectc.ria Geral das Obras Publi
cas da Córte publicado no Diario Otficial e jornaes do maior 
circubção, afim de que os p1·opriotarios possam mandar execu
tar as obras de distribuição interior qurJ lhes aprouvm· para 
entrarem no gozo da penna 'l'agua, pela qual, em Indo caso, 
começarão a pagar a taxa, 30 dias depois das pnblicaçõ;Js acima 
mencionadas. 

Art. 5. 0 Pal'a entrar no gozo da ponna J'agua obrigll.toria 
bastar~í, ~JUfl os pi·oprietarios se dirijalll á Inspectoria Goi'?.l das 
Obras Publicas da Côrte, afim de que esta repartição lhe~ mar
que dia o hora para ser feita a ligação do encanamento parti
cular com o registro de graduação e determinado o orificio 
da penna conveniente. 

Art. 6. 0 Os proprieta1·ios dos predios quo se edificarem 
dentro da área em <'jUe estiver estabelecido o fornecimento 
o!Jrigatorio,e por isso sujeitos, em virtude da lei, ao pagamento 
da tar ... simultaneamente com o do imposto d'l drJcima urbana, 
d~verão requisitar por escripto ao Inspeetor Geral da< Obras Pu
blicas da Côrte as competentes derivações, as quaes lhe; serão 
concedirlas, de conformidade com as di,posições deste r<lgula
mento, independente do pagamento de s~llo o emolumentos. 
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Art. 7. o Fica pertencendo ao Inspector Geral das Obras Pu
blicas da Corte a attribuição do conceder pennns d'agua para os 
predios ou terrenos situados, durante a nxecução das obras de 
distribuição, fóra da área em que estiver estabelecido o forne
cimento obrigatorio, comtanto que os proprietarios; executem 
á sua custa todas as obras de derivação, desde os encana
mentos geraes, como se tem praticado até no presente. Sr~lva 
esta condição, são applicaveis a esses proprietarios üs demais 
disposições deste regulamento. 

Art. 8. 0 Por penna d'agua que fOr concedida, além da obri
gatoria, pagar-se-ha a taxa provisoria de 36$ por anno. 

Os pretendentes a esta concessão deverão dirigir-se á Inspe
ctoria Geral das Obt•as Publicas pot• meio do um re<[Ucrimento 
em que declarem o numero de pennas d'agua qn8 do-ojam 
obter. 

Art. 9.• Para cada predio será collocado um registro de 
graduação no lagedo pnblico. 

Não será. permittida a derivação d"agua de um predin para 
outro. 

Art. 10. Ficam OA propri!ltarios dispensados da obrigação 
de estabelecer caix •s d!l deposito d'agua nos prodios. 

Art. 11~ A taxa pelo snpprimento obrigatorio d'agua será 
paga segundo a classificação dos predios, em conformidade 
com a tab-:11:1 provisorict annexa a este regulamento. 

No primeiro pagamento que tom de ser feito, em virtude do 
disposto no art. 4• dest~ regulamento, se levará en1 conta o 
numero de mez!Js de gozo até ao fim do semestre ; e de então 
em diante os pagamentos serão semestraes e arrecadados con
juntamente com a decima urbana. 

Art. 12. Gozarão de supprimento d'agua gratuito as casas 
de caridade e os predios de valor locativo inferior a 60$ por 
anno. Correrão, porém, por sua conta as obras de distribuição 
interio~que lhes aprouver, em conformidade com o art. 3° 
deste r.ogulamento. 

Art. 13. Para as propriedades quo se compoem de quartos 
ou pequenas accommodações com entradas indepemlentes por 
um pateo, corredor ou avenida em communicação com a rua 
por uma entrada commum, vulgarmente conhecidas pela deno
minação- cortiços- será o supprimento feito do fórma que 
corresponda uma penna d'agua. para cad:t grupo de seis ou 
fracção de seis quartos ou accommodações de entrada inde
pendentes, e taxado o proprietario p~lo numero de pennas 
d'agua assim determinado, conforme o valor locativo de cada 
grupo. 

Art. 14. Para se tornar effectiva a cobrança da taxa. a In
spectoria Geral das Obras Publicas da Côrte enviar:í a R<Jcebcdo
ria do Rio de Janeir >o arrolamento de que trata o art. 4o, de
clarando as proprierlades que estejam no gozo de mais do uma 
penna d'agu1. 

Art. 15. Na Recebedoria do Rio de Janeiro será organizada 
a escripturação relativa ao imposto das pennas d'agua que 
estão funccionando e concedidag conforme o antigo regimen, do 
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sorte que a cobrança da taxa seja feita ~imultaneamente com a 
da decima urbana, de conformidade com o art. 1" § 4° do De
creto n. 2693 de 22 de Setembro de 1875. 

Art. 16. No caso de transferenci:t de domínio dos predios ou 
estabelecimentos, o novo proprietario ficar:i responsavel pela 
tax'\ correspondente ao e:rercicio em que ef!'r)ctuar a acqnisição, 
e bem assim pela dos anteriores que porventura estiver ainda 
em debito. 

Art. 17. Estando uma casa d0soccupada por mais de seis 
mezes, o p1·oprietario terá direito ao desconto da taxa pelos 
mezes corrr•spondentes ao tempo de desoccupaçiio, comtanto 
que o requeira ao Ministerio da Agricultura, Commercio e 
Obras Publica~ antes de encerrar-se o exercício correspon
dente. 

O dr)s:pacho deste requc!'Ímento scr:í. commnnicado :i. Re
cebndoda do H.io tlr! Janei1·o. 

Art. 18. O pagamento rias taxas, bem como d1 s mull'l s em 
que tiverem incorrido os proprietarios, ~e dfectuará á boca 
do cofre da Recebedoria do !Uo de Janeiro. 

Contra os devcdor~s mnis-;os se proc ·derá na fórma 0Stabe
lecida p~N eom os devodor<•s dn impostos. 

Art. 19 .. \ rúde de distribuiç:io rl'agna á cidade srorá com
pletaca, ~Esentando-sn en0an1li11Cntos uns runs qtHl não estejam 
ainda 'ervid:,s. de modo a perlllil ti I' qu" em todo o perímetro da 
cidade o ~np1 ,rimen to d 'n .. na ~roj:t feito no proprio domicilio. 

Art. 20. Serão suppl'imidas :rs to!'llOÍI':lS pnl>licas noR rpmrtei
rões em <JU•· s•' tr•nha co1npletarlo a diHtrihui<::io d':~gna para 
todos os prrJdios, embor:1. os proprietarios não hajam fJll'~ritlo 
entrai' em seu gozo. 

Art. 21. Serão estabelecidos, com a distribuiç~o quo fúr mais 
conveni<mte, registros para c>s S<,rviços de incendio e irriga
ção das ruas, fontes monumentaes, de o1·namento, e de beber 
para viandantes e animaes. 

Nas fonte." Am quo a agna correr perennemcnte. serit esta 
depois comluúda por oncanamontos eslHJciaes para as galnrias 
ou encanamentos de esgoto. 

Art. 22. Nnm no acto do assentamento das pennas d'ag•Ia, 
nem em época alguma ou por <pmlqner motivo poderão os par
t;cubres tocar nos registros ou •·n<·anam,.ntos assnntados pela 
adminiHtração publica, soh pena dr; uma multa de 10$ a 50$, 
imposta pela Inspectoria Ger:\l das Obras Publicas c!tt Córte. 

As chave< darpi<'lles reg-istros e das caixas de feno que os 
encerr'' m, só pod .. rão ser us:~das por agentes da administração 
publica competenttJmenle autorizados. 

Si em qualque1· tempo se verificar que foram alteradas as 
dimensões do orificio do registro de graduação, serâ por isso 
punido o infractor com a multa de 200:3 imposta pela Inspe
ctoriaGeral das Obras Publicas da Côrte, além da pena criminal 
em que incorrer por damno contra a prop1·iedade publica. 

Art. 23. E' expressamente prohibida a ligação directa dos 
encanamentos d'agua com os re0eptaculos ou encanamentos de 
esgoto, sejam de qualrJU'lr particular ou da Companhia The 
Rio de Janeiro City Improvéments, limited. 
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Verificada a infracção do que fica estabelecido, scrã imposta 
ao proprietario do )H'edio pela lnspectoria Geral das Obraa 
Publicas a multa de 100$, suspendendo-se outrosim o snppri
mento d'agua, até qne pulo mesmo propt·ieta1·io seja desfeita 
essa liga·;ão. 

At·L. 24. A limpeza, consCJ·vação e substituição dos t•egia
tros, encanamentos e seus accessorios assentados pela admi
nistração publica, serão feitas por conta do Estado, quando as 
avarias não forem causadas pelo proprietario. 

Neste ultimo caso, a.lém de incorre,·ern na multa do art. 
22, serão o~ proprietarios obrig:ulos a indemnizar as despezas 
do reparação e asseio. 

Art. 25. Compete á. Inspectoria tlet•al das Obras Publica~~ 
da Cúrte a, fiscalisaç.ão da dist,·ilmição cl'a~ua, imposição da.e 
multas, a conservaç<io o sub.'Jtituição <los r••g-i~t1·os, cncana
mr•ntos c acccssorio-< para o v.bastocirnonto <l'ag-n:t. quer 
reln.tivos ás pennas d'agua con~eclidas ató à dat:t <Insto regu
lamento, quer ás as,entadas pela rli1·ecto"ia das obras do novo 
abastecimento d'a<rua, de accúrd·) com a Lei n. 2G39 de 22 da 
Setembro de i875. 

Art. 2G. Dos actos da lnRp11ctoria ( reral d8.s Obras Publicas 
e •las lllllltns imposl:ts ha.vo1·:i recurso par:t o l\Tini,tro <I& 
Agricaltura, Comme1·ci,, e Obras Publicas. 

Ar L. 27. O lnspor·to1• Ger:d das Obr,,s PublicaB provid·'n
ci:u·:i, ll'>S casos 'llle niío permittam de atora, sobro o •tu e occor
ror rel:t.l.ivnmente ao soeviço rl, :thastccim·mto o <listril1nição 
d'agua, <hndo logo p:trte :w l\Iinisl.crio d., Agt·icultnm, Com
mr)rcio e Obras Publicas. 

Nos outros casos proporá :~s medidas <tUO convenha adoptar. 
Palacio do Rio d·' Janfliro etn 25 elo Novembro de 1882.

Andrd Augusto de Padw~ FlcHry. 

TABELL.I. ANl'IEXA AO RF.GULA~IENTO APPROYADO I'OR DECRETO 

N. 8/75 DE~T.\ DATA 

"" 
Classificação rlo!! prerlios para supprimento obrigatorio 

d'agua e respectivas taxas 

Classe Valor locativo annual Taxa. 
annual 

·---- ------------ ----
Primeit·a .....•....•... 
Seg-un.la ..•........... 
Terceira ............. . 
Quarta •.....••••.•... 

MP nos do 60$000 ....•••. 
IJe 60$ a 30'J$000 ...•.. 
Mais dfl 300$ até G00$000. 
Mais de 600$000 .•.••...• 

Gratia 
12$008 
24$000 
3G$000 

Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Novembro de 1882.-
Andre Augusto de Padua Fleury. __ -·~'···---.. 

·······.·~/ \1.\t \\ECA nA C 1> ·· ... 

-~~ k~) 
' (" "' \ ( ' . ~ 
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DECRETO N. 877G- DE 25 DE NOVE~IllRO DE 1882 

Proroga o Jn·azo coneOOiU.o ao Commondador Franeheo Eugouh de .!zeloLio 
para o romcço das oh1·as ela liuha do carris de forro o!ltro :~. Praia 
Formo~a o a estação tlo S. ChristOYão. 

Attendendo ao que 1\Ie requereu o Commendador Fran
cisco Eugenio de Azevedo, Hei por bem Prorogar por 90 
dias, contados de 20 do cort·ente mez, o prazo estipulado 
na clausula 3a das que baixara.m com o Decreto n. 8548 de 
20 de Maio ultimo para o conwço das obras da linha de cat·ris 
de ferro entre a Praia Formosa e a estação de S. Christovão, 
da Estrada de Fer<o D. Porlro 11. 

André Augusto de Padua Fleury. do Meu Cunsolho, Mi
nistro e Soct•etario do Est~t<lo dos Negocios da A!;ric11ltnra, 
Cornmercio e Obras P11blicas, assim o tenha entendido o faça 
exe,cutar. Palacio do Rio ch Janeiro em 25 de Novembro de 
1882, ()fo da Ind··pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica rle Sna J\fagestade o Imper:1dor. 

DECRETO N. 8777-oc 2:5 Dic NOVE3IBRO DE 1882 

Proro,'..l'a por seis mezcs o prazo eoncoditlo a George l1:1rToy Dudor, para 
ort!anizar companhia, afim 1lo c..:taholt'ccr uw engenho ecnt.ral para o 
fabl'iro do assuear do eann;l~ uo Hlll!lidpin de Nazareth, da P1 oriucia da 
lla!tia. 

Att'lnd')ndo ao r1ue Me rer~11ereu George l-larvoy Dud0r, 
Hei por bmn Prorogar por seis mezes o prazo fixado no art. 14 
do Regulam0nto approndo pelo Decreto n. 8357 de 2-! de 
Dezembro de 1881, afim de organizar companhia para o esta
belecim•:nto de um en::!"enho <:e'ltral para o fabrico de assucar 
de canna, no município de ;o.;azarr,th. da Provincia da Bahia. 

André "\ugtisto de Padua FleurY, do :\leu Consdho. iiiiuistro 
e Secretario de Estado dos :\egocios da "\gricult1ira, Com
mareio e Obras Publicas, assim o t<•nha ontPndido o faça 
executar. Palacio do Rio de J:~neiro em 25 do Novemhro d•J 
1882, 61° da lndependencia e do Iwperio. 

Com a rubrica de Sua 1\fagestade o Imperado1·. 

André Augusto de Padua Fleury. 
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DECRETO No 8778- DE 25 DE 1'\0VEMBUO DE 1882 

Aeeita "dcsi<tonoia quo fazem Eduardo O' Connell\oilly o i'.l:tnoel Alro< ''" 
.,Silva om favot· 1lo ])r. Carlo; Theodoro do Bustan•anto, das r,onco;sõos 

constantes dos IJoeretos nso i5S> Je 3 do J anoiro de l.88U o 8!18S 1lo 7 do 
~!aio do tESto para a funclação do um engenho central para o fahrico elo 
assu~ar tlo eanna, em catla urn dos municipio~ do Araruama o :\hng;natiha, 
Lia }lroYiuda tl•J Rio tlo Janeiro. 

Attendendo ao quo Me requereram Eduardo O' Connel 
Reilly e Manoel Alves da Silva, Hei por bem Aceitar a do
sistoncia '1 uo fazem em favor do Dr o Carlos Theodoro dn Bnst:J.
mante das concessões constantes do!l O•·crelos uso 75'-1 I do ::do 
Janeiro de it-\80 e 8088 do 7 de 1\bio de 1881, par:t a fundação 
de um engenho central e suas depe!tdencias, destinado ao 
fabrico de a~sucar de canna, mediant•; o emprego de apparclhos 
e procc~;sos modernos mais apet-feiçoadus, em cada um dos mn
nicipios de Araruama e do Mang,\r:lliba, na l'rovincia <lo !tio 
de Janeiro, sob a condição de scr.·m apresentados os estatutos 
da companhia, r1ue o novo conc•~ssionario alleg:1. estar OI"ga
nizanuo, o bem assim o plano c orçamento da, ol.Jr,ts e todos os 
documentos exig·idos pelo art. 1\J § 1° do Rcgul::ment•J appro
vado pelo Decreto no H357 d., 24 tl0 llezernhro do 18-~1, ,Jentro 
do prazo de seis mezes, contados ua publicação do presente 
decreto, e ficando o concessionario e a companhia sujeitos a 
todas as obrigações, e com direito aos favores expressos no refe
rido regulamento. 

André Augusto de Padua Fleury, do 1\lcu Cons"lho, Ministro 
e Secretario de Estado àus Nogocios d,1 Agricultura, Cornrnercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar o 
Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Novemln·o de 1882, ()fo da 
Independencia e do Imp:,rio. 

Com a rubroica de Sua l\Iagestaue o lmp<Jrador. 

Andrâ A11qusto de Paclwt Fle1ooy o 

DECRETO N. 8779 -DE 25 DE NOVE:I!IlrtO DE 18132 

CorJrede f•crr:.is:d':l a ~Y~::·~,cl l·:.lrJi:-:'1 B(,'g"·:~ de Li;-~ r _,·;c:s~r, ·lc ~l·· ~JIJ 

I·: :r.:~ r::t-=--~ ~t; I -_,-. ···• .~ r , 1
• ~.r.·, 

GrrJ~..: ='· 

Atotendendo ao que Me r~quereram Ma!loel .Joaq~\:Bor~-
de Lima e Augusto de Almeida Torres, Hei por ~rn-CoAc,eiltlr- · _,_...., -
lhes permissão para e:!:plorarem ouro e outro~I\er~~ !)a. s~rtla[l,• f1. .• 

~-~~ '·' ,.~ . --~f 
(

•• <::'\· \.. .:,i .. 

. 

\: ' 



ACTOS DO J>OOE!t EXECUTIVO 

de It:~pirapuan, no municipio de S. Luiz de Caceres, da 
Provincia de Mato Gro&.so, mediantr1 ns clausulaR que com este 
baixam, assignadas por AJHlré Augusto de Padua Floury, do 
1\leu ConsAlho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocio s 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o 
tenhtt entendido e faça executai". Palacio do Rio de .Janeiro 
em 25 de Novembro de 1882, Gi" da lnt!ep ·nclencia e do 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Andre Augttsto de Padua Flegry. 

Clausulas a que se ret'ere o Decret.o n. 8 .,-')'9 
dest.a dnta 

Fi ea concedido a Manoel .Joaquim Borges do Lima e Augusto 
do Almeida Torres o prazo de dous annos, contaJo desta data, 
par '• sem prejuizo dos direitos de tnrceiro, procederem á 
exr·loi"ação n pcs·1uizas para des<'ol>I·imcut.o de minas de ouro 
e outros minera·~~ na sorrn do llapirapuan, municipio de 
S. Luiz de Caceres, na Proviucia de 1\Iato Grosso. 

Dentro deste pr;~zo os concr•ssionarios deverão apre"<'ntar na 
Se 'ret:~ria de Est3.<lo dos l'ie~·ocios d • Ag-ricultura, Conuuercio 
o Ol,ras Pnblicas plantas p-eologi•·a o l'pographica dos torrenos 
explorados, com perfis que demonstrem, tanto quanto fúr pos
sivel e o permitlirem os trab 1lhos executados, a superposição 
das camadas mineraes, e remr)ttorão com as mesmas plantas 
amostras dos minel"aes encontrados e rebtorio minucioso da 
localidade em que a mina estiver situada, declarando qual a 
possança e riqueza desta, qual sua extensão e sua dil"ecção, a 
distancia entre ella e os povo;1.dos mais pi·o::timos e os meios 
de communicação existentes, a área necessaria para a mine
ração, o numero e os nomes <los proprifltarios do solo sob o 
qual se achar a mina, o ~'mprPgo em que estiverem os terrenos 
superfici·1es da mina e os edi!icios nelles existentes, e, final
mente, os meios apropriados para o transporte dos productos 
das minas. 

li 

OI!! trabalhos de posquiza ou exploração para o descobrimento 
de minas poderão sror feitos por qualquer dos modos recom
mendados pela sciencia. Nos terrenos possuidos, porém, as 
sondagens, cavas, poços ou g-alerias não poderão ser f .. itos seiQ. 
autorização escripta dos proprietarios, a qual, si fôr negada, 
poderá ser supprida pela Presidencia da provincia, mediante 
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fiança idon0a prestada pdos concessionarioe, que responderão 
pela indemnização das per<las e dmnnos, <[UO os mesmoil 
trabalhos causarem aos propri,.tarios. 

Antes da concessão do supprimento da licença o Pr<'sident& 
da província mandará intimar os propri0tarios interessados 
para, dnntro de prazo razoavel por elle fixado, apresentarem 
os motivos de sua opposição e requererem a bem de soua 
direitos. 

lli 

O Presidente da província concedera ou negar:í. o supprimrmto 
requerido a viela d''s razões expcnrlidns pelos int ·ressados, ou, 
á revelia destes, declarando os fundamentos <~e sua deri,.:ão, da 
qual haverá recurso, sómente no elfeito devolutivo, para o 
Ministro da Agricultura, Commercio e Obra9 Publicas. 

IV 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, proceder
ee-ha immediatamcnte á avaliação da fiança drJ que trata a 
clausula 2" ou da indemnizar;ão doe pr<'juizos allegados pelos 
proprietarios. 

Esta avaliação será f~Jita por arbitros nom<'a<los, um pelos 
conccssionarios e um por cada uma das partes interessadas, 
os q unes começarão eeus trabalhos por designar o terceiro, 
que deverá desempatar r>ntre si. Si, porém, não concordarem 
no aruitro desomp~ttador, cad:t um a1'rescnlani um nom,~, e a 
sorte decidirá. 

Proferido o laudo, os concessionarioe presl:trão a fiança ou 
deposit::m1o na Thesouraria de Fazenda a importancia da in
demniznção arbitrada, dentro do prazo de oito dias, sob pena 
de perder o direito de fazer pesquizas e explorações no terreno 

contestado. 

v 

A indemnização de que trata :-~ clausula antecedente será 
devida ainda que os trabalhos sej·nu executados em terrenos 
de propriedade dos concessionarios ou do Estado, uma vez que 
delles possam provir prejuízos ás propriedades adjacentes ; e 
além disto os concessionarios ficam obrigados a restabelecer 
á sua custa o curso natural das aguas que desviarem por 
causa dos mesmos trabalhos e a dar conveniente direcção ás 
que brotar0m das cavas, poços ou galerias que fizerem. 

Si o desvio destas aguas exigir trabalhos em propriedade 
alheia, os concessionarios solicitarão préviamente o conReD.
timento do proprietario, que, sendo negado, será supprido 
pelo Presidente da província, na conformidade do que fica 
estabelecido nas clausulas anteriores. 
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VI 

Si dos trabalho! da exploração reault&r formação de panta
nos ou estagnação de aguas que possam prejudicar a saude dos 
moradores da circumvizinhança, os concessionarios serão 
obrigados a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os a 
seu antigo estado. 

VII 

Os concessionarios não poderão fazer explorações 011 p~s
quizas do minas por meio do poços. galerias ou cavas sob os 
edificios e a 15 metl'Os de sua circum(ercncia, salvo com o 
consentimento escripto do proprietario, que não será supprido, 
e sob a condição de fazer retirar do r>dificio todos os moradores ; 
nos caminhos, estradas e canaes publicos; nas povoaçõ()s. 

VIII 

Satisfeitas as clausulas deste decreto, os concessionarios 
terão direito d() lavrar as minas quq de.gcobrirem, de accôr.lo 
com as leis vigentes & com as condiçõe3 que, no interesse da 
mineração, forem estabelecidas no acto d<~ conc~ssão, si pro
varem que possuem as f.!cnldades JJl"f)cisas par.t, por si ou po1· 
companhia anonyma quo incorpomr<>m, olfectuarom a lavra 
respectiva, sogunclo exigir a possança das minas. 

Si, porém, a lavra dBstas fór concedirla a outro, os conces
sionarios, como descobridores, terão dir'•ito a um premio fixado 
pelo Governo no acto da concessão das minas, o em r~lação 
com a importancia destas. Este promio sera pago pelo con
cessionario da lavra. 

Palacio do Rio t!e Janeiro em 25 de Novembro de 1882.
André Augusto de Padua Flew·y. 

DECRETO N. 8780- DE 25 DE NOVEMBRO DE 1882 

Coneodo permissão á Baroneza de Villa Maria para lavrar forro o outros 
mtnoracs na Província do !\fato Grosso. 

Attendendo ao que Me requereu a Baronoza de Villa Maria, 
Hei por bem Conceder-lhe permissão para lavrar ferro e ou
tros mineraes nas terras de sua propriedade Pirapetinga e 
S. Domingos, no termo de Corumbá, na Província de Mato 
Grosso, mediante as clausulas que com este baixam, assigna-
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das por André Augusto de Padua F!eury, do Meu Conselho, 
Ministro e Secrct!l.rio de Estado dos Negocios da Agricullura, 
Commorcio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido o 
faça executar. Palacio do Rio dl3 Janeiro em 25 de Novembro 
de 1882, 6i• da. Independll!lci& e do Imperio. 

Com a rubrica Je Sua Magestade o Imperador. 

A.ndn:i Augusto de PadA.ta Flcury. 

Clausulas a que se ref"ere o Decreto n. 8':'80 
desta data 

Ficam concedidas á Baroneza de Villa 1\l:lria 150 dabs mi
neraer; de 141.750 braças quadradas (676.070 metros quadra
dos) para. lavrar ferro e outros miner·aas nas t~rras de suG. 
pi'Opri··dad:J Pirapetinga e S. Domingos, termo de Corumbá, da 
l'rovincia dn Mato GrOilso. 

II 

A con·Jessionaria. r'espeitar:i os direitos do terceiro, e poderá 
proceder aos trabalhos da lavra da mina, por si ou por 
meio de uma eompanhia anonyma organizaãa demtro ou fóra 
d<l l:uperio. 

Ill 

Fica marcado o prazo d · 50 annos para a conccssionaria 
nprov ·itar a rei'erida mina. 

Este pr·azo começ.1 a corr.!r da data deste decreto. 

IV 

O terrPno minorai, dr> que trata a clausuh 1", set·á medirlo e 
demarcado dentro do prazo rle dous annos, contados desta data, 
devendo a concessionaria apresenU•r a planta de medição e 
demarcação ao Presidente da provincia. no mesmo prazr> e obri
gar-se a pagar as despezas da verificação por Engenheiro no
meado pelo mes:no Presidente. 

v 
A approvação. da moliçiW o demarcação do terrrmo minorai 

não dará dii·eito á concessionaria. a sua propriedarl·o, emqnanto 
não provar P'~rante o Ministro d't Agricultura quo empregou 
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nos trabalhos da lavra quantia correspondente a fO:OOO$, por 
data mineral. 

Si dentro do prazo de cinco annos a conceRsionaria não tiver 
empregado a quantia correspondente :i totalidade d'J totlo o mi
neral concf3dido, per·derá tantas datas minera.es, quantas forem 
as parccllas de 10:000$ que tiver deixado de empregar e o Go
verno as poderá conceder a outro. 

VI 

Na fórn1a do Decreto n. 3236 do 21 de Março de 18G4 consi
derar-.~e-ha e(fectivamento <lmpregad:~ para os fins d::t clausula 
anterior a import:mcia das dcspnzas feitas CO!Il : 

As nxploraçõos e tt·au dhos prdiminares para o descobrimento 
e reconhecimento da mina; 

Premio pago ao descobridor da mina ; 
Medição e dema:rcação dos terr.,nos mineraeq, levantam•mto 

da planl:t, e verificação por parte do Governo ; 
Preço do solo em qne estiverem "itnarlas as minas; 
Ac<juisição, transporte n collocação <lc instrumentos, appare

lhos (' m:\chinism''B <lestinac-los á lavr:t ; 
Transpol"t'l de En:<enheiro,;, Cllli'I'ogados e trabalhadores da 

mina; 
A esta verba sõmcnt·• S'•r:'t l·•ndo o preço da primoü·a passa

gem. 
Obms executadas no interesse de facilitar os tmbalhos e o 

transporte dos productos d::t mina, cas:~s de morada, :wmazens, 
officinas •l outros edificios indispen~:wcis; 

Ac<JUisiç:lo d•) animacs de t,·acçiío, carros, carroças, barcos 
e r1uaes<p1Cr outros vehicnlos UJO[II"ia,Jos a~s serviços <lo que 
se trala ; 

Custo dos sorvi~ os exccut:,dos com a extr 'cçiio do mineral e 
quaes<ruer outros feitos bon·t ji<le, exclusivamente com a lavra, 
ficaudo cnttmdido que nã<J s••rà incluich nesta conta a des
peza com plant:\çõe~ ele ccrClacs. 

VII 

A prova d 1s hypotlwso'' da clausula ant0rior ser:i. recebida 
bona {l<le; m~s, vP-rifkanr!o-s'l ter sido cmpreg:ulo :trtilicio 
para !Iludir o Oov~~rn,,, a e1JOC"sslo (•n.,btcar,i., ipso ((fcttJ, e a 
concessionaria niio ter:í dit·cito "' indomnizaç:1o, sendo-lhe só
monto permittido tirar da mina o; ol~jectus, movei; c semo
vent<~s que lhe pertencerem. 

VIII 

A concession~tl'ia ftca obrign.da : 
A submetter à approyaçüo do l\Iinistro da Agricultura a 

planta dos trabalhos da mina que a.cl0pt'lr. Esta planta deverá 
ser levantada por Eng-enheiro de minas ou r:or pessoa roco-
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nhecidamente habilitada nesses trabalhos ; e, uma vez appro
vada , não poderá ser alterada sem permissão do mesmo 
Ministro; 

Fica e-ntendido que os trabalhos de cavas, poços ou g:llerias 
não poderão ser feitos sob os edificio>, e a 15 metros da cir
cumferencia delles, nem sob os caminhos, estradas e canaes 
publicas e na distancia de 10 metros d tS suas margens. 

A collocar e conservar na direcçno do serviço da lavra 
Engenheiro de minas ou profissional de roconhecida aptidão, 
cuja nomeação será aubmettida ao Ministel"io da Agricultura, 
Commercio c Obras Publicas, p:tra ser confir·mada; 

A snjeill•r-'e e a cumprir as instrucções e rc·~nlalltentns 
para a paliei:• daR minas existr>ntos ou quo forem expedidos; 

A indrmmizar o damno e prejuízos f'au-ados pelos tt·aiJ:dho~ 
da lavra, provPnientes de culpa ou inobsorvancia do pl mo 
approvarlo pelo l\Hnistel"io da Agricultur.t, Conunoreio " Obras 
Publicas; 

Esta indemnização consistir·:'t na Romm:• arbitr:tda pelo~ pe
ritos do Governo ou em trabalhos e scniços nr>ceRsaric~ pat•a 
remover ou remr)diar o mal c:tusado c na obrigaçno do prover 
á suiJfÜst<'ncia elos individuas que se inutilisar·crn pnra o tra
balho o d:1.~ f:unilias dos que f:dloccrem em quacRrrucr rias hy
potheses acima mencionadas. 

A dar convenirmte direcçiio ás aguas empregadas no~ tra
balhos da mineração, :\s que brotarem dos poços, galerias ou 
córtes, de modo que n~ro fiquem estagnadas nem prcjntli'luem 
a terceiro; 

Si para execução desta clausula for in<lisprms:wcl passar 
pela pt•opri"dadc alheia, a cone,ssion:trb procurar-i obter o 
consentimento do proprietario. 

Si lhe for negado este consentimento, a conc,ssionaria re
querera :10 Pregiclente ,]a provincia o noc·~~~ario su:•pt·inl'mto. 
obl'igan<lo-so a pro 't:1r fianç:~ itlone:•. pulos pr·cj 1izo.,, pet·,hs c 
damnos quo puderem ser causados f>. 0roprír·darle. 

Onvi·lo o intero"sarlo, '111() aprosontani os m·,tiYo.~ <lc sua 
opposição, o Presitl••nte da provineia concc,lcr:'t on negar:"! o 
supprimento requerido. 

Concedido o supprimento da licença, :t concessionaria pres
tará fiança ou depositará em alguma das cst:":õou fiscaes 
da pt·ovincia a sornma <[UO for arbitrada por arbitras nomear los 
pelos interessados, sr:ndo um pela conc')ssionari'l e outr·o pelo 
proprietario, os rptaes antes de começarem os tralmlhos ac
cordarão <om um t<'reeiro para <l·•sempatar rlefinitiY.<lll•·nlc cntt·e 
ell0s. 

Si não chegarC'm a accordo acerca elo terceiro, carta nm apt·e
sentar:\ um nome, e a sorte designa1':'t o tcrceil'O. 

Tratando-S'l de terrenos de Munieil'alida .. le> ou "" proprie
dade nacional ou pr·ovineial, de,i,e:nariio o arhilro o l'rosident•' 
da respectiva Camara, o In'p<~ctor rh Thosuur·:u·ia ou u llircdor 
da Thesouraria Pt•ovincial. 

A remettet· semestralmente á Scct•etaria d' Estado dos Nego
cios 1la. Agricultura; Commercio o Obras l'nblicas, por intcrme-
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dio d.1 ERgenheiro fiscal da mineração n:t província ou da 
Presidencia, relatorio circumstanciado dos trabalhos feitos e 
em execução, declarando a quantidade do mineral extrahido e 
apur·ado, os processos empregados para a apuraçã~l, as machi
nas e apparelhoa existentes, força motor·a dnllcs c tlculad:1 em 
cav:Jllos, cJmbustivel ga~to, e finalmente o numero Jns lraba
lh:Idoros e dos dias de trabalho ; 

Além deste rehtorio deverá prestar todos os esclarecimentos 
qne lhe forem ex:igido& pelo Governo •u por souiil del>gados. 

A remet.tcr á mesma Sncretal'ia amostl·as de quaesquor outros 
mineraes dilferentes dos da stta conce~são e os fossei~ que forem 
encontraàos nas excavaçõcs ; 

A inobservancia desta clausula será punitla ou com a dimi
nuição de um até cinco annos do prazo da concesseío ou com a 
multa de 5:000$ a 10:000$, a arbítrio do Ministerio da Agricul
tura, Com:nercio e Obras p·,Iblicas. 

A pagar a taxa annu·1l de cinco réis pot· braç:t quadrada 
(4m,84) dos terrenos mineraes que obtiver e o imposto de 2 •/o 
do rendimonto lir1uido da mina, na conformidade do §f o do 
art. 23 da L~i n. 1507 de 26 de Setembro d•J 1867 ; 

A rn~mittir ao r:ngenheiro fiscal ou a 'lualquer outro commis
sario do Govorno o ingr~sso nas minas, mn officina·; e rtuaes
quer outros lagares do sarviço da miner.•ção, prestamlo-lhes os 
esclareciment 18 de que C;\r·ocerem para boa execução das ordens 
do mesmo Govemo. 

IX 

Caducr~ esta concessão : 
Si não forem com1çados f>S trabllhos preparatorios para a mi

neração dentro do prazo de dons annos depois de medido~!: c de
m:~.:·cados os terrenos mineraes COPlccdidos ; 

Por abandono da mina. 
Considerar-se-Ita abandonada a mina provando-se que a 

concession·tria su-pendcu os trabalh-:s por mais de 30 dias, 
sem cansa de for·ça maior. . 

Pa:·;t que a concessionar·ia sej:t arlmittida. a prwar força 
maior á indispensavel que communique immediatamonte ao 
!'rcsidcnto rh província on ao Engenheiro fiscal a snspensã) 
dos trabalhos da lavt'c\ o as causcts qu·J a tiverem detet•mi
nado. 

Reconhecida officialment·J a. força maior, seri marcado 
prazo razoayel para rocomeçarr)m os trabalhos da mine>raç'i'1. 

Na rcincidencia de infracção destas clausul1s sJri imposta 
pena pecuniaria. 

A concessionaria não poderá transferir esta concessão sem 
p3rmiss1o do Govcrno,_e por sua morte 0:1 fallencia seus her
deiros ou representantes não poderão gozar desta concessão 
emquanto não forem confirmados nclla pelo m·~smo Gonrno, 
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que poderà negai-a si os mesuws herdeit•os ou represen
tantes não prov:tt•em quo possuem as faculdades necessariaa 
para continuar os trabalhos de modo conveni,.nte e pro
veito-lo. 

Si a lavra da mina for empt·oh,.ndida por '-'Ompanhia, so
ci0.da<le ou empr"Z:l organizada fút•a do Imperio, d •verà esta 
ter no Bt•azil representantes com plenos poderes para repre
scnbl-•. activa e passivamente em .Juizo ou fóra del!e, ficando 
desd'' já r•stabelecido que as qncstões entre ella e o Govemo 
lmpet·i d ser·iio decididas ror arbitr;1.mento, e as 'I'''' RO snsci
t trem nntJ•e <'ih\ n os p:u·tiL\Illares set•ão discutidas o jttlgadas 
definitiv:lm•mto nos Trilmnae~ IJrazildi·os e do confot•mi<lade 
com a 1 'gi,Jaçito do lm rerio. 

O aJ•hitl'amonto far-se-ha da seguinte fórma: cada unm da:; 
prlrt·•s int ·rcss:1d •s, si nfio concOJ'dat· 110 m··snw .Iuiz, nontcat·a 
seu at·bitt·o, e os dons, antns de conhecei' (h 'luesl:io snlnnetLida 
a seu jul~amento, concrH'darão em um Conselheiro dr• Estado 
para decidir definitivamente. Si houver desaccórdo acerca do 
Consclhniro de Estado que devet•á desempatar, cada um dos ar
bitro~ apr"sentará o nom•1 <lo u•n dcst<·s alto-; funccionariofl o a 
sorte dccidirú. 

XI 

A infra.rção de qualquer destas clausula.'. para a. •JU:ll não haja 
comminada pena •Jspecial, será punida com a multa de 200$ a 
2:000$000. 

Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Novembro d'l :[882 .
Andrd Augusto rle Padua Fleury. 

DECRETO N. 8781- DE 25 DE NO\-E~·IUUO DE :[882 

Corwctlo permissão :t Beruar1lillo Salomoui para lavr;lr ouro o ontt'os mincracs 
110 rio l)almclla. Ja I1rovincia de .i\lina~ f.eraes. 

Attendendo ao que Me requeren Bornardino Salomoni, Hei 
por bem Conce·l•1r-lhe pet·mis;;ão para lavrar ou•·o e outros 
minera ·s no rio Palmella, da Província de Minas Geraes. m-·
diante as clausulas qun com este baixam, assignadas por André 
Augusto de Padna Fleury, do Meu Conselho, Ministro e Se
crebrio d•l Estado dos N "gocios da Agricultura, Commorcio 
e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e fac;·t executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Novembro de 1882, 61·> da 
Independencia e do Imperio. • .... <~~-~~:::_., 

Com a rubrica do Sua Ma~e~~Mb1H<tol. OA 0,4tf!~ 
Andrd Augusto de Pffd~ Fleury, ' 

PJDER EXECI:TI' O i88J \\ '\' 11 - 31 
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Olausulas a .que se re:t"ere o Decreto 
n. 8781 desta data 

Ficam concedidas a Bernardino Salomoni 100 datas mine
racs de 14!.750 braças quadradas (676.070 metros quadrados) 
para lavrar ouro e outros mineraes no rio Palmella, da Pro
vincia de Minas Geraes. 

li 

O concessionario respeitará os direitos de terceiro, e poderá 
proceder aos trabalhos da lavra da mina, por si ou por meio 
de uma companhia anonyma, organizada dentro ou f6Joa do 
Imperio. 

lii 

Fica marcado o prazo de 50 annos para o concessionario 
aproveitar a referida mina. , 

Este prazo começa a correr da data deste decreto. 

IV 

O terreno mineral, de que trata~ clausula i"', será medido e 
demarcado dentro do prazo de dous annos, contados desta 
data, devendo o concessionario apresentar a planta da medição 
e demarcação ao Presidente da p1·ovincia no mesmo prazo e 
obrigar-se a pagar as despezas da verificação por Engenheiro 
nomeado pelo mesmo Presidente. 

v 

A approvação d::t medição e demarcação do terreno mineral 
não dará direito ao concessionario á sua prop1·iedade, emquanto 
não provar perante o Ministro da Agricultura que empregou 
nos trabalhos da lavra quantia correspondente a 10:000$ por 
data mineral. 

Si, dentro do prazo de cinco annos, o concessionario não 
tiver empregado a quantia correspondente á totalidade de todo 
o mineral concedido, perderá tantas datas mineraes quantas 
forem as parcellas de 10:000$ que tiver deixado de empregar, e 
o Governo as poderá conceder a outro. 
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VI 

Na fórma do Decreto n. 3236 de 21 de Março de 1864, eonsi
derar-se-ha effectivamente empregada para os fins da clausula 
anterior a importancia das despezas feitas com: 

As explorações e trabalhos preliminares para o descobrimento 
e reconhecimento da mina ; 

Premio pago ao descobridor da mina ; 
Medição e demarcação dos terrenos mineraes, levantamento 

da planta, e verificação por pai'tG do Governo ; 
Preço do solo em q~ae estiverem situadas as minas ; 
Acquisição, transporte e collocação de instrumentos, appa

relhos e machinismos destinados á lavra ; 
Transporte de Engenheiros, empregados e trabalhadores da 

mina; 
A esta verba. sómente ser:i levado o preço da primeira pas

sagem. 
Obras executac!al!l no interesse de facilitar os trabalhos e o 

transporte dos productos da mina, casas de morada, armazens, 
officinas e outros edificios indispensaveis ; 

Acquisição de animaes de tracção, carros, carroças, barcos 
e quaesquer outros vehicules apropriados aos serviços de que 
se trata; 

Custo dos serviços executados com a extracção do mineral e 
quaesquer outros feitos bona {ide, exclusivamente com a lavra, 
ficando entendido que não será incluida nesta conta a des
peza com plantações de cereaes. 

VII 

A prova das hypotheses da clausula anterior será recebida 
bana (ide ; mas, verificando-se ter sido empregado o artificio 
para illudir o Governo, a concessão cadueará, ipso facto, e o 
concessionario não terá direito a indemnização, sendo-lhe só
mente permittido tirar da mina os objectos moveis e s3mo
ventes que lhe pertencerem. 

VIII 

O concessionario fica obrigado: 
A submetter á approvação do Ministro da Agricultura a 

planta dos trabalhos da mina, que adoptar. Esta planta deTerá 
ser levantada por Engenheiro da minas ou por pessoa reco
nh·~cidamente habilitada nestes trab:1lhos ; e, uma vez ap
provada, não poderá ser alterada sem permissão do mesmo Mi
nistro; 

Fica entendido que os trabalhos de cavas, poços ou ga
lerias não poderão ser feitos sob os edificios e a. 15 metros de 
circumferencia delles, nam sob os ca.minho '· estradas e ca.naes 
publicos e na. distancia de iO metros de suas margens. 

A collocar e co~~;servar na. direcção do serviço da. lavra. En
genheiro de minas ou profissional de reconhecida aptidão, cuja 



nomeação Fera submettida ao Ministro d:t Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, para ser confirmada ; 

A sujeitar-se e a cumprir as instrucçií_c~s e reg-ulamentos 
para a polici:J das minas existentes ou que forem expedidos; 

A ind·_)mnizar o damno e prejuízos causados pelos trabalhos 
da lavra, proveniente de culpa ou inobs•)rvancia do plano ap
provàdo pelo Ministro da Agricultura, Commol'cio e Obras Pu
blicas; 

Esta indemnização consistirá na somma arbitrada pelos pe
ritos do Governo, ou em trabalhos e serviços nocessal'ios para 
remover ou remediar o mal eausado ; e na obl'igação de 
prover á subsistoncia dos in<lividuos que "e inutilisarem para 
o trabalho e das familias dos que f<lllecorem, em <ruaescluel' das 
hypotheses aeima mencionadas. 

A dar conveniente direcção ás aguas empregadas nos tt·a
balhos da mineração, as que brotarem dos poços, galerias ou 
córtes, de modo quo não fiquem estagnadas nem prejudiquem 
a terceiro; 

Si, para flXccução desta clausula, fôr indisponsavel passar 
pela propriedade alheia, o concessionario procurará obter o 
consentimento do proprietario. Si lhe fôr negado este consenti
mento, o concessionario requererá ao presidente da Província 
o necessario supprimento, obrigando-se a prestar fiança idonea 
pelos prejuízos, perdas o damnos que puderem ser caus·1dos á 
propriedade. 

Ouvido o intere~sado, que apresentará os motivos de sua 
opposição, o Presidente da província concederá ou negara o 
supprimento requel'ido. 

Concedido o supprimento d·t licença, o conce'<sionario pre
stará fiança ou depositara em alguma das estações fhcaes da 
província a somma que fôr al'bitrada por arbitras nomeados 
pelos interessados, sendo um pelo concessionario e outl'o pelo 
pi'oprietario, os quaes, antes de começarem os trabalhos, accor
darão em um terceil'o para desempatar definitivamente entre 
elles. 

Si não chegarem a accô!'do acerca do tol'cciro, cada um 
apresentará um nome, e a sorte designará o terceil'o. 

Tratando-se de terrenos de l\!unicipalidades ou d•J pro
priedade nacional Oll provincial, designrrrão o arbitro o Presi
dente da respectiva Camara, o lnspector da Thesouraria, ou o 
Director da Thesouraria Provincial. 

A remetter sem8stralmenb a Secretaria de Estado dos Ne
gocies da Agricultul'á, Commet·cio e Obras Publicas, por inter
media do· Engenheiro fiscal da mineração na provincia, ou da 
Presidencia, relatorio circumstan ... bdo dos tr.1 balhos feitos e 
em execução, declarando a quantidade do mineral extrahido 
e apurado, os processos empregados pal'a a apuração, as ma
chinas c apparelho~ existentes, for\a motont delles ealculada 
em cavallos, combustível gasto, e, finalmente, o numero dos 
trabalhadores e dos dias de t!'abalho ; 

Alem deste relato11io, deverá prestar todos os esclarecimentos 
que lhe for~m exigidos pelo Governo ou por seus delegados. 
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A remett'lr á mesma Secretaria amostras de qaaesquer 
outros mineraes differentes dos da su:t concessão e os fosseis 
que forem encontrados nas exP.:tvações; 
· A inohservancia desta clausula será punida ou com a dimi
nuição de um até cinco annos do prazo da concessão, ou com a 
multa de 5 a 10:000$, a arbítrio do Ministro da Agricultura, 
Commr.rcio e Obras Public..~s. · 

A pagar a taxa annual de cinco réis por braça quadrada 
(4m,84) dos terrenos mincracs que obtii·er, e o imposto de 
2 "/o do ren limenb liquido da mma, na confgrmidade do§ 1• 
do art. 23 da Lei n. 151J7 de 26 de Setembro de 1867; 

A permittir ao Engenheiro fiscal ou a qualquer outro com
missa,·io do Governo o ingresso nas minas, nl\s olficinas e 
quaes pv~r outros logares do serviço da mineração, prestan
do-lhes os esclarecimentos de que carecerem para boa execução 
das ordens do mesmo Governo. 

IX 

Caduca esta concessão : . 
Si não fornm começados O-< trabalhos preparatorios para a 

mineração dentro do prazo de dous annos, depois de medidos e 
demarc:J.dos os terrenos mineraes concedidos ; 

Por abandono da mina. 
Considerar-ac-ha abandonada a mina provando-se que o con

eessionario suspendeu os traiJ:J.lhos por mais de 30 dias, sem 
causa de força maior. 

Para quo o concessionario seja admittido a provar força 
maior é indispensavel que communique immediatamente ao 
Presidente da província ou ao Engenheiro fise:.l a suspensão 
dos trabalhos da lavra e as causas que a tiverem doterminado. 

Reconhecida officialmente a força maior, sera marcado 
prazo razoavel para recomeçarem os trabalhos da mineração. 

Na reincidencia de infracção destas clausulas será imposta 
pena pecuniaria. 

X 

O concessionario não poderá transferir esta <'Oncessão sem 
permissão do Governo, e, por sua morte ou fallrmcia, seus 
herdeiros ou representantes não poderão gozar desta coa cessão 
emquanto não forem confirmados nelh pelo mesmo Governo, 
que poderá ne.';"al-a si os m·'smos herdeiros ou representantes 
não prov:trem que possuem as faculdades necessarias para con
tinuar os trabalhos de modo cowenientc e proveitoso. 

Si a lavra da mina fôr emprehendida por comp·mhia ano
nyma, sociedade ou empreza organizada fóra do lmperio, deverà 
esta ter no Br tzil ropresenbnte com plenos poderes para re
presentai-a nctiva e passivamente em .Juizo on fór& dnlle, fi
cando estabelecido que as questões entre ella e o Govnrno Im
perial serão decididas por arbitramento; as que se suscitarem 
entre ella e os particulares serão discutida• e jul~ 
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vamente nos Tribunaes brazileiros e de conformidade com a • 
legislação do Imperio. 

O arbitramento far-se-ha da seguinte fórma : cada uma das 
p:uteil interessadas, si não concordarem no mesmo Juiz, no
meará seu arbitro, e os dous, antes de conhecer da questão 
submettida a seu julgamento, concordarão em um Conselheiro 
de Estado para decidir definitivamente, no caso de empate. 
Si houver desaccórdo acerca do Conselheiro de Estado que 
deverá desempatar, cada um dos arbitros apresentara o nome 
de um destes altos funccionarios, e a sorte decidira. 

XI 

A infracção de qualquer destas clausulas, para a qual não 
haja comminada pena especial, será punida com a multa de 
200$ a 2: 000$000. 

Palacio do Rio do Janeiro em 25 de Novembro de 1882.
Andre Augusto de Padua Fleu1·y. 

DECRETO N. 8782- DE 2;) DE NOVE)IB'RO DE 1882 

Approva, com moilifieação, os cstatntns 11:1. Compnnhia tio !'C·~uros m::Hitimo 
o tcrrcstw Amphitrite, o autoriza-a a fun~cionar. 

Attendendo ao que Me reqnereua Companhia de s~g-uros ma
ritimo e terrestre Amphitrite, deYidamente representada, e de 
conformidade com a Minha Immediata Rssolução de 19 de Agosto 
ultimo, tomada sobre parecer da Secção dos Negocios do lmpe
rio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 5 de Julho do 
corrente anno, H0i por bem Approvar os seus e~tatutos, com 
a modificação que com este baixa, assign:tda por Anrlré Augusto 
de Padua Fleury, do Meu Conselho, Ministro e Secrehrio de 
Estado dos Negocios da Agricultu.ra, Commercio e Obras 
Publicas, quo assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em 2S de Novembro de 1882, 61° da Inde
pendcncia o do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Impet·ador. 

André Augusto de Padua Fleury. 

Modificação a que se refure o Decreto 
n. 8782 desta data 

O art. 28 dos estatutos fica modificado da seguinte forma : 
Art. 28. A direcção empregará os fundos disponiveis da 
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companhia em titulos da divida publica geral ou provincial, 
acções de Bancos, letras hypothecarias c acçõr)S do estradas de 
ferro gal'antidas pelo Governo Imperial. 

Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Novembro de 1882. -
Andre Augusto de Pad1w Fleury. 

Estatutos da Companhia de seguros mal"itimo 
c tcncstre Amphitritc 

CAPITULO I 

J A C O M P A N 11 I .t 

Art. f. o A companhi.o t~>;n nnr· séile a cidade do Recife, e se 
denominará Amphitrite, ttHh<u 1.,,. ~.a.;:e:.u a figura da deusa. 

Art. 2.o Seus fins são tomar riscos m~ritimos e terrestres, 
conforme o modo que for estipulado no seu regulamento in
terno, e nas ruspectivas apolices. 

Art. 3.o O capital da companhia será de 1.000:000$, divi
didos em acções de 1:000:1; cada uma. Este capital poderá ser 
elevado ató 2.000:000$, mediante autorização do Governo 
Imperial. 

Art. 4. 0 A companhia dur.mi. por espaço de 20 annos, a 
contar do dia em que os presentes estatutos forem approvados 
pelo Governo Imperial. Te1·minado este pmzo, poderá ser elle 
prorogado, si os accionistas que representarem duas terças 
partes do capital assim o resolv.~rem e com approvação do 
Governo Imperial. 

At·t. 5.• A companhia sol'!i. dissL>lvida qu tndo tenha perdido 
a terça parte de seu capit:ll, e mais qualquer fundo <le resm·va 
que possa haver. Tanto nest:t hypolheso, como na do art. 4°, 
ficará resolvida a necessaria liquidação da companhia. 

Art. 6.• O fundo eflectivo da companhia será de 20 °/o sobre 
o valor representativo das acções emittidas: occorrendo, porém, 
prejuizos quo lhe causem algum desfalque, será este pre
enchido pelos accionistas, dentro do improrogavel prnzo de 
oito dias. 

Art. 7.o Para que os accionistas fiquem menos sujoitos a 
novas entradas de capital, haver:i, além do fun:lo permanente, 
de que trata o artigo precedente, um outro de reserva, formado 
com a~ sobras dos dividendos, na conformidade do que dispõe 
o art. S.o 

Art. 8. 0 O anno administrativo da companhia principiar:i no 
di~ 1 de Julho e terminará em 30 de Junho. No fim de cada 
semestre se dividirão proporcionalmente pelos accionistas os 
lucros liquidas realizados de operações concluidas no respectivo 
semestre, como é expresso no !'I 8° do art. 1° da L oi n. 1083 
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de 22 de Ago~to de i860 ; mas 0sse dividrmdo não podera ser 
maior de iO •(o ao anno, sobre o capital effectivo, porque as 
sobras que houver serão applicad:1s ao fundo de res,•rva, com
tanto que não sejam inferiot·ns de 10 •f,. sobte os lucros liquidos, 
até que estes s~ elevem a iOO:OiJO$. Achando-se, porém, pre
enchido este algarismo, serão dividido' todos os lucros. Não 
se f,trá distribuição de dividendos ernquanto o capital d,.sfalcado 
em virtude de perd:ts não fór integralmente restabelecido. 
O fundo de reserva é destinado a fazer facr ás perd ts do 
eapital. 

Art. 9. 0 A companhia não tomará risco maritimo excedente 
a 50:000$, em navio d" vela mercante, ou 80:000$ sendo de 
guerra ou vapor, e 50:000$ nos terrestt·es; ficando sub~>ntendido 
que esses limites comprehendem, nos riscos mariti!ltos, o 
pavio, carga e quaeS']uer nut.t·ns re,ponsabilid:vk,, n nos 
terrestres o predio e valores nclle c"ntidos. 

Quando o capital da companhia fôr maior de i.flOO:OOO$, 
poderá augmentar proporcionalmente o valor dos riscos. 

Art. 10. As duvidas <[Ue se S'IBcitarem, tanto rmtl"e a 
companhia e os accionistas, como entre ella e terceiros. não 
podendo ser resolvidas arnignvelmente, sel-o-hão po1· arbitt·os 
nomeados pelas part •s. seg-undo as disposições do O)digo 
Commercial. Esta condic;ão "lll relação MS t~egur:vlos será 
eltarad 1 nas resp"ctivas apoliccs. O juizo arbitr 1l instituído 
neste artigo fica dependente cl'' nccc"Jrdo especial fi:t tdo nos 
arta. 6o e 7• do Decreto n. 3"00 ele 2í"• de J nnho de i8G7. 

CAPITULO II 

DOS .\CC!ONISTAS 

Art. H. Poderá ser aceionisl.a eles ta companhia quem fô r 
habilitado para contr;ttar, gozar de credito publico, e f,·,r no
toriamente abonado. Nenhum accionista póde ter menos de 
crinco acções ou seu mnltiplo, mas a ninguem será P"rmittido 
possuir mais de 20 acções. 

Art. 12. Todo o accionisb tem direito a votar e ser votado 
em todos os actos da companhia, tendo um voto por cinco 
aeçõ •s, estando presente, e em sut ausencia do termo desta 
capital, póde ser rc•present tdo por procurador accionista, salvo 
no caso de eleição para directores e supplentes, em confor
midade do art. 2• da Lei n. 1083 de 22 de Agosto de 1860 e 
Decreto n. 2711 de 19 de Dezembro do mesmo anno. 

Art. 13. Nenhum accionista poder:i despedir-se da compa
Dhia durante o prazo da sua duração, mas poderá vender e 
lransferir suas acções, comtanto que o cessionario esteja nas 
cireumstancias ào art. 12 e seja approvado pelo president'l da 
aBsembléa geral dos accionistas, pela eommissão fiscal e pela 
clitecÇão, e tome a si a responsabilidade e obrigações <lo cedente, 
por termo que ambos assiguarão com os funccionario~ d& 
avmpanhia acima mencionados. 
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Art. f4. Os accionistas são obrigados a recolher á caix:a 
da companhia. 20 °{ 0 de suas a.cções, dentro de oito dias, 
depois de serem prevenidos por avisos publico>, feitos pela. 
direcção 30 dias depois de registrados os estatutos na Junta 
Commercial. Os que não re:J.lizarem essa entrada serão excluídos 
da companhia. 

Art. f5. Tambem serão obrigados os accionistas a entrar, 
no prazo do artigo precedente, com as quotas <tUO lhes forem 
pedidas pela direcção para cumprimento do que dispõ0 o 
art. fio, sob pena de serem excluídos da companhia, perdondo, 
a beneficio desta, as entradas <tU'' j:'t houverem feito e os 
interesses que lhes possam ~ertencer, ficando ainda respon
saveis p 'los prejuízos 'lue se derem sobre riscos toma<los nté 
o dia de sua exclusão. 

Art. 16. O accionista que se ausentar ou r"sidir fora do . 
termo desta cidade, por mais de seis mezes, nome:~r{t um pro
curador aqui residento, á Slttisfa<;ão da direcçã.o, o 'lual 
será igualmente fiador o sujeito, para a companhia, a todas 
as obrigações inherent()s ao accionista. 

Art. 17. As acções dos accionistas <(H~ fallocet·em, f:1.llirem 
e incorrerem na falta de cumprimento do qn•' dispo•'m estes 
estatutos. serão vendidas, para o que se farão annuncios 
pelo e~paço de oito dias, no jMnal de mais circulação desta 
cid·tde, ('Onvidando os pretendentes a apr·es·mtarom suas 
propostl\s em carta fechada, po1· intormedio de corretores 
geraes, as quaes, findo o dito prazo, :<erão ab<'rtas em prcsençl\ 
do presidente d:t asseml>léa g•Jrl\l dos accionistas, da commis
são fiscal e da direcção, sendo entre~·ues as acções a quem maior 
preço otfere<·er e tenha a idoneidade do art. 11. 

O producto dessas acções, depois de deduzidas todas as despe
zas, ficará depositado na cah:a d:1. companhia, pan ga!'antia dos 
riscos pendentes até ti data da transferencia; mas lo~o quo 
estes cessarem, se entregará o liquido a quem de <lireito per
tencer. 

Art. 18. Os accionistas são unicamente rosponsaveis pelo 
valor representativo das acções com que houverr'm entrado, 
segundo dispoem o art. 298 do Codigo Commercial, o art. 5" § 
f7 n. 3 do Decreto n. 27H de f9 de Dezembro de 1860. 

Art. f9. Todo o accionista poderá examinar os livros da 
companhia, na presença dos directores, que lhe darão os escla
recimentos pedidos. 

CAPITULO III 

DA DIRECÇÃO 

Art. 20. Será a companhia administrada por~tféêÇã<F-~ 
composta de tros ac~ionistas eleitO!! biennalm~'M..1~m~oo~ c~~- ... 
art. 40, e .lhes servml de _Pr~curação a ac~· ~~l;~ Me'içao, '111,411 .. 
sendo aas1gnada pelos acc1omstas presenté~i..,~Weglstrada na /í-1· 
Junta Commercial. \( 'c::> 

\~--.lo! 
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Os dir.~ctores escolherão entre si o caixa. 
Art. 21. Nas apolices e mais documentos que a direcção 

firmar, os directores .usarão, antes de seus nomes individuaes, 
da forrnsla- pela Companhia Arnphitrite. Taes documentos 
para serem válidos devem ser assignados pela maioria da 
direcção. 

Art. 22. O impedimento de qualquer dircctor será supprido 
pelo supplente, que será chamado pela ordem da votação e ven
cerá a commissão a que o director substituído tenha direito. 

Art. 23. Os directores não poderão dispor de suas acções 
· ernquanto estiverem na administração da companhia. 

Art. 24. Compete especialrnente á direcção, além do que 
lhe é incumbido· pelos precedentes artigos : 

i. o Organizar o regulamento interno, e as condições com 
que dev~m ser effoctuarlos os seguros, tanto marítimos, como 
terrestres, levando tudo á approvação da assembléa geral dos 
accionislas. 

2.o Nomear agentes nos <lifferentes portos para onde se 
dirigirem ou forem parar objectos segu;·ados, enviando-lhes 
procuração com instrucções e ordens tendentes ao bem dos 
interesses da companhia. 

3.o Nomear e demittir os empregados, marcando-lhes seus 
ordenados e exigindo delies as fianças que julgar convenien
tes. Fica dependente r! e ulterior approvação da assembléa ge
ral dos accionistas a fixação dos vencimentos dos empregados 
da companhia. 

4.o Apresentar á asaembléa geral dos accionistas, no mez de 
Julho de cada anno, um rülatorio circumstanciado das opera
ções do anuo findo, acompanhado do respectivo balanço, 
cujas peças, bem corno o parecer da eommissão fiscal, serão 
impressas e distribuídas pelos accionistas. 

5. o Promover a prosperidade da companhia, executar e fazer 
executar est()S estatutos. 

6.o Exercer livr.J e geral administraçrio, para o que lhe são 
concedidos plenos poderes, e sem t•eserva alguma, comprehen
didos até o de procurador em caus;t propria. 

Art. 25. Os directores por sua assignatura serão respon
saveis pelos abusos que commetterem na gerencia da compa
nhia. 

Art. 26. Fica a directoria autorizada a pagar as perdas que 
so realizarem em objectos seguros, julgando que os segura
dores têm direito a indemnização ; assim corno, no caso con
tral"Ío, a recusar o pagamento, procurando comtudo evitar 
quanto fôr possível pleitos judiciaes, empregando sempre os 
meios que a prudencia aconselhar, para que todas as duvidas 
sejam decididas por arbitras, na conformidade do art. 10. 

Art. 27. Em remuneração de seu trabalho, vencerá a direc
ção uma commissão de 10 °/0 , deduziuos da importancia dos 
premios dos seguros que se realizarem, divididos entre o di
rector caixa e os outros dous directores, conforme elles concor
darem. 

Art. 28. A direcção poderá empregar os fundos disponí
veis em títulos commerciaes que tenham pelo menos duas fir-
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mas de reconhecido credito, pela importancia das quaes serão 
os directores responsaveis in solidum para com a companhia, 
e por esta garantia perceberão uma commissão de 20 °/o dos 
juros obtidos, divididos entre os tres directores na proporção 
que elles col!l.cordarem ; no caso que a direcção prefira empre
gar os fundos da companhia, no todo ou em parte, em letras 
aceitas pelos Bancos, apolices da divida publica geral ou pro
vincial, e acções de companhias de estt·ada de ferro, garanti
das pelo Governo, o poderá. fazer sem sua responsabilidade, não 
recebendo, porém, retribuição alguma por esses empregos 
de fundos. • 

Art. 29. Nenhum membro da administração fará. parte da 
mesa da assembléa geral. 

CAPITULO 1V 

DA COMMISSÃO FISCAL 

Art. 30. A commissão fiscal será composta de tres accio
nistas, que serão substituidos na ordem da votação. Com
pete-lhes, além de outras attribuições designadas nestes 
estatutos, verificar o balanço apresentado pela direcção com 
a escripturação da companhia, examinar o estado de suas 
operações, e si foram fblmente executados estes estatutos, e 
as de~isões da assembléa geral, para o que a mesma direcção 
lhe franqueará todo o estabelecimento e lhe dará todos os 
esclarecimentos precisos que forem exigidos. 

Art. :H. O resultado destes trabalhos, que devem findar 
tres dias antes da reunião ordinaria da ass·Jmblóa geral dos 
accionistas, a commissão levará ao conhncimento da mesma 
assembléa geral, por meio de um relatorio, em que ernitta 
sua opinião acerca do est::~do da companhia. 

CAPITULO V 

DA ASSElMBLÉA GERAL DOS ACCIONISTAS 

Art. 32. A reunião de accionistas que representarem a 
maior parte do capital da companhia constitue a assembléa 
geral dos accionistas. 

Art. 33. A convocação da assembléa ;seral será feita pela 
direcção, por meio de cartas e de annuncios publicados ao 
menos tres vezes na folha de maior circulação desta cidade. 

Art. 34. Não se reunindo o numero de accionistas exigido 
no art. 32, na hora e dia designados, far-se-h<, com a mesma. 
formalidade, outra convocação para um dia prox\mo, e então 
se julgará constituída a assembléa geral com os accionistas 
presentes, meia hora depois da. designada nos respectivos 
convites. 
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Art. 35. A mesa da assembléa geral será composta de 
um presidente, um vice-presidente, que substituirá a falta 
daquelle, o de dous secreta rios, dos q uaes o mais votado será 
o que, na falta daquelles, presidirá a sessão. 

Art. 36. A a~sembléa geral se reunirá ordinariamente no 
mez de Julho de cada anno para tomar contas á dir·~cçiio e 
julgai-a. 

Art. ':J7. Reunir-se-ha a assemblóa geral extraordinariamente 
sempre que a direcção o julgar conveniente ou quando fôr 
requerido por um numm·o de accionistas que represente a 
quarta parte do capital. 

Art. 38. Quando a direcção não fizer a convocação nos ea~os 
expressos nestes estatutos, esta falta será supprida pfllo 
president•J da àssembléa geral, ou pelos accionistas, quando, 
requerida a reunião extraordinari:1, não fôr feib a convocação 
nem pela directoria nem pelo presidente da assemhlóa geral, 
dando-sll a razão de ter de ser feita por esse modo a 
convocação. 

Art. 39. Nas reuniões extraordinarias não será permittido 
tratar do objecto alheio á sua convocação. Qualqum· proposta 
que então fôr apresentada ficará para 'er apreciad:t em outra 
sessão. 

Art. 40. Dll dous em dous annos, na reunião ordinaria de 
Julho, a assembléa geral procedera, por escrutínio secreto 
e maioria relativa de voLos, á eleiçiio da mesa da assombléa 
geral, direcção (devendo se1· reeleito ao menos um director), 
tres supplentns directores, c os tros membros da commissão 
fiscal ; no caso de empate para qualquer dos cargos, <lecitlirá 
a sorto. 

CAPITULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 41. A liquidação da companhia será feita de accôrdo 
com as disposições <lo (ÀJdigo Commercial e do Decreto 
n. 2711 de 19 de Dezembro de 1860. 

Art. 42. A alteração ou reforma destes estatutos só poderá. 
ser deliberada em assernblcia gt~ral, a requerimento ou votação 
de accioRistas que rcpresent0m dons terços do capital, e não 
poderá ser executada sem provia approvação do Governo Impe
rial. 

Art. 43. Ao inteiro e fiel cumprimento destes estatutos 
obrigam-ao os accionistas, por si, seus herdeit•os ou succes
sores, renunciando q•tMsquer direitos que tenham ou possam 
vir a ~er par.a impedir sua observancia, o que validam com as 
propr1as asa1gnaturas. 
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DECRETO N. 8783- DE 30 DE NOVEMBRO DE 1882 

Altera o plano tias loterias do Estado. 

Attendendo ao que l\Ie ropresentou o thesoureiro das lote
rias da Corte, e em execução do art. 7° da Lei n. 3140 de 30 de 
Outubro ultimo, HrJÍ por bem Docrntar qu<J, d'ora em diante, 
sej:1 observado na vend:t n extracçi'io das loterias do Estado o 
plano que com este baixa. 

O Viscondn de Paranaguá, Conselheiro de Estado, Sr·nador 
do l111Jlerio, Pr .. sidente do Cou,clho do Ministrus, Ministro 
e Secretario de Estado dos Ncgocios da Fazenda o l'rr·~idonto 
do Tribun:tl do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido o 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 30 dD No
vembro de 1882, 61o da Indeprmdencia r) do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\1agost,do o lmpomdor. 

Visconde de Paranagud. 

Plano para t:nna loteria do valor <lo 1.20:ooos~ a. 
sabor: 

1 premio ................ . 
i dito .................. . 
1 dito ...............•... 
1 dito .................. . 
1 dito .................. . 

10 ditoi. .. . .. .. .. a 200$ 
20 ditos.......... a 100$ 
65 ditos.......... ~ 40$ 

1.600 ditos.......... a 20.) 

20:000$000 
10:0011$000 
4:000$100 
2:000$000 
1:000$000 
2:1100$000 
2:000$000 
2:600$000 

32:000$000 

1.700 ditos.......... 75:600$000 

~ello de 6.000 
bilhetes............ a 

Impo11to de 25 °/ 0 •••••• 

Beneficio ............ . 
Quota de 1/2 °/0 ••••••• 

Porcentagem de 11/2°/0 

ao theaoureiro ..... . 

6.000 bilhetes......... a 

~150 

20$ 

900$000 
30:0008000 
11:100$000 

6C0$000 

1:800$000 
----- 44:400$000 

------
120:000$000 
------

DIVIB:Í.O DOS BILHETES 

3.000 em decimos. 
3.000 em vigesimos. 

Rio de Janeiro em 30 de Novembro de 1882.- Visconde de 
Puranagtui. 
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DECRETO N. 8784- DE 30 DE NOVEMBRO DE 1882 

Crêa um Commanuo Superior de guardas naeionaes nas comarcas da 
Imporatdz o Formosa, na Prorinda do Goyaz. 

Hei por bem, para execução da Lei n. 2395 de iO de Setem
bro de 1873 P. Decreto n. 5573 de 21 de Março de 1874, Docretat• 
o seguinte: 

Art. 1.• E' creado nas comarcas da Imperatriz e Formosa, 
na Província de Goy.Lz, um Comnmndo Superior de guard~s 
nacionaeB, que se comporá do 7u D Ro batalhões de inf:lntarta 
já organizados, os quaes são para esse fim desligados do Com
mando Superior da comarca ,[o Rio Corumbá.. 

Art. 2.o Fica addida nos corpos da activa, na forma do art. 7° 
do Decreto n. 5573 do 21 de Março de 1874, a força da reserva. 
qualificada nos respectivos municipios. 

Art. 3.o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
João Ferreira de Moura, do Meu Conselho, Ministro e Secre

t:lrio de Estado dos Negocios da Justiça, assim o t.enha enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 30 de 
Nol'embro de 1882, 61• da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

J o,< o Ferreira !le Moura. 

DECRETO N. 8785- DE 30 DE NOVEMBRO DE 1882 

Extingue a aula propara!oria da Escola Poi.Ytochnica o declara quaos as 
mr..toria~ neeossarias para a ma.tric.Hia ot; oxamQ do to anno do enrs'1 geral 
tia mesma E:;; cola. 

Hei por bem, á vista do disposto no art. 2°, n. 28, da Lei 
n. 3141 de 30 de Outubro ultimo, Decretar o seguinte : 

Art. i." Fica extincta na Escola Polytechnica a aula pre
paratoria cre~da pelo Decreto n. 6438 de 22 de Dezembro de 
1876. 

AI't. 2. 0 Para a matl'icula ou exame do io anno do curso 
geral da Escola são necessarios og seguintes preparatorios : 
portuguez, francez, inglez, historia, geographia, arithmetica, 
a.lgebra comprehendendo as equações do 1° e 2• grãos, o bi
nomio de Newton, pt•oporções, progressões e logarithmos e 
suas applica.ções, geometria plana e no espaço, trigonometria 
rectilinea, finalmente desenho geometrico e elementar. 

O ultimo ·dos mencionados proparatorios, porém, só 
serã exigido a contar de 1884. 
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Art. 3. o Os exames de algebra, geometria, trigonometria 
e desenho geometrico e elementar serão presk1dos na Escola 
Polytechnica. 

Art. 4.• Aos alumnos que no corrente anno se matricularam 
na aula preparat'lria será permittido fi!Zer na proxima sngunda 
época de e:xames os das ma terias nella ensinadas, pela fórma por 
que ate agora os prestavam. 

Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Pedro Leão Valioso, do Meu Conselho, Sen:1.dor do lmperio, 

Ministro e Secretario de Estado dos No."ocios do lrnperio, 
assim o tenha ent •ndido e faça executar. Palacio do Uio de 
Janeiro em 30 de Novembro de 1882, 61• da lndependencia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagestado o Imperador. 

Pedro Lei! o Velloso. 

DECRETO N. 8786- DE 30 DE NOVEMBRO DE i882 

Pro roga por 60· dias o prazo mareado para a aS>ignatura do contrato que 
tem do ser ceie brado com o Dr. João Antonio Coqueiro, em virL,;<le do 
Decreto n. 8556 do 27 do Maio de {832. 

Attendendo ao que Me requereu o Dr. João Antonio Co
queiro, concessionario, pelo Decreto n. 8556 de 27 de Maio 
ultimo, de garantia dos juros de 6 •/0 ao nnno sobre o c:tpital 
de 600:000$, para organiz,,r compnnhia com o fim d'l rst rbele
cer um engenho centr<J.l, destinado ao fa!Jrico de assucar d() 
c;mnl\, mediante o C'mprcgo de apparelhos c processos mais 
aperfeiçoados, no valle do Pindaré, município de Monção, 
Província do Maranhão, Hei por bem Prorogar por 60 dias, 
contados desta data,· o prazo marcado para a assignatura do 
respectivo contrato. 

André Augusto de Padua Fleury, do Meu Con~elho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publica~, assim o t'Jnha entenditlo e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 30 d·~ Novembro 
de 1882, 61• da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua MagestadrJ o Imperador. 

Andre Augusto de Padua Fleury. 
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DEQRETO N. 3787- DE 30 D:<: NOVE)IJ3RO DE 1882 

Proro::a pm· seis mozcs os prazo.; ma~·eados para a. organização das compa
nhias a que se referem os Decretos ns. ,;;s;;, 77!.5, 7829 c 81,04, de 3 de 
Ja11eiro, !.5 de !\!aio, 21 do Setembro de !.880 o H do Fevereiro 
1l0 1882. 

Attentlendo ao que Me re'luereu .José Marcellino Pereira 
de 1\Iome~, cessionario, pelos De ·retoq ns. 8531 de 3 do Maio, · 
e 8117 de 21 de Outubro ultimos, das concessões feitas pelos 
de n '. 7585 de 3 de Jmeiro de 1880, 7715 de 15 de Maio, 7829 
de 21 de Setembro do mesmo anno e 8404 d•l 11 dll Feve
reiro do corrente, para a fundaçiio de quatro e)lgenhos çen
traes, destinados ao ftbrico dn assucat· de canna, mediante o 
emprego de apparelhos e processos modernos os mais apor· 
feiçoados, sendo tres na Provincia do Rio de Janeiro, em 
cada um dos municipios de Itaborahy, S. João da Barra e 
Campos, e um na do E~pirito S mto, entro a villa d' !tape
mirim o a de S. Pedro do Cachoeiro, Hei por bem Prorogar 
por s<>is mezes, contados desta data, o prazo marcado nos re
spectivos contratos para a organização da companhia. 

André Augusto de PadU'l Fleury, do Meu Conselho, Mi
nistro o Secrntario de Est·Hio dos Negocias da Agricultura, 
Comm0rcio e Obras Puhlicas, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Novembro 
de 1882, 61• da lndependencia e <lo Imperio. 

Com a rubric:t de Sua Magestade o Imperador. 

Anclrd Attgusto de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8788- DE 6 DE DEZEMBRO DE 1882 

Revoga a faculdade conferida ao Govcmo para concedor loterias, o prohibe 
a venda, sol! a sancção Jogai, do bilhetes do loterias dá.s-pi'àvineias na 
Côrto o ostraugoiL·as orn todo O Imporio. 

Hei por bem, para execução do art. 13 da Lei n. 3140 de 30 
de Outubro ultimo, Decretar o seguinte : 

Art. _Lo Fi~t revogada a f!lculdnde para conceder loterias, 
confer1da ao Governo no art. 2° da Lei n. 1099 de 18 de Setembro 
de 1860. 

Art. 2.• E' expressamente prohibida li. venda, no municipio 
da Córte, de bilhetes de qualquer loteria que não seja a do 
Estado. 
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Art. :to Scl"iio pro ·~Rsados e punid1q com as penas do an. 
1.77 do Godi.'<o C•·ituiual os que passarem ou venderem bilhM'JB· 
de lolet• :~. \'1'•"· i '"'iaes ou estrangeÍI·as no municipio ·da Côr,e,. 
endo a p h<lt~di·lo, os ref•ridos bilhet.es co,no contraba.ndo; 

por qu~l·tn<'r nul<•ri>l"le on particular. 
Art. 4" 1.;' • xl•·n-iva a todo o lmperio, e sob as mesaas 

penas. " proltihi<;•io ''" venda d•1 bilhetes de loterias estl'&ll
geiras. 

Art ,,,o o~ l.ilhrl••s apprehondid· 11 R ·rão depositados em 
Júizo, hvran<I·•-S'' e•n seguida o co op tente t ·rmo, sendo, 
depois"" fin·lo o ·r .. <'e<so, recolhidos ao Thesouro, para. os fias 
convenie .t ~. o- 'l'"' houv<Jrf}m sido (•remi·••los. 

Art. t.\. o () p•· ', in que cnuber em sorte nos bilhe~ 
appreh<'n•li·(,s, •lP•l.,zi<los 50 °/, em favor d,~ pessoa ou elll
pre'!nclo ·til" ÍV··•· oitn a. appreh•msão d 11le,, ser.í. applicado 
ás d· Si' .,"s ''''~ >•t·thelecimentos pi .. s <1ue o Ge>verno de
sign•r. <O·o.o pr·-~•eve o a:·t.io§3•daLein. 1099 de 18 
de SPII'tn'• o de .Rf\ I. 

A r: .. 7. o Fka 111 ·~v·>gad:ls as dispo,içõ ·s em contrario. 

O \'i "•ntlo •I·> P •ran'lgná, Conselhei•·o de Est·1do, Senador 
do l111p· •·i o, P · F<i lent•l d Cons •lho de Ministros, Ministr~ e 
SecrPt ' j., •lo Fst .. ..t · d •s Negocios da Fazend' e PresLeate 
do Tri""n"l tio TltA.;·•uro Nacional. asRim o tenha entendido e, 
faça e"·''-lll<l~ I' lacio do Rio de .Taneiro em 6 de Dezembro de 
1882, IH" da ln•le. cndencia o do Imp,1rio.. · 

C,m a rubrica de Sua Magl"stade o Imperador.. 

'Fisco1zrle de Paranaguà. 

Dr<:ctmTo N. 8790 (') - nE 9 ])~ ll'·:zl':MsRo n1:: 1882 

Eleva á t' t'aK~O a ,\dntiuistraçãO do~ Cnrreio~ tia-; Prodndas de ..S. Pedro 
do Rio Gr lOdo tio Sul, Minas Gerac~ c Parú, c:! ~a C'las~c a t.lo Paraml. 

De ccn'ormidR.lc com o disposto no n. 24 flo at·t. 7o da Lei 
n. 314•1 de 311 de Oul•thro do col'!'en e :tnno. Hei por hem 
Elevar á l' <'la, S<l n AdminiEtra~r.o dos Correios das Províncias 
de S. l'<'rl·o d<: ltio Gr,\ndo d) Snl, Hinns Geraes e P •rá.. e 
:1. 3a. d:t~S'l a do Paraná. ficando >.~;;,im nltcradas as t~thr>lla.s 
ns. 3. 4 e 5 •'as 'l'"il b.üxaram com o Dc~rcto n. 4743 de 2:1 de 
Junho''' 1 iii. 1 

(') Com o n. 8 8.! não hou>e acto aigu·u. 
1'01 E!~ LF.fl1SI,.\Til"O !882 y. ll' ~- ::!3 
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'André Augusto de Pu(lua Flcury, do Meu Conselho, Ministro 
0 Secretario de Estado tlos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Pà.lacio do Rio do Janeil'o em O de Dezembro do 1882. 61° da 
Independoncia e do lmperio. 

Com a rtlbt·ica de Sua Magestade o Imperador. 

DIWH.ETO N. 8791- DE G DE DEzt~Mr:no DE 1882 

Ap[trora o rontra.to cclchrallo CJm ;;, Comp::~tJhia t.lc uarc~açf::o Bahiana_. 

Hei por bem Approvat· o contrato celebrado entre a Directo
ria Geral dos Correios e o gerente da Companhia de nave
gação Bahiana para o serviço (h navegação cost':!ira por vapor, 
a cargo da mesma companhia. 

André Augusto de Padua Fhury, dn 3.1·~tl Conselho, !\Ii
nistro o Secretario de Egtado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de .Janeiro em 9 de Dezembro de 1882, 
61<> d·t Indepenrlencia e !lo Imporio. 

Com. a rui.Jrica <le Sua l.hg·estade o lmpet•ador. 

AndrJ A.ugusto de Padua Fleury. 

Conto·a~o que n Dlrector Ger·al dos Coa•reius. 
'Dr. Lui;.o,: Bethn Paes Len.ue, autorizado por 
&viso n. 17'4 de ~'U de Noveutba•o do cor•a•ente 
nuno, C(•lebra con1 a <.:untfl"nhia de nnve~nçiio 
a ,·apot• Dahlana, repo·esentada pelo seu ge• 
rente .Jo~<é Lopes Per·eiru de ClU'''alho, para 

.. o serviço du navegação costeira a "Vapor. 

I 

A Companhia ile nav~gação Bahi na obl:.iga-se. a continuar 
com o serviço da navegação cost~ira, a seu cargo, na confor
midade ilestus clausulas. 
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li 

Na linha do Norte fará tres viagens redondas por mez. A 
primeira nos dias 5 rle carla mez entr•1 o porto d:1 capital 
da Pr<~vincia da Bahia e os da Estancia, Espírito Santo, Ar:t
cajú, Villa Nova e Penedo, a segunda a 15 entre aquelle 
p01-to e os da Estancia, Espírito San~o, Aracajú, Penedo e 
Mac•·ió, a terceira a 25, entro o mencionado porto e os da Es
tancia, Espirito Santo, S. Christovão, Aracajú, Villa Nol'a e 
Pene<lo. 

Na linha rlo Sul far1Í. duas viagens redondas por mez. A pri
meira, a 10 ou quando as marés o permittit•em, elo porto da ca
pital da Província da Bahia p H'a o~ de llhéos, Cannavieiras, 
Santa Cruz, Porto Seguro, C>1.ravell <B, V'çosa e S. José rlo Pe
ruip"; a segunda, a 24. dependente ta miJem das marés, si o 
permitlirem, pa1•a os meRmos [iOI'tos. 

A co,upanhia f<~rá tambelll, bi-mcns,dmente, uma viagom 
redoncb, entre o porto da capibl Ja l'rovincia da Bahia c o de 
BdmrJntc, lo~o que adquil·ir a companhia vapor apropriado a 
esta navegação, para o que fica-lhe marcado o prazo de dous 
annos, a contar d ~sta data. 

lli 

Nem a f'Ompanhia, nem o Governq Imperial, por si ou por seus 
delegado;, podara alterat• a o ·clem de>tas escalas ou dis('ensal-as 
em qualquer das vügcms acima mencion:Jdas. A companhia 
ficar:i sujeib á multa ele i:OliO$ a 4:000$ p ·r escala que deixar 
do üzer, 3\óm da perda de< subvenção correspontlente á parte 
do set·viço não executado. Na mesma m'Llta incorrerá a autori
dade, p-1r cuja ordem fór altera<h a ordem d1s escalas ou 
dispensad<t alguma dellas. 

IV 

A em preza poderá empregar no serviço contratado os vapores 
quo actualmente possu•l ; mas os que se inntilisarem ser:io logo, 
sob pena de caducar o contrato, sub,;tituiilo < por outros que 
preencham as seguintes condições : na linha do Norte lotação 
de 500 toneladas, "ccommodaçio p tr:t 40 passageiros de ré e 60 
de próa debaixo de co'>orta, ca;mcirlarle para receberem 200 
toneladas de c1rga em 1rcha nunca inferiot· a nove milhas por 
hora. Na do Sul terão os vapores 400 toneladas no mínimo. 
Est''B condições serão verificadas por uma commissão nomeada. 
pelo Gwerno Imperial. 

v 

Os vapores serão nacionalisaios brazileiros, ficando isenta 
a sua acquisição de qualquer imposto por transfe!jr:IUJ~·a,...r;~~~
pricdade ou matricula ; gozarão de todas ,v B"fiili~~ ~ p~- ~~ 

// \ \<J\ t\i:\j, IJA C;fH.~··,' 
? ~~ ' 1.74-?_ '\ (( ~ ~r 
\':' ~; 

'·"'-._.Dos. Du··~ I,· ,,c.-> ;'l 
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vilegios de paquetes, e a respeito de suas tripolações se prati
cará o mesmo que se pratica com os navios de guerra na
cionaes, o que, porém, não os isentará dos regulamentos poli
ciaes e da Alfandega. 

VI 

Os va~ores deverão ter a bordo, além das cintas de salvação 
necessar1as para as pessoas de sua lotação e o numero de em
barcações denominadas salva-vidas e embarcações menores cor
respondentes á mesma lotação, os sobresalentes, aprestos, 
materiaes, objectos de serviço dos ·passageiros e numero de 
officiaes, machinistas, foguistas e indivíduos de equipagem 
que forem necessarios, a juizo do Governo, que poderá fiscali
sar esse serviço e tomar as providencias indispensaveis para 
que as suas prescripções sejam observadas. 

VII 

O prazo de cada viagem redonda não excederá de 30 dias, 
tanto na linha do Norte como na do Sul. A demora nos portos 
da escala não poderá ser inferior a 24 horas uteis, si houver 
affiuencia de earga despachada ou que possa ser despachada 
dentro deste prazo de 24 horas. 

VIII 

O fiscal da companhia informará ao Ministerio da Agricul
tura acerca do numero de milhas que, em virtude do contrato 
que se celebra, os vapores da companhia tiverem do percorrer 
em cada viagem, quer na linha do Norte, quer na linha do Sul, 
devendo fazer o calculo das distancias entre o porto da capital 
da província e cada uma das escalas mencionadas neste con
trato. 

Approvado este calculo pelo mesmo Ministerio, por elle se 
farão as deducções na subvenção a que tiver direito, nos termos 
deste contrato. 

IX 

A companhia obriga-se a remetter semestralmente á Secreta>
ria de Estado dos Negocios da Agric ,ltura, Commercio e Obras 
Publicas, por interrnedio de seu fiscal, a esLatistica do movi
mento de passageiros e cargas transportadas nos paquetes, 
de accôrdo com o modelo que a mesma Secretaria adoptar, e 
bem assim demonstração da receita e despeza de cada uma das 
escalas. 
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X 

Os vapores empregados nas linhas a cargo da companhia 
serão vistoriados de quatro em quatro mezes, sem pt•ejuizo da11 
vistorias exigidas pela legislação vigente. Esta vistoria far-se
ha. sempr~ perante o fiscal da companhia, devendo o vapor 
estar completamente descarregado. 

XI 

A comp~nhia e os delegados do Governo não poderão mudar 
o rumo do p<tquete, o que só será permittido ao Governo 
Imperial, mediante oràem escripta, em qualquer necessidade 
por elle apreciada, e aos Presidentes das províncias nos casos 
de rebellião, sedição e guerra. 

XII 

A tarifa d·1s paasagens e dos fretes será feita de accôrdo e 
com approva.ção do Governo, ficando dr1sde já estabdecido que 
as passagens e os fretes por conta do mesmo Governo gozarão 
do abatimento de 15 °/o nos preços que forem estabelecidos na 
dita tarifa, sendo, porém, de 30 °/o si as passagens forem dadas 
a immigrantes. 

Na tabella. declarar-se-ha que os passageiros de prôa poderão 
levar comsigo suas matalotagens, caso em que lhes sorti 
descontada no preço da passagem a somma destinada ao paga
mento das comedorias. 

XIII 

A companhia fará transportar gratuitamente as malas do 
Correio, obrigando-se a fazel-as conduzir de terra para. b01·do 
e vice-versa ou entregai-as aos agentes do Correio devida
mente autorizados para recebei-as. 

Os Commandantes passarão e exigirão recibos das malas que 
entregarem ou receberem. O Govr~rno Imperial terá direito de 
embarcar nos vapores da empreza, livre das despezas de passa
gens e comedorias, em logar distinctq, com as pr•'cis 1s accom~ 
modaçõns, um empregado do Correio que incumbir-se-ha das 
respectivas malas. Em tal caso os Commandantes fornecerão 
escal•1r para o embarque e desembarque das malas, mas não 
serão por elhs responsaveis. Tambem concederá gratuitamente 
passagens e comedorias aos empregados do Correio que forem 
incumbidos pela. Directoria Geral dos L'orreios de examinar o 
11erviço postal nal! provincias. 

O fiscal da navegação em serviço de inspecção terá tambem 
passagem e comedoria.s e escalar para embarque e de•embarque, 
á custa da companhia ; e bem assim a companhia lhe prestará. 
escnler para sua visita a bordo na occasião dá chegada e 
sahida dos paquetes. 
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XIV 

Os dinheiros do Bstado s~Jrão transpot•tados gratuitamente, 
observadas as InstrucçõJs do The:~ouro de 4 de Setembro de 
1865. 

XV 

As malas da correspond~ncia serão entregues pelo Correio 
dentro da ultima hora da estadia dos paquetes. 

XVI 

A companhia fica sujeita ás seguintes multas: 
§ 1. o Dn quantia igual á SII:wenção respectiva, si não 

effectuar alguma das viagens estipnlad:\S. 
§ 2.• De 1:000$ a 4:000$, :Jlém da pel'da d·1 sulwenção t•es

pêctiva, si a viagem depois de encetada for intenompid&; senrlo 
a interrupção por força maior m1o te1·a logat• a multa, e a 
empreza receberá a quota da subvenção corrcspondento ao 
numero de milhas que o v~pot· honver percorrido. 

§ 3.• De 250$, ele cada p1·azo ele U ho·as que excedrlr ao 
marcado, tanto para a pat·tida como pa:·a a chegadl\ dos v:tpG
res no porto da Bahia. 

§ 4.• De fi:O$ a 500:'; ,peb d"mora que houver na entrega e 
recebimento da' m •las no Correio, pelo extravio ou m:io acondi
cionamento a bordo ou pelo facto do incumbir-se o Comman
dante ou qualquer empt•egado de bordo do transpo1·te da corres
pondencia fóra da& ditas lllalas e sem estar devidamente ft•an
queada. 

XYII 

No caso de declaração de guerl'a entre o Brazil n qualquer 
potencia, durante o prazo do contrato, o Governo se obriga a 
indemnizar a companhia do preruio do seguro dos sous va
pores pelo risco do guerrà somente, ficando a cargo da com
panhia o saguro !·elo risco maritimo. 

XVlll 

No caso de innavegabilidade de algum dos vapores tla com
panhia, poderá ella, m~diante prévia licença do Presidente da 
provincia, fretar outro vapor nas condições exigidas, e, em 
caso de falta absoluta, nas q'le mais se lhe aproximarem, para 
•ubstituir provisoriamente aquelle. 

XIX 

A interrupção do serviço contratado, por mais de um mea 
em toda a linha ou em parte della, sem ser por e !feito de força 
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maior, sujeitará. a companhia á indemnização de tod ts a.s des
pezas que o Governo' fizor para a continuação do referido :;er
viço durante 0 tempO de interrU:JÇÜO e maiS Á tnUlta <le f10 °/o 
das mesmas despezas. No caso de abandono. além d;t caducidade 
do contrato, a companhia pag-ará a multa de 50 °/o da subveJl
ção annual, entendendo-se por abandono a interrupção d,o 
serviço por mais de tres m<'7.<'S, salvo o caso de forç t maior. 

XX 

O Governe Imperial po:lorú lançar mã() dos vapor e; da com
panhia, para o serviço do Estado em circum,tancias iutpm·iosa_s 
e imprevistas, mediantfl prévio accõrdo, f[ nanto ao pre~o, 
quer d:J ft·etamento, quor da compt·a. cumprindo, porém, tjíie 
ella, no ultimo caso, os substitua por <lntros nas condições 
exigiJa~ e dentro do prazo de 12 m ~Ms. 

XXI 

A companhia receberá, e:n retribuição dos Een'iços declara
dos, a subvenção annual de 155:000$, que será paga na 
Thesourai"ia de Fazenda da Provincia da Bahia. onde tambem 
receberá a companhia a importancia das passagens e fret(Js que 
lhe forem devidos, por conta do Governo Goi":.tl. 

XXII 

As Alfandegas dos portos onde os vapo1·es têm de toca1· eK
pedii"ão os despachos necessario.~ ptlra se proceder ao dose~ 
barque e embarque da c:trga on das encommondas que elles 
tiverem de transp01·t:l.r, com prderencia á d•1sca.·ga ou carga 
de qualquer ~mharcação, o sem embargn de ser domingo, dia 
santificado ou feriado; admittindo por conseguinte a d.·spachos 
antecipados a carj:('a e as encommendas qn<J porvenLnra tenham 
de ser tt·ansportadas pelos vapores da companhia. Os Presi
dentes das províncias, dentro das suas faculdades, lhes presta
rão a protecção e o auxilio de que p•w qualtJner motivo nec.es
sitarem para a continuação de sua viagem, dentro do devido 
tempo e em cumprimento do presente contrato, correndo pqr 
conta da companhia as despezas qu~ d'ahi resultarem. 

XXIII 

Os casos de força maior serõ.o justificadas perante o'Pr-O,;i
dente d·t pi"ovincia, que julgará. do sua procedsncia á vista das 
provas exhibid11-s, ouvido o Inspector fiscal da nav•'saç!io 
subvencionada. 

Da decisão do Presidente poderá. a companhia interpor 
recurso para o Governo Imperial, si não S!} confoi"mar com ella. 
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XXIV 

b questõelt qu · suscit~rem-se ent,·c o G •ver.Jo o a com
panhia, inclusive as que se derem sobr•1 o• l""·'ç N h fr<Jt \mento 
• compra de v•p.,res, nos termos Ja cla-Hul• 2ta, snrão re
s.lvidas por arLi tros. 

Si as partes contr,~tantes não al'cm·da~ ·m e•n n n 111esmo 
arltitro, cada. uma nomeará o. seu, e "Sto:~ eom ·ç .. rão o seu 
nabalho por designar um tnrceiro, cuj•) V()lo s r t defini
nw. 

Si não houver accôrdo sobre o torcei'''• ca•h a,·bit,·o esco
'laerâ um Conselheiro de Estado,· e o 11Lre "t s J •c,di rá a 
:M\0; 

XXV 

Da subvenção mensal será deduziJ• a •r•ol•t do 1/ 0/o para. 
ser applicada ao pag.•mento de um lnsp•,cl• ·r fi> :ai. 

XXVI 

O presento contrato vigorará por I'Ín•·o ~11•1 ,q a. contar 
jeta. d·tta. Seis me7les rmtes de expir··•·lu " p :~z • do ~'Ontrnto 
88"à denunciadct pelo Governo a sua L'<" •ti n .; i• I. si assim o 
eDlendor ; e, não o fazendo, se enten·l ·r·:i p o:· •; 1'1<1 ftOr um 
aano o prazo referido, oba •rvando-~e a llt··~·"' '<l .. ,. • 11•1~ annos 
.eguintes, até ao oitavo, contado desta d >1:1, alé:u do qnal, 
ialependentement' de notificação, em ca~·J ai ;n:n so entenderá 
porogado o contrato. 

XXVII 

O presente contl"ato só terá vig-or d<Jp·>i~ ,J · :~pp•·ovado pelo 
Quyerno Imperial. 

Directoria GeJ"al ..to~ Co!"reios em 7 rle fl,•t.•)!nhr., tl• 1882. 
·-Luiz Betim Paes Leuze.- Jase Lope, J>.,. ,;,., d · C11rvalho, 
fll!l""nte da Companhi>t Bahiana.-Co111 • tn<Lmtunh"s: An
tonio Th•1maz de ()l;'fleira.- Jose Fr<t•td <cri .·: ·rlri,ques, 
~ 14.775$000. Pg-. 8•tecentos set•ml.• u ··ine., mil l"éis de 
aeDo.- Recebedoria em 7 de Dezemb•··• I· 1!-l '2.- Oa.<tro.
Z.•mos.- Confet•e, PaulinoJose de Sou~rr., 2• Oílicial. 
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DECRETO N. 8792- DE 9 DE DEZEMBRO DE 1882 

Permilto que as datas mineraes eoncedidas por Doereto u. 8662 de 9 de 
Setembro do corrente anno á viu v .• i herdeiros do Coronel Carlos de 
Assis Figfleirodn o D. Maria Olympia de F igueircdo, em sua proprie
dade do Volloso, sejam completa•Jas c os terrenos adjacentes. 

Att~ndendo ao que Me t·e 1uereram D. Umbelina Elvira de 
Figueh·edo, viuva tio Coronel Carlos de Assis Figu.,iredo, e 
s~us herdeiros, e D. Maria Olympia. d·1 Figu ir'ldo, Hei por 
bem Permittir que as eem da.tM minerae 1 q•te lhes foram ··on
cedidas por Decreto n. 8662 de 9 de Setembt•o do corrent" anno, 
no logar deno.uina.lo- Lavras do Vello~o, m•tnicipio de Ouro 
Preto, da. Província de Minas G 1raes, sejam eompl 'tadas no 
terrenos adj<tcentes, si não ficarem comprehendi tas no respe
ctivo poritn.,tro. 

André Augusto de Pa-lua. Fl<1ury, do Meu Con"elho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da. Agricultura, Comme1·cio 
e Obras f'ublic:1.s, assim o tenha ent.endido o faça executar. 
Palacio do Rio de Jnneiro em 9 de De'Zembro de t882, 61° da. 
Independencia e do Imperio. 

Cum a rubrica de Sua. Magestade o Imperador • 

.André Augtuto de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8793- DE g DE DEZEMBJ\0 DE 1800 

Supprime um do3 logares do Amanuenso da Ins[JOCioria Geral tias Terras e 
ColonLação. 

Hei por bem Supprimir um dos logares de Amanuense da 
Inspectoria Geral das Terrag e Colonisação, fi~ ando asüm re
duzida o P"ssoal ela mesma InspecLoria indicado· no art. 3° do 
Decreto n, 612g de 23 de Fevereiro de 1876. 

André Augusto de Padua FlP-ury, d•> Mnu Conselho, M'nistro 
e Sect•eta,·io de !i:stado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e Í3Çfl. e~ec tta.r. 
Pa.lacio do Rio de Janeiro em 9 de Dezembro de 1882, 6to da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Ma.geiitade o Imperador. 

Andre Augusto de Padua Fleury. 
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DECRETO N. 8794 - DE g DE DEZEMBRO DE 1882 

Pro roga JIOI' 30 diai o prazo 1uarc~do para :1 apJ·esontaçiio d:t planta, orça
monto e e·•ntra\•JJ de fo,·noeimonto do ongol\llo cootJ·al- Araeaty- uo 
munieipio do LcoíJoldina, PI'O\:ir.cia de Mil1á; i_;c,·aes. 

Attendendo ao que Me requereu a directorin. d t Companhia 
engenho central- Aracaty - no município da Leopoldina, 
na Província de Minas Gera e·, Hei por bem Prorogar por 
30 dias o prazo fixado no art. 'i\) do Kegulamento approvado 
pelo Decreto n. 8357 de 24 de Dezembro de 1881, para a 
apresentaç;lo do plano, desenhos, orçamento e contr.ttos de 
fornecimento de canna p:1t·a o mesmo eng-enho cen: ral. 

Andró Augu~to dn Padna Flcury, d:) Meu Conselho, Minisl!·o 
c Secretario de Estado dos N"gocios dt Agricultura, Com
mareio e Obras Publiras, "ssim o tenha entendido e faça 
executa!". Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Dezembro de 1882, 
6to da lndepondencia e do lmpet·io. 

Com a rubrica d•J Sua Magestade o lmpetador. 

A.ndre Augusto de Padua Fleu~·y . 

. DECRETO N. 8795- DE 9 BE DEZEMBRO DE 1882 

.lutorha a lransfcrcnel.t Ua tO:IC!!Sião feita a GustaVI) Mcinkk velo Dcr.reto 
n. 80~~ do H do ~!aio do IRSt para lavrar mina3 de ou•o c outros mincracs 
na coma:-ea LI o Ca.s:ro, Prolincia. tlo Paranú. 

Altendendo ao que Me requereu Gustavo l\leinick, con
cessionario de 50 datas mineraes (68G,70 metro8 quadrados) na 
comarca de Castro, da PI'Ovincia do Paraná, Hei por bem Auto
rizar a transferencia da mesma concessão a Eduardo Klinge
lhoefer, com todos os direitos e obt·igações dc,chrados nas 
clausulas quo baixaram com o Decreto n. 8004 de i4 de Maio 
de 1881. 

André Augusto de Pa.dua Fl~ury, do Meu C:1nselho, Ministro 
e Secretario de Estado do8 Neg-ocio& da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas, assim o tenha enten lido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Jan~iro f1m 9 de J:>ezembro de 1882 
61° da Indepeudencia e do lmperio. ' 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Andre Augusto d• Padua Fleury. 
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DECRETO N. 8796- DE 9 DE DEZE}IBRO DE 1882 

Manda restaurar o pessoal artistieo o dos sorvontos, o hem assim o qunuro 

administ:"atil o <lo Arsenal do Marinha da Provinda tlo Pcrnamhueo. 

De conformiJado com o art. 12 da Lei n. 3141 de 30 de Ontu
bro do corrente anno, Hei por bom que o pessoal admini-trr>.tivo, 
artístico o de serventes Jo Arsenal do Marinha da Provinda do 
Pernambnco <J os ;·esped;~os vencimentos sojam regulados pelas 
tabellas que com este baixam, assign·•das po.• Joit > Florentino 
Meira de Vasconcellos, do M·m Conselho, Senador do lmperio, 
Ministro o Secretario de Estado dos Negocios da Marinha, que 
assim o tenh·a entendido o faça executar. Palacio :lo Rio de 
Janeiro em 9 de Dezembro de 1882, 61o da lndc;:><mdrmcia e 
do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joao Florentino JI eira de Vasconcellos. 



Quadro do pessoa.~ a.dminlstratlvo do Ar,.ena~ de ~:larlnh·~ da Provtnola de Pernambuco, 
de oonfor.DJ.idade ooDl. o Decreto n. S796 de;ota data 

PESSOAL 

Inspeetor ........................................................ , ......... . 

~!~~~~~i~::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
U1n Antanuense . .....•..•................••..............•..•............ , . 
Um dito ................................................................... .. 
Porleim.- ....................................................... , ... , ...... . 
Diroelor de mactiinas ....................................................... . 
Di lo _~o eo.nstrucções navaes ................................................. . 
Patrao·mor ................................................................. . 
Desenha~or ................................................................ . 
Apontador ................................................................ . 
Dous Escreventes pMa as directorias ........................................ .. 
Uru dito do P. trão·mót· .................................................... .. 
D 1U' ditos das ,,fficinas .•... , .......... , ...•.••. ....•.......•..........•..... 
Poneiro do Arsen .1. ........................................................ . 
Ajudante. do Poo·tei'o do Arsenal. ......................................... .. 

OBSI'RVAÇÃO 

VENCIMENTO ANNUAL 

-- --
01\DBNADO I GRATIFIC.I.ÇÃO I TOTAL 

........ ·i; fi<iósôóõ .. 
611.)CIIIO 
Go10BOUO 
6UOB001 

.. .. .... · i:w·i~i,:,o·· 
80(1;.()0() 

1.:2001;000 
I.::WOii•»J!l 

60<WJOO 
800.000 
6()();()()0 

400;;000 

3:000:000 
1.:>'00i1000 

~OII.j()Otl 

3003000 
3•10 000 
30tHJOO 

5J 00,>000 
5;()()(1/11100 

600BI•OO 
400/1000 
40 'IJOO 
600.1000 
301181100 
4011/1000 
3006(1{)(l 
200JtHlO 

3:0001j000 
1.:8008000 
2:HJO/jllll0 

90111JUOO 
9JO .• ()tl() 
9()0.IOUO 

5:000800:1 
5:''0 81100 
1.:80080110 

- i:i0081100 
1:6008000 
l·8001l0UO 

900/1000 
1.:\1110/jdOO 

9il0. 000 
60.Jt)(JOO 

Continuam em vigor as observações da Labella annexa ao Deerelo n. 562'l de 2 de Maio de 1.874, 
Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Dezembro de !88:!.-Joci~ Florentino Meira ae Vas,oncellos. 
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Quadro do pes .. oa1 artistlco o do serviço gera1 do A.rsena1 de ~-Iarlnha da ProTinoia 
de Pernan:tbuco0 de conformidade com o Decreto n. 8796 desta data 

/~ 
o 

-~} 
·:~:; 

;-:J 

'·' 

DIRECTOt:IAS OFFICINAS 

IIMachinas •.•...•....••••••. · •.•. • .. • •· • 
Machinas •.•. • ·• · •• • • • · • · • · · • • ~·errciros o serralheiros •.•. ··• .. • • • • • · • 

Constrneção r: aval. .•...•....• ; 

~ 

~~~lJ~~·ço c:-\, 
~\ 
-r:' 
,,..,.--) 
Cj• 

gora! Ju Arsenal. .. -) 

C a rpi n \oi r os .•.•..••••.•. , . • • , ....... .. 

g~,~~Tait~~~~ ~: ~:: ::::.:::::: ·:::: ~ ~: ~: ~::: 
Apparolllo o velas .............. , ...... .. 

Patrões ......••••..••...•.... , .•.•.••.•. 
ema.dores de ta cla~sc ...••.•.••...... ,. 

Ditos do 2• classe .................... . 
Sorveutes ...•...•..••.••••....•.•.•.•••. 

Somma ........... , ............... . 

.• 
"' E 
" 
2 I 
s I 

"' .. 
"' 

I j::: 
t ... 
I .... 
I. .• ": 

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

.... ""!"'" ............ 
--:-

t' 
I 

6 
I 

CLASSES APRB,nlz•s I I 

##i~ll 

[:1 
<=I 
< 
<=I 

3 
3 

4 
! 
2· 
2 

3 
3 

4 
9 
2 

3 
3 

4 
~ 
2 

21" .. 
........ 

3 
3 

3 
3 

l,i 4 
2' 2 

3 
2 

... :! ... ~1 ..... ~ 

.::r::······· 
16i«i t4i ili41- i~ 

::.:i:::: 
.. .. i·o.· 

6 
4 

26 
22 

:!R 
t3 

·:I 
121 
12 

::5 
< 
E-< 
o 
E-< 

48 

5~ 

l5i 4l -·--
151 1481 148 

~-i :.o- I 
;; ~ J 

Palacio Jo Rio de Janeiro em 9 de Dezembro de 1882.- João Flo•·•ntino llfeira de Vasconcellos. 
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Querlro do11 ''enchnento!l dn pessoal u•·tlstico e do serviç" r.;ernl do A•·senal de Ma••lnhn du 
Provlncla de Pernaaubuco, de conf',,•·•uidnde coua ., Decr•eto n. 8')'DS .desta data"j 

- "-

DIRECTORIAS 

~IACHIXAS CO:'ISTRUCÇIO NAVAL 
SERVIÇO 

GERAL DO ARSENAL 

CLASSES 

DF.o~;~!~:AS S~~~:~:B~~~S C.\nPINTEIROS CARAPINAS 

" o ----o- ---
1

--o--
';l ~~ '5. ~~. 
~ ~ ~ ::l 
~ ~ ~ 

~ I ~ ~ t; g ~ g 
;.., d .... ~ ;.., :-:! - I " o - o ~ o o 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

CALAFA'r~S l APPAREJ.tiO E 

-~--o--~ '~. ,g ., " - " " d e.= - (.J = ·- d ~ 
~ I ~ ~ ·~ 

~ ..., ~ 

Classes 

~lastros ................. ,5>500 25:;oo 5,):;oJ\ 2~500135500 2SOoo\. 3p:o 
Cuntr.tmc;tres..... .• .. . . 4~000 2jUOll ...... ' ............ 1-, .••••••••• 
~1andadül',"S ............................ "1 ...... 3,SOIJO l!J>00 1, ... . 
llporar:os de l-', clas~e ... :J;,,ooo 1~5\J:I 3">0JO !B'>OU ~3310: !.>200" 2,\~0\l 
Ditos tio ~a cla"so ...... 28600 !,)'dO ~-'6l:Jj t,;40J ~;l);JO, IB·lO!I ~/JOIO 
Ditos rlo 3a ela;sc ....... 23300 1,):)10" 28'10~1 !,<200 !,<GIJO íPOO !/j6UO 
Ditos tlc 1• clas;c ....... 2,;0t•O L-ooo: 2;t)tJOI i,súJJ 1~30Ji ,)7uo 1 u;oo 
Dit?s d? ":' elasso ... ,: ... 186!1): -'~'"?i 1~600: ,\90.1 VOOiJ, f·~O Jt)O'JJ 
AploJJJIZ~;,dot> cla,.a ..•..... 1 ló,O,O.l

1 

...... 

1 

18~00 ...... 11..(1,0, ...... 1 

D1tos do • elas!o." ..... 
1
•• .. ·j 6"'00 .. .. • . ;J.,OO ...... 

1 
/J •00 I"." .. i 

2,5000 3B'í00f
1

· 2,\000, 31J~OO ~~ i':í001P"lrõo; ............. .. 
.. . . .. . . . • .. . . . .. . ; ............ Romaolorcs do J.• elasso 
.. .. .. • .. ... .. • .. • ., .... 

1 
...... Dit"'' Jo ~· classe .... , 

l\2'10 ~8301)[ l.j2•l0, t~100 ,\90.1 Ser vento; ........... .. 
1Bito0 ~'IU011,s.tJOOI ts:JOOj ,SiUO 

,S900 1,56U0 8 lllú 
[J7UO IIJ300 ,5i00 
,,5. oo tso~o 

1 

,). ;oo 
18000 • • . . . . I ·1100 
,,;;ue .. .. .. .,; >uo 

-;; 
E 
o .., 

f/l600 
2 000 
l,j:SOO 
1,5300 

o 
'g. 
"' " "' "§ 

" 
[l700 

<:..-. -o 

~ 
~ 
ch 

~ 

~ 
j 
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Observações 

t.·.t Nas officinas em quo não honrcr contramestre sC'rão os mostres 
sub~lit.uiJo~ em seu~ impodim··ntos por um OJlOI'ario do primeira classe, 
proposto pela Direclolia e nomeado pelo lnspcctor, ahon:uulo-sc-lht>, além 
dos seus Yoncimontos. lll('tado tla gratific:Jç:1o datJuollo. 

2.a Os mostrO:', contramcsln's o mantladorcs rtue •loixarom tio enmp.1roccr 
ao scniço pol' uwthus .fo l!lolostia, proY:ula com allP-:-Lado mt·•lico,_(IOr· 
cehm·ão sómouto o rospocfiYo jornal, 1:ão cxtedcndo a lriuta dias uto_t~,_ c 
d'ahi em di auLa. metade de:-.to até tro.:> m'ezes, em que eoss:uá o thrmto 
a fJ.Ualquor abono tiO ,·ouc:imentn. 

3.a Em urgoncia do ol.ll'as, além do vencimento diario, se abo:1ará. á 
mcstrant,:a o opo1·arics que !'O vrcslarom ao serviço oxüaonlinario met:.~.ll~ 
do jornal o tia rospectiYa gratilieação 110s tlomiugos o clia~ saulifie:tclos,_atc 
ás 4 hor.ts da tarde ; 11111 tcrç, dL•sh c daqnolle n:.ss !'rstas (lU no·; ser nos ; 
du~1s vozos o ~cu n!JJdmonto no t.rahalho C!JIIIinuatlo dcsdl' aqnclla hora ali~ 
ao dia s_eguinte. J~~sta dis]Josi!~·Jo compmhcndo os aprcutlizc·~. . 

4.a Us opt!rurios rrnc poreci10I'Cm vcnci~r~cnt(), JHCIJS;JC3 t'lll Ylrlu1lo ele 
c. ·utratQ on :n'i-:;u ela :~ccretaria rio Estado scr-:'icJ reputa los na., r:as~es 
t'Ujos salarios enrrL'SflOJ'danJ :lqnctlc-:, ron:.li1!craJ.do-sc.· na 1 rillldra ns quo 
porcchore111 t•slipcncliu suporior ao fh.1do p;lra th npcranos do:lh ela:-> o_. 

5.a Us operados o a {:f(lnto do sorvh:o gural do Arsnu;d lerào ,Jircrto ao 
ahono do jorual rcspe(:tho l]!laJHln. pnr motivo do fo;imc;JlH, eontn~:1o ou 
al;tiJUos morbi•lo.~, cau.;a<los em arç-ão d··~ ::oniço. fall~l:Cill ::1) lr;•h:1lho lias 
otlicinas, devo11do, para sc•rnolh:tn1o cll'tito, o moclico 1lo .. \rscn;•l passar? 
eompctcnle attestcdo, com dcd..trac;ão LIJ uuwcro d0 Ôl:ts I'Hl <IUC sera 
rea!izavel a ('lll'a. 
J•a!ario do lHo do .laneiro om fi t.lo Dczmnhro •lo {8~2.- .João FlJrent no 
Metra de Yascoucellos. 

DECRETO N. 8797- DE 9 DE DEZEMni\0 DE 1882 

Altera algumas das cl~u,ulas <lo Decreto n. 8711 de f7 do Outuhro do concnlo 

a.nno, q•Jo autorizou a construcção de uma linha do carris tio fcl'ro cntto 

Sauta Crnz o Sopcliba. 

Attendeado ::.o que Me requereram Frederico Antonio 
Steckel e .Jose Ferreira Pires Villcla, H"i por bem Alterar 
algumas c!as clausulas do Decr.,to n. 8711 rle 17 de Outubro do 
corrente anno, que conccdou-lhes privilegio par·a a con;truc<;.ão 
de uma linha de carris do ferro entre Santa Cruz o o porto de 
Sepetib~, de conformid·tdrJ com as que com este baixam, assi
gnadas por André Augusto de Padua Fleury, do Meu Conse
lho, Ministro e Secretario de I~stado dos Negocios dJ. A'~Ticul
tura, Corri;nercio o Obras Publicas, gue assim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 9 d l 
Dezembro de 1882, 61° da Independencia e do Irnperio. 

Com a rubrica Jc Sua Magestade o Imperador. 

Andre Augusto de Padua Flem·y. 
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Clausulas a que se ref'cr•e o Decreto n. 8,.9,. 
desta data 

O ca.lçamFlnt1 exigid0 na condição !)a da clausula 2a das que 
baixara u com o Decreto n. 8711 de 17 de Ou tu 1ro do córrente 
anno, n ,s trechos da linha ferrea. ass~>ntes em estrala~;~ publicas 
de po11C 1 f1·eq uenda e sem calçam·•n to, só será obrigatorio 
quando o Governo julgar necessJ.rio esse melhoramento. 

li 

Fica s<>m effeito a 4a d 'B referidas clausulas, na parte em que 
fixa em tO t réis o preço m 1ximo de ca.la pas•all"em, permane· 
cendo, lJJrém, as mais condições nella estipuladas. 

III 

O Governo exercerá, como juhar conveniente, a fiscalisação 
de yuCJ t1·, ta a clausula 9• do referido d•lcretn, isentando os 
con~ession:1rios d:ts despez,•s com a mesma fiscalisação. 

Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Dezembro de 1882.
An•lre Augusto de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8798- DE 9 DE DEZEMBRO Dl!l 1882 

Approva o regulamento para o •eniço da construcção o trafego da estrada 
do ferro do l'orto Alegre á Uruguayana. 

rhi por bem Approvar o regulam'lnto !l'n·.~ o serviço da 
con~trucç·io e t·afego da e<tratla de ferro de Porto Alegre á. 
Uru!\uay • na, que C(.) fi est.e ba.ixa, 'lS~ignqdo por André Au
gusto d · Padua fle•1r ·, do Meu Conselho, Min ist1·o e Secretario 
de E~tado dos Nr1gocio• da Agric•dlura, Comme:•cio e Obras 
Publicas, <JUe a~s m o lenh" entendido o faç·~ nxecutar. Pala
cio do Rio de JJ<nei•·o em 9 de Oezembro de 1882. 61° da lnde-
p•nd ncia e do lrupe·io. . 

Com a rubrica. de Sun. Magestade o Imperador. 

AndrJ Augustoa de Padu·~ Fl~ury. 
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Re10;ulamento para o serviço da construcçii.o e 
traf'ego da estrada de f'erro de Porto Alegre 
á Uruguayana. a que se ret"ere o Decreto 
n. 8,-98 desta dota 

CAPITULO I 

DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Art. i • Os serviços da estrada de ferro de Porto Alegre 
á Uruguayana e seus ramaes, tanto em construcção como 
em trafego, ficam reunidos sob uma. mesma direcção. 

Art. 2.• Os serviços abrangem as seguintes divisõ9s : 
i.& Administração central ; 
2. a Con 'tl"llcção ; 
3." Trafe~o ; 
4." Locomoção; 
5." ConRervação. 
Art. 3.• Todos os serviços ficam directamente subordi

nados ao Director Engenheiro chefe. 

CAPITULO li 

DO DIRECTOR ENGENHEIRO CHEFE 

Art. 4. Ao Director Engenheiro chefe incumbe : 
§i.·> A direcção de todos o~ serviços. 
§ 2. 0 A organização do~ regulamentos e instrucções. 
§ 3.• A adopçilo de quaesquer me,lidas e providencias relati

vas ao Jesenvolvimento d.t estrada em trafego ou em con-
strucçã · " estudos. · 

!:j 4.• A decisão das reclamações, duvidas, contestações, 
desapropriações e indemnizaçõP.s. 

§ 5. 0 O estabelecimnnto e classificação das estações. 
§ 6.• A i 11 ter: •retação das tarifas. 
§ 7.• Os ajustes, encommen.Jas e contratos para o custeio 

da estrada, inclusive quaesquer contratos para trafego mutuo 
com outras emprezas. 

~ 8. 0 A autorização de despezas. 
§ 9.·• A organização das condiçiíes genes, especificações 

e t•tbellas de preço< p tra as obras, fot'nC~cimentos e quaesquer 
trabalhos. 

§ 10. A nomeação dos empregados da estrada, que pelo 
presente regulamentn não competir ao Ministro. 

§ 1 L Propor ao Ministro os empregados que devam por este 
ser nom ·ados. 

PODBn EXECUTIVO {88~ v. u.- 33 
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§ 12. Demittir. suspender, mult:1.r, e propor a demissão dos 
emp1·cgados, de accôrdo com o estabelecido n 'Ste regulamento. 

Art. 5.• Ao Direclor Engenheiro chef, pass·\m em in
teiro vigor e nos me~mos termos e sentido todas as attribui
ções conferidas ao Engenheiro chefe encarregado da con
strucçào pelos contratos em vigor e pelas lnstrucções de 26 de 
Fcvoreil'O do 1876; mandadas vigorar pela Portaria de 31 de 
Agosto d:; mesmo anno, om·mada do Ministerio da Agricul
tura, Commercio e Obras Publicas. 

CAPITULO Ill 

DA PRIMEIRA DIYISÃO 

Art. 6. 0 A 1" divisão compreh~nde: 
§ 1.• O e::~pediente geral. 
§ 2.• A contabilidade geral. 
§ 3. 0 A caixa e sua escriptur~.ção. 
§ 4. 0 O estu lo das tarifas. 
§ 5.u O archivo ('entral. 
~ 6.• O almo::~arifado. 
Art. 7.0 O pessoal da fa divisão compõe-s' de: 
1 secretario. 
1 contndor. 
1 guarda-livros. 
1 th ~SOUI"eÍI"O. 
1 fiel do thesoureiro. 
2 e'cripturarios. 
1 almoxarife. 
1 despachante. 
2 amanuenses. 
1 porteiro. 
i continuo. 
Art. 8. 0 Ao secretario incumbe: 
§ 1." O expediente geral. 
§ 2. 0 O lançamento dos contratos e ajustes. 
§ 3.o O arrolamento dos cmpre,g-ados. 
§ 4.0 O registro das nomeações, licenças e esonerações. 
§ 5.o O inventario dos proprios da estrada. 
§ 6. 0 A organização das estatísticas geraes. 
§ 7. 0 A organização dos quadros do pessoal. 
§ 8. 0 A or~anização das folhas de pagamento .ia 1a. divisão. 
Art. 9.• O secretario serit auxiliado pelos escripturarios e 

amanuenses. 
Art. 10. Ao contador incumbe: 
§ f. o A contabilidade geral da receita e despeza. 
§ 2. 0 Os balanços, discriminação, conferencia e coordenação 

dos respectivos documentos. 
§ 3. 0 O exame arithmetico de todas as contas, folhas do pa

gamento e certificados. 
Estes serviços serão regulados por instt·ucções especiaes 

approvadas pelo Ministro. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 515 

Art. H. Ao guarda-livros incumbe: 
§ 1. o A escripturaçiio da receit t o despeza tanto ordinarias 

como extraordinar·ias e eventuaes. 
§ 2.o Auxiliar o contador em suas funcções e com elle as

signar as conferencias de contas, folhas d'J pagamento e certi
ficados. 

Art. 12. A caixa fica sob a guarda e responsabilidade do 
thesoureiro, a quem incumbo : 

§ f.o Receber c escripturar ditriament'J no livro caixa a 
rcccit t or.Iinaria, extraordi na ria c eventual da estrada. 

§ 2. o Receber na Thesouraria de l<'azenrla da Pr·ovincia do 
Rio Grand1) do Sul, a vist t da requisição do Director Engenh•Jiro 
chefe, do lnspectot• da mesma Thesouraria, a importancia das 
prestaçõ:Js necessarias aos diversos serviços. 

§ 3. 0 Entr.,gar na mesma Thesouraria a renrla da f'strada, o 
saldo das quantias recebidas e a ituportancia dos direitos, im
postos o mult.ts dos empregados. 

§ 4. o Effcctuar por· si, ou por seu fi ·l devidamente autori
zado, todos os pagamentos <la e-;trada, excepto os que po:.
contratos , tivet'cJm tk ser realizados em outra repartição pu
blica. 

Art. 1:3. O thosour11iro sera auxiliado por seu fiel, a 1 qual 
principalmente incumbe os pagamentos a fazerem-se ao longo 
da estrada em construcção. 

Art. 14. O pa.!l'amrmto do pes~oal Herá feito mensalmente 
nos Jogares do t1·abalho ou suas proximida•le~. 

Art. 15. Os fornecimentos, contas e quaes pwr outJ•as des
pezas serilo pagol na administração central, ou em qualquer 
outro ponto, si o Director Engenheiro chefe assim julgar ne
cessario. 

Art. 16. Nonhurn pagamento se far:í. sem que o respectivo 
documonto tenha si•lo conferido pela contadoria e nell' tenha 
o Director Engenheiro chefe lançado o ]Ja!JHe-se, ou dado ordem 
escripta. 

Art. 17. O Dirertor Eng-enheiro chef,J verific~r:i ou f:~ra 
verificar pOI' uma commissãn composta do chefe do trafego e do 
da locomoção, uma yez por m,•z, pelo menos, o em dias in
certos. a caixa e a es.:r·iptu ·ação geral. 

Art. 18. A escripturaç:i:o da receita o despeza far-se-ha por 
exercicios, sendo organiz tda de accórdo com as instrucções do 
Ministel'io da F,tz·•nda. 

As contas ou folhas dll pagamento que não forem satisfeitas 
até ao encerramento de cad·t exercicio. não o serão por conta 
do seguinte, devendo set· enviadas á The.;ouraria de Fazé'nda 
para o comp~t~nte processo de liquidação. 

Art. 19. O Director Engenheiro chefe enviara a Thes'luraria 
de Fazenda, até o dia 30 de cada mez, a synopse da despeza 
por conb dos creditos especiaes, tudo relativo ao mez anterior. 

Art. 20. O almoxarife tem a seu car·go a arrecadação, gunda, 
conservação e fwnecimento dos matet·ia'ls e objectos do con
sumo, nocess'lrios aos diversos s >t·viç •S da estra·ia. 

Art. 21. Os ol~jectos e matet·iaes necessarios aos serviços 
serão fornecidos ás divisões em visb. dos pedidos das mos-
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mas, rubricados paio Director Engenheiro chefe e mediante 
recibo dos empregados das mesmas divisões, devidamente au
torizados. 

Art. 22. O fornecimento ou compra de objectos necessarios 
ao almoxa.rife sómente se effectuará por ordem do Director 
Engenheiro chefe e em concurrencia publica; sómente por 
excepção, e quando se tratar ele acquisições de pequeno valor, 
permittir-se-ha outra fórma de fornecimentos. 

Art. 23. O almoxarife será auxiliado por um amanurnse ou 
mais, conforme as exigencias do serviço. 

Art. 24. Para a compra de objectos, que em pequena quan
tidade forem necessarios, receberá o almoxarife mensalmente 
até á quantia de 500$, em virtude de ordem do Director Enge
nheiro chefe, passando recibo e devendo prestar contas nos 
primeiros 10 dias do mez seguinte. 

Art. 25. O almoxarife apresentará mensalmente ao Director 
Engenheiro chefe uma relação da qualidade dos fornecimrmtos 
feitos ás divisões e em cada trimestt·e uma nota do material 
e objectos em ser e seu valor. 

Art. 26. O almoxarife é responsavel pela qualidade e quan
tidade dos objectos e materiaes existentes nos depositos, até que 
tenham sahida. 

Art. Z7. Todas as requisições que o almoxarife recebet· sel"ão 
colleccionadas nos livros competentes e escripturadas, tanto 
as entradas como as sabidas dos objectos e materiaes. 

Art. 28. O Director Engenheiro chefe examinará somestl"al
mente por si, ou por empregados que designar, a escriptu
ração do almoxarifado, dando balanço ao material existente• 
providenciando acerca do que fôl" considerado impl"estavel e 
encerrando definitivamente as contas do almoxarifado, até á 
data em que se ultimar aquelle balanço. 

CAPITULO IV 

DA SEGUNDA DIVIRÃO 

Art. 29. A 2a divisão comprehende : 
§ 1.• A organização das explorações o estudos para o traçado 

da estrada e seus ramaes. 
§ 2.• A organização dos projectos, orçamentos e instrucções 

para a execução das obras. a 
§ 3.• A fiscalisação de todos cs trabalhos e serviços rela· 

tivos á construcção e estudos. 
§ 4.• As medições e avaliações para pagamento das obras 

executadas. 
§ 5.• A organização dos certificados para pagamento das 

obras e serviços executados r ela ti vos á construcção. 
§ 6.• A organização das folhas de pagamento e do pessoal da 

2a divisão. 
§ 7.o A escripturação technica das despezas de construcção 

e do custo das obras. 
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§ 8.0 O apuramento das quantidades de ouras e serviços feitos 
na construcção. 

Art. 30. O pessoal da 2"" divisão compõe-se de : 
f 1o Engenheiro. 
4 chefes de secção. 
5 ajudantes de 1"" classe. 
5 ajudantes de 2"" classe. 
8 conductores de 1"" classe. 
10 conJuctores de 2"" classe. 
12 auxiliares, sendo quatro de fa, quatro de 2a e quatro de 

3a classe. 
2 escripturario~. 
2 desenhistas de 1"" classe. 
2 desenhistas de 2"" classe. 
1 continuo. 
Art. 31. Ao fn Engenheiro incumbe a direcção immediata 

do escriptorio technico da construcçãél. 
A cargo do referido escriptorio ficam : 
§ 1. 0 O delineamento do projecto definitivo da estrada e seus 

ramaes, á vista d:~s plantas c mais documentos do estudo do 
terreno. 

§ 2. 0 A org-anização e desenho dos projcctos de obras. 
§ 3. 0 Os calculos de cubação e avaliação das obras feitas e 

projoctadas. 
§ 4. o A organização dos certificados provisorios e contas 

finaes para pagamento das obras. 
§ 5. o A organização dos elementos para a parte dos rela

torios do Director Engenheiro chefe, referentes á construcção· 
e estudos. 

§ 6. 0 A escripturação technica da 2"" divisão. 
§ 7 .o A organização das foihD.s do pagamento do pessoal da 

2"" divisão. 
Art. 32. Aos chefes de secção incumbe : 
§f. o Fiscalisar a execução das obras e mais serviços da sua 

secção .. 
§ 2. 0 Dar aos empreiteiros, de accôrdo com as instrucções 

do Director Engenheiro chefe, as ordens de serviço que forem 
precisas para a boa execução e melhor marcha dos trabalhos, 
confiados à sua fiscalisação. 

§ 3. o Fazer as medições provisorias e finaes das obras e mais 
serviços da secção. 

Art. 33. Os chefes de secção apresentarão ao Director En
genheiro c~e, até o dia 10 de cada mez, um relatorio resumido 
do.; trabalhos da secção durante o mez anterior, e ate o dia 31 
de .Janeiro de cada anno um relatorio circumstanciado do anno 
anterior. 

Art. 34. Para execução das obras e fornecimento em grande 
escala de materiaes destinados á construcção, preferir-se-ha. 
o systema de empreitadas ou concurrencia. 

Art. 35. Ao Ministro compete excl ·~e-~ 
sobre o! contratos que se tiverem d e \l~~ !t~I{),-~PrJ:f · '· ··, 
execuçao de obras, como para. forn ~\1\i. lfJ!:~-" •., 

~ :) 
Os /. 

'):!)ttT~ll // 
-....... ... L,,., ·'. _.. •• / 
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CAPITULO V 

DA TBl'lCEIRA DIVISÃO 

Art. 36. A 3"' divi,ão comprehende o trafego e o movimento 
dos trens, o serviço telegraphico d.ts estações e suas depen
denci 1s, e tudo o que concerne á arrecadação da receita do 
trafego da estrada e seus ramaes. 

Art. 37, O pessoal da 3a. divisão comprehende : 
1 chefe do trafego. 
Escripturarios. 
Amanuenses. 
'Cm f o tele;raphista. 
Telegraphi~tas de ta, za. e 3a. classe. 
Agentes de estação. 
Fieis d.J estação. 
c,nferentes. 
Conductorcs de trem de ta, 2a c 3"' cbsse. 
1 continuo. 
Art. :!8. Ao chefe do trafego compet'l : 
§ 1. 0 Executar as ord •ns do Director Engenheiro chefe, 

relativas á organização do horario dos tl'ens, e formação, com
posição, marcha e emp1·ego util d·~stes. 

§ 2. ° Fiscalisar a fiel ex ·cução :los regulamentos e instruc
ções que o Lirector Engenheiro chefe expedir para si;naes, 
movimento, policia n seg11rança <los trens e estações, sobre 
attribuiçõ•1s dos emprega•ios do trafego, ou quaes 1uer outros 
regulamentos, instrucções e o1·dens de serviço para o trafego. 

§ 3. o Estabelecer o ser >'iço e a escripturação das estações e 
das respectivas dependencias. 

§ 4. 0 Velar na fiel applicação das tarifas, e organizar o 
serviço est:ltistico de passag•Jiros e mercadorias. 

§ 5. o Examinar ou fazer examinar, ao m~nos trimestralmente 
e em dias indeterminao:los, -a e.iCdf!turação, serviço, objectos 
de usl) e dependenci:ls de cala uma das estações. 

§ 6.° Fazer esnripturar a re ·eita e despeza da divisão do 
trafego, á vista dos documentos remettidos pelas estações, 01 
quaes serão <levi l mente classificados e 1·ecolhidos á contadoria 
geral com demonstração minucio•a da receita e despeza. 

§ 7. 0 Receber, processar e apr,'sentar ao Director Engenheiro 
chefe as reclamações relativaq ao transporte de uassageiros e 
mercadorias. • 

§ 8.° Fazer organiz~r as folhas de p1gamento do pessoal 
da 3• divisão. 

A~t. 39. O cheffl do trafego remetterá diari:\mente ao the
soureiro e ao contador uma nota, para servir de cont1·a-prova 
da receita da estrtda, arrecadada no dia anterior nas estações, 
mencionando as differenças encontradas nas res,Jecti v as fo
lhas. 

Até o dia iO de cada mez apresentará ao Director Enge
nheiro chefe os quadros demonstrativos da receita, despeza e 
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movimento, com indicação das occurrencias havidas e das me
didas cuja adopção julgar ne~:e,saria em bem do serviço da 
estrada, e até o dia 31 de Janeiro de cada anno um rebtorio 
circumstanciado do anno anterior e os OI'Ç>~.mentos d:~. despeza. 
provavel com o trafego, em cada um dos seme.;tres dJ anno 
financeil·o seguinte. 

Art. 40. A verificação dos documentos de receita, inclusive 
bilhetes de passageiros e .lados estalisticos, far se-ha diaria
mente no escriptorio do trafego e serão remettidos mensal
mente ao contador. 

Art. 41. O producto da receita das estações sera diaria
mente remcttido polos respectivos agentes ao agente de Ta
quary. 

Estas remessas serão feitas em envolucros amarrados, lacra· 
dos e sellados com o sello de cada "stação, trazendo a indica
ção da quantia remettida em caracteres bem visíveis, e serão 
entregues aos conductores de trem, que delles passarã@ recibo 
em livro es ecial, qu·~ p •ra esse fim haver:i em cada est lÇão. 

O ag<~nte de Taquary passwá nos conductores recibo dos en
volucros e os remetterá ao Thesouro, por quem serão abertos e 
verificados. 

Art. 42. O serviço das estaçõ~s comprehende : 
§ i .• Formação e expedição de trens. 
§ 2. 0 Policia e transporte de passageiros. 
§ 3. 0 Rec 1bimento, guarda e entreg<l de bagagens, encom-

mendas c merradorias. 
§ 4. 0 RPcebimento e expedição d•J telegr.lmmas. 
§ 5. 0 Poli c i l das estações e sua~ dependoncias. 
Art. 43. Os agentes das e<t·•ções são subordin<ldos directa

mente ao chef.; do tr>~.Í'Jgo, mas prest ll'ão a todos os ernpr·ega
dos da estrada os auxilios de que dispozerem e qote por "111, fo
rem reclamados, em bem do s :rviço d.t estra<la, q•tando d'ahi 
não resultar prejuízo pa1•a o serviço Psp•.Jcial da estação. 

Art. 44. Aos conduct01·es de trem compete a. policia e con
ducção dos trens em marcha. 

CAPITULO VI 

DA QUARTA DIVISÃO 

Art. 45. A locomoção abrange tndo quanto concerne ao 
estudo, cnnstru<'ção, uso e r~'Jilaração do mate1·ial rodante. 

Art. 46. O pessoal da 4" divisão compõe-se do: 

i chefe de locomoção. 
1 esc ri pturario. 
i amanuense. 
i armazenista. 
D<'senhi•tas de i" e 2,.· classe. 
Machinistas. 
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Foguistas. 
Mestre·s, co11tramestres, etc. 
i continuo. 
Art. 47. Ao chefe da locomoção incumbf\ : 
§ 1. o Fazer manter em bom estado as locomotivas, tenders, 

carros, vagões, tanques, alimentações e quaesquer accnssorios 
do serviço, confiados á sua g-uarda. 

§ 2.o Administrar as officinas de construcção e reparação e 
suas dependencias, os depositos de combustivel e sobresalen
tes do material. 

§ 3.o Organizar e distribuir o p0Ssoal da locomoção. 
§ 4.o Estudar e promover, depois deappt·ovadas pelo Director 

Engenheiro chefe, as modificações que forem convenientes ao 
trem rodante. 

§ 5.o Estudar e fazer executar as reparações do trem rodante. 
§ 6.0 Preparar os planos geraes e Je eucução ·para as en

commendas de trem rodante e accessorios, quer sejam executa
dos nas officinas da estrada, quer em outras officinas, e bem 
assim as condições geraes e especificações que dev.·m aciJm
panhar os mesmos planos. 

§ 7.o Assistir, por si ou por seus auxiliares, á rec~pçiio de 
material encommendado, ordenando todas as experiencias 
necessarias. 

§ 8.° Fazer executm· as encommendas das outr:ls divisões, 
mediante requisição dos respectivos chefes, rubricadas pelo 
Director Engenheiro chefe. 

§ 9.o Organizar e fiscalisar a contabilidade e estatística da 
locomoção, officinas e depositas ; fazer organizar e assignar 
as folhas d~ pagamento da 4a divisão. 

Art. 48. Sem prejuízo do serviço da ostrada poderão as offi
cin~.s eJ>:ecutar quaesquer tl'abalhos particulares, sempre que 
esses trabalhos forem autorizados pelo Director Engenheiro 
chefe. 

Para execução destes trabalhos preced3rá ajuste entre as 
partes e o seu producto sora recolhiJo como renda eventual 
da estrada. 

Art. 49. A contabilidade da locomoção abrànge a do material 
rodante " seus accessorios, a das officinns e suas depet!encias 
e dos depositas de supprimentos. 

Será organizado por fórma que se conheça para as locomo
tivas, carros e vagões os reparos que tiverem experim~ntado. 
seu consumo, despeza kilometetrica e o percurso feito desde a 
sua acquisição até que s~jam considerados inutilisados: parà 
as officinas, o trabalho util das machinas, apparelhos e os 
reparos; para os depositos, :~s quantidade.~ entradas, sahidas 
a em ser. 

Art. 50. Conservar-se-ha com todo o cuidado um inventaria 
descriptivo de todo o matel'ial rodante e fixo em serviço o 
em deposito, material das officinas, combustível, etc., a cargo 
da 4"' divisão. Este invent~rio será revisto e conferido trimeste
t~almente pelo chefe da locomoção ou empregado por elle de
signado. 
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Art. 51. O chefe da locomoção apresentará ao Director Enge
nheiro chefe, ate o dia iO de cada mez, um relatorio succinto 
do estado do material rodante e das officinas e das principaes 
occurrencias havidas no serviço a seu cargo durante o mez 
anterior; este relatorio será acompanhado dos quadros esta
tísticos do percurso, consumo, natureza dos reparos do trem 
rodante, construcções novas especificadas pelo numero e classe 
de cada. locomotiva ou vehiculo, ou obra nova. Ate o dia 31 
de Janeiro de cada anno apresentará ao mesmo Director Enge
nheiro chefe um relatorio circumstanciado acompanhado dos 
quadros estatísticos aci!I\a indicados, tudo relativo ao anno an
terior e o orçamento da despeza provavel para o anno finan
ceiro seguinte. 

CAPITULO VII 

DA QUINTA DIVISÃO 

Art. 52. A 5a diviSão comprehende todos os trabalhos de 
conservação, reparação e construcção da linha em trafego, seus 
edificios e dependencias, assim como as construcçõos novas nas 
partes da estrada em trafego e a conservação da linha tele
graphica. 

Art. 53. O pessoal da 5a divisão compõe-se de: 
1 Engenheiro residente. 
1 conductor para. cada trecho de 50 a 60 kilometros. 
1 mestre de linha para cada trecho de ~5 a 30 kilometros. 
2 amanuenses. 
Art. 54. Ao Engenheiro residente incumbe: 
§ f.o Manter a linha nas melhores condições, de mor lo que 

a circulação dos trens se effectue com a maior regularidade, 
segurança e economia. 

Para esse fim o Engenheiro residente terá a seu cargo a 
conservação, reparo e reconst•·ucção das obras de terra e de 
arte, edificios, encanamentos, obras accessorias de consolida
ção e segurança e a conservação da linha telegraphica. 

§ 2. 0 Organizar o serviço Ele policia da linha, fazendo manter 
os regulamentos em vigor e as instrucçõcs do Direclor Enge
nheiro chefe. 

§ 3. 0 F'azer e'lcriptttrar as despezas da divisão por natureza 
de obra, discriminando o que fór propriamente conservação, 
repa1 "ção ou reconstrucção do que fór obra nova. 

§ 4. 0 Inventariar todo o material e uten,iJios da 5a divisão. 
§ 5.° Fa1.er organizar e assignar as folhas do pagamento 

do pessoal da sua divisão. 
Art. 55. As obras de conservação e reparos ordinarios serão 

feitas por administração. 
As constrncções novas, reconstrucçi)es ou reparos importan

tes serão feitos em geral por empreitada, 



522 '.CTCS DO l'üDE!t EXECUT!\'ü 

Em casos ex~epcion:tes e urgentes sot·ão taes obra~ executa
das por arlministração. 

Art. 56. O gngenheiro residente apresentará ao Director 
Engenheiro chefe, até o di.~ 10 de cada mez, um relatorio sue
cinto das principaes occurroncias h:tvidas no serviço a seu 
cargo durante o mar. antOt·ior, faz•mdo expressa menção do 
est tdo da linha, edificios e suas dllpenrlencias, linha telegra
phica, custo e quantidade •lo J>laterial consnmido, discrimi
naç:io dos pontos em quo fór empregado, e da despeza kilome
tric:t da conservação. 

Ate o d'a 31 de .Janeiro do ca•h <tnno apresentai':' :1.0 mesmo 
Dit·ectot• Engonh•liro chefrl urn rlllatorio circllmstanciado dos 
trabalhos do ;>nno 'antece.lentA, de<peza da eonservação e o 
orçamento rn·ovavel para o anno financeiro seguinte. 

CAPITULO VIII 

DO I'F;SSOAL E ll.\S !.ICEJ>;I).\S 

Art. 57. Competem aos empreq-ados da estrada de ferro de 
Pol'lo ;\logro á Uruguayana 03 vencimentos marcados na 
tabella annex<~. a este regulamento <1 :>s vantagens nelle men
cionacl•s. 

Art 58. Em•Jnanto o contl'll.l"io não fór resolvido pelo Poder 
Legislal.i\'o, to<los os emprogadcs d:L ustmda serão considerados 
<'lll c·onJmiH;iio tclllporal'ia. 

Art. 5\J. Serão nomeadoR : 
Po1· decl'eto, o Dil' ·ctor Enc;enheiro chef<). 
Por portada do Ministro e sob propusb do llirector Engenheiro 

chefe: 
O 1° Engenheiro; 
O chefe do trafego ; 
O clwfe d.o. locomoção; 
Os chefes d<J secção ; 
O Engenheiro residente; 
Os aj11d mtes de i" classe ; 
O thesour ·iro; 
O contadot•; 
O guar la-livros; 
O -.eo:retario. 
Se1·il•J nomeado~ pelo Director Enzenheiro chMe todos os 

dem,.i-; empreg-ados da e>tnda. P<>ra nom~açãJ do fir;l do lhe
soureir0 p~o~ede~a propostà deot<3. 

Art. fj 1. Ca•l<l. urn d JS chdll. d'J S'JJ'Viço po lerá 'J.rlmittir os 
feitores, ch·•f•Js de turma '• cantoneiros, guard<os, serventes, 
opem•·i.,s. guarda-freio; e jornaleiros do serviço a s~u c·Lrgo, 
sujf'itando, porém, seus :tetos à "pprovação do Dil'ector Enge
nheiro chefe. 

Art. 61. Tcdo o trab<~.lho do pessoal s•1balterno fóra das 
horas de serviço ordinario será retribuido com accrescimo de 
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salario, que poderá attingir, conform~ a duração e intensidade 
do mesmo serviço, até ao duplo do mesmo salario. 

Art. 132. Nos casos de affiuencia de serviço, para o qual seja 
ins,tfliciente o pessoal das tabellas annexas, poderá o Director 
Engenheiro chefe !ld,nittir extraordinariamflnte alguns auxilia
res mais, sujeitando seu act"o á approvação do Minist1·o. 

Esses empregados extraordinarios serão dispensados logo 
que cesse a affiuencia do serviço. 

Art. 63. Si o augmento do serviço tiver, pelo desenvolvimento 
,[a estradn, caracter permanente, o Dirflctor Engenhoiro chefe 
proporá ao Ministro o indispensavel augmonto 1:os quadros 
fixo o. 

Al't. ü4. Só serão concedirlas gTatificaçõcs nxt;·aordinarias 
como pRemio ou recompensa de provado zelo, actos de coragem 
o previsão nos casos de accidontes, ou quand' est"s estivernm 
imminentes, procfldirnento irreprehensivcl ou melhoramentos 
propostos e adoptados no serviço de 'JU'\ estiver incumbido o 
emprogado. 

Taes gratificações só poderão set• autorizadas pelo Ministro, 
sob proposta do Dir<'cto1• Engenheiro chef~. 

A1·t. 65. O thesoureiro, o fiel do thesourciro e o almoxarife 
prestarão fiança na The<ouraria de Faze11da de Porto AlrJgre : 
o primeiro d J 10:000$, o segundo d•J 5:000~ e o tercei1 o de 
2:500$000. . . 

A fiança ~ó porlerá s0r lev1ntad~ depois que o rmpregado 
tivet• deixado o serviço e se lhe houv•!r passado' carta de rpü
taç:1o. 

At·t. Gfi. O Director Engenheiro <·h • f c scr:í snhsti tu i<lo 
em suas faltas e impedimentos pelo fo Eng•JIIhfJiro, fJhefe 
do trafago, chefe da locomoção, chefe de se~c:<o nniÍ' anti~o e 
Engenheit·o residente, na ordem em que se acham designados. 

Si o imp0dimento se pr·•lon:;ar po1· mais do :n d1as, o l\fi
ni,tro nomeará quem substitua interinamenl!J o l>ircetur Enge
nheiro chefe. 

Art. 67. No impedimento ou falta dos demais ornpre:r·dos, 
o Direcbr Engenheiro chefe designará quem substitua o em
pregado impeclido ou em f><ll:t; si, porém. est'l impndiment.o ou 
falta não exceder de oito dias, a substituição se farã, ex officio, 
com accumnla.;-:io de empregos, do modo l'eguinte : 

§ 1.• O i" Engenheiro, pelo chefn de secção mais antigo .. 
§ 2. 0 O chef, do trafego, pelo chefe de locomoção c vice

ver~a. 

§ 3.• O chefe J.e se('ção, pelo ajud1nte mais graduado, ou, 
em igualdade de graduação, pelo m1is antigo. 

§ 4. 0 O En q-enheiro residente, pelo conductor mais graduado. 
§ 5." O secretario, por um escripturario designa•lo pelo Di

rector Engenheiro chefH. 
§ 6. 0 O thes·•urciro, pelo seu fiel. 
§ 7. 0 O contador, pelo guarda-livros, à •sig·nando, porém, 

logo o Dlrector Engenhr•iro chef, pes <oa que com o mesmo 
guaJ•da-Iivros assigne as conferencias. 

Art. 68. O sub,titut.o do Director En ":!"enheiro chefe não po
derá accumular funcções, mesmo nas mais curtas substituições. 
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Art. 6\J. Nas substituições e.r officio com a~:cumulação de 
funcções, o empregado que sub;;tituir outro percebDrá unica
mente os vencime!iltos e vantagens do seu proprio cargo. 

Nas substituições por nomeação e sem accumulação o em
pregado que substituir outrrJ perceberú, além dos seus venci
mentos n vantagens, a parto dos vencimentos que ;;e dt,scontar 
ao substituitlo, comtanto que em caso algum essa parte, reunida 
aqudles vencimentos, exceda ao venciment > marc:tdo na tabella 
annexa para o cargo que ello fúe desempenhar. 

Art. 70. O provimento dos logarns que vagarem sera feito, 
tanto quanto possível, por accesso, attendendo-se de profot·en
cia ú aptidão, zelo e assiduidade. 

Poderão set· nomeados independentemente de aceesso OH em
pregados cuja nomeação corHpete ao Ministro. 

Art. 71. As licenças aos empregados serão concedi.Ia~ até o 
ma:s:imo de 30 dias em cada anno pelo lJirector Eng·enhciro 
chefe, o as de maior prazo pelo .1\linistro, precedewlo. sempre 
que fúr possível, audiencia do Director Engenheiro chefe. 

Art. 7Z. As licenças sorão concedid,ls de conformid'lde com 
as sr1guintes regras : 

§ 1. o Provada a moles tia, pode rã ser a licença ató tres 
mezes, sómente com oedonado pot· inteiro ou dous tm·ços dos 
vencimentos; de tres a seis mez<JS sómente com metade dos 
venciarentos; de seis a nove mezes sem vencimentos. 

§ 2. 0 Os prazos marc<•dos no § fo são maximos olentro do 
anno, quer se trate de uma licr~nça, qner de mais de uma <[Ue 
o empregado pedir ou obtiver, <I ·vendo, portanto, os prazos 
destas ser sommados. 

§ 3.o Findo o prazo maximo para as licenças, o empr'gado 
não pod<Jra obt<Jr nova licença sem voltar ao exercicio do 
cargo n nelle permanecer por tempo pdo menos igw1l ao da 
ultima lic,nça gozada. 

§ 4. o As licenças com vrmcimentos só poderão ser conee
didas ao 0mpregado •1ue pelo menos ti VI) I' sei~ mezes de 
serviço na estrada. 

Art. 73. O empt·egado sú poderá entrar no gozo de licença 
dentro do prazo e satisfeitas as formalidades prescriptas pelas 
leis e avisos do .Ministerio da Agricultura. 

Art. 7,1. O empregado licenci:~do •!eve apresentar· ao secre
tario a Hna portaria de licença já com o cu,1pra-se do 
Director Engenheiro chefe o do seu chefe immediato, afim de 
ser ella registrada 2 B8 t1zerem os devidos assentamentos. Sem 
o cumprimento desta formalidade nenh•1m vBncimento scra 
pago ao empregado licenciado. 

Art. 75. O empregado perderá a gratificação semnre que 
faltar ao serviço e tarnbem o ordenado, quando as faltas não 
forem justificadas. 

Ao Director· Engenheiro chefe compete o julgamento sobre 
a justificação das fallas. 

Art. 76. No caso de faltas interpoladas;s0rá o desconto cor
respondente aos dias em que ellas se derem; no caso de faltas 
seguidas, serão tambem descontados os domingos, dias santifi
cados e feriados, comprehendidos no seu período. 
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Art. 77. O empregado ~ue, sem causa justificada, faltar ao 
serviço por mais de 15 d1as, será considerado demittido. 

At·t. 78. As faltas commettidas pelos empregados, além 
das pon~s estatuídas pela legislaçã l vigente, serão punidas 
segundo a sua gravidade ou reincidencin. com advortencia 
simples, reprehensão em ordem ae llerviço, multa correspon
dente até um mez de vencimentos e gratificações, suspensão 
até dous mezes, demisgão simpl•ls, demissão a bem do serviço 
publico. 

Art. 79. O Dit·e~tor Engenheiro chefe poderá impor qualquer 
das p •nas designadas no artigo precedente ao pessoal de su:.t 
nonwação ou dos chefe.s de s~rviço ; e as penas de advcr
tencia, reprehensão, multa até um mez e suspenw1o até 30 dias 
aos de nomeação do Ministro. 

CAPITULO IX 

DAS ENCO~DIEND.\S DE MATERUL E COMRUSTIVEL 

Art. 80. O material metallico fixo ou o material rodante, 
quando não fór construido nas officinas da estrada, s~rã en
eommendado pelo Ministro, á vista da rn'1uisição do Director 
Engenheiro ch~fe. 

Art. 81. A re tuisição deve ser acompanhada de desenhos 
ou indicações minur.iosas, especificações pam o fabric•l, de
signação das fabricas, nota do custo provavel n das épocas do 
fornecimento. 

Art. 8~. A acquisição de combustível será realiz1da. pelo 
Director Engenheiro chefe, que, com a precisa antecip>lção, 
solicitara do Ministro a ordem de pag·amento, quando este 
ho•1ver de Ker feito no nstrangeit·o ou outr.~ praça r1ue não a de 
Porto Alegre. 

CAPITULO X 

DISPOSIÇÕES GER.\ES 

Art. 83. O Director Engenheit·o chef 3 expedirá, logo depois 
da promulg:tção deste regulam •nto, as in~trucçõ~s ou re~·imen
tos internos indi"p ·nsaveis a boa marcha de cada um dos 
serviços. 

Os regimentos internos snrão impressos, colleccionados o re
m·•ttidos à S •cretaria d l Estado do 1\linisterio da Agricultm·a. 

;\ rt. 84. As guias, conhecim •ntos e outros documentos 
jnstific 1t1 vos dct rnceita e de,peza da estrada serão queimados 
doas annos derois, desde que estejam cscripturadas nos 
livros competente" e encerradas pelo Director Engenheiro 
chefe as respectivas contas. 
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Os livros, contas e t•ecibos serão conservados pelo tempo 
fixado em lei para a gu,trda de taes documentos. 

Art. 85. As tarifas, regulamentos e •1uaesquer instrucções 
que ap:·oveitem ao publico, só terão execução depois de publi
cados com antecedencia do oito dias, pelo menos. 

Art. 86. Ex<wptuam-se no artigo precedente os casos de in
terpretação de tarifas ou de decisoio nos casos omissos ; nesses 
casos o que fór decidido polo Director Engenheiro chefe terá 
immediilta execução. 

Art. 87. Todos os agentes e empregallos da estrada ao ser
viço das estações, dos trena e da via p lrmanente usarão de 
uniforme escolhiJo pelo Director En<;enheiro ch~fe. 

At·t. 88. As estatísticas resumi(hs da estt•ada serão publi· 
cadas semestralmente no Diario 0/ficial. 

Art. 89. Os agentes das est>tções e todos os mais empre
gados que arrecadarem dinheiroi ou tiverem mercadorias e 
valores sob sua guarda, prestarão na th~souraria da estrada 
fiança que será fi:xada pelo Director Engenheiro chefe, á vista 
da importancia do eoop~ego e correspond ·nte responsabili
dade. Esta iooportancia seni recolhida na Thesoumria de Fa
zenda, á vista da guia do DireP-tor Engenheiro chefe, e d'alli 
será levnntada tambem a vista de guia do mesmo Director, em 
que se dechre achar-s() o empregado quite com o E"t tde~. 

Art. 90. Só o Ministro e o Uirector Engenheiro chefe, ou 
quem su:.s vezes fizee, poderão conceder passes gratuitos nos 
trens da estrada em trafrlgo pat•a objecto estranho ao S<m ser
viço. 

Nas estatísticas e relatorio< far-se-ha mênção desses passes. 
Art. 91. Os empregac!os em s·'rviço da estrada e os em

preiteiros, na fórma de seus contr·atos, terão passe livre. 
Esses passes serão concedidos pelo Dit·ector Engenheiro chefe, 
ou pelos chefes de divisão aos emprPgados sob suas ordens. 

Art. 92. As requisiçõ<3S pat·a passagens em se·viço publico 
serão satisfe-itas sempre que forr•m passadas pela autoridade 
competente e a importancia levada ,.m conta do Ministerio res
pectivo ou d\1. província, devendo figurar como rende~. da es
trada. 

Art. 93. Aos empregados encarregados de pagamentos se 
abonará uma quantia p ;ra quebras, que será fixada pelo Mi
nistro. 

Art. 94. Até ao ultimo dia d<l cada mez, o Director Enge
nheit·o chefe remetteri ao Ministro um rJlatorio succinto doA 
factos e occurrencias mais notaveis e do estado das obr::ts e 
do material, tudo do mez anterior. 

Estes relatorios serão acompanhados de mappas estat:sticos 
da receita e despeza da estrada ; discriminando, quantJ á 
receita, por estações e natureza de transportes, e quanto á 
dcspeza, por cada uma das divisões do serviço da estrada. 

Art. 95. Até ao dia f o de Março de cada anno remetterá 
o DirecU.r Engenheiro chefe ao Ministro um r'Jlatorio geral do 
anno anterior, em que expm·á circuoostanciadamenle o estado 
das obras e do material e quaesquer informações que apro
veitem á estrada e ao Governo. Esse relatorio será acom-
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panhado do balanço geral, da discriminação da receita e 
despeza. por estações e por kilometros na partrJ em trafego ; da 
despeza com obras, etc., na parte em con~tru,~çJ:o; de quadros 
estatisticos para todos os ramos do serviço da estrada ; do OI'Ça
m~nto das despdzas provaveis p!Lra o anno financeiro seguinte; 
dos quadros do p~s!loal <1 da relação dos proprios da estradd.. 

Art. 96. O Director Engenheiro chefe providenciará pro
visoriamente a todos os casos omiesos do presente regula
mento, quando a urgencia do serviço exigir; repre."entando 
immediatamente ao Ministro, para que esta providencie defi
nitivamente. 

Art. 97. O Director Engenheiro chefe se entende rã directa
mente com o Ministro da Agricultura, Commei·cio e Obras 
Publicas, cumprindo-lhe, porém, prestar ao Presidente da pro
víncia quaesquer esclarecimentos que este req•lisitar, e satis
fazer as suas determinaçõel! no que interessar ao S(wviço 
publico. 

Art. 98. Os quadros do pessoal fixado no l'resente regula
mento só s·'rão prrenchidos a medida ([lle as nrlcessidades do 
serviço o exigirem, a juizo do Director Engenheiro chefe. 

Art. 99. Os actuaes empregados da estrada serão preferidos, 
na medida de suas habilitações, na organização do pessoal 
fixado por este regulamento. 

Aos que continuarem nas mesmas funcções o com os mesmos 
vencimentos, não se pa~sarão novos títulos de nollleação. 

Palacio do !tio de Janeiro om 9 de Dezembro de 1882.
Andre Attgusto de Padua Fleury. 
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TABELLA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ESTRADA DE FERRO 

DE PORTO ALEGRE Á URUGUAYANA, A QUE SE REFERE O REGU

LAMENTO APPROVADO POR DECRETO N. 8798 DESTA DATA. 

CATEGORIAS VENCI- GRA.T!FI·I TOTAL 
11 B N TO CAÇAO 

------------- --- --- ---
Director Engenheiro chefe .•..•.•. 8:00~ 4:000$ 
i 0 Engenheiro •..•............•.•.. 5:600 2:800$ 
Chefe do trafego .........•.•....... 4:80 2:400$ 
Chef3 da locomoção ....•............ 4:000$ 2:000$ 
Chefe de secção .................•.. 4:000$ 2:000$ 
E!lgenheiro residente ..•..........•. 3:600$ 1:800$ 
AJudante de 1" classe ......••....... 3:200$ 1:600$ 
Ajudante de 2" classe ..•....•....... 2:400$ 1:200$ 
Conductor de i"' classe .•••.•........ 2:000$ 1:000$ 
Conductor de 2" classe .............. 1 :600:!; 800Si 
Secreta rio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 000$ 1 : 000~· 
Thesoureiro. . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . 2:400$ 1: 200: 
Contador. . . • . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . 2: 000$ 1 : 000 
Guarda-livros ..•................... 2:000$ 1:000$ 
Fiel do t~esoureiro................. 960$ 480$ 
Almoxar1fe . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . 1 : 200$ 600$ 
1° telegraphista ...........•...•... 1:200$ 600$ 
Escripturario....................... 960$ 480$ 
Amanuense. • . . . . • . • • . • . . . . . . . . . . . . 480$ 240$ 
Desenhista de i a classe. . . . . • . . . . . . . . 2:800$ 1:400$ 
Dese_n_hista de 2a. classe. . . . . . . • . . . . . . 2: 000$. 1:000$ 
Aux1har de fa classe ............... 1:200$ 600$ 
Auxiliar de 2" classe............... 800$ 400$ 
Auxiliar de 3" cbsse..... . . . . . . . . . • 560$ 280$ 
Agente de Taquary ou Porto Alegre .. i :600$ 800$ 
Agente de estação de ta classe .•... 1:200$ 6Cl0$ 
Agente de estação de 2" classe. . . . . . 960$ 480$ 
Agente de estação de 3" class~... . . . 720$ 360$ 
Agente de estação de 4" classe..... 560$ 280$ 
Fiel de estação.................... 480$ 240$ 
Conferente . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 400$ 200$ 
Telegraph~sta de f a classe........... 560$ 280$ 
Telegraph11sta de 2" classe......... 480$ 240$ 
Telegraphista de 3" classe.. . . • • . . • . . 360$ 180$ 
Conductor de trem de 1<> classe ...•.. 1:200$ 600$ 
Conductor de trem de 2a classe. . • . . 960$ 480$ 
Condu c to r de trem de 3a. classe. . . . • 720$ 360$ 
Porteiro........................... 720$ 360$ 
C',ontinuo.......................... 400$ 200$ 

12:000$' 
8:400$ 
7:200$ 
6:000$ 

6:001 5:40 
4:800 
3:600$ 
3:000$ 
2:400$ 
3:000$ 
3:600$ 
3:000$ 
3:000$ 
1:440$ 
1:800$ 
1:800$ 
1:440$ 

720$ 
4:200$ 
3:000$ 
1:800$ 
1:200$ 

840$ 
2:400$ 
1:800$ 
1:440:1; 
1:080$ 

840$ 
720$ 
600$ 
840$ 
720$ 
540$ 

1:800$ 
1:440$ 
1:080$ 
1:080$ 

600$ 
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Observações 

L• O fJirector ERgenheiro chefe poderá arbitrar a cada um 
dos empregados da :!"c 2" divisão uma diaria de 1$ a 3$ para 
aquelles e de i$ a 6$ para estes; v:triando segundo a ca
tegoria, natureza do serviço o local do emprego. 

Ao Director Engenheiro chefe caberá o maximo destas 
ultimas diarias. 

2." Os empregados extranumerarios admittidos por urgen
cia do serviço perceberão vencimentos e vantagens corres
pondentes aos cargos que forem exercer. Esses empregados 
serão considerados interinos para o effeito do pagamento de 
impostos e direitos. 

3."' O Lirector Engenheiro chefe poderá ajustar um des
pachante na Alfandega de Porto Alegre, mediante retribuição 
por. despacho ou com um vencimento fixo que não excederá a 
i :200$ por anno, sendo 800$ de ordenado e 400$ de gratificação. 

4. a O agente de estação, qualquer que seja a sua categoria, 
perceberá, emquanto esta estação fór terminal, os vencimentos 
de agente de fa classe. 

5.a O agent~, fiel ou conferente que tambem fizer o serviço 
de telegraphista <'m sua estação, percebera por isso a gratifi
cação de telegraphista de 3" classe. 

6." O Director Engenheiro chefe fixará, de accôrdo com as 
necessidades do serviço, o numero de machinistas e foguistas 
das locomotivas, mestres, contramestres, operarios e se1·ventes 
das officinas, mestres de linha, feitores, operarias e serventes 
da conservação e da construcção e estudos, guardas de bar
reiras, agulheiros, guardas e serventes das estações e suas 
dependencias, serventes das diversas divisões, zeladores, car
voeiros, estafetas, apontadores, porta-miras e todo o mais 
pessoal subalterno e lhes marcará o respectivo ordenado ou 
salario, o quo tnr!o deve constar de tabellas que remetterá ao 
Ministro. 

7." Os conductores de trem, machinistas, mestres, contra
mestres de officinas, mestres de linha, agulheiros e guardas 
de estação e barreiras e zeladores que, durante cada trimestre, 
não incorrerem em multa ou em falta que, a juizo do Director 
Engenheiro chefe, prejudique o serviço, terão direito a uma 
gratificação equivalente, no maximo, ao ordenado ou salario de 
iO dias. 

Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Dezembro de 1882.
Andre Augusto de Patlua Fleury. 

POJH;n EXECUTIVO 1882 
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DECRETO N. 8799 - DE 9 DE DEZEMBRO DE 1882 

Coneodo permissão a_Thomaz Larangeira para colhei' horva·mal~e na Provineia 
do Mato Grosso. 

Attendendo ao que Me requereu Thomaz Larangeira, Hei por 
bem Conceder-lhe permissão para colher herva-matte nos 
terrenos devolutas que demoram nos limites da Província de 
Mato Grosso com a Republica do Paraguay, entre os marcos do 
Rincão de Julho e cabeceiras do lguatemy, partindo de leste 
para o interior, mediante as clausulas que com este baixam, 
assignadas por André Augusto de Padua Fleury, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 9 de 
Dezembro de 1882, 61• da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubric::t de Sua Magestade o Imperador. 

Andrê Augusto de Padua Fleury. 

Clausulas a que se rerere o Decreto n. 8')'09 
desta data · 

E' concedid& a Thomaz Larangeira permissão por iO annos 
para colher matte nos hervaes <'Xistentes nos limites da Pro
víncia de Mãto Grosso com a Republica do Paraguay, no 
perímetro comprehendido pelos morros do Rincão de Julho e 
as cabeceiras do lguatemy, ou entre os rios Amambahy e 
Verde, e pela linha que desses pontos fór levada para o interior, 
na extenSão de 40 kilometros. 

11 

As colheitas da·herva-matte não serão feitas no mesmo ter
reno da área acima descriph, senão depois de decorridos dous 
annos entre alias. 

Nesta permissão não se comprGhendem as madeiras de lei, 
das quaes o concessionario não se poderá utilisar sem licença 
especial, salvo para construcção de casas para si e seus tra
balhadores, de pontes ou pontilhões, nunca, porém, para 
commercio. 

III 

O concessionario não poderá. caçar nos terrenos de que trata 
a clausula i•, nem pescar nos rios ahi existentes, sem licença 
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da respectiva Municipalidade, determinando-se na mesma li
cença com precisão a epoca da caça ou pesca, de modo a não 
soffrerem diminuição alguma os animaes respectivos. 

IV 

O concessionario communicará todos os annos ao Presidente 
da provincia quaes os Jogares em que til•cr de proceder á 
colheita da herva-matte. 

Si durante os trabalhos tiver de mudar o campo de suas 
operações, deverá dar parte immediatamente ao Presidente da 
provincia., expondo o motivo de sua deliberação. 

v 

O concessionario será obrigado a remctter para o Museu 
Nacional, convenientemente acondicionados, todos os specimens 
vegetaes, animaes e mineraes, fosseis ou não, e bem assim os 
artefactos indigenas antigos ou modernos, esqueletos, ossos 
dispersos e quaesquer outros objectos pertencentes á raça 
aborigene que encontrar e lhe parecerem uteis á sciencia, 
procedendo em tudo de accôrdo com o Director daquella re
partição. 

VI 

O concessionario não poderá directa ou indirectamente im
pedir a colheita da herva-matte aos moradores do territorio, de 
que trata a presente concessão, que viverem de semelhante 
industria e della tirarem os indispensaveis meios de sub
sistencia. 

VII 

O concessionario fica sujeito á multa de fOO$ a 200$, imposta 
pelo Presidente da provincia e cobrada administrativamente, 
pela transgressão de qualquer das presentes clausulas. 

VIII 

O Governo reserva-se o direito de cassar esta concessão si o 
concessionario incorrer por tres vezes consecutivas na pena 
do artigo antecedente ou por motivos de ordem publica. 

Nestas hypotheses não terá direito a indemnização alguma 
por qualquer titulo que sej:t, ficando-lhe entretanto salvo o 
direito de retirar, durante o prazo de um anno, contado da 
data da revogàção, a herva-matte que tiver colhido. 

Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Dezembro de 1882.
Andre Augusto de Padua Fleury. 
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DECRETO N. 8800- DE 16 DE DEZEMBRO DE 1882 

Autoriza o Governo Provincial de S. Paulo a proceder á execução das 
(obras d~ ~Iho1~amento, de quo carete o_ Htoral da cidade c!.e_Santo~. 

Sendo de urgente necessidade proced~r á construcção das 
obras de melhoramento, de que carece o litoral da ciJade de 
Santos, afim de facilitar o crescente movimento de seu impor
tante commercio marítimo de importação e exportação ; e con· 
sideranrlo que, pela natureza e especiaes condições do plano 
organizado pela commissão hydraulica, sob a di,·ecção do gn. 
genheiro William Milnor· Roberts, mais convem aos interesses 
commerciaes daquella cidade que seja a execução d'ls referidas 
obras confiada á propria província, conforme assim tambem 
o entenJeu a Assamblea Provincial, votando a Lei n. 13 de 13 
da Fevereiro da 1881 : 

Hei por bem Autorizar o Governo Provincial de S. Paulo a 
levar a effaito por si directamente, ou pelos meios que forem 
mais convenientes â província, a realização das obras de me
lhoramento do litoral da cidade de Santos, tendo por base o 
projccto organizado pela commissão hydraulica sob a direcção 
do mencioaado Engenheiro William Milnor Roberts, obser
vando as clausulas que com e-; te baixam, assignadas por André 
Augusto de Padua Fleury, do Meu Conselho, Ministro e Secre· 
tario de Estado dos Negocios da AgriculLura, Commercio e 
Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 16 de Dezembro de 1882, 6fo da 
lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

André Augusto de Padua Fleury. 

Clausulas a que se ret"er·e o Decreto n. 8800 
desta data 

O Governo Impecial concede á Província de S. Paulo pelo 
prazo de 40 annos, que decorrerão do dia em que pela Pre
sidencia daquella província se declarar aceita esta concessão, 
o que deverá tr~r logar d ·ntro de dous mezes contados desta 
data, privilegio exclusivo para custeio e gozo drJ um caes e 
outros melhoramentos no litoral da cidade de Santos, afim 
de facilitar o movimento do commercio de import:.ção e ex
portação, tomando-se por base na execução das obras o plano 
(B) organizado em 1879 pela commissão hydraulica sob a di
recção do Engenheiro William Milnor Roberts. 
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11 

As obras poderão ser executadas por conta dos cofres pro
vinciaes ou pelos meios que forem mais convenientes aos inte
resses da provincia. 

IIl 

Aceita a presente concessão, procedera o Governo Provincial, 
dentro do prazo maximo de 60 dias, a revisão do indicado pro
jacto, submettendo á approvação do Governo Imperial as alte
rações que forem julgadas necessa.rias. 

Fica desde ja declarado que na indicada revisão se terá em 
vista que as novas construcções vão até á frente da Alfandega e 
que ao longo do caes sejam assentados carris de ferro para faci
litar o movimento do serviço dessa repartição, 

IV 

O Governo Imperial resolverá, dentro do prazo de 60 dias, 
sobre a approvação dos planos definitivos, nos quaes podera fazer 
as alterações que entender convenientes ; considerando.se os 
mesmos planos approvados, si, terminado aquelle prazo, nenhum 
despacho houver sido publicado. 

v 

Approvados os planos definitivos, nos termos das clausulas 
precedentes, dará o Governo Provincial, dentro do prazo de seis 
mezes, começo á execução das obras, de modo que possam ficar 
concluidas dentro do prazo de tres annos, contados da data em 
que as obras tiverem começo, saho caso de força maior, devida
mente justificado. 

VI 

Para a execução das obras mencionadas na clausula 1", é 
conferido á provincia concessionaria o direito de desapropriar, 
nos termos do Decreto n. 1664 de 27 de Outubro de 1855, os 
terrenos particulares, edificios, pontes, e quaesquer bemfeitorias 
existentes nas proximidades do porto, que forem julgados 
necessarios. 

vn 
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VIII 

Os armazena que nesses terrenos forem construidos pela pro
víncia, guardadas as prescripções estabelecidas pelas leis fiscaes, 
gozarão das vantagens concedidas aos armazena alfandegados. 

IX 

Para indemnização das despezas de construcção e custeio 
das obras especificadas nas clausulas precedentes a província 
concessionaria terá o direito de cobrtr as taxa~ estipuladas na 
Lei n. 1746de 13 de Outubro de 1869 pelos serviços de em
barque e desembarque de todas as mercadorias de importação e 
exportação, atracação de navios e armazenagens, calculando-se 
as referidas taxa~ de modo que a respectiva importancia no fim 
do prazo do privilegio corresponda ao capital que tiver sido em
pregado nas obras de que se trata, augmentado dos competentes 
juros. 

X 

Esse capital será definitivamente fixado depois de termina
dos todos os trabalhos de construcção ; feito o que a Presidencia 
da província concessionaria organizará e submetterá á appro
vação do Governo Imperial a tabella das taxas de que trata a 
clausula precedeu te . 

XI 

F'ica reservado ao Governo Provincial de S. Paulo o direito 
de alterar, de accôrdo com o Governo Geral, as taxas referidas, 
sempre que a renda liquida annual fôr inferior á quota. cor
respondente á amortização do capital e correspondentes juros, 
que são fixados na razão de 8 •f o ao anno ; assim como corre
lhe o dever de reduzir as ditas taxas, sempre que os lucros lí
quidos forem superiores a 10 •/o em dous annos consecutivos. 

XII 

Logo que forem iniciados os trabalhos de construcção do caes, 
a província poderá estabelecer a cobranç'l das taxas de que 
trata a clausula 9a., segundo uma tabella proviRoria, approvada 
pelo Governo Geral, e que será organizada pelo Governo Pro
vincial, tomando por base o orçamento provisorio das obras 
projecta.das, o qual devera ser apresentado ao Governo Imperial 
conjunctamente com os planos definitivos. 

XIII 

As obras do caes poderão ser entregues por secções ao ser
viço a que são destinadas, podendo desde então ser alterada a 
tabella provisoria de qué ~rata a clausula precedente. 
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XIV 

Todo o material necessario á. construcção e custeio das 
obras será isento de direitos de Alfandega. 

XV 

Si, dentro do prazo do privilegio, o movimento do com
mareio do porto de Santos exigir maior extensão de caes, mo
lhes e outras construcções, terá a província direito de prefe
rencia para construir, custear e gozar as novas obras com as 
mesmas vantagens e o nus ora estipulados, salvo outro accôrdo 
com o Governo Imperial. 

XVI 

O Governo Imperial concede á província o direito de emittir 
títulos de garantia (warrants) das.mercadorias depositadas em 
seus armazena, dando, em regulamento especial, as regras e 
instrucções para a. emissão desses títulos e seu uso no Imperio. 

XVII 

Si o Governo Imperial julgar conveniente o resgate da con
cessão, poderá fa.zel-o depois de concluídas as obras, na fórma 
da segunda parte do§ 9° art. 1° da L'3i n. 1746 de 13 de Ou
tubro de 1869. 

XVIII 

Findo o tempo da concessão ficarã~ pertencendo ao Estado 
todas as obras e material fixo e rodante, nos termos do § 3° 
art. fo da referida lei, exceptuando-se, porém, os armazena 
e out1·os edificios existentes nos terrenos de que trata a claul.'ula 
8•, que, entretanto, poderão ser adquiridos pelo Estado, in
demnizando este a. província do respectivo custo. 

XIX 

Fica entendido que durante o tempo da concessão deste 
contrato o Governo Imperial não poderá concetler a em preza 
alguma, companhia ou individuo o direito de, sob qualquer 
titulo, cobrar as taxas da clausula 5.a 

XX 

Fica concedido á província o direito de desapropriar a ponte 
de ferro da Companhia ingleza. da estrada de ferro de Santos a 
Jundiahy, embora essa desapropriação não seja e::tigida pela 
necessidade das obras do caes. 
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XXI 

A província obriga-se a dar as necessarias accommodações 
aos empregados da Alfandega que forem encarregados de 
fiscalisar o movimento das mercadorias nos at•mazens da pro
víncia, de que trata a clausula 8a ; e bem assim a respeitar e 
fazer cumprir as instrucções ou regulamentos que pelo Minis
teria da Fazenda forem expedidos para assegurar a conve
niente fiscalis:Ição dos interesses do Estado. 

XXII 

A execução das obras e serviços de que trata esta concessão 
será fiscalisada por um Engenheiro nomeado pelo Governo 
Imperial e pago pelos cofres geraes. 

Palacio do Rio de JaneirJ em 16 de Dezembro de 1882. -
André Augusto de Padua Fleury. 

DECRETO N. 8801 -DE 16 DE DEZEMBRO DE 1882 

Ahre ao Ministorio do Imperio um erodito cxtraordinario de 400:000,), por 
eon&a do oxerrieio de f882.f883, afim de oceorrer-se ás dospozas que se 
estão fazendo com s-oeeorros publieos, por motivo da epidemia de varíola 
quo so manifestou nesta Côrte o na maior parte das provindas do lmporio. 

Tendo ouvido o Conselho de Estado pleno, na fórma do art. 20 
da Lei n. 3140 de 30 de Outubro proximo findo, e Confor
mando-me com o parecer d 1 maioria do mes.no Conselho de Es
tado, Hei por bem, nos termos do art. 4•, §§ 3• e 4•, ultima parte, 
da Lei n. 589 de 9 de Setembro de 1850, Abrir ao Ministerio 
dos Negocios do Imperio um credito extrctordinario de 400:000$, 
por conta do exercício de 1882-1883, afim de occorrer-se ás 
despezas que se estão fazendo com soccorros publicos, por 
motivo da epidemia da variola que se manifestou nesta Córte e 
na maior parte das províncias do Imperio. 

Pedro Leão Valioso, do Meu Conselho, Senador do Imperio, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em 16 de Dezembro de 1882, 61° da lndependencia e 
do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Pedro Letlo Velloso. 
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DECRETO N. 8802 - DE i6 DE DBZBMBRO DE i882 

Créa na Academia das Bailas Artes a cadeira de xylographia. 

Usando da autorização conceàida pelo art. 2• n. 34 da Lei 
n. 3141 de 30 de Outubro do corrente anno, Hei por bem 
Crear na Academia das Bellas Artes a cadeira de xylographia, 
em substituição da de gravura de medalhas e pedras preciosas, 
a que se referem os estatutos annexos ao Decreto n. 1603 
de 14 de Maio de 1855 e o Decreto n. 2424 de 25 de Maio 
de 1859. 

Pedro Leão Velloso, do Meu Conselho, Senador do Imperio, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Pa.lacio do Rio de 
Janeiro em 16 de Dezembro de 1882, 61• da Independencia 
e do Imperio. 

Com a. rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Pedro Leélo V elloso. 

DECRETO N. 8803- DB 16 DE DEZEMBRO DE 1882 

Proroga o prazo fixado na clausula 2a do Decreto n. 6996 de t7 de Agosto do 
1878, que concedeu autorização a Francisco Raymundo Luiz dos Santos 
e Affonso Augusto Rodrigues de Vasconcollos, para lavrarem ouro o outros 
mineraos no munieipio de S. José d'EI·Rci, Província do Minas Goraos. 

Attendendo ao que Me requereram Vasconcellos Dias & Comp., 
Hei por bem Proro~ar por dous annos o prazo fixado na clausula 
2 .. do Decreto n. 6996, de i7 de Agosto de 1878, que concedeu 
autorização a Francisco Raymundo Luiz dos Santos e Affonso 
Au5usto Rodrigues de Vasconcellos pHra lavrarem ouro e outros 
mineraes no menicipio de S. José d'El-Rei, Província de 
Minas Geraes. 

André Augusto de Podua. Fleury, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estldo das Negocios da. Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 16 de Dezembro de 1882, 61• 
da Independencia o do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magesta.de o ImperA.dor. 

Andre Augusto de Padua Fleury. 

~, C-, 
~--"'·':i ....... 
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DECRETO N. 880~- DE 23 DE DEZEMBRO DE 1882 

Proroga o prazo concedido para a conclusão das obras do _olevador do morro 
de Paula Mattus. 

Attendendo ao que Me requereu a empreza do elevador do 
morro de Paula Mattos, Hei por bem Prorogar até U de Abril 
do anno proximo, sem nenhum onus para a mesma emprez:J, 
o prazo estipulado no contrato de i6 de Agosto de J.880 p:-~ra 
a conclusão das respectivas ohr:~s. 

Lourenço Cavalcanti de Albuquei'que, do Meu Conselho, 
.Ministro e Secretario de Estado dos Negocies Estrangeims e 
interino dos da Agr·icultura, Commercio e Obras Publicas, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em 23 de Dezembro de 1882, 61• da lndependencia e 
do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

Lourenço Cavalcanti de Albuqun·que. 

DECRETO N. 8805 - DE 23 DE DEZEMBRO DE 1882 

Rovalida a concessão feita a Paulino Lu cio de Lemos e Francisco de Mi· 
randa Leoni, para lavra do ouro na freguozia de S. Gonçalo da Campanha, 
na Província de Minas Goraes. 

Attendende ao 9.ue Me requereram Paulino Lucio de Lemos 
e Francisco de Miranda Leoni, Hei por bem Revalidar a con
cessão que lhes fôra feita pelo Decreto n. 7506 de 20 de Setem
bro de 1879, para lavra de ouro na f~eguezia de S. Gonçalo 
da Campanha, na Provincia de Minas Gerae3, ficando mar
cado o prazo de um anno, contado desta data, para darem 
começo á lavra das respectivas datas mineraes. 

Lourenço Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocies Estrangeiros e in-· 
terino dos da Agricultura, Commet'cio e Obras Publicas, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em 23 de Dezembro de 1882, 61° da Independencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lourenço Cavalcanti de Albuquerque. 
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DECRETO N. 8806 -DE 23 DE DEZEMBllO DE 1882 

Proroga jior tO annos o prazo concedido a Gustavo Hugo Elsto para o fabrico 
do guano artificial. 

Attendendo ao que Me requereu Gustavo Hugo Elste, e de 
conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da 
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Prorogar 
por 10 annos o prazo que lhe foi concedido por' Decreto n. 6462 
de 18 de Janeiro de 1877 para fabricar e vender guano arti
ficial. 

Lourenço Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Censelho• 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios Estrang11iros e 
interino dos da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em 23 de Dezembro de 1882, 61o da Independencia e 
do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lourenço Cavalcanti de Albuquerque.· 

DECRETO N. 8807- D.l!l 23 DE DEZEMBRO DE 1882 

Concedo pormissão a Francisco Luiz Barbosa da Cunha para lavrar lignito 
o explorar minoraos na l'rovincia do Minas Goraes. 

Attendendo ao que Me requereu Francisco Luiz Barbosa da 
Cunha, Hei por bem Conceder-lhe permissão para lavrar lignite 
e explorar outros mineraes nas suas fazendas do Gandarella, 
Mutuca. e Capanema, sitas no municipio de Santa Barbara, 
da Provincia de Minas Geraes, mediante as clausulas que 
com este baixam, assignadas por Lourenço Cavalcanti de Al
buquerqurJ, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias Estrangeiros e interino dos dt Agricultura, 
Commercio. e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Dezembro 
de 1882, 6f• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lourenço Cavalcanti de Albuquerque. 
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Clausula• a que se ref"ere o Decreto n. 880')' 
desta data 

Ficam concedidas a Francisco Luiz Barbosa da Cunha 50 
datas mineraes de f4t. 750 braças quadradas (676.070 metros 
quadrados) para lavrar jazidas de lignite e explorar outros 
mineraes em terrenos de suas fazendas denominadas Ganda
rella, Mutuca e Capanema, sitas no município de Santa Bar
bara, da Província de Minas Geraes. 

li 

O concessionario respeitará os direitos de terceiro, e poderá. 
proceder aos trabalhos da lavra da mina, por si ou por meio de 
uma companhia anonyma organizada dentro ou fóra do Imperio. 

III 

Fica marcado o prazo de 50 annos para o coacessionario 
aproveitar a referida mina. 

Este prazo começa a corrrer da data deste decreto. 

IV 

O terreno mineral, de que trata a clausula fa, será medido 
e demarcado dentro do prazo de dous annos, contados desta 
data, devendo o concessionario apresentar a planta de medição 
e demarcação ao Presidente da província no mesmo prazo e 
obrigar-se a pagar despezas da verificação por Engenheiro 
nomeado pelo mesmo Presidente. 

v 

A approvação da medição e demarcação do terreno mineral 
não dará direito ao concessionario á sua propriedade, emquanto 
não provar, perante o Ministro da Agricultura, que empregou 
nos trabalhos da lavra quantia correspondente a fO:OOO$, por• 
data mineral. 

Si dentro do prazo de cinco annos o concessionario não tiver 
empregado a quantia correspondente á totalidade de todo o 
mineral conced1do, perderá. tantas datas mineraeP, quantas 
wrem as parcellas de fO:OOO$ que tiver deixado de empregar 
e o Governo as poderá conceder a outro. 
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VI 

Na fórma do Decreto n. 3236 de 21 de Março de 1864 consi
derar-se-ha etrectivamente empregada para os fins da clausula 
anterior a importancia das despezas feitas com : 

As explorações e trabalhos preliminares para o descobrimento 
e reconhecimento da mina ; 

Premio pago ao descobridor da mina ; 
Medição e demarcação dos terrenos mineraes, lev:mtamento 

da planta, e verificação por parte do Governo; 
Preço do solo em que el!tiverêm situadas as minas; 
Acquistção, transporte e collocação de instrumentos, appare

lhos e machinismos deotinados á lavra ; 
Transporte de Engenheiros, empregados e trabalhadores da 

mina; 
A esta verba sómente será. levado o preço da primeir.1 pass~

gem. 
Obras executadas no interesse de facilitar os trabalhos e o 

transporte dos productos da mina, casas de morada, armazena, 
officinas e outros edificio~ indispensaveis ; 

Acquisição de animaes de tracção, carros, carroças, barcos 
e quaesquer outros vehiculos apropriados aos serviços de que 
se trata; 

Custo dos serviços executados com a extracção do mineral e 
quaesquer outras feiLas bona fide, exclusivamente com a lavra, 
ficando entendido que não será incluida nesta conta a despeza 
com plantações de cereaes. 

VII 

A prova das hypotheses da clausula anterior será. recebida 
bona fide ; mas, verificando-se ter sido empregado artificio 
para illudir o Governo, a concessão caducará, ipso facto, e o 
concessionario não terá direito á indemnização, sendo-lhe só
mente permiLtido tirar da mina os objectos, moveis e semoven
tes que lhe pertencerem. 

VIII 

O concessionario fica obrigado : 
A submetter á approvação do Ministro da Agricultura a 

planta dos trabalhos da mina que adoptar. Esta planta deverá 
ser levantada por Engenheiro de minas, ou por pessoa reconhe
cidamente habilitada nesses trabalhos ; e, uma vez approvada, 
não po.ierá ser alterada sem permissão do mesmo Ministro. 

Fica entendido que os trabalhos de cavas, poços ou galerias 
não poderão ser feitos sob os edificios, e a 15 metros da circum
fercncia delles, nem sob os caminhos, estradas e canaes 
publicos e na distancia de 10 metros das suas mar~ 

A colloca.r e conservar na direcção d~!(<h ~; ;14ffa~ 
Engenheiro de minas ou profissional de r ~W I tjlti~,DA C~- '·· 

( ~ '1/ffA . 
- Ir 'Y?J 
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cuja nomeação será submettida ao Ministro da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, para ser confirmada ; 

A sujeitar-se e a cumprir as instrucções e regulamentos 
para a policia das minas existentes ou que forem expedidos ; 

A indemnizar o damno e prejuízos cansados pelos trabalhos 
da lavra, provenientes de culpa ou inobservancia do plano 
approvado pelo Ministerio da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas; 

Esta indemnização consistirá na somma arbitrada pelos pe
ritos do Governo, ou eri:t trabalhos e se1·viços necessarios para 
remover ou remediar o mal cansado, (\ na obrigação de prover 
á subsiatencia dos in<lividuos quo se inutilisarem para o tra
balho e das famílias dos que fallecerero em quaesquer das hy
potheses acima mencionadas. 

A dar conveniente direcção ás aguas empregadas nos tra
balhos da mineração, ás que brotarem dos poços, ga!er~as ou 
córtes, de modo que não fiquem estagnadas nem preJUdiquem 
a terceiro; 

Si para execução desta clausula fór indispensavel passar 
pela propriedade alheia, o concessionario procurará obter o 
consentimento do proprietario. 

Si lhe fór negado este consentimento, o concessionario re
quererá ao Presidente da província o necessario supprimento, 
obrigando-se a prestar fiança idonca pdos prejuízos, perdas e 
damnos que puderem ser causados á propriedade. 

Ouvido o interessado, que apresentará os motivos de sua 
opposição, o Presidente da província concederá ou negará. o 
supprimento requerido. 

Concedido o snpprimento da licença, o concessionario pre
stará fiança ou depositará em alguma das estações fiscaes da 
província a somma que fór arbitrada por arbitres nomeados 
prlos interessados, sendo um pelo concessionario e outro pelo 
proprietario, os quaes, antes de começarem os trabalhos, accor
darão em um terceiro para desempatai' definitivamente entre 
elles. 

Si não chegarem a accórdo acerca do terceiro, cada um apre-· 
sentará um nome, e a sorte designará o terceiro. 

Tratando-se de terrenos de Municipalidades ou de pro
, priedade nacional ou provincial, designarão o arbitro o Pre
sidente da respectiva Camara, o Inspector da Thesonraria ou 
o Director da Thesouraria Provincial. 

A re'metter semestralmente á Secretaria de Estado dos Ne
gocias da A~ricultura, Commercio e Obras Publicas, por inter
media do Engenheiro fiscal da mineração na província ou da 
Presidencia, relatorio circumstancia<lo dos trabalhos feitos e 
em execução, declarando a quantidade do mineral extrahido e 
apurado, os processos empregados p;1ra a apuração, as 
machinas e apparelhos existentes, força motora delles calcu
lada em cavallos, combustivel gasto e finalmente o numero dos 
trabalhadores_ e dos dizs de trabalho; 

Além deste relatorio deverá prestar todos os esclarecimentos 
qtie lhe forem exigidos pelo Governo ou por seus delegados. 
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A remetter á mesma Secretaria amostras de quaesquer 
outros mineraes differentes dos da sua concessão e os fosseis 
que forem encontrados nas excavações; . 

A inobservancia desta clausula será punida ou com a di
minuição de um até cinco annos do prazo da concessão ou com 
a multa de 5:000$ a 10:000$, a arhitrio do Ministerio da Agri
cultura, Commm·cio e Obras Publicas. 

A pagar a taxa annual de cinco réis por braça quadrada 
(4m,84) dos terrenos mineraes que obtiver e o imposto de 
2 o/o do rendimento liquido da mina, na conformidade do 
§ 1 o do ar L 23 da Lei n. 1507 de 26 do Setembro de 1867; 

A permittir ao Engenheiro fiscal ou a qualquer outro com
missario do Governo o ingresso na~ minas, nas officina.s e 
quaesquer outros logares do serviço da minera.ção, pre
stando-lhe os esclarecimentos de que carecerem para boa exe
cução das ordens do. mesmo Governo. 

IX 

Caduca esta concessão : 
Si não forem começados os trabalhos preparatorios para a 

mineração dentro do prazo de dou& annos depois de medidos 
e demarcados os terrenolil mineraes concedidos ; 

Por abandono da mina. 
Considerar-se-ha abandonada a mina provando-se que o 

concessionario suspendeu os trabalhos por mais de 30 dias, 
sem causa de força maior. 

Para que o concessionario seja admittido a provar força 
maior, é indispensa.vel que communique immediatamente ao 
Presidente da provincia ou ao Engenheiro fiscal a suspensão 
dos trabalhos da lavra e as causas que a tiverem determinado. 

Reconhecida officialmente a força maior, será marcado 
prazo razoavel para recomeçarem os trabalhos da mineração. 

Na reincidencia de infracção destas clausulas, será imposta 
pena pecuniaria. 

O concessionario não poderá transferir esta concessão sem 
permissão do Governo, e, por sua morte ou fallencia, seus her-; 
deiros ou representantes não poderão gozar desta concessão 
emquanto não forem confirmados nella pelo mesmo Governo, 
que poderá negai-a si os mesmos he,·deiros ou represen
tantes não provarem que possuem as faculdades necessarias 
para continuar os trabalhos de modo conveniente e proveitoso. 

Si a lavra da mina fôr. emprehendida por companhia, 
sociedade, ou empreza organizada fó1·a do Imperio, deverá esta 
ter no Brazil representantes com plenos poderes para reprn
sental-a activa e passivamente em Juizo ou fóra delle, ficando 
desde já estabelecido quo as questões entro ella e o Governo 
Imper1al F.erão decididas por arbitramento, e as que se susci
tarem entre ella. e os particulares serão discuti!las .. e..,julgadas 
definitivam!"nte nos tribun':les brazileiros_A""tlé .,cp~,i~ 
com a leg1slaçãodoimper10. -~~\..\{)\ 11: fi!\ D4 C4 1 · 
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O arbitramento far-se-ha da seguinte fórma : cada uma das 
partes interessadas, si não concodar no mesmo Juiz, nomeará 
seu arbitro: e os dous, antes de conhecerem da questão sub
mettida a seu julgamento, concordarão em um Conselheiro de 
Estalo para decidir definitivamente. Si houver desaccôrdo 
acerca do Conselheiro de Estado, que deverá desempatar, cada 
um dos arbitres aptesentará o nome de um destes altos func
cionarios e a sorte decidirá. 

X 

A infracção de qualquer destas clausulas para a qual não 
haja comminada pena especial, se;·á punida com a multa de 
200$ a 2: 000$000. 

Palacio do Rio de janeiro em 23 de Dezembro de 1882.
Lourenço Ca,alcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 8808- DE 23 DE DEZEMBRO DE 1882 

Coneede permissão a Manoel Timothoo da Costa o Augusto do Almeida 
Tonos para lavraram ouro o outro• mineraes na Provinda do Minas 
G[)rao3. 

Attendendo ao que requereram Manoel Timotheo da Costa e 
Augusto de Almeida Torres, Hei por bem Conceder-lhes per
missão para lavrarem ouro e outros mineraes nos municipios 
de Pitangui e Pará, da Provincia de Minas Geraes, mediante 
as clausulas que com este baixam, assignad"s por Lourenço 
Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Conselho, Mini8tro e 
Secretario de Estado dos Negocios EsLrangeiros e interino 
dos da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha. entendido e faça executar. Palacio do Rio d 3 Janeiro 
em 23 de Dezembro de 1882, 61° da lndependen.cia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lourenço Ca,alcanti de Albuquerque. 

Clausulas a que se refere o Decreto 
n. SSOS desta data 

Ficam concedidas a Manoel Timotheo da Costa e Augusto 
de Almeida Torres 50 datas mineraes de 141.750 braças qua
dradas (686.070 metros quadrados) nos municipios de Pihngui 
e Pará, da Provincia de Minas Geraes. 



A.CTOS DO PODER EXECUTIVO 

li 

Os concessionarios respeitarão os direitos de terceiro, e pode
rão proceder aos trabalhos da lavra da. mina, por si ou por 
meio de uma companhia anonyma., organizada. dentro ou fóra 
do Imperio. 

1li 

Fica marcado o prazo de 50 annos para os concessionarios 
aproveitarem a referida. mina. Este prazo começa a. correr 
da data deste decreto. 

IV 

O terreno mineral, de que trata a clausula. io, será medido 
e demarcado dentro do prazo de dous annos, contados desta 
data, devendo os conccssionarios apresentar a planta ãe mcdi
.yão e demarcação ao Presidente da província no mesmo prazo 
e obrigar-se a pagar as despezas da verificação por Engenheiro 
nomeado pelo mesmo Presidente. 

v 

A approvação da medição e demarcação do terreno mine
ral não dará direito aos concessionarios á sua propriedade, 
emquanto não provarem perante o Ministro da. Agricultura 
que empr~garam nos trabalhos da lavr.1 quantia correspon
dente a iO:OOO$, por data miner.1l. 

Si, dentro do prazo de cinco annos, os concessionarios não 
tiverem empregado a quantia correspondente á. totaliJade de 
todo o mineral conced1do, perderão tantas datas mineraes 
quantas forem as parcellas de iO:OOO$ que tiverem deixado 
de empregar, e o Governo as poderá conceder a outro. 

VI 

Na fórma do Decreto n. 3236 de 2i de Março de i864, consi
.derar-se-ha effectivamente empregada para os fins da clausula 
anterior a importancia das despezas feitas com: 

As explorações c trabalhos preliminares para o descobri
mento e reconhecimento da mina ; 

Premio pago ao descobridor da. mina ; 
Medição e demarcação dos terrenos mineraes, levanta

mento da planta e v~rificação por parte do Governo; 
Preço do solo em que estiverem situadas as minas; 
Acquisição, transporte e collocação de instrumentos, appare

lhos e machinas destinadas á. lavra ; 
Transporte de Engenheiros, empregados e trabalhadores 

da mina; 
POD&R nzeurno 188! T •. n. -35 
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A esta verbo, sómeute sera levado o preço da primeira passa
gem. 

Obras executadas no interesse de facilitar os trabalhos e o 
transporte dos productos da mina, casas de morada, armazens, 
officinas e outros cdifil'ios indispensaveis ; 

Acquisição de animaes do tracção, carros, carroças, b lrcos 
e quaesquer outros vehiculos apropriados aos serviços de que 
se trata; 

Custo dos seL·viços executados com a extracçiio do miner~l e 
quaesquer outros feitos bona (ide exclusivamente com a lavra, 
ficando entendido que não será incluída nesb conta a despe?.a 
com plantaçõ3B de cere:tes. 

V li 

A pL'ova das hypotheses da clausula anterior será recnbida 
bona {ide: mas, verificando-se ter sido empro~ado artificio par,l 
illudir o Gov'lrno, a concessão caducará, ipso {<~cto, e os con
cessionarios não teriio direito a indemnização, sendo-lhos só
mente permittido tirar da mina os oujectos, moveis e semo
ventes, quo lhes pertencerem. 

VIII 

Os concessionarios ficam obrigaJ~s : 
A submetter á approvação do Ministro da Agricultura a 

planta dos trabalhos da mina que adoptarem. Esta planta 
deverá ser levantada por Engenheiro de rnin:1.s ou por pesso:~. 
reconhecidamente habilitada nes~es tral•alhos, e, urna vez 
approvada, não poderá seL' alterada sam permissão do r11esmo 
Ministro. 

Fica entendido que os trabalhos de cavas, poços ou gale
rias não poderão seL' feitos sob os edificios, e a 15 metros da 
circumferencia delles, nem 'ob os caminhos, estradas e canaos 
publicos, o na distancia do 10 metr·os das su::r.s mar·gens. 

A collocar e conservar na direcção do serviço da lavra Enge
nheiro de minas ou profissional de reconhecida aptidão, cuja 
nomeação será submettida ao lliini~tro da L~gricultura, Com
mareio e Obras Publicas, para ser confirmada; 

A sujeitar-se e a cumprir as instrucções e regulamentos para· 
a policia das minas existentes or1 que forem 'lxpedidos ; 

A indomnizar o damno e prejuízos causaios pelos trabalhos 
dá lavra, provenientes do culpa ou inobservancia do plano appro
vado pelo Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas; 

Esta indemnização consistirá na sommJ. arbitrada pelos 
peritos do Governo ou em trabalhos e serviços necessarios 
para remover ou remediar o mal caus,ldo, e na obri~ação 
de prover á subsistencia dos individues que se inutilisarem 
para o trabalho e das familias dos que fallecerem em quaesquer 
das hypotheses acima mencionadas. 
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A dar conveniente direcção ás aguas empregadas nos traba
lhos da mineraç:lo, ás que brotarem dos poços, galerias ou 
córtes, de modo que não fi<Iuem estagnadas nem prejudiquem a 
terceiro; · 

Si, para execução desta clausula, fór indispensavel passar 
pela propriedad l alheia, os concessionarios procurarão obter 
o consentimento do proprieta<·io. 

Si lhes fór negado este consentim<Jnto, os concessionarios 
· requererão ao Pre<idente da p rovincia o necessario suppri

mento, obrigando-se a prestar fiança idonea pelos prejuizos, 
per. las e damnos qu·J puderem ser causados á proprie'dade. 

Ouvido o interessado, que apresentará os motivos do sua 
opposição, o Presidente da provincia concederá ou negará 
o supprimento requerido. 

Concedido o supprimento de licença, os concessionarios 
prestarão fiança ou depositarão em alguma das estações fiscaes 
da provincia a somma que fór nrbitrada por arbitros nomeados 
pelos interessados, sendo um pelos concesswnarios e outro 
pelo pror·rintario, os quaes antes de começu·em os trabalhos 
acc .rdarão em um terceiro para desempatar definitivamente 
entro elles. 

Si não chegarem a accô1·do acerca do terceiro, cada um apre
sentará um nome, o a sortG designará o terceiro. 

Tratando-se de terrenos do Municipalidades ou de proprie
dade nacional ou provincial, designarão o arbitro o Presi
dente da respectiva Camara, o Insp.,ctor da Thesouraria ou o 
Director da Thesouraria Provincial. 

A remetter semestralment~ á Secretaria de Estado dos Ne
gocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, por inter
media do Engonheiro fi3cal ua mineraçiio na provincia ou da 
Presidoncia. relatorio circumstanciado dos trabalho feitos e em 
execução, declarando a quantidade do mineral extrahido e 
apurado, os processos empregados para a apuração, as machi
nas e apparelhos existentes, força motora d<!lles calculada
cavallos, combustivel g-asto e, finalmente, o numero dos t 
balhadores e dos dias de trabalho ; · 

Além deste relatorio, deverão prestar todos os esclareci
mentos que lhes forem exigidos pl'lo Governo ou por seus 
delegados. 

A remetter :i. mesma Secretaria amostras de quaesquer 
outros mineraes dilferentes dos da sua concessão e os fosseis 
que forem encontrados nas excwações; 

A inobservancia desta cl <usula será punida ou com a dimi
nuição de um até cinco annos do prazo da concessão ou com a 
multa. de 5:000$ a 10:000$, a arbítrio do Ministerio da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas. 

A pagar a taxa. an.nual de cinco réis por b1·aça quadrada 
(4m,84) dos terrenos minoraes qurJ obtiverem e o imposto de 2 "/o 
do rendimento liquid'' da mina. na conformidade do § 1• do 
art. 23 da Lei n. 1507 de 26 de Setembro de 1867 ; 

A permittir ao Engenheiro fiscal ou a qualqu _ . . -
missa rio do Governo o ingresso nas mina_ -, nfFi re A e-"'"=:--..... . 
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quaesquer outros logares do serviço da mineração, prestando
lhes os esclarecimentos de que carecerem para a boa :;execução 
das ordens do mesmo Governo. 

IX 

Caduca esta concessão : 
Si não forem começados os trabalhos preparatorios para a . 

mineração deatro do prazo dr3 dons annos, depois de medidos 
e demarcados 08 terrenos mineraes connedidos; 

Por abandono da mina. 
Considerar-se-h& abandonada a min<1 provando-se que os 

concessionarios suspend ·ram os trabalhos por mais de 30 
dias, sem causa de forç<1 maior. 

Para. que os concessioRarios sejam admittidos a provar força 
maior é indispensavel quo communiquem immediatamente 
ao Presidente da provinc1a ou ao Engenheiro fiscal a suspen· 
são dos trabalhos da lavra e as causas que a tiverem deter
minado. 

Reconhecida officialmente a força maior, será marcado 
prazo ra.zoavel para recomeçarem os trabalhos da. mineração. 

Na reincidencia de infracções destas clausulas será imposta 
pena pecuniaria.. 

X 

Os concessionarios não poderão transferir esta concessão 
sem permissão do Governo, e por sua morte ou fallencia seus 
herdeiros ou representantes não poderão gozar desta conces
são emquanto não forem confirmados nella pelo mesmo 
Governo, que poderá negai-a si os mesmos herdeiros ou re
presentantes não provarem que possuem as faculdades neces-

'

ria.s. para continuar os trabalhos de moJo conveniente e 
ove1toso. 
Si a lavra da mina fôr emprehenclida por companhia, so

ciedade ou emprrJza organizada fóra do lmperio, deverá esta 
ter no Brazil representantes com plenos poderes para repre
sentai-a activa e passivamente em Juizo ou fóra dflll~, ficando 
desde já estabelecido que as questões entre ella e o Governo 
Imperial serã >decididas por arbitramento, e as que se susci
tarem entre ella e os particulares serão discutidas e julgad-ls 
definitivamente nos tribunaes brazileiros e de conformidade 
com a legislação do lmperio. 

O arbitramento far-se-ha da seguinte fórma : cada uma das 
partes interessadas, si não concordar no mesmo Juiz, nomeará 
seu arbitro, e os dous, antes de conhecerem da questão sub
mettida a seu julgamento, concordarão em um Conselheiro de 
Estado para decidir definitivamente. Si houver desaccôrdo 
acerca do Conselheiro de Estado, que doverá desempatar, cada 
um dos a.rbitros apresentará o nome de um destes altos funccio
narios, e a 110rte decidirá. 
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XI 

A infracção de qualquer destas clausulas, para a qual nlo 
li~ja commiRada pena especial, será punida com a multa de 
200$ a 2:000$000. 

Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Dezembro de 1882.
Lourenço Ca'llalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 8809- DE 23 DE DEZEMBRO DJC 1882 

Prot oga o prazo eoneodido a Tiberio Cesar do Lomos para exploração do 
carvãg do pedra o outros minoraos na Provineia do Maranhão. 

Attendendo ao que Me requereu Tiberio Cesar de Lemos, 
H()i por bem Prorogar por um anno o prazo que lhe fôra fixado 
no Decreto n. 5686 de 1 de Julho de 1874 p1ra conclusão dos 
trabalhos de exploração de carvão de pedra e outros mineraes 
na Província do Maranhão. 

Lourenço Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Neg-ocios K<trangeiros e 
interino dos da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
assim o tenha <'ntenditlo e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em 23 de L'ezembro de 1882, 61° da lndependencia e 
do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lourenço Ca-oakanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 8810 - Dlll 23 DE DEZEMBRO DE 1882 

Doelara extensivo> á Companhia organizada para a construeção do engenho 
central do., alie do Ceará-mirim, na Pro'fineia do Rio Grande do Norte, 
os fnores do Regiiláminíio~âe ~4 de Dezembro de l881, mediante al
gumas condições. 

Attendendo ao qu'l Me requereu a Companhia Brazilian 
Sugar Factories, limited, Hei por bem Declarar que á con
cessão feita por Decreto n. 6146 de 10 de Março de 1876, 
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para o estabelecimento de um e~genho centt-al no vall'l do 
Ceará-mirim, da Província do Rio Grande do Norte, são ex
t~nsivos os favores autorizados pelo Regulamento de 24 de 
Dezembra de 1881. relativamente ao modo do hvantamento do 
capital e effectividade dcl pagamento rlos juros, e :i desapro
priação dos terrenos n•,ces>arios, ficando a comp:mhia sujeita 
a todas as obrigaçõ )S impostas pelo mesmo reguiamento, e 
reduzido a 6 "/o ao anno o juro afiançado pelo t'r'ferido Decreto 
n. 6146 e garantido p·Jlos de ns. 6356 de 11 de Outubro de 
1876 e 6555 d J 7 le Agosto de 1877. 

Lourenço Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Cons·,lho, 
Ministro e Secretario diJ Estado dos Negocios Estr:mc!eiros o 
interino dos da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
assim o tenha' entendiJo o faça ex~cutar. Palacio do Rio de 
Janeiro em 23 de Dezembro de 1882, 61o da Independencia e 
do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mage,tade o Imperador. 

Lourenço Cavat canti de AlbuqHerque. 

DECRETO N. 8811- DE 23 DE DEZEMBRO DE 1882 

Proroga o prazo fixa~o na elausnla ()a rlas rruo haixaram com o llcel'Cto 
n. 7!36 do 25 do Janeiro do 1879, o ~stahcleco outras eondiçiics para a con
struc~ão do um engenho central no vallo do Copiú, munidpio tio S. Jose 
do Mipibú, Província do Rio f.rantlo do Norto. 

Attendendo ao que Me requ~rcu Amaro Bat•rctrJ do Albu
querque Maranhão, Hei por bem Prorogar por seis mezes, 
contados desta data, o prazo fh::tdo na clausula ()a tilas que 
bab:aram com o Decreto n. 7136 de 25 de Janeiro de 187\J, 
para apresentação dos estudos da companhia que tem de 
estabelecer um ongenh'l cBntral pat•a o fabrico de as~ucar, _ 
no vali e do Copió, município d" S. José rle Mipibti, Pro
víncia do Rio Grande do Norte ; dovondo, dentro do novo 
prazo, ser submettidos á approvação do Governo o plano, 
orçamento de toda~ as obras projectadas, os des.,nhos dos appa
relhos, a descl'Ípção dos p!'ocessos empregados no f,,brico rio 
assucar, e os contratos celebrnrlo; com os proprietarios agrí
colas, plantadol' 0 S e fornecedores d 1 ranna, segumlo a clau
sula 7a do mencionado decreto, ficanclo reduzido a 6 "/o ao 
anno o juro garantido ao capital que fór empregado na mesma 
fabrica, e sendo em tudo o mais oilservados os preceitos rio 
Regulamento que acompanha o Decreto n. !':357 de 24 d·) De
zembro de 1881. 
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Louranço Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros e 
interino dor< da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em 23 de Dezembro do 1882, 61 o da Ind')pendencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magesbde o Imperador. 

Lourenço Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 8812 - DE 23 DE DEZEMBRO DE 1882 

Proroga por seis mozos o prazo eoncotlitlo para a cneorporação da companhia 
quo tem llc C'.onsLrnir um C'lgeuho eontral no muuidpio do Alagôas_. da 
}lrovincia. deste uomo. 

Attondnndo ao que Me requereu o Engenheit·o João Hen
rique Costard, Hei por bem Prorogar por seis mezes o prazo 
marcado pelo art. 14 do Regulamento approvado pelo Decreto 
n. 8357 de 24 de Dezembro do 1881 para encorporação da 
companhia que tem de construir no município de Alagôas, da 
Província do mesmo nome, de conformidade com o Decreto 
1'1. 8590 de 17 de Junho do corrente anno, um engenho central 
destinado á fabricação de assucar. 

Lourenço Cavalcanti de Albu<}Uet-que, do Meu Conselho, 
Minbtro e Secretat•io de Estado dos Negocios Estrangeiros 
e interino dos da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
assim o tenh<t entendido o faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em 23 de Dezembro de 1882, 61° da Independencia e 
do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lourenço Cavalcanti de Albuquerque. 

DEcRgro N. 8813 - DE 23 DE DEzEMnno nE 1882 

Approva a planta aprc,.onla<Í" par:i a execução do plano tio viarão urbana 
antoriza1la pelo lloerctn ,n. ~ã9f. do t7 tlo Junho do rorrcnlc :lnno, com 
all!umas modificações. 

Hei por bem Approvat· a planta apresentada pela Com
panhia de carris urbanos em cumprimento da clausula 9" do 
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Decreto n. 8594 de 17 de Junho do corrente anno, e Auto
rizar a execução do novo plano de viação approvat!.o por esse 
decreto, com as modificações indicadas na planta rubricada. 
pelo Director das Obras Publicas, e nas clausulas que com 
este baixam assignadas por Lourenço Cavalcanti de Albu
querque, do Me11 Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios Estrangeiros e interino dos da Agricultura,. Com
mareio e Obras Publicas, que assim o tenha entenaitlo e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Dezembro de 
1882, 61° da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador 

Lourenço Ca"alcanti de Albuquerque. 

Clausulas a que se ref'ere o Decreto u. 8813 
desta data 

A setima e oitava linhas autorizadas pelo Decreto n. 8594 de 
17 de Junho do corrente anno constituirão uma só linha, 
sendo os seus pontos terminaes o largo de S. Francisco de 
Paula e a praia Formoza, junto á Estrada de Ferro D. Pedro 
li, e o percurso o mesmo determinado pelo referido decreto em 
toda a sua extensão. 

O preço da passagem nesta linha, que será a 7a na ordem 
da numeraçlo, não excederá de 100 réis. 

11 

A quarta linha será prolongada pelas ruas da Saude, Li· 
vramento, Gambôa, União, praça de Santo Christo e rua da 
America até á altura em que o declive não exceder a tres 
por cento, mantido o percurso determinado pelo Decreto 
n. 8594, desde a praça Municipal até á estação das barcaa 
Ferry, e sendo o preço da passagem em toda a linha 100 réia. 

III 

O preço da passagem da praia Formoza á estaçio das barcas 
Ferry e vice-versa é 100 réis, considerando-se para este fim 
a linha 4• como prolongamento da 7•, do lario tle ljj;g,nto Chri11to 
em diante. 
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IV 

A companhia poderá ligar a linha 7"' de que trata a clausula 
f a., á linha 10• autorizada pelo Decreto n. 8594, lançando trilhos 
entre 1\ extremidade da praia Formoza e a rua do General 
Pedra, meJiante a ohservancia das condiçõns e pr•3scripções da 
Directoria da Estrada de Ferro D. Pedro li na travessa das 
Saudades na estação de S. Diogo, e precedendo accórdo com a 
Companhia de carris de Villa lzabel, si houverem de ser 
utilizados os seus trilhos pela de carris urbanos na rua do Se· 
nador Euzebio. 

Feita a ligação será o ponto terminal da linha tOa na. 
ponte do Boticario, mantendo· se o preço de 100 réis pela. 
passagem em toda. a sua. extensão até a rua Primeiro de Março ; 
e se conservará a linha 7a com todo o percurso estabelecido na 
clausula fa, sem alteração do preço da passagem de 100 réis. 

v 

Os pontos terminaes da linha H" serão a rua Primeiro de 
Março (Carceller) e a raa da. Ame rica, na altura da travessa 
da Providencia., mantido o percurso e o preço estabelecido no 
Decreto n. 8594. 

VI 

Em substituição da linha 8a, que peia cbusula ta passa a 
fazer parte da 4", será conservada a linha directa ent1·e o largo 
da Lapa e a praça OnZll do Junho, que o Decreto n. 8594 
omittiu, com o seguinte percurso na ida e na volta: largo da 
Lapa, Visconde de Maranguape, Evaristo da Veiga, Riachuelo, 
Conde d'Eu, Sant'Anna e praça Onze de Junho. O preço da 
passagem será de 100 réis. 

VII 

Emquanto não fór estabelecido o serviço das linhas 4", 7" e 
fia, na fórma determinada nestas clausulas, será mantido o 
actual serviço da~ linhas 7• e 11•, inclusive o da rua da Ame
rica, cuja suppressão foi autorizada pelo Decreto n. · 7007 
de 24 de Agosto de 1878, e o preço da passagem continuará. a 
ser de 100 réia. 

VIII 

Ficam em vigor as diaposiçlSes dos Decretos n. 7007 de 24 da 
Agosto de 1878 e n. 8594 de 17 de Junho do corrente a:nno que 
não estiverem alteradas pelas preBentes clausulas. 

Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Dezembro de 1882.
Lourenço Ca1Jakanti de Albuquerque. 
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DECRETO N. 8814 -DE 23 DE DEZEMBRO DE 1882 

Appl·ova as ll\slrucçõÓs rogulamentores o Tarifas da o;trada do forro do 
Porto Alegro a Uruguayana. 

Hei por bem Approvar as lnstrucções regulamnntares e 
Tarifas para o transporte de passageiros e mercadorias na 
estrada de ferro de Porto Alegre a Uruguayana, as quaes com 
este baixam, assignadas por Lourenço Cavalcanti de Allm
querque, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de ERtado dos 
Negocios Estrangeiros e interino dos da Agricultura, Com
mareio e Obras l"ublicas, que assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Dezembro de 
1882, 61 • da Independenci[l e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Lourenço Cavalcanti de Albuquerque. 

Instrucções regulamentares o tarifas para o 
transporto do t>assagciros e Inorcadorlas na 
estrada de ferro do Porto A.legro a Uru
gu.ayana~ a que se refere o Decreto n. 8814~ 
desta data. 

PASSAGEIROS 

Art. f. o Os preços das pass[\gens serão calculados segundo 
as duas classes da tarifa I. 

Art. 2.• Os bilhetes de viagens simples serão válidos uni
camente no dia e trem para que for.~m drstribuidos : os de ida e 
volta, porém, darão dir;Jito a r~>gressar em qualquer trem ordi
nario de passageiros dentro dos pr•azos sBguintes : cinco dias 
para os de f" clas>e e tres dias pal'rt os de 2" classe. 

Estes prazos serão augmentados de mais 11m dia, quando os 
bilhetes forem emittidos em vespera de domingo e dia santo. 

Art. 3.0 A venda. de bilhetes cessa.l'á cinco minutos antes da 
partida do trem, e na mesma occ~sião serão fechadas as portas 
que del'em ingl'esso para. a plataforma da estação. 

A!'t. 4. 0 Os passageiros só entrarão nos carros munidos de 
bilhetes on passes regularmente concedidos. 

Art. 5.0 Os bilhetes ou pass'cls deverão ser apresentados na 
entrada pa!'a a plataforma da esLação e conse!'vados pa!';l serem 
entregues e exhibidos semp!'e que forem exigidos pelos empl'c
gados competentes. 

Art. 6. 0 O passageiro que recusar-se a exhibir o seu bilhete 
ou passe, quando fór exigido pelos empl'egados da estrada, será 
considerado como embarcado sem bilhete, e, portanto, sujeito 
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ás penas comminadas no art. H, embora venha a exhibil-o 
mais tarde. 

Art. 7 .o Os passes não serão transferíveis e não permittirão 
viajar em carros de outra class•.J, ainda pagando-se a ditferença, 
nem poderão vigorar além dos prazos nelles marcados. 

Art. 8.• Poderão B'lr concedidos bilh·;tes de assignatura, 
dando direito a fazer sómente nos trens ordinarios de passa
geiros uma viagem dia ria de ida e volt:<t. 

Taes bilhetes terão os seguintes abates sobre os pt·eços da 
res(Jectiva tarifa : 

Para um moz 30 °/o. 
Para tt·es m(~zes 40 •/o. 
Para seis mezcs 50 •fo· 
Art. 9. o Os bilhetes de assignatur.t poderão comprehonder 

sómento os dias uteis,. á vontade do assignanto, c não serão 
transferíveis, salvos os do za cbsse, dostin:tdos a criados de 
um mesmo individuo, declarando-a~ no acto d:t assignatura os 
nomes das pessoas quo delles se devem utilizar. 

Art. iO. A administração terá o direito de tomar qualquer 
dos bilhetes ou passes do quo tratam os m·tigos pt·ececlentes, 
quando forem apresentados por pessoas incompetentes, cobran
do-se, neste caso, o duplo das passagens, e na reincidencia 
serão taes bilhetes ou passes inutilizados, sem indemnização 
alguma. 

Art. H. Os passageiros sem bilhetes ou com bilhetes não 
carimbados regularmente, salvo as disposições dos artigos 
antecedentes, pagarão o preço dê sua viagem, contado do ponto 
de partida do trem, si pelo conhecimento da bagagem não veri
ficar-se a estação de sua procedencia. 

Art. f2. Os passageiros que excederem o trajecto a que 
tiverem direito, ou viajarem em carro de classe superior á 
indicada em seus bilhetes, pagarão a differença da p~ssa~em, 
devendo o conduetor do trem dar um bilhete supplementat•, 
intlicando a somma percebida. 

Art. i3. Os menino:> menores até 8 annos pagarão meia 
passagem, ficando, porém, salvo á estrada o dir:lito de accom
modar, no mesmo logar, dous, ombon não sejam da mesma 
famili1. 

Os menores de 3 annos e conduzidos ao collo terão passagem 
gratuita, 

Art. 14. O passageiro que ficar em qualquer ponto :iquem 
<lo <lesignado no seu bilhete ou p·1sse, deverá entregai-o ao 
chefe da estação, e perderá o direito ao r(>sto da viagem si' não 
comprar novo bilhete ou apre,entar novo passe. 

Art. 15. Os bilhetes de ida e volta darão direito a uma só 
viagem em cada sentido, em qualquer trem. 

Art. 16. Os portadores d~ bilhetes do ida c volta só poderão 
entrar nos trens nas estações mencionadas em seus bilheteB, 
quer para ida, quer parct volta. 

Art. f7. No caso de quererem parar '1m qualquer estação 
nos limites do seu bilhete, este não lhes dará mais direito de 
continuar a viagem em outro tt'em. 
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Art. 18. Os doentes que viajarem deitados ou aquelles cujo 
estado de ·enfermidade possa incommodar os demais passa
geiros, e os alienados, deverão ser sempre acompanhados por 
pessoas competentes para os vigiarem, e só poderão ser trans
portados em carros especiaes, mediante as condições prescri
ptas nos arts. 35 a 41. 

Art. 19. E' expressament·; prohibido a qualquer passageiro: 
1. 0 Viajar em carro de classe superior a do seu bilhete, 

salvo si préviamente pagar a differença da passagem ao condu
ctor; 

2.•Passar de um carro para outro estando o trem em movi
mento; 

3. 0 Viajar nas plataformas dos carros ou debruçar-se para 
fóra; 

4. 0 Viajar descalço nos carros de 1 a classe; 
5. o Entrar ou sahir dos carros estando o trem em movimento; 
6. 0 Entrar ou sahir dos carros a não ser pela plataforma da 

estação e pela porta para tal fim designada ; 
7 .• Fumar nas salas de espera ou nos carros de i• classe, em 

presença de senhoras ; 
8.• lncommodar por qualquer modo os outros passageiros. 
Art. 20. A entrada dos trens é interdicta : 
1.• A's pessoas embriagadas, ás inúecentement~ vestidas ou 

affectadas de molestia repellente ou contagiosa; 
2.• Aos portadores de armas carregadas, materias inflam

maveis ou objectos que possam incommoda.r os outros passa
geiros. 

Art. 21. Ninguem, excepto os agentes da for\& publica, 
poderá transportar comsigo, no trem, mais de uma arma de 
fogo, a qual deverá estar descarregada, cumprindo ao chefe da 
estação verificar essa circumstancia. 

Art. 22. Serão transportados gratuitamente aquelles que 
apresentarem passes regularmente concedidos. 

Art. 23. O p<ssageiro que infringir qualquer das dispo
sições do presente regulamento, ou provocar conflictos, si 
persistir na infracção depois de advertido pelos empregados, 
será posto fóra da estação, restituindo-se-lhe o valo:- do bilhete. 
si não tiver começado a viagem. 

Si a infracção fôr commettida durante a viagem, o passageiro 
incorrerá na multa de 5$ a 50$; e no caso de recusar-se a 
pagai-a, ou si, depois dest·t satisfeita, não corrigir-se, o 
conductor o entregará ao chefe da estação mais proxima, para 
remettel-o á autoridade policial, de conformidade com o Regu
lamento geral de 22 de Abril de 1857. 

li 

TRENS lll CARROS lllSPlllCIAES 

Art,· 24., A' requisição de qualquer pessoa poderá, sem 
prejuizo do serviço da estrada de ferro, expedir-se trens espe
ciaea de paaaageiros, mercadoria& ou animaes. 
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Art. 25. O preço dos trens especiaes compostos de um só 
carro e do carro de freio, será calculado pela lotação completa. 
de um carro de f a classe, e os demais carros que compuzerem 
o trem serão pagos conforme a respectiva lotação, com abate 
de 10 •{ •. 

Art. 26. Depois das 6 horas da tarde será cobrado, além 
do preço da. lotação, mais o de 1$ por kilometro que pQrcorrer 
depois da.quella hora, si o trem se compuzer de um só carro. 

Quando, porém, o trem fôr composto de mais de um carro, 
cobrar-se-ha ainda mais o preço de 500 rs. por kilomotro e por 
carro excedente. 

Art. 27. Os trens especiaes de mercadorias ou anima.es, além 
do frete dos vagões, que set·á cobrado conforme a respectiva 
tarifa e com o abate a que tiverem direito, pagarão mai" 2$ 
por kilometro que tenham de percorrer durante o dia, e 3$ 
depois das 6 horas da tarde. 

Art. 28. Os trens especiaes, na volta, poderão ser alugados 
para qualquer estação antes do deposito, onde tiver do reco
lher-se, com o abate de 50 "/o sobre os respectivos preços. 

Art. 2~. O alugu •l de um trem especial de ida e volta será. 
calculado pelo preço da viagem completa de ida. e volta. 

Art. 30. A demorl> de qualquer trem especial nas estações 
ou pontos de pa.rada será contada á razão de 10$ por hora ou 
tempo superior a. 15 minutos. 

Art. 31. Nenhum trem especial poderá demorar-se mais de 
uma hora para carregamento ou desca.rregamento ; o tempo que 
exceder será pago de eonformidade com o artigo precedente. 

Si, depois de duas horas de espera, não fôr o trem utilisado 
pelo alugador, poderá ser retirado par;1 o deposito. 

Art. 32. Nenhum trem especial simplns será expedido por 
menos de 100$, e dG ida. e volta por 150$000. 

Art. 33. As b 1gagens ou encommendas transportadas nos 
trens especiaes de passageiros, além das que podem ser condu
zidas gratis, pagarão o respectivo frute, como si fossem 
transportadas nos trens ordinarios de passageiros. 

Art. 34. O pedido de trens especia.e., será feito com ante
cedoncia do 18 horas á administração central, e de 48 horas 
a.os agentes das outras estações. 

Art. 35. Poderá alugar-se, nos trens ordinarios, um ou 
mais carros de passag~iros sem pfejuizo do serviço da estrada.. 

Art. 36. Os pedidos de aluguel do carros devem ser feitos 
com ant3cedencia nunca menor de duas horas, na estação de 
Taquary, e de 24 horas em outra qualquer estação. 

O aluguel dos carros é pago adiantado. 
Art. 37. Um carro alugado não póde l'war mais passageiros 

do que comportar a respectiva lotação, e a bagagem destes 
ficará sujeih ás mesmas condições que a bagagem de qualquer 
passageiro. 

Art. 38. O aluguel minimo de um carro é . $0.QO, 
Art. 39. O aluguel de um carro paga ód_~~(j.Jgaf6f! qá~ 

direi~o_aoabate de 25 °/o, o de dous o 
1 

, ~'cl-~d,1 illl~'inijt~M ~·,, 
eondtçoes, ao abate de 30 •/o. ~ ~)- '"4'~' 

~ D ~ ~ 
·,._~ os os //' 
~ :;_~-~p l!T,\ ~~ 
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Art. 40. A importancia do a.luguel dos trens e carros especiaes 
será paga no acto da requisição, e não será restituída quando 
a viagem não fór effectuada por negligencia ou culpa do 
alugador. 

Art. 41. Um trem ou carro especial, depois de alugado, só 
poderá ser recusado mediante 50 °/o do respectivo frete, si o 
carro ou trem nãJ tiver ainda sido e:xpedido ou sahido do 
respectivo deposito. 

Art. 42. A administração poderá formar trens de excursão 
para o transporte de p:tssageiros, mediante o preço. de uma 
viagem simples, dando direito á volta nos mesmos trens, não 
sendo o preço da lotação completa de carros inferior a 100$000. 

UI 

BAGAGENS E ENCOMMENDAS 

Art. 43. Os passageiros poderão tt·ansportar gratis e sob sua 
unica responsabilidade um volume de bagagem cujo peso não 
exceder a 15 kilogrammas, e que possa ser collocado embaixo 
do respectivo Jogar, sem incommodar os outros passageiros. 

Art. 44. Os objectos preciosos não s ·rão considerados como 
bagagem, a qual comprehenderá simplesmente os objectos de 
uso ordinario, taes como roupa, artigos de toilette ou que 
devam servir durante a viagem. 

Art. 45. Toda a bagagem que não se achar nas condições 
dos artigos precedentes deverá ser registr.1da e transportada 
de conformidade com a i" classe da tarifa li, sendo entregue no 
escriptorio compot·,nte pelo menos 20 minutos antes dà partida 
do trem, e pagos os respectivos fretes no acto da inscripção. 

Art. 46. Os volumes de bagagem, que tivewm de ser trans
portados pelos trens d'l passageiros, polerão ser recusados si 
pesarem mais de 100 kilogrammas ou excedr!rern a um metro 
cubico. · 

Art. 47. Tolos os objectos esquecidos pelos viajantes, nas 
estações ou nos carro•, não sendo reclamados no prazo do tres 
dias, serão remettidos á estação central, considerados como 
abandonados e sujeitos a armazenagem. 

Art. 48. Não podem ser introduzidos nos carros de passageiros 
objectos que, pelo máo cheiro 'Ou perigo qve apresentem, a juizo 
do conductor do trem, poderem causar mcommodo aos outros 
passageiros. 

Art. 49. A bagagem apresentada a tlespacho deve estar 
convenientemente acondicionada, de modo a poder resistir aos 
choques do transp:Jrte. 

As malas, caixas, canastras, etc. devem estar fechadas. 
Art. 50. Si um volumo estiver aberto ou mal acondicionado 

o passageiro set·á. convidado a f.'chal-o ou a bem acondicionai-o. 
Si o passageiro não o puder fazer, será. o volume aceito 

mediante boletim de resalva ; si, porém, se recus.tr a acondi
cionar o volume ou a dar o boletim de resalva, a bagagem 
será. recusada. 
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Art. 51. ·Registrada a bagagem, dar-se-ha ao passageiro um 
boletim, que lhe servirá de titulo. 

Art. 52. A bagagem entregue no escriptorio até 20 minutos 
antes da hora marcada para a sahida do treml será. expedida 
juntamente com os passageiros. • 

A que fôr entregue depois poderá ser recusada, ou, si nisso 
convier o passageiro, e:xpedida como mercadoria ou encommenda 
pelos trens ;eguintes · 

Art. 53. A bagagem será entregue aos passageiros logo 
após a chegada dos trens, mediante a apresentação do boletim. 

Art. 54. Si o passageiro allegar a perda do ·boletim de 
bagagem, o agente da estação verificará. si a bagagem pertence 
ao reclamante, fazendo-o adduzir provo.s, como apresentação 
de chaves, relação do conteúdo, testemunho de pessoas fide
dignas, etc. 

Feita a verificação, poderá o agente da estação entregar a 
bagagem, passando recibo o passageiro. 

Art. 55. A bagagem registrada, não reclamada logo após a 
chegada do trem, será recolhida a um deposito e 24 horas 
depois ficará. sujeita .1. armazenagem. 

A bagagem de que trata este artigo será. posta dia1·iamente 
á disposição do dono, das 6 horas da manhã ás 6 da tarde, 
excepto nos dias feriados c santificados. 

Art. 56. Será recolhida a um deposito a bagagem apresen
tada de vespera ou antes da hora marcada para começar o 
despacho ; o deposito ser:i cm·tificado por um recibo, mediante 
200 rs. por volum~. 

Si a bagagem não fôr procurada no dia imrnediato, ficará 
tarnbem sujeita a armazenagem. 

Art. 57. As bagagens de que tratam os arts. 55 e 56, e os 
objectos a que se refere o art. 47, '1ue não forem reclamados 
no prazo de 90 dias, a contar da data em que tiverem sido 
recolhidas ao deposito, serão vendidas em leilão, ent1·ando o 
producto para o deposito publico, depois de deduzir-se o que 
fôr devido á estrada. 

Art. 58. Os volumes de encommendas poderão set· admit
tidos par·a serem transportados immediatamente em trens de 
passageiros, comtanto que o peso de cada objecto não seja 
superior a 100 kilogrammas, ou seu volume não exceda a um 
metro cubico. 

Art. 59. Os objectos seguintes serão tambem considerados 
encommendas : 

1. 0 Volumes de ovos: frutas, leite, pão, gelo, legumes, 
hortaliças, miudezas alimentícias e outros generos semelhantes 
de facil deterioração ; 

2. o Carnes frescas, caça, ostras e peixe fresco, acondicionados 
á vontade de quem remetter por sua conta e risco ; 

3. 0 Pequenos animaes e aves domesticas em gaiolas, capooiras 
ou caixões engradados. 

Si o peso dos volumes fôr superior aos indicados no art. 58, 
só poderão taes volumes ser expedidos como mercadorias. 

Art. 60. Os volumes de encommendas serão expedidos pelo 
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primeiro trem de passageiros quo partir depois da apreRentação 
dos volumes, comtanto que tenham sido apresentados na estaç.ão 
até meia hora antes da partida do trom. Serão poHtos á dispo
sição.do destinatario 20 minutos depois d'l. chegada do trem. 

Art. 61. Os volumes de encommondas que não forem reti
rados dentro de 24 horas, a contar da chegada do trem, serão 
depositados e ficarão sujeitos a armazenagem. 

Art. 62. Toda expedição Je encommenda set•á certificada 
por um boletim, entregue ao expeditor, que será depois exigido 
no aclo da entrega dos volumes. 

O boletim serve de titulo á posso:\ nclle mencionada. Em 
caso de perda do bolotim, obs!'wvar-se-ha o disposto no art. 114 
do Regulamento de 26 do Abril de 1857. 

IV 

MERCADORIAS 

Art. 63. A tarifa li tem applicação a todas as mercadorias, 
divididas em nove classes, segundo a p:lilt't annex • a estas 
condições. 

As mercadorias não designadas na pauta serão incluídas nas 
classes dos artigos similarrJs, e as incluídas nas classes 5 e 6 
serão l!lujeitas ás taxas da.quella ou desta, quando os respectivos 
pesos forem inferiora~ ou superim·es a 200 kilogrammas. 

Art. 64. A pauta podorá ser rerista sempre que o Governo 
julgat• conveniente. 

Art. 65. O ferro em gaza, barras, chapas, trilhos, tubos, 
moendas, etc., provenientes de fabricas nacionaes, terão abati
mento de 10 °/0 da tarifa, quando expedidos pelas mesmas 
fabricas. 

As rnachinas e apparelhos de qualquer natureza, fabricados 
no paiz, terão abatimento de 10 "/o sobre os preços da tarifa, 
quando expedidos pelas fabricas, e a estrada puder verific.tr 
que são realmente productos do paiz. 

Art. 66. O frete minimo fie tlma expedição de mercadorias 
é de 1$000. 

Art. 67. As mercadorias não susceptíveis de serem trans
portadas com on tras não serão admittid 1s senão ao preço da 
carga minima de i.OOJ kilogrammas, sqja 'lual fôr o peso 
da expedição. . 

Art. 68. Quando um expeditor necessitar de vagõe3 para 
carga completa de sua mercadoria, deve fazer a requisição com 
antecedencia de 24 horas, si quizer só um vagão, e de 48 horas, 
si quizer doaR ou mais vagões. 
· Art. 69. O expeditor ficará sujeito á multa de 5..1i por vagão 
e por dia, si a mercadoria não fô•· remettida para a estação no 
dia convencionado e a e'ltt·ada. podeni, além disso, dispor do 
material. 

A importancia da multa pó !e ser exigida no acto da requi
aição, sendo depois restituída, si não tiver de ser applicada. 
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Art. 70. O agente da Pstnt;lio prPvenirá o expeditor do dia e 
hora Pm que os vagões pedidos serão postos á sua di posição. 

Si dentro de '>i lo ho1·as o carreg-ai11ento do vagão nã fôt· feito 
pelo pessoal do e:xpeditor, este fica sujeito á multa de f$ por 
hora de tlemora e 1 ot• 'agiio. 

Não se contam as horas decorrid~s das 6 da tarde às 6 da 
manhã. 

A1·t. 71. Quando o carregamento tiver i! e s<'r feito pelo pes
soal da estr·1da, a mesma multa será al,plica<la, si decorrerem 
mais de oito horas entre a rr>cepção da primeira parte da expe
dição e seu cotupl··mento, isto é, si a expedição toda não fôr 
remettida para a estação <l ntro de oito horas. 

A mesma multa de 1$ por hora será applic da por cada 
vagão carregado, que, por falta d • documentos prescriptos, não 
puder ser expedido pelo trem que o d••veria l·1var. 

Art. 72. Nenhum expeditor de um ou mais vagões poderá 
exceder, sob qualquer pretexto, a lotação dos mesmos vagões. 

O el(peditor é responsavel por qualquer avaria <'ausada pelos 
seus agentes aos whiculos da estr • a, no carregamento ou 
descarre~amento, ou por excesso de lotação. 

Art. 73. Para as mercadorias que tiverem o mesmo destino, 
as exp"Jições sP.rão feitas 'ela ordem da apresentação dos des
pachos na estação de pa1·tida, salvos os casos de prefereucia 
por objecto de serviço publico. As mercadorias sujeitas a 
prompta deterioração serão, porém, expedidas de preferuncia ás 
outras. 

Art. 74. As mercadorias como ovos, frutas, leite, pão, gelo, 
legumes frescos, hortaliças, carne fresca, animaes, aves, peixe 
ft·esco e outras semelhantes, apres"ntadas até 30 minutos antes 
da partida do t1·em, ,erão exp0didas por esse trem, sempre que 
o carregam<>nto n:io exceda á lotação do trem, nem traga em
baraço á sua marcha. 

Art. 75. Nos casos de grande affiuencia de mercadoria•, a 
estrai!a poderá da1· p· eferencia áqnellas que se destinarem ás 
est •ções '"ais afastadas do ponto de partida. 

Att. 76 As mercadol'ias qu • •·xi~:rem vagões e8prciaes para 
seu tran~port•~ ser:io expedidas sem demora, quando com
pletarent a lotação dos va.~·ões proprioR par:1 esse t'ransporte, 
ou quando, não completando, p:~.gar o expeditor o valor da 
lotação dos mesmos vagões. 

No caso contrario, as mercadol'ias poderão ser demoradas 
até que s•1 complete a lot •ção. 

Art. 77. Quando a eRtra.Ja autorizar o carregamento ou des
carregamento fóra da estação, estes serviços seriio feitos obri
gatori:{mentr> ao cuidado Pá custa do expeditor e do destinatario, 
sob vigilancia dos empregados d·t. estr •Ja. 

Art. 78. O carr••g-amento e de!'<carrA;<arnento das mnrca
dol'ias da 6• classe devem Lambem ser feitos pelos cuidados e á 
custa d" exneditor OU ,Jestinat 'J'ÍO. 

Art 79. Mediante requistç'io do expeditor ou do destinatario, 
póde o carregamento ou descarr.,gamento das mercadorias, de 
que trata o artigo anterior, ser feito pela estrada, cobrando 
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e~ta a taxa de 500 rs. por frac•;ão indivisivel de 1.000 kilo-
grammas, pelas duas operações ou po1· uma só. 

Art. 80. O ctrregamento ou descarregamento das merca
dorias não dá logar á reducção de taxa. 

Art. 81. O expeditor e o destinatario têm o direito de exigir 
a pesagem d~ suas mercadorias na estação de destino, ainda 
que nada indique que o carregamento tenha siJo alterado ou os 
volumes nenhum inJicio apresentem de avaria. 

Art. 82. Si a diff',rença encontrada para mais ou para menos 
não excerler a 1 o/o do peso mencionado na not'L dfl. expedição, a 
estrada não snrá responsavel pela dilferença encontrada nem 
haverá rectificação de f1•ete, mas a pesagem dará logar á per
cepção supplomentar de 80 rs. por 100 kilogrammas ou fracção 
de 100 kilogrammas. 

Joias e pedras ou metaes preciosos, di11heiro e outros 
valores, etc. 

Art. 83. A 7a classe applica-so ao transporte de OUI'O, prata, 
platina e pedras preciosas em obras, joia~, casquinha de ouro e 
prata, moeda de ouro, pr.>ta, cobre e mckel, p.tpel-moeda e 
quaesquer papeis e valores. 

As pedras preciO!ias brut:>s, o ou !"O, a prata, e a platina em pó 
ou barras, têm abatimento de 50 "/o sobre o preço d·t tarift. 

Considera-se fraude to.la a d··claração inexact·t quanto á 
natureza, ao valor ou pe-.o dos objectos acima especificados. 

Art. 84. A taxa é applicada. por conto de réis ; toda a fracção 
será contada por inteiro. 

O frete minimo de uma expedição de joias, ouro, etc., 
é 2$000. 

Art. 85. Estes objectos deverão ser cuidadosamente pesados 
e só serão expedidos pelos trens de passageiros. 

Art. 86. O dinheiro amoed tdo, as joias, as pedras e os metaes 
prec~osos devem estar acondicionados em caixas, .j!accos ou 
barris. 

O transporte a descoberto é ~bsolutamente prohibido. 
Estas expedições devem ser apresentadas pelos expeditores, 

já acondicionadas como a•!tÚ se exige. 
Não devem ser acondicionadas pelos agentes ou outros em

pregados da estrada. 
Art. 87. Os saccos devem ser de p:mno forte, cosidos por 

dentro e perfeitos, e não dilac()rados nem remendados. 
A boca destes saccos será fecharia por meio de corda ou 

cordel inteiriço, cujo nó será coberto por sinete em lacre ou 
chumbo. 

Art. 88. As caixas ou barris serão pr11ga,los ou arqueados 
com solidez, e não deverão apresentar vestígio algum de aber
tura encoberta, ou fractura. 

As eai:s:a.s !lerão for~emente ligadas por meio de corda in
teiriça collocada em cruz com tantos sinetas em lacre ou 
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chumbo, quantos forem necessarios para garantir a inviolabi
lidade do volume. 

Nos barris, uoua corda applicada em cruz nas duas extre
midades será fixada por meio de sinete em lacre ou chumbo. 

Art. 89. O papel-moeda, as notas do banco, apolices, as 
acçõ's de companhias e outros papeis valores devem ser apre
sentados em saccos ou caixas ou formar pacotes revestidos de 
envoltorios intactos, em papel ou panno encerado. 

Todavia os volumes apresentados em envoltorio de papel 
poderão ser recebidos si, em rnlação á solid~z e ao acondicio
naHoen to, estes "nvoltorios nada deiiarem a desejar. 

Todos os pacotes de"l{em ser sellados com sinetes em lacre, 
11endo e.>tes em numero sufficiente para assegurar sua inviola
bilidaàe (tres pelo menos). 

Art. 90. Na nota de expedição que acompanhar um trtns
porte de ouro, joias, etc., deve-se mencionar, indnpendente
mente das indicações ordin o rias, o valor por extenso do artigo, 
e deve h:tver sinnte em lacr() ignal RO oppo~to sobre o volume. 

Art. 91. Os endereços não devem ser cosidos, nem collados, 
nem pregados nos volumes, afim de que não possam nncobrir 
vestígios de ab ,rtura ou fr:tctu ra; podem se1· escriptos sobre os 
volumes ou affixados a elles por meio de corda. 

A d •claração do valor do artigo expedido será mencionada por 
extenso no end lreço 

Art. 92. As iniciaes, legendas, armas, firmas sociaes ou os 
nomes do estabelecimento, impo•essos sobre os saccos, caixas, 
barris ou pacotes, devem ser perfeit·omente legíveis. 

Os sinetas feitos com moedas são formalmente prohibidos, 
Art. 93. As expedições de joias, pedras e metaes preciosos, 

dinheiro e outros valores, devem ser apresentadas a despacho 
pelo menos uma hora antes da marcada para a partida do trem, 
para poderem seguir pelo mesmo. 

Vehiculos 

Art. 94. Na 8" e ga chsses da tarifa 2" estlío comprehendidos 
os vehiculos de qualquer especie, armados ou de•armados. 

A 8" comprehende carros funebrt>s, diligencias, calPç~s, 
C'l.rros para caminho de ferro dfl tracção animal e outros vehi
culos de quatro rodas para transporte de pes!loas. 

A 9" comprehende carros, carroças, carretas e outros vehi
culos de duas ou quatro rodas para transporte de generos, 
tillmrys e outros vehiculos de duas rodas para tranl'!porte de 
peR soas. 

Art. \15. Os vRhiculos para transport'l de generos ou para 
serviço d~ lavoura, terão abatimento de 25 °/6 , si estiverem 
desarm;:ulos. 

Art. 96. O carregam~nto e descarregamento são feitos pelos 
cuidados e por conta e risco dos expeditoresê ãéàunatãrios. 

~·~' \~\H\ [ r; ~~ I (' I . : . 
'',~~· ",, ·s·· 
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Art. 'iJ7. Oq vagões, as locomotivas e tend"rs desarmados são 
taxados aos preços da 5a. e Ô" classes. Os vaí{Õe8, as locomotivas 
e os tendera, rodando sobre os eixos, pagarão cada um 350 rs. 
por kilometro ou fracção de kilometro. 

v 

ANlliiAES 

Art. 98. A tarifa III applica-se ao transporte de animaes, 
divididos em tres chsses : 

A pruneira com:•rehende os animaes de montaria; 
A segunda comprehende os bois. vaccas e vit :las ; 
A terceira co•nprehende carneiros, porcos, cães e outros 

animaes semelhantes, soltos. 
Art. 99. Só podem ser transportados em trens de pas

sageit·us: 
f.o Animaes da sella ou de carro, vitelas, carneiros, be

zerros, cabras, cães e ani•uaes semelhantes, pagando, excepto 
os cães, o dobro dos ·preços marcados na tarifa III ; 

2.• Pequenos animaes e aves domesticas ou silvestres em 
gaiolas, capoeiras ou caixões engralados, despachados como 
encommendas. 

Art. 100. Os cães, acomp·1nhan ~o passatreiros, pagam, seja 
qual fôr o seu tamanho, o preço da 2" classe da tarifa de pas
sageiros ; no caso contrario pagarão pela 3a. classe da ta
rifa Ul. 

Art. 101. Os cãP.s poderão ser recusados si não retiverem 
bem açaimados e presos a corrente. Em nenhum caso serão 
admittidos em carro de passageiros. Todavia os cães pequenos 
chamados de salão, que acompanharem passageiros, podem ser 
admittidos nos carros Je passagei,·os sob as condições seguintes: 

i." Estarem dentro de urna cesta; 
2.• O peso total da cesta e do cão não exceder a quatro kilo-

grammas; 
3. a Pagar passagem de 2"" classe ; 
4."' Os outros passageiros não reclamarem. 
O transporte de cães nestas condições é feito por conta e 

risco dos donos. 
Art. 102. Os animaes cujo Pmbarque ou desemiJarque fôt• 

difficultoso, só serão admittidos nos trens de passageiros nas 
estações extremas do itinerario do trem ou naquellas em que o 
trem tenha de demorar-se tempo sufficiente p •ra is~o. 

Art. 103. Quando os animaes da f a e 2" classes da tarifa 111 
forem destinados a estação além do ext·emo do itinerario do 
trem, pelo qual forem expedidos, só serão elles aceitos me
diante 11o taxa de 1$500 por cabeça, para despezas da cocheira na 
estaç:Io em que p rnoitarem, sendo ,, referida taxa addiciooal 
dobrada ou triphcada si o animal tiver de p"rnoitar em duas ou 
tres. estações. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 565 

Art. 104. Ol!animaes perigosos em nenhum caso polem ser 
admittidos em t1•ens J.e passageiros e s rão ad,uittidos nos trens 
de. mercadori s si estiverem com toda a seguranç11 acondicio
nados em jaulas. 

O frete destes animaes será. cobrado á razão de 380 rs. por 
vagão especial e por kilometro ou fracção de kilometro. 

Os e:tr>edit H' ·s são responsa.veis por qualquer desastre 
cau,;ado por ta.es animaes 

Art. 1tl5. Os ·mimaes (excepto os do § 2° do art. 99) devem 
s~r apresentado• na estação p{jlo menos um'l hora antes da re
gula.uJeu hr para a partid' lo t.l'em. 

Os transportes 'lue n·•cesbitarem do emprego de um vagão 
inteiro ou mais de um vagão, devem ser annundados com 24 
horas de antece~encia., pelo menos. 

Art. 106. O embar 1ue e desembarque dos animaes são feitos 
sob os cnidad •s e inteira re~pons 1bilidaJe e á. custa dos expe
ditores e •lestinatarios. 

Art. 107. o~ anunaes J.evem ser acompanhados por con
rluctor ; não o sen.lo, nem e~tando pres•mte o destinatario á 
ehflg>~da do trem, serão remettiJos para o deposito pablico, por 
conta e risco de seus donos. 

Os conductores, pagando cada um passagem de 2& classe, 
pode1·ão viajar nos tren~ que tran<portarem gado, no carro do 
chefe do trem, si houver comp rtimento para isso, ou nos 
vagõ •s de gado, não e:s:c"dend >, porém, o numero de conductores 
a um por exp~dição ou vagão. 

A esLrada não é respon~avel pela fuga dos animaes, salvo 
provando-se culpa do pessoal da mesma estrada. 

Os anima.es do§ 2• do art. 99 estão sujeitos ás mesmas pre
scripções acima. 

Art.108. Quando o transporte de animaes comportar 10 vagões, 
no mipimo, para nm mesmo destino, poderá ser effectuado em 
trem especial pelo~' preço~ da tarifa. lll, comt'lnto que o pedido 
seja feito :i estação de partida com 48 horas de anteced.mcia. 

Art. 109. Os animaes io § i• do art. 99, acompa.nhando 
passageiros, podem ser transportados sem nota de expedição. 

VI 

ARMAZENAGEM 

Art. 110. Não sendo as mercadorias descarreg-adas ou reti
radas nos prazos fixados nestas instrucções, cobrar-se-hão as 
seguintes taxas a titulo de indemnização por folga forçada do 
material, deposito ou armazen<1gem das mercadorias: 

Para as mercadorias não descarregadas, 1$ por hora e por 
vaglo d · qual•tUOr lotação com um mini mo d~ 10$00l; 

Para as mercadorias IPscarJ•eg-adas, m·" não retiradas, 100 rs. 
por fracção inlivi~ivel de 10 kilogramm \s e por -tia, até 90 
dias, sem que em nenhum caso a taxa seja. inferior a 1$000 > 
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Por todos os materiaes ou objectos, qualquer que seja a sua 
natureza, que forem descarregados nos pateos das estações, 
cobrar-se-lia a taxa acima. 

Quanto aos vehiculos a tal:a ó de 3.~ por vehiculo e por dia, 
com um minimo de 6$010. 

Art. 111. Nenhuma taxa de armazenagem poderá cobrar 
a estrada pela demora das mercadorias nas estações, antes de 
serem expedidas, salvo si a demora fôr motivada pelo expeditor 
ou pelo destinatario, Neste caso c 'brar-se-ha armazenagem por 
cada dia. que decorrer entre aquelle em que devAri~o ter-se 
effectuado a expAdição e aquelle em que esta se realizar. 

Art. i12. Nenhuma armazenagem se cobrará pela estada 
das mercadorias nns estações além de 90 dias. 

Art. 113. Na cobrança da armazenagem não se contam os 
dias da chegada, do descarr,~gamento, da entrega ou do des
pacho da mercadoria. 

Art. 114. Si a mercadoria não fôr retirada das estações no 
prazo concedido para a estada livre, e o destinatario ailegar 
não a ter retirado por força maior ou outro motivo a.ttRndi vel, a 
est·ada pórie, si julgar provado o caso de força maior ou de 
justas razões apresentadas pela parte, dispensai-a do pagamento 
da armazenagem. 

Art. 115. A estrada póde, attendendo ao máo e~tado dos ca
minhos, a f•lta de conducção ou outra circumstancia attendivel, 
espaçar o prazo de estada livre. 

Art. t 16. As mercadorias que não forem retiradas das esta
ções destinatarias no prazo de 90 dias a contar da data em que 
tiverem sido des~'arregadas, ou por terem sido recusad;ls ou 
não procuradas pel"s destinatarios ou por niio serem estes 
conhecidos, serão vendidas em leilão publico, que será annun
ciado com oito dias de antece Jencia. 

Si as mercadorias forem das que. por sua natureza, são 
sujeitas a prompta deterioração, a estrada tt:m o direito de 
vendei-as ex ntficio e sem as formalidades judiciaes, no fim 
de oito diaR ou antes si fór indispensavel. 

O producto liguido da venda, deduzido o que fôr, por qual
quer titulo, devtdo á estrada, será recolhido ao deposito pu
blico. 

Art. 117. Si o productoda venda não fôr sufficiente para 
pagamento do frete. armazenagem e mais despezas, o expedito r 
ou destinatario não será obrigado a entrar com a differença. 

VII 

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 

I ndemnizações 

Art. H8. A estrada declina toda a responsabilidade por 
perdas . ou avarias, nos seguintes casos : 

f,o Quando provierem de caso fortuito ou força maior; 
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2. o Quando niio tiverem sido verificadas á. chegada da mer
cadoria e antes de sua aceitação ou retirada pelo destinatario ; 

3. o Quando as caixas ou envoltorios não apresentarem exte
riormente indicios de vioJ,mcia, não forem quebradus, molhados 
ou não houver manchas ; 

4. o Quando forem ui teriores á recusa da mercadoria pelo des· 
tinatario, do que se lavrará auto ; 

5. 0 Quando a mercadoria, por sua natureza especial, fôr 
susceptivel de soffrer perda ou avaria total ou parcial, como: 
combu-tão e'pontaRea, effervescencia, evaporação, vasamento, 
ferrugem, putref•cç:1o, etc. ; 

6. o Quando estiver coberta por declaração de responsabilidade 
formulada em ordem A assignada pelo expeditor. 

Estando a expedição coberta por declaração de responsa
bilidade, ha presumpção, até prova do contrario, de que os 
damnos pmvém do defeito ou defeitos verificados na mercadoria 
no acto do despacho. 

Art. 119. A estrada não r•·sponde pelos damnos resultantes 
do perigo que o transporte em caminho de fer1·o ou demora de 
viagem acarreta para o~ animaes vivos. Não responde tão pouco 
por avaria~ ou morte de animaes no caso de, sendo o carre
gamento feito pelos expeditores, tet· sido excedida a lotação do 
vagão. 

Art. 120. Quando a mercadoria fôr acompanhada por pe11soa 
•enc·1rregada de vigi ,J-a, a estr·1d~ não responde pelos damnos 
resultantes do perigo que a vigilancia tinha por fim evitar. 

Art. 121. No que concnrne a mercadorias que por ajuste com 
os expeditores ou por assim estar estabel.,cido nos regulamentos 
da estrada, são transportadas em vagões abertos, a estrada não 
responde pelos risco'! inherentes a este modo de transporte • 
. Art. 122. Quando o ~arregamento e o descarregamento são 

feitos pelo expeditor ou destinatario, a estrada não responde 
pelos riscos resultantes do carregam,mto e descarregamento. 

Art. 123. Quando a mercadoria fõr por sua natureza susce
ptivel de soffrer influencia atmo·pherica ou qualquer outra causa 
independente do serviço da estrada, quebra em peso ou medida, 
a estrada não respon le pela differença. 

Art. 124. QuanJo a mercadoria for carregada pelos cuidados 
do expeJitor, a estrada não responde pelo numero de volumes, 
ainda que as notas de exp"dição o indiquem. 

Art. 125. A estrada não se responsabilisa pelos riscos prove
nientes dos objectos contidos nos volumes de bagagem. 

Art. 126. A estr'ida responsabilisa-se pelo peso das merca
dorias até final entrega das mesmas ao destinatario ou seu 
preposto, para o que as fará pesar nas estações antes de carre
gai-as. Exceptua.m-se as mercadorias da 6a classe, por cujo 
peso a estrada não se responsabilisa., limitando-se apenas a. 
verificar o peso para oob1·ança do frete e impedir que a carga 
exceda ao pe•o· que comportam O-< vagõos. 
· Art. 127. A resp.msabilidade da estrada cessa : 

f. o A respeito das mercadoria~ ender>-)ç,tdas- na. estação 
- immediatamente após sua retirada certificada pelo recibo do 
destinatario ; 
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2.o A respeito das mm·cadoria• destinadas a logarAs distantes 
da estr.tda de ferro, no momJnto da ntrega ao correspondente 
designado pelo expeditor. 

Art. 12a. Os expeditores e passageiros têm a f culdade de 
declarar, no acto do d lspacho, o v dor S'![\"Undo o qual que.~m 
ser indemnizados e n caso de per la ou avaria.. da sua mercadoria, 
bagtgem ou animaes. Neste caso cobr•r·-se-ha, além do frete e 
demaLl taxas, 1/2 o/o do valor declarado. para as exr1•~dições das 
classes 2a, 3&, 4a, fia, 6a. ga e 9a. •la tarift li ; 1 °/o par·a a 
f• cluse da ta.rift li, e 2 o/o para as tres classes da tarifa III. 

Art. 129. A declar •ção do val >r das mercadorias nas notas 
de exped:ção nenhuma significação tem desde que não fór 
paga a taxa do seguro. 

Art. 130. A importancia do valor declarado será paga em 
caso de perda total, e sórnente uma quota propol'cional á 
perda si esta fór· apenas parcial. 

Do mesmo modo, em caso de avaria, a indemni7.ação ser:i. 
paga proporcionalmente á imoortancia da avaria verificaria. 

Em nenhum caso a indemniz tção póde exc·~de:· o damno 
realmente soffrido pelo expeditor, e:n con~equencia d<t perda 
ou avaria, e será, neste caso, reduzida a importancia do 
damno. 

Art. 13t. Quanto aos objectos não s~gur~s, a nstrada não é 
responsavel sen:lo até á importancia Je 500 réi3 por kilo-. 
gramma de mercadoria, e 1$ po kilogramma d} ha·ragem ou 
encommenda perdida ou avariada, sem que em nenhum caso 
a indemniz 'ção possa ser supePior ao valor da mercadoria, 
bagtgem ou encommenda perdida ou av riada. 

No caso em que uma mercadoria, etc. fór achada depois 
de ter sido considerada perdida, a "strada dará aviso ao des
tinat.ario, que terá durante 15 dias o dir·eito de reclamar a 
entr.-•ga, devendo re~tituir as 3/4 part ~s da indemnização 
que lbe tiver sido paga. A mercadoria, etc. avariada ficará 
pertencendo á estrada. 

Art. 132. Quando a merc'ldoria formar um todo tal qull a 
avaria de unia par·e a deprecie ou inutilise, a indemnização 
a pagar será calculada .>orar 1itr •mento. 

Art. 133. As clausulas de irresponsabilidade ou limitação 
de rnsponsabilidadll estabelecidas nr)sta> condições regula
:mentares, não poderão ser invocadas pela estrada, si se provar 
a culpa ou dolo por parte do pessoal da estr•ada ou defeito do 
seu serviço. 

Neste caso as indemnizaçces a pagar serão reguladas pelo 
Codigo Commercial. 

Art. 134. O arbitramento, nos casos em qull deva ter 
logar, será feito por dous ari•itros escolhidos um pela parte 
e outro pela •Jstrada, salvo si ambos concordarem na escolha 
de um só arbitrador. · 

O arbitramento será reduziio a auto assignado pelos arbi
tras, pela administração da estrada e pela parte. 

Art. 135. Si, porém, a administração da estrad~ e a parte 
chegarem a accórdo sobre o valor da avaria, será o accórdo 
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reduzido a auto assignado por ambos, que terá a mesma vali
dade que o aruitra111euto. 

Art. 136. Recusando-se a na.rte ao arbitramento amigavel, 
a estrada requererá judicialmente um arbitramento e a remo
ção da mJrcadoria para um d~posito puolico, ou a venda da 
mesma. 

Art. 137. O auto de arbitramento, quer amigavel quer judi
cial, d!ilve conter, além u.os faetos e das circumstancias geraes 
da avaria, as indtcações s •guint·~s : 

i." A especie, as marcas, os numero& e o peso de c.•da um 
dcs volullles vistoriados ; 

2." A data c o num ro do despacho e os numeros dos va~·ões 
em que tiverem chegado os volumes; 

3." A presença ou ausencia de indícios exteriores de que
brado, molhado, manchas, etc., e.u cada um dos volumes, 
com designação exacta de :ma marca e modo de acondiciona
mento; 

4." A i.mportancia do dtmno resulbnte de cada uma das 
ava ·ias verificadas ; 

5." A época a que póde remontar a avaria, suas causas 
apparentcs ou presurnid<ts, si ella deve ser attribuida a vicio 
proprio da mercadoria, ou a seu modo de f}['epat•ação ; a de
feito, insufficiencia ou ausencia de envolt·1rio ; em que con
sistem os VICios ou defeitos ; "m caso de molhadela e as mer
cadodas terem viajado por mar, si essa molhadela provém ou 
não d'agua do mar ; 

6." A presenç>t ou ausencia do reclamante ou do seu repre
sentante, e, si fór possível, sua declat·ação de aceitar 88 
conclusões da vistot•ia. 

Art. t:38. Ao formular os req1,1eriment ·s á. autoridade ju
diciaria, para obter a nomeação d l peritos, se precisarão. além 
dos pontos acima, q1mesqu ·r outr •s que t\S circu ,,sbncias 
indicarem como devendo tazer objecto da vistori ~. e se p ·dirá. 
que os peritos sejam autorizados a assignar no auto os dizeres 
e as observações das partes. 

Art. 139. A menos que os peritos sejam anulphabetos ou 
impedidos por causa legitima de 1·edigirem elles me•mo• seus 
laudos, estes documentos não podem ser lavrados por empre-: 
gados da estrada senão exc!lpcional e estrictamente sobre 
os dados apresentados pelos peritos. 

Art. 140. O consentimento do 'destinatario na vistoria ou 
arbitram ·nto •migavel, deve ser certificado por escripto. 

Art. 141. Todo o arbitr11mento ou vistoria amigavel deve 
ser reduzido a auto em duplicata. 

Art. 142. A vistoria ou arbitramento deve ser r~ito d-·ntro 
das 48 horas depois d • descarrega.uenl'l, s .Ivo imped:mento 
devidamente juatil;cado 

Art. 14:-l. Não serão attendidas pela estrada as reclamações 
por perda ou av ... ria de mercadorias : 

f. o Que forem apresentadas depois de um anno a contar 
da dala do de~pacbo; 

2. 0 Que não vierem instruidas com a nota de e:s:pedição ou 
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cópia authentica da mesma, ou boletim de bagagem ou en
comm·,nda e com o auto de que tr.•ta o art. 144; 

3.o Que forem apre8entadas depois de B'l ter passado recibo 
das mercadorias sem dedaração de perda ou ~varia ; 

4. 0 Quando a perda ou avaria provier d•J alguma das causa!' 
mencionadas no art. H2 do Codigo Commercial. 

Art. 144. Das faltas e avarias encontrarias no acto da en
trega das mercadorias ao destinatario, lavrará o agente da 
estação da chegada auto circumstanciado. 

Art. 145. As reclamflções sei"ão entregues aos agent~s das 
estações, que as remetterão com os documentos o esclare
cimentos necesse1rios ao escriptorio do director-engenheiro 
chefe, onde aguardarão despacho. 

A entrega da reclamação ao agente será certificada por um 
recibo pa~sado por este, si o recla•nante o exigir. 

Art. 146. A e.trada. restitue o frete qu:J se vel"ifica.r ter 
sido pago de mais pelo expeditor, e tem o direito de haver 
executivamente deste, ant"s ou depois da entrega da m"rca.do
ria., o que se verificar ter sido cobrado de menos no acto do 
de~pacho. 

Art. 147. Quando, porém, o excesso de frete proviAr de en
gano na pesagem, não será attendida a redamação si odes
tinatario não tiver exigido a verificação do peso antes da reti
rada da mercadoi"ia. 

Art. 148. Nenhuma restituição se fará de exc"sso de frete 
cobrado pelo trcw,port" de mercadorias que gozarem de aba
timento sobre os preços d·•s tarifas, si n~ nota de expedição 
não houver, no acto de d<'spacho, os esclarecimentos necessa
rios feitos p!'lo expeditor. 

Art. 149. Em caso de re,.lamação, as ·notas de expedição 
não serão reconhecidas pela e.,trada, si não tiverem a assigna
tura do agente. 

VIII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Recebimento 

Art. 150. Para rr•cebimento das expedições, Regundo as con
dições e preços da 1 a e 7a classes da tarifa 11 e das tres classes 
da tarifa 111, os escriptorios abrem-se em todas as eshções uma 
hora antea da partida do primeiro trem, e fecham-se 15 minu
tos antes da partida do ultimo. 

Art. 151. Para rec0bimPnto das expedições feitas aos preços 
e segundo as condições das classes 2a, 3a, 4"', 5a, 6a, 8& e 9& 
da tarifa li, os escriptorios aurem-se ás 8 horas da manhã e 
fecham-se ás 4 da tarde. 

Exceptuam-se as exp~dições de verduras, frutas, aves e 
anima~>s em capoe;ras e outro• artigos semelhantes <jUe, em
bora feitas ao preço da tarifa 11, estão comprehendidas na 
disposic;ão do art. 150. 
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Art. 152. Nenhuma. mercadoria, para. cujo transporte pela 
estrada dr3 ferro se exig-e nota de expedição, pó le s •r recebida. 
pelos empregados da estrada., si nli'J vier acompanhada da 
not' de expedição, s rlvo a dis;)osição final do art. 216. 

Art. 153. As m~rcadorias taxadas ao preço da 6a classe da. 
tarifa li devem ser annunciadas no dia. anterior a.o do despacho. 

Estas mercadorias não serão recolhidas debaixo de coberta : 
estão sujeitas, quant& á armazenagem, ás me~mas condições 
concernentes ás outras. 

Art. 154. As mercadorias e quaesquer objectos entre)l'ueq 
á estrada s·•rão conferidos na estação de partida e na de che
ga<la, á mediG!a que forem Ren<lo recebidos, verificando-se as 
marcas, a quantidadr1 e qualidade dos volumes, a natureza das 
mercadorias, o peso, o frete pago ou a. pagar e as despeza.s 
a.ccessorias. 

Em geral a pesagem dos volumes deve ser feih por pesso1l 
do expeditor. 

Art. 155. Na estação de partid'~ será a nota de expedição 
registrada em resumo no livro talão, do qual se extrahirá 
o boletim que d"ve ficar em poder do exp~ditor. 

O regiRtro deve mencionar os nomes do expeditor e do 
destinatario, as marcas, o numero de volumes, a totalidade do 
peso da expedição, o ft·ete pago ou a pagar e as despeza.s 
a.ccessorias. 

Por cada despacho (não se exceptuando os tranRportes 
gratuitos) cohrará. a estrada a taxa de 120 rs., na <jUÜ não 
está. comprehrmdido o valor de du:lB notas de expedtção que 
serão entr~gues ao exp<~ditor si este tiver de r•nchel-as. 

Art. 156. Todo o despacho de mercadorias, valores, rarros, 
animaes, etc. é certificado por um recibo paosado no registro 
do expedito r ou por um boletim entregue a este. 

Art. 157. Si depois de registrad t uma expedição e antes 
de feito o transporte, quizer o expeditor, por qu·tlquer mo
tivo, variar a consignação da mesma ou retir 1l-a; a estrada. 
annullará o despacho feito e restituirá o frete, menos as taxas 
de despacho e d~ carregame11to e descarregamento, no Regundo 
caso ; no primeiro far-se-ha. novo dnspacho, pelo qual se co
brará ~ differença de frete e nova t:ua de despacho, con
siderando-se a taxa de carregamento e descarregamento como 
paga. 

Em qualquer dos casos o expeditor deve restituir os do
cumentos que já tiver recebido, sem o que não se fará novo 
despacho. 

Entrega 

Art. 158. A entrega das expedições feitas pelos preços e 
segundo as condições das ultimas oito ela.ss·1s da. tarifa II e 
das tres classes da t>rifa III, começa ás 6 h~..ma,nhã 
e termina ás 6 horas da. ':_arde e!ll todas as ... ~~ · r -~ 

A entrega das expedtçoes fe1ta~ pelos ~~\ MJ h.M c:G·~A l'l .. ......._ 
da tarifa 11 e daa expedições de verdur~ 7sa; etc., feitar tJ"4,~Jr~· 

~os -~ 
~~ :__ ~'-~~UT,l.O~ 
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pelo preço da tarifa li, começa 15 minutos depois da chegada 
do primetro trem e t •rmina á hora de fechar-se a estação. 

Art. 159. 0 destinatario ou seu man latario é obrigado a 
passar recibo das expedições de mercadorias, valores, etc., na 
nota Je e:xpelição ou no aviso da chegada. 

Art. 160. O destinatario tem direito, antes de passar recibo 
da mercadoria, de examinar o estado externo dos volumes: IIÓ 
se permittirá o exame interno, si o volume apresentar in
dícios d l violação ou avaria. 

Nos caso8 de avaria, o destinatario só tem direito de recusar 
a mercadoria quando esta. est<V•'r de tal modo damnificada 
que nenhum valor comtuercial tenha, ou quando o volume 
formar um todo tal que a avaria de uma parte delle importe 
perda de valor para o todo. 

Sendo, p Jrém, a avaria apenas parchl, deve elle retirar a 
mercadoria logo dep'ois de av tliado o damno causado. 

Art. 161. Nos casos de demora de pal'te de uma expedição, 
o destinatario não tem direito, sob pretexto de não r>star 
Pila completa, de recusar-se a retirar a parte chegada, salvo 
si a ex edição ft•accion·tda constituir um todo tal que a falta 
de uma parte o deprecie ou inutilis). 

Art. 162. O transport•J em retorno de todo o objecto, recu
sado pelo destinatario, é sujeito á taxa. 

Art 163. :Si antes do feita a entrega da mercadoria ao 
dr~stinat trio, se vet·ificar que o ft·ete cobrado na estação <I e 
p:<rtida ou indic •do pat·a s Jr cobrado na estação de chegada, é 
mferiúr ao real ou que se dei-..;ou de cobrar ou indicar para 
se cobrar alguma taxa. a e-traria póde reter a met•cat:Lria até 
que o expeditor ou o destinatario satisfaça a differença. 

Aviso rle chegada, prazo de descarregamento e 
estada livre 

Art. !64. Os agP-ntes das estações poderão dar aviso aos 
destinatarios, or boletim, da chegada das mercadorias, quando 
assim o exi~ir o expe iitor. 

Este boletim será taxado na estação de partida á ruão de 
200 réis. 

Art. 165. O t13mpo concedido para o descarregamento ou 
estada livre conta-s l a partir da remessa do aviso ao destina
tario ou a seu correspondente pelos portadores da estrada ou 
pelo Correio. 

Art. 166. Si dentro de 24 horas depois de avisados não 
fór o <i~scarregamento feito pelos dostinat •rios, será, á custa 
destes, feito nela estrada. 

Em casu de accumulação de cqrgas, a estrada reserv:J-se, 
além disto, o direito de f>tZ''r descarrezar ou remover da esta
ção, ex otfic o, a mercadoria, por conta do expeli to:·. 

Art. 167. As mercadorias. vehiculos, etc. dev"m ser retira
dós da estação de Taquary dent.ro do "razo de 48 horas. 

Este prazo poderá ser rel•tzido a 24 horas no~ casos de 
grand~ afD.uencia de mercadorias e quondo pela demora 
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d~sta<~ nos armazene da estrada resulte embaraço para o rece
bimento e transporte de outras. 

Das estações do interior devem ser retiradas no prazo de 
cin«'o dias, quando o destinatario residir pentro do peri meti·o 
de tres kilometros de raio em torno Ja estação, e de 10 dias 
quando o destinatario residir em distancia maior. 

Descontam-se os dias santifi~ados. 
Terminado este prazo, a demora é calculada sobre todas as 

hor:·s seguintes, tanto do dia. como da noite, sem e:xcepção dos 
domingos e dias santificados. 

Volumes 'Oazios em retorno 

Art. 168. Os volumes vazios em retorno (usados) não serão 
admittidos como taes, si não tiverem real.uente servido a 
exp ·dições de met•cadorias pela estrada de fert·o. 

Art t6.J. Os barris. pipas, gigos, jacás, capoeiras, etc., 
vazi >S em retorno. tt·ansportados '·m trens de m•;rcadorias, são 
taxados pelo p~>so real '' pelo prr1ço d 1 5a classe da tarifa li. 

Art 170. Os saccos vazios em retorno (usados) são transpor
tados g-ratis e devem s..,r reunLio; em pacotes solidamente atados. 

A nota de expedição dos saccos vazios em retorno não deve 
indicar o num·,ro de sacco~s ; só se admitte a indicação do 
numero de pacotes e do peso englobado da expedição. 

Declaração 

Art. 17f. Quando os expoditores não poderflm formular as 
notas de exredição, dev,·rão remetter as mercadorias á es,açiio 
acompanhadas de declaração as<ign da, indkondo : 

1. 0 O nome do expeditor e do destinatario e sua residencia 
(rua e numero si fór em povoado) ; . 

2. 0 A estação de partida e de chegada ; 
3. 0 A quantidade, peso e a na.tureza da mercadoria; 
4. 0 O modo por que deve ser feita a e:xpedição, attentas as 

disposições dos arts. 99, 121 e 198. 
Si se tratar de mercadorias sujeitas a impostos geraes, 

provinciaes ou municipaes o expeditor d•Jverá forneeer as 
peças e os esclarecimentos necessarios a m de que o transporte 
e entrega d · ta,·s mercadorias não sotfram àemora ou embaraço. 

A declaração escripta é dispensavel si o apresentante da 
mercadoria puder dar verbalmente os esclarecimentos neces
sarios para seu despacho. 

Art 172. Os e:xpedito"es devem declarar si suas mercadorias 
são frageis ou si devem ser reservadas de humidade ; em falta 
do que a estr<tda niiu re ponde por avadas desta es)ecie. 

Art.. 173. Si a estnda suspeitar fraude obre a n •tureza ou 
valor da mercadoria ou a pres·Jnça de materi .. · . 
perigosas, entre outras mercadorias, poder· 11{~ 'f fliulfJ~râ-·----
dos volumes antes e depoia da. expedição., \.~\) '- · DA C;t · ', 

( ~ '~4 
~-

~* ~ 
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Não consentindo o expeditor na abertura dos volumes, a 
estrada fodera recusar o tran8porte. 

Art. 74. O expeditor ..i responsavel por qualquer L·aude 
reconhecida antes ou depois da expedição. 

Art. 175. Toda a declaração falsa. ou insufficiente sobre a 
procedencia, destino, natureza ou valor das mercadorias expe
didas, dá logar a applicação de uma multa de 10$ a 50$. 
além do pagamento do duplo do supplementoda taxa da merca
dot•ia fraudada, sem prejuízo de qualquer acçã' judicial que no 
caso c~mber. 

Art. 176. Sendo as mercadorias nocivas ou perigosas, a multa 
será de 50$ a 100$000. 

Em caso d·l accidente será o expeditor, além disto, obrigado 
a inrlemnizar a estrada do damno causado a seu materhl ou de 
qual 1uP-r outro que esta venha a s·Jffrer, sem prejuízo da 
responsabilidade criminal, segundo as leis em vigor. 

Art. 1n. A estrada poderá r ·ter os volumes que por falsas 
declarações estiverem suj~itos a multas convencionadas em seus 
regulamentos. Si os volumes retidos Mntiverem matarias no
civas ou perigosas, serão estas inutilisadas si não puderem ser 
de prompto vendidas. 

Art. 178. Não sendo as multas pagas no prazo de 100 dias, 
a estrada procederá á venda dos objectos detiJos, sem as for
malidades judiciaes. 

Si o producto da venda não fi)r sufficiente para o pagamento 
das referidas multas, a estrada cobrara o rest1nte. 

Massas indivisíveis 

Art. i79. O transporte de massas indivisíveis, cujo peso 
exceder a 1.000 kilogrammas ou de volume excedente a tres 
metros cu bicos, ou que necessitarem o emprego de material 
especial, não é obrigatorio. 

O preço e condições de taes transportes, si a estrada delles 
se encarregar, serão regulados por mutuo aecôrdo. 

Dimensões dos carregamentos 

Art. 180. O comprimento normal do material de transporte 
é fixado em 75 metros. 

As taxas das mercadorias e outros objectos de grande com
primento são estabelecidas como se segue ; 

f. o De 7m,5 a 14 metros segundo o pRso attribuido á expedição 
quando fôr igual ou superior a 4.000 kilogrammas; 

2. 0 Segundo o proprio peso, augmentado de 1 500 kilogram
mas qnando fôr inferior a 4.000 kilogrammas com um maximo 
de 4.000 kilogrammas. 

Art. 181. Os volumes ex('edentPs a f4 metros de compri
mento só poderão ser despachados mediante ajuste prévio com 
a estrada. 
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O transporte de"mercadorias que excederem a 14 metros de 
comprimento não e obrigatorio. 
F" Para. tt-ansportes desta esi>ecie haverá accôrdo preliminar. 
~~Art. 1t!2. O carregamento dos vagões não póde exceder em 
altura e largura ás dimensões das caixas dos carros fechados 
que a estrada forneça. 

Acondicionamento e marcas 

Art. 183. Os volumes devem trazer marca ou endereço bem 
legível, e além disso o nome da estaç :o de destino e estar aeon
dicionados de modo a poderem resistir aos choques ordinarios 
enherentes ao transporte por estrada de ferro. 

Art. 184. Poderá ser recus<1.lo o recebimento de qualq aer 
mercadoria, nos seguintes casos : 

1.• Si a mercadoria estiver tão mal acondicionada dentro dos 
envoltorios que haja probabilidade de não chegar a seu destino 
sem perda ou avaria ; 

2.• Si exigindo :1 mercadoria, por sua natureza, um envoltorio 
qualquet• para resguardar de perda ou avaria, fôr apresentada 
sem envolto rio ; 

3.• Si no acto d'l recebimento a mercadoria apresentar in
dicio~ de já cstu avariaàa. 

Entretanto o expeditor poderá reparar os defeito• dos volumes, 
e neste caso a estrada f:Lrá a re01essa, substituind •. -se por 
outra a nota d·~ expedição apresentada, si fôr nocessario. 

Art. 185. Emquanto os volumes não forem reparados ou re
tirados, si o expeditor não quizer mais enviai-os, poderão per
manecer 2-1 horas na estação sem respons,.bilidade por parte da 
estrada, ficando depois sujeitos á armazenagem. 

Art. 186. A estrada poderá expedir a mercadoria nas condi
ções dos§§ 1•,2• e :l•do art.184, dando o expeditor ao agente da 
estação uma declaração por elle assignada, em que especifique 
os defeitos verificados nos volumes e alli vie a estrada da res
ponsabilidade das avarias que puderem provir de taes defeitos. 
Si, por·ém, a merc!ldoria estiver em estado tal que não possa 
ser ca1·regada como outras sem damnifical-as, não será aceita 
ainda que o expeditor se preste a fazor a declaração de respon
sabilidade. 

Notas de expediçao 

Art. 187. Os transportes pelos preços e segundo as condi
ções das classes 2•, 3", 4", 5a, 6•, 7a, 8a e 9• da tarifa 11 e da 
tarifa lU devem ser acompanhados de nota de ex,,ediçãoem duas 
vias, que indique exactamente o nome e a residencia do e-:s:pe
ditor e do destin \tario, a mctrca, o Pnder•~ço, a quantidad J, o 
peso, o modo de acondicionamento e a natureza da mer.·adoria, 
a estação de partida, a de chegada, o frete e os gastos acces
sorios pagos ou a pagar, etc • 
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Estas indicações servem para regular as indemnizações em 
caso d11 p•·rda ou ·avaria. 

Art. 188 Cada nota constitue uma expedição e não póde 
mencionar senão o nome de um só de>-tinat:-rio. 

Por expedição entPnde-Re um ou mais volumes provenientes 
de um só expeditor, Pndoreçados a um FÓ destinatsr'o. 

Em nenhum caso póde uma só nota de expedição compre
bender mercadorias em 'luantidade superior à lotação de um 
vagão. 

i\rt. 189. Quando a expedição fór destinada a logar além da 
estr11da de ferro, a nota pód · d sign:1r n loealidHde da est •ção 
de destino o cornmissario ou conductor a quem deve ser entregue 
a mflrcadoda. 

Art. 190. Quando em uma exp~dição de dous ou mais vo
lumes, uas forem segurados e outros não, os segurados devem 
ser inclui dos em no ta es pec ia!. 

Medição, calculo do frete e pagamento das taxas 

Art 191. Quando aR mercadorias forem de grande volume 
em r"lação ao P"BO, mPdir·se-ha t~mbem o volume, e si este cor
responde!' a mais d<' quatr) decímetros cu bicos por· kil•gt·amma 
tomar-se-ha para pPso do volun1e um numet·o de kilogrammas 
igual á quat·ta parte do de decímetros cubicos achado. 

Art. 192. Calcula-se o eso da madeir:. 'lm tóros, falcas, 
vig-as, couçoPiras, pranchõeR, taboas, ·multiplicando-se o com
primento em decímetros pela altura e depois pela largura, 
estas em centímetros, dividindo-a<' o producto por fOr) e 
tomand •-se o resultad, como inl'licação da quantidade em kilo
grammas. 

O pes • -:los caibros, ripas. moirões, ar:has de lenha, etc., 
em feixes, calcula-se do mes111o modo. 

Art. 1\)3. O pe•o d, urilheiro de tijolos, telhas, poralleli
pipedos e outros artigos S"melhantes a gr·anel. cal ula-se na 
proporção do peso do dez dos de maiores dimensões. 

O peso de uma expedição de c rvào, arêa, barro e outros 
artigos semelhantes, a granel, calcula-.,e na razão Jo P"SO de 
um dec tlitro dos me mos ~rtigos. 

Art. 194 1 unidade de medida linear é o decímetro. Cada 
fracção diJ decímetro conta-se como um decímetro. 

Art. 105. O fretA a ~osrar p-"lo~ objectos transportados pela 
estr •da é calculado pelo peso bruto do volume, seja qual fór o 
seu conteú<lo. 

Art. 196. No calculo dos fretes e das taxas accessorias, 
fracçõos de 211 réis siio a•·redonrladas p'lra 20 réis. 

As fra çõ s de peB'l são cont.das p lr centesirnos de tonelada 
ou por to kilo:ramma~; as de volume, por centesimo de metro 
cubico ou tO dPcimetros cub;cos. 

Assim, todo o peso comprehendido de O até 10 kilogrammas 
será cont do por 10 kilo15rammas; de U a 20 kilogrammas por 
20 kilogrammas1 etc. 
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Do rn~'smo modo, todo o volurnP. de O a 10 decimetrns cubicos 
se.·á contado como 10 O"CÍmelros cubi•·os, e de H a 20 deci
metros cubicos como 2cJ d •dm ·tros cubicos. 

Art. 197. Exceptuam-se das disposições acima as merca
dorias dl 6" classe da tarifa li, que serão taxa .as por toneladas, 
contundo-se como meb tonelaJa qualquer fracção suj.erior a 
rnC\ia tonela.Ja. 

Exceptuam-se tambem os volumes de encommendaR e baga
gens de tuenos de 5 kilogramuoas, que serão taxados como si 
tivessem 5 kilogrammas; os de mata de cinco e menos de 10 
serão taxados como "i tive~sem tO kilogrammas. 

Art. t\J8. A import •ncia dos fr tes e <las laxas accessorias 
das experliçõ ·s feitas pelos preços e segun lo as condições da 
f<> e da" tres ultimas class·~s d>~. tarifa li e das relativas á 
tarifa li I, será p tga sJm excepção na estaç<io de partiJa, no 
acto do des ·acho. 

Esta disposição é Pxt<>nsiva ás expedições feiras pelos preços 
e seg-undo as condições d s outr •s classes da tarifa ll, fila est ção 
de Taquary l'ant as do interior. ou de uma destas para a outra. 

As ex!>ediçõ •s, porém. de qualquer ~stação do iuterior para a 
estação de Ta 1uary podem ser feitas com frete pago ou a ~·agar, 
quando es1e exceder a I 0$ lOO. 

Si todavia a mercadoria fôr sujeita a prompta detQrio1·ação ou 
de valor insignificante, deve o frete sClr p1go no acto do 
despacho. 

A importanch das passag•ns é paga quando se distribuem 
os b lh••tes. 

Art. 1\J9. As mercadoria~ de qualquer natureza, remettidas 
para as estações afim de s"rem expedidas pelos preços e 
S"gundo as c •nrlições das.2", 3a, 4a, 5" e 6a cla,~es da tarifa li, 
e cujos fretes não forem pa~os logo depoi' d.e rPgistradas, ficam 
sujeitas á armazenagem, a menos que tenha de ser pago o frete 
na estação destinataria. 

Materias nocivas e perigosas 

Art. ~00. O transporte do dyaamite, do nitro-glycerina, do 
algodão-polvora e dos fulminantes, de nenhum modo póde ter 
Jogar. 

Ntio pód<> tão pouco ter Jogar o transporte de polvora de mina 
ou de •·aça em gl'ande 'luantidade, a juizo da administração. 

Exceptuam-se os trans: ortes de polvora e artig-os bellicos 
por conta do Ministedo da Guerra, e os transportes em serviço 
da constrncção da ,.str ·da de f'H·ro. 

Art. 201. A polvo··a, os fo~os de nrtificio. as ca"sulas, as 
espolet,s, o alcool, o phoijphoro, o collndio, o ethe1·. as essen,.ias 
e outr >s matarias analo~as, são excluidas dos tr ns que levarem 
P"ssagniros. n s secções da estrada •·m que houver trens regu
lar•'s de m•,rcadorias. 

Art. 202. A palha, o f •no, o caryão de madeira e outras 
substancias mais ou menos inftammaveiil, só serão transportadas 
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nos trens de passageiros quando não houver trens de cargas 
regul-1res. 

Art. 203. As substa.ncias de· que tratam os arts. 201 e 202 
não podem ficar depositadas nas estações. 

Art. 204. As matel"ias caustieas ou ven mosas ficam sujeitas 
ás disposições do art. 201. 

Art. 20.,. As matel'ias perigosns, com excepção dos phos
phoros bem aconlicionados, só serão transportadas em dias 
determinados pela direcção da estrada. 

Art. 206. Os volurn,Js encerr:mdo venenos ou substa.neias 
explosivas, inflarnmaveis ou perigosaq, dev"m trazer no extnrior 
a indicação do seu conteúdo e s:Io submettidos ás condições se
guintes: 

1-" Polvora .• - Acondicionamento em caixas ou barris her
meticamente fechados e protegidos uxteriormr)nte por envol
torios solidos. 

2.• Fogos de artificio.-Acondicionamento em caixas de taboas 
de um centim Jtro pelo menos de espessura. 

3.• Mechas chirnicas (phosphoros). -Acondiaionamento cui
dadoso e bem apertado em caixas de taboas de um centímetro 
pelo menos de espessura. 

4." Espoletas, cap~ul1s, carbo-azotina, cartuchog de rntro
carga, estopim e pudrolitho.- .t~.condicionament' em bocetas 
ou saccos dentro de caixas de taboas de um centímetro pulo 
menos de espessura. 

5."' Phosphoro, bromo e sulphureto de carbono.- Acondi
cionamnnto em v:1 oa ou botijas de pared'ls não frageis e 
estanques. O phosphoro deve vir dentro d'agua. 

6.• Matarias causticas, intlammaveis e explo111ivas.- Acondi
cionamento em vasos ou botijas de paredes não frageis e 
estanque•, fechados em caixas ou cestas. 

7 .a Mataria'! venenosas. Acon·!icionamento em barricas bem 
construídas e cujas aduellae <'Stejam p •r feitamente juntas. 

8.• Màterias mui venenosas. Acon licionamento em vasos 
fechados e fixados em caixas de m·tdeira. 

Art. 207. Tolas as mercadorias menciona las nos arts. 201, 
202 e 204 devem ser expedidos sós e fazer o objecto de notas de 
expedição especial, não poden !o além disso ser comprehendidas 
em uma remessa com mercadorias ordinarias. 

M aterias (e tidas ou alteraveis 

Art. 208. O carvão animal, o sangue, os couros verdes e 
guaesquer outras materias fetidas são excluídas de trens que 
levarem passlgeiros, salvo emq uanto o trafego não comportar 
o estabelecirnen to de trens regulares de mercadorias. 

Art. 209. Quaesquer outras matarias, cujo cheiro possa in
commodar os passag·eiros, não serão admil tidas a transporte 
sem se acharem convenientemente acondi0ion1das, a juizo da 
estrada .. 

Art. 210. O destinatario é obrigado a retirar estas merca
dorias uma hora depois da recepção do aviso de chegada. 
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Mercadorias achadas 

Art. 211. As mercadorias nã<> despachadas, que forem 
achadas nas estações, serão recolhidas a deposito, até serem 
retira las ou despachadas nas horas do expe.liente. 

Exceptuam-se as merca:iorias sujeitas a prompta deteriora
ção, a re~peito das quaes se observará o disposto na 2" parte do 
a•·t. 116, e as matarias nocivas ou perigosas, .que serão inuti
lisadas quando não· pu :e rem ser de prompto vendi.las. 

Art. ~12. As mr:rcadorias d ·positadas ficam sujeitas á ar
mazenagem desd ~ o dia em que tivor·em sido recolhidas a 
deposito, alé o dia em que forem re•·lamadaR. 

Art. 213. Si no fim de 90 dia~, a contar da data da entrada 
no deposito, não forem reclamadas, serão vendidas em leilão 
como as do art. 210. 

Art. 214. Exceptuam-se das disposições acima 011 volumes de 
que trata o art. 61 do Regulamento de 26 de Abril de 1857. 

Transportes por conta do Go1Jerno 

Art. 215. Os transportes por conta do Governo Geral ou dos 
Governos Provinciaes estão sujeitos ás mesmas condições que os 
transportes ordinarios. 

IX 

DEVERES DOS EMPREGADOS 

Art. 216. Os empregados da estrada, prepostos ao serviço 
de mercadorias, são obrigados a dar aos expeditores todos oa 
esclarecimentos que estes desejarem, e a facilitar-lhes quanto 
po1sivel o cumprimento das formalidades a preencher. 

Devem m caso de necessidade encher as notas de expedição. 
Art. 217. Nenhum agente ou qualquer outro em ,. ·gado· 

poderá dar ao publico docuruento que contenha ras11adura ou 
emenda substancial não resalva.la. 

Art. 218. Todo o documento dado pela estrada e que fôr 
depois, por qualquer titulo, apresentado, si se achar viciaJo, 
será retido e dará l,•gar á imposição de uma. multa da 50$ a 
100$, segundo a gravidade do caso, á pessoa que o tiver viciado. 

A expedição ou entrega da. mercadoria será retardada até 
decisão superior. 

X 

TELEGl\APHO 

Art. 219. Os telcgrammas serão aceito oclãil"l~ 
ções da estrada de ferro, tanto n?B dia e\lf '\:..~~ /lfcfàG~~Bnt~......._ 
ficados, durante as horas de serv1ço. ç~ 'o - fl D.,f 01. ·, .. 

,ft•" \ 
'I . * ~ _, .. 

o ' 
os .-.JJ 
. '·~~PUT,\OOS/ 
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Art. 220. Os telegrammas serão expedidos na seguinte 
ordem: 

f, o Telegramma urgente em serviç:~ da estrada; 
2. 0 Telegramma do Governo G·•ral; 
3.o Telegramma do Governo Provincial ; 
4.o Telegramma das autoridades ; 
5.o T••legramma urgente p.1rticular; 
fi. o Telegramma em s 3rviço da estrad1. ; 
7.o Telegramma pOJ.rticular. 
Art. 221. Os telegt•ammas devem : 
f. o Ser escriptos p llo proprio punho do expeditor com tinta 

preta e de modo que possam ser lidos facilmente lettt•a por 
lettra. 

2.o NJo conter abreviaturas, razuras, pai wras inutilisadas 
ou emendad ts por meio de riscos. 

3. o Indicar o nome da estação de destino e o nome o resi
dencia (ma e numero, si fàr em povoado) do de-1tinatario. 

Art. 222. E' prohibida a acei ta.;ão de qud 1uer telegramma 
contrario ás leis, prejudicial á segur.Lnça publica ou otfensivo á 
mor•l e •os bons costu.He< ou aos interesses da estrada. 

E' prohibido o uso de cifras secret·•s. 
Art. 223 Os t"legrauun~s m·gentes devem ter PSS1. decla

ração, assign.tda pelo axp ·ditot•, e pagarão t;txa dupla. 
Art. 224. Os telegrarnma~ de mais de 100 palavrai podem 

ser recus •dos ou ret rrlad••s para Sfl tran -mittirem outt·os mais 
bt·ev,•s, embora apresenta los post riorme11te. 

Art. 225 M•1itos t•Jiegram.Has succ ·ssi vos do mesmo ell:pe
ditor, para o mesmo ou d,ff·rent ·s delltinattrio~, só polam ser 
aceitos qutndo não houver outros talegramm·ts '' transrnittir. 

Art. 226. A apresentação do telegr mma 4 certificada por 
um boletim entregua ao executor, o qual deverá exhibil-o em 
caso de reclamação. 

Art 227. Em casos ordinarios a transmissão será feita. s~
gundo a ordem de apres.~ntação na es~ação. 

Art. 228. A e"trada aceitará despachos p tra transmittirem-se 
cópias por outras linhas, preferindo a linha uja taxa fór mais 
favoravel, salvo si o expeditor tiver tl•Jsignado expr ·ss tmente 
outra. 

Art. 229. A estr·1da ~e rese·va o <fi,·eito de interromp>r as 
communicHções tele-' raphicas pa1·a serviç' de 11ar·ticular H, por 
tempo ind.~tenuinado, no caso em que o jul ·ar conveni ·nte, ern 
vista de urgencia no serviço d'l <lstrada ou do Goyerno. 

Art. 230. O communi<·antl poderá exigir da estação de des
tino a repetição integral do Peu telegramma, pelo que pag 1 rá 
a mesma taxa deste; si quizer simples aviso de recepção, pagará. 
10 ojo da taxa. 

Art. 231. O telegramma, antes de começar a tr1nsmissão, 
póde •er retirado, restituindo-se ao co:nmunicante a taxa com 
desconto de 10 °/0 • 

A transmis•io do telerramma pódtJ ser interrompida a pe<lido 
do co.nmunicante sem •JUe este tenha direito á restituição da 
taxa paga. 
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Art. 232. Na contagem das palavras, observar-se-hão as 
rPgras s··g••Íntes : 

1. • Tudo o que o commnnic · nte escrever para ser transmittido 
entra na contagem da. palavras ; 

2.a Conta-se como uma qu"lquer palavra que tenha 15 lettras 
ou menus; exced ndo esse numero, conta-se como duas; 

3 ... To,la a palavr 1 composta, escripta de modo qu'l forme 
uma só, como tal .será cont~da, de conform1dade com o disposto 
no paragrapho anterior ; 

4 ... Si, porém, forem escriptas separadamente as partes de 
que ella se compõ•• ou mesmJ reuni.J•s pelo traço de união, 
serão contadas como outr&s t mtas palavras; 

5 ... Tudo o ca1•acte•· alphabetico ou numerico, isolado, toda á 
palavra 011 partÍcula s!lguida de apustr,,pbo, sera COntada COUIO 
uma palavra ; 

6.a Os numeros escriptos em akarismos contam-se como 
tantas J•alavras quanta' forem as serir>s de cinco algarismos, 
que contiv ·rem, n mais uma p •lo excedente; 

7 .a. As vil' gulas. os ponto~ e traços de divisão, serão contados 
com'> outros tantos al!.(arismos; 

8 a Os algarismos escriptos por extenso serão contados pelo 
nurne•·o de palavras empregadas p •ra exprimil-o; 

9.a Cada. palavra sublinhada sera corttada como duas pa· 
lavras; 

iO.a. Os signaes d;~ accentuação não são contados. 
Art. 233. Entr:tm na contagem das palavras: 
1. o A direcção, a assignalura, as indicações relativas ao 

modo de remessa do telegramma e o reconhecimento da assi
gnatura; 

2.o Os pedidos de repetição para conferencia, de aviso de 
recepção e as paltvras « resposta pllga pllra. . polavras »; 

3. o Os nomes proprios d<> f•essoas, cidades, praças, ruas, etc., 
oq titulas, sobrenonws, puliculas e qualificaçõ s, se contarão 
como tantas p .lavras quantas forem necessarias para expri
mil-os. 

Art. 234. Não Pet•ão taxadas quaes·,uer palavra• ou signaes 
accrescen lados no in t·•rPsse do se•·viço teleg..aphico. 

Igualmente não serão Lax das a data, hora de apresentação 
do teleg,·amma, nem o lo~ar de procedencia, senão <Juando o 
communicante o inscrever na minuta e exigir a transmissão. 

Art. 235. A taxa paga na estação de partid:1 e no acto de 
ser o telegramma apresentado, ser:i de f$ na distancia de 150 
kilometros, até 20 palavras inclusive endereço e assignatura, 
e mais 50 réis por cada palavra ex"edentc ; além de 150 
kilometros, será a taxa de 2$ e mais 100 réis por cada palavra 
excedente. 

Art. 236 Cobrar-se-ha taxa dupla pelos tolegrammas em 
francnz, inglez, italiano, h~spanhol ou alie mão, em car.o~cteres 
romanos. 

Art. 237. Qualquer expedilor que fizer mens •lrnent • d ·sp~'za 
maior de 50$ em teleg1· mmas terá •1m abatimento de 20 °/0 

sobre as l'axaa de transmiasio. 
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Art. 238. O mesmo telegramma dirigido a mais de um des
tinatario pagará, além da respectiva taxa pelo pdm•>iro, mais 
metade por cad\ um dos out1•us; si fór, porém, dirigido a mais 
de uma estação, pagará a taxa correspondente a c ula U!llà. 

Art. 2:.:9. O expeditor poderá pagar de antemão a re<posta 
do telegramma 11ue aprusentar, fixil.n<io o numero rle palavras 
antes da assignatura e escrevendo a declaração de «resposta 
pagc, para . .• pat•tvras ». 

Art. 240. Si o num •ro de palavras da resposta paga prévia
mente for maior, o excesso s ·r:i pago pelo r••spondente, como 
um novo telegramma; si fór m mor, não haverá restituição. 

Art. 241. A resposta para se1· transmittida devorá s )I' apre
senta :a d ·ntro dos tres dias qun se segu:rum á entrega do te
legramma pl'imitivo ao destinatario ; fóra leste prazo, ficará 
sujeito a pagamento da taxa como um novo trJlegramma. 

Art. 242. Mediante a taxa de 50J réis, que será p rga na 
estação de partida, se transmitti rá po~ estaf ·tas, com a possivel 
brevidade, ao Jogar que se destin:\r dr~ntro de um kilornetro 
dist>mte da estat;ão ; nas d stanci t3 sup Jriores, a taxa 'era a 
que for previam •nte aj ust>~.<ia, e no bairro d:t cidade onde houver 
estação telegraphica será a taxa d • 200 r·éis. 

Art. 24:l. O tele :r rmma pod ·rá ficar na estação de d·•stino 
á disposição do dnstinatario, ou ser expedido pelo Correio á 
vontade do expeditor, mel ante o pagamt'lnto do port'l e a com
petente d claração escripta no telegramma. 

Em falta de taes declarações, o t>l••gmrnma será retido na 
estação destinatlri;t o 'ó entregue a pes<oa co111petento. 

Art. 24!. O empreg·ado incumbido da conducçào do tele
gramma não deverá encarregar-se da resposta ou de outro te
legramma a transmittir, r•cebcmdo a resp1ctiva taxa. 

Art. 245. Na ausencia do destinatario os telegrammas serão 
entregues a pessoas da f,miJia, em•rregado;;, cria los ou hos
pedes, salvo si o communicant 1 de :ignar na minuta pesso9. 
especial ; em to lo o caso o redbo dever:i ser passa.do •;m nome 
do de,tinatario. 

Art. 246. O communicante terá direito á restituição da taxa 
si o telegramma não chPzar a sou destino, por falb <io serviço 
do telegrapho ou q•mndo estiver alterado a ponto de não sa
tisfazer o fim d ·atinado. 

Art. 247. Os empregados da cstra la serão obrigados a 
gu1rdar o maior segredo sobre os tel"grammas e estarão su
jeitos, pelo e'l:travio ou abertura dos despachos telegraphicos e 
divulgação do conteúdo, ás leis que garantem o sigillo das 
cartas confhdas ao Correio e á segurança do seu transporte. 

Art. 248. O agente da eRtação porlerá ~ertificar-se da iden
tidade do communicante por meio do testemunhos ou de outras 
provas suffici0ntes. 

Palacio do Rh de Janeiro em 2:{ de Dezembro de 1882.
Lourenço Cavalcanti de Albuqttilrque. 
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BASES DAS TARIFAS 

TARIFA N. f 

Por passageiro e por kilometro : 

f a classe ...........•.................... 
2" classe ............................... . 

TARIFA N. 2 

Mercadorias 

1" classe 

70 réis 
35 féis 

Bagag-em e encommendas em trens de passageiros. 
Por 10 kilogrammas e por kilometro: 

Até 100 kilornetros ...............•.•.. ; .. 
De 100 a. 200 kilometros por kilometro 

e:1cedente .......•.•.•..............•.. 
De 200 ditos em diante por dito idem ...... . 

2" classe 

6 réis 

~ réis 
3 réis 

583 

Mercadorias em geral, generos de importação e exportação. 
Bases especiaes por tonelada e por kilometro. 

:3a classe 

O~jectos de grande cuidado e conducção perigosa. 
Objectos de grande volume e pouco peso. 
Bagagens e encommendns em trens de mercadorias. 
Igual á 1• classe, mais 50 °/o· 

4• classe 

Tecidos de fabricas nacionaes, cabello, café em coco, generos 
alimenticios de primeira necessidade importados, carvão vegetal 

0,90 da f a ch.sse. 

5a classe 

Ovos, frutas, leite. aves e animaes pequenos em capoeiras, 
verduras, miudezas alimenticias, sal, alimenticios nacionaos, 
farramentas e utensilios agricolas, madeiras uantidade 
inferior a uma tonelada. ~--- ""' 

80de 1• classe. ?:,\J07 HE{JA·~-, .. , 
D~ l" ·,' 

/1..,. ·~ 
I' ·. . '/ \ 

\ __ .'?· -~)\ 
' \ ~.' 'J 

f"',.._ • 'I 
~·,r~,.{r~r,:; _;'/ 
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6& classe 

Madeiras e materiaes rle construcçio, rnachinàs em geral para 
estabehcimentos industriaes, ferro em guza, mineraes, 
estrumes e fumo nacional. 

0,60 da i& classe. 

Joias, pedras e metaes precios~s, dinheiro e outros valores. 
Por conto Je réis e por kilometro: 

Até fOO kilometros. . • . • • . • • • • . . • . . • . . • • • . 15 réis 
Por ki!ometro excedente.................. 10 réis 

ga classe 

Carros funebres, diligencias, caleças, carros para caminhos de 
ferro de tracção aniu1al e outros vehiculos de quatro rodas p:J.ra 
transporte de p3ssoas. 

Por vehiculo e por kilometro: 
Até 100 kilometros...................... 300 re1s 
Por kilometro excedente. • . . . • . . . . . . . . • . • 200 réis 

9• classe 

Carros, carroças, carretas e outros vehiculos de duas ou 
quatro rodas para transporte d J generos, tilburys e outros 
vehiculos de duas rolas p~ra tra.nsporte de pessoas. 

Por vehiculo e por kilometro: 
Até fOO kilometros...................... 200 réis 
Por kilometro excedente................. fOO réis 

TARIFA N. 3 

Animaes 

Por cabeça e por kilometro: 

fa classe 

Animaes de montaria. . . . .. . . • • • • . . . . . . . . 70 réis 

2& classe 

Bois, vaccss. e vitellaa. • • • . • . • • • • • . • . . . • 30 réis 
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3a classe 

Carneiros, porcos, cães e outros animaes se
melhantes soltos: 

Até 100 kil ,metros .................... . 
Por kilometro excedente •••••••.•••.••.•. 

10 réis 
8 réis 

CLASSIFICAÇÃO GERAL DAS MERCADORIAS 

TARIFA H 

Mercadorias 

A 

Abanos de-palha .....••••••.••. • .. ·•••·.····•·••· 
Aba nos de pennas .•.•••..•..•..•...• · ••. • • · · • · · • · · 
Ab lhas ..•.•••.•••.•••••••.•• •·•.·•· ••. • • • · · · · • • 
Absinthio ....•..•..•••..•..•••..••.•.•••••..•... 
Aboboras .•.•.••••.••.••••••••..•.••••.•.•.•.•..• 
Aç,.frão ......................................... . 
A ·cessorios de trilhos .•..••••••••.•.........•.•.• • 
Ac~as Je .lenha ••....•••..• ~ •.•..••...•••..•. •. · · · 
Ac1dos nuneraes ............................. · · • • · 
Aço em barra ou varões. . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . ••. 
Aço velho •.•••••..•..•.•••••••.•••••........•. •·· 
Aduelas •.•.•.......•.•..•••..•.•....... • · · · • · · · • 
Agua •..••••.•...•.•.....••••••••...•.•.•.•..••.. 
Agua-raz ••• , ............................. • ·• • · · · 
AguarJent'3 do paiz .•••••.••••...••..•.........•.. 
Aguarden~e importada .......................... · • 
Aguas mineraes ou medicinaes do paiz ......••....•• 
Aguas idem idem importadas ..•.•.•••....••.•....• 
Agulhas •.•.•••....••••••••••••••.........•.••.. • 
Alabastro bruto .............................. ···• 
Al•basti'O em obra ............................... • 
Alambiques e pertences ..•..•••....••..•.....••.•• 
Alavancas de ferro .....••.•.••..•...•.••••.•• • .• 
Alcatifas .••....••.•••••.•...•...••••...••.•.••••• 
Alcatrão ••.•••••••••.••.•.••••••••.•......••••••• 
Alcool nacional ou estrangeiro .................... . 
Alf•fa .•.••..•.••.•.....•..••..••..•.....••••..•• 
Alfaz~ma ..•...•.•.•••..•••••..•.••..•••...••••• 
Algodão descaroçado ............................. . 
Algod 'io em caroço ...••.••••••••••••.•..•.••••.•• 
Alguidares •••..••...•••••.•••.••••••.••••••••...• 
Alhos ...••.................... • ................. . 

Classes 

3 
3 
3 
2 
5 
4 
6 
5 ou 6 
3 
2 
5 ou 6 
5 ou 6 
5 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
4 
3 
5 
2 
3 
2 
2 
5 
5 
4 
5 
5 
4 
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Almofadas .••.•..••....... ,, .•..•..•....•••..••..• 
Almofarizes de metal, pedra ou madeira .••....•.• 
Alpiste ......................................... . 
Alumina •..•............•..••..............•••. , 
Alvaiade., ...•••••••••..•••...•.•.•...........•.. 
Ameixas •.•.•.•...••.•.....•..•••••.............. 
Amendoas •.•.....••.•••..•••••••••........•..•..• 
Amendohn (em grão ou côco) ..•..•..•............ 
Amendoim (oleo de) •...•••••.••••••..••••....•.. · . 
Amido ••..•.............•.........•..•..........• 
Ananazes ..•..........•....... , ...••......•...... 
Ancoras ....•.....• , .....•••. , ....••. , ..•....•.•. 
Ancoretas vazias ............................... .. 
Ancoret<~s idem em retorno .••.••.•.....•........ 
Aniagem •............•..... ·. • • · · · ·• · ··· · · • · · · · 
Anil. ........•.•.•.•......•...........•..•..... 
An~óes ........•..•......•...•..........•........ 
Apparelhos para experiencias physicas ou chimicas. 
Apparelhos para gaz •.............•......•....•.. 
Apparelhos telegraphicos ........................ .. 
Arados ..... .............................. ,. , , ... , 
Arados a vapor ..........•.. • ............ • .••• • • · • 
Arame par'\ cerca •.•.••..•.••...••............•.. 
Arandellas .....•.•............ · .• •• · ........ • · · · · 
Araruta ...•.•.....•.. ·•·••··•• • · • · · ·. · · · · · · · · · ·· 
Araruta em raiz .............•..................•• 
Arbnstos vivos .•....•.••......•..•.........•...•. 
Archotes ........•............................. , . 
Arções para sellins ....................•.•.......• 
Arcos de ferro ou madeira .........•. , ....•.•... , . 
Ardozias .............•.•......•......•......... , 
Arêa ............................................ . 
Argilla ...•...•.....• · ·. · · • · · .. · • ·. ·. · ·. · · ... · • · · 
Argolas de metal. .............................. . 
Armações para guarda-sol. ................. , . , ..•. 
Arm'lções para igrejas •. , ... , ....• , .......•... , •. 
Armações para lojas ..•..•........•.. , •..•..•..••. 
Armas brancas ............................ , ..... . 

2 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
5 
2 
2 
4 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 ou 6 
5 ou 6. 
5 
3 
5 
5 
4 
2 
2 
2 
5 ou 6 
6 
6 
2 

Arm~s de fogo •...••..•.•.•......•..........•.•.. 
Arrews ••.•••.....••.....••...•••.....•... · • ·• •. • 
A:rro~ do paiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Arroz importado •....•.•......•.....•••••......• 
Artigos de armarinho ............•........•.....• 
Artigos de desenho •.......••......•....••....... 

2 
3 
2 
2 
2 
2 

4 
2 
2 

Artigos de escrlptorio.. . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 2 
Artigos de folha de FlandrPs, .......••..... -..... 2 
Artigos de lu-;o ou fantasia...................... 3 
Artigos de pacotilha não denominados.............. 2 

·.Asphalto •.............................•....... ,. 6 
Aspbalto bruto.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 5 
Assucar refinado. • . . • . . . . . • . . . . . . . . . • . • • . . . • . . . • . 4 
Ataúdes......................................... i! 
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A vê a.~ ... , , ... , . , ! , , •• !' !' •• ~ ~ • ~ , ~ •••• • ~ • • ••• I! ~ • , , , 4 
Avelãs .•••••...•...•.••..•• , •• , •.•...•..•..•... , 2 
Aves domesticas em capoeiras o 1 jacálj .•• ,......... 5 
Aves e npalhaJ~s ou nmbalsarnadas................. 3 
Azeit'~ de substancias do paiz •. , •.•..... , ..... ,... 2 
Azeit'l doçe ..••.•.•...•...••..•.•.....•.•..• , •. , . 2 
Azeitona~,.,.,,,~,., ... , .......... ~ ..... ~~ ... ,,~. 2 
AzulQjos,.,,,.,, •...•... , ......... , , . , .... , , . . . • • 4 

B 

Bacalhau........................................ 4 
Bacias de metal. . . . . . . • . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ba ·ta........................................... 4 
B:1gagem em trens do passageiros. . • . • . . • . • . . . . . . . . 1 
Bag •gem em trens de mercadorias .•........... .-... 3 
Ba<ratella.~ ........ · ..................... ,........ 2 
Bahti.s vazios.......... • . . . • • . . . • . . . . . . . . . • . . . . • . 2 
Balaios.......................................... 5 
Balas............................................ 2 
Baldes ......••.••.. · .•. ·....•....•............... 2 
Baleeiras. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Balanças......................................... 2 
Bambus ...•..•.•.••••...••......•...•.•.......• ,. 5 
Bancos de ferro. , .• , , ...•.•......••......... , ... ·. 2 
Bancos de madeira............................... 2 
Bancos de madeira (ordinarios) ................. , . . . 2 
Balões .....• , ...•..........••...•..•.......•.. , • 3 
Bandeira·; ................... ·.••. . . . • . . . • . .. . . . . . 2 
Bandejas .• ;........... . . • • . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . • 2 
Banguês................. .. . • • . . . . . . . • . • . . . • . . . • . 2 
Banha de porco. • . • . . . . . • • . • • . • . . • . . • • . . . . . • • . . . . 4 
Banheiras .•.........••......•.•...............• , 2 
Barb•ntn .•...•.•....•...•...........•....•... , . , 2 
Barbüanas ..................................... , . . 2 
Barr\cas de~arrr.adas.............................. 2 
Barricas vazias... . .. . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . • • . 4 
Barricas vazias em retorno........................ 5 
Barrilha ..•......... ,..................... ... . . . . 4 
Barris vazios .....•... , .. , . . . . . . . . • . • • . • . . • . • . . • . . 4 
Barris vazios em retorno, .......•...• ,............ 5 
Barro ........•....•...............•.•.....•.. ,.. 6 
Bástidores d•J theatro ........................ , .. .. 3 
Batatas ....••...........•...... , . • . • . . . • . . . . . . . . 4 
Batatas doces. . . • . • . . . . • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • 5 
Baunilha .....•.........•••..••. , . . . . . . . . . • . . . . . 2 
Be?I?·•s espiritnosas não denominadas •• , ..•..• ,,... 2 
BelJUS ......•..•.••.•..•.•.. .......... , , ••....• , , 5 
Bent:ralas .. ....................... , , .. , . . . . . . . . . . 2 
BerÇ•JS ...•........•....•. , •••...•..•..••••.•.••. , 2 
Betume ...............•........•.•.•....... ,..... 2 
Bilhares,, ................ , .••..••••..••..••• ••,. 2 
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Bill'OS ..••••.....•• •••••........•...•••••••••••••• 
Bi•coutos •••••..••••••.•.•••••...•.•.•.••.•••••• 
Bismutho ....................................... . 
Boiões .......................................... . 
Bol.1chas ordina.·ias .............................. . 
Bolas de bilhar .•...•.•••.•..•.•••.•.•..•..•. • .• ·. 
Bolsas de viagem ••......•....•....••••••••••••••• 
Bombas •.••••.••••.•......•..•..•••...•.•.•...•.• 
Bot?!ls .... : ..................................... . 
BotiJaS vaz1as ................................. • ••• 
Bonets ••.••.••.•.•••..•••..•..•......•.•.•.•... 
Br~u ..•.••.. , ••..•..•.•••.•.••..••.•.•.•.•.•.... 
Brinqued >s •••••••••••••••••••••• • • •• • • • • • • • • • • • 
Brochas p tr L pintar óu caiar .•..•..•.........•••••. 
Bronze bruto ..••.•....••.•....•• • · • • • · • • • · • • • · • 
Bronze em objectos de artq, ..................... . 
Bronze em o Jra não denominada ..•••..•••...•....• 
Brunidores d~ café ................. • .. ·.·•· .. ···•• 
Barras de ferro ••••..••.•...••.••••••. • • • • • · • • • • • · 
Bustos .•••.•...•.....•.........•...••.•...•...••. 

c 
Cabello .......................................... . 
Cabello em ob~a ...•.•.••....•••••• · · . • .• · • • • • · · · • 
Cabos de arame ...•••••.•.•...•.... ····••••·•···.· 
Cabos da canhamo, linho, etc ..•.......•......•.... 
Cabos de ferramentas, vassouras, etc .••..•.•.••.•... 
Cacno ••••••••.•••••••.•....•.......•.....••••... 
Caça morta ••••••••.••...•.•.•. • •• • · · · · · • · · · • · · · · 
Cachimhos ..................... ·· ·• · · ........... . 
Cadr,ados ....................................... .. 
Car!ernaes ....................................... . 
Cadinhos ..•....•.•••.•••.....•••........••••..•. 
Cafá em cóco ........................ · · .. · · · · · .. · · 
Café em griío ........................... · · • • • · · · · · 
Café moido .••.....•...•.••....••••••• •. • • • • · • • • · • 
Cahuchú b.·uto •..•..•....•...•• · •. • · · • · · · · · · · · • ." • 
Cahuchú em obra não denominada .•..•...•..•••.••• 
Cllibros ...••...•.•..•.....••....•. • • • • • • · · • · • · · • • 
Caixas de ra é ...........•.....•.•............. ·· 
Caixas de folha de Flandres, maJeira ou papelão, vazias 
Cairo •.•..••...•.•....•........•.•.•••..•..... · • 
Caixilhos com vidros .......•....•....•...... · . · · · 
C .I ••••••.......•..••••••.••••• , •.••••••••••••• 
Calcareos ....••.•••...•.•••...•••.•.••• • • • ·. · '• · · 
Cllçado ......................................... . 
C Lide iras ............................... • • •• · • · · • 
C •leças ..•.•......•.•.••••....•••..•••..••..•.•.. 
C 'mas de ferro .•......••••....••......... · .. · · · · · 
Ctmas de lona •.•••.••.• , ••..•••.••.......•••.... 
Ca.maa de madeira inaa . ..•...••.................. 

2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
5 ou 6 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
5 ou 6 
2 
3 

4 
3 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
5 ou 6 
3 
2 
5 
2 
5 ou 6 
6 
2 
5 
7 
2 
2 
~ 
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Camas de madeir.1. ordinarias ......•..•..•.•...•... 
Campainhas electl·has .....•.•.....••.......•..... 
c .. mpanas de vidro para jardim .....•..........••... 
Cam hor,t ..•.••....•....••..•.••.......•.•.•••.. 
Canella em pó ou em casca ....•••...........•....• 
Cangalhas .....••.......•..••..•..•...•....•..... 
Caugica •.......•........•.....•••........•...... 
C.1nh•tmo bruto ••.•......••.•.................... 
Canna da. lndia •..•..•...•.•.••.........•......•.. 
Canna de assucar .....•••...•••••...••.....•••••.. 
Canôas ........•••.•.....•......•.••.......•.... 
Can s de b;\rro ....................•.............. 
Canos de metal. ....••....•...•.•.•.•...•.••..•••• 
C•ntar·ia ........................................ . 
Capachos ....•.••••••.••••..•.••.•.......•......• 

Capi~·······.···· .. ••···••••·•·•·•········•····•• 
Ca;~oe1ras vaz1as ................................. . 
Capoeir •s vazias ern retorno .••••••.........•.•.•.. 
Capotes ..••.•.•..••.•.•.•.•.•.•..•....•...•••.•.• 
Ca.rborina .•.•.•..••.•...•..•.••..•.............. 
Cordas .•..•...••...••••••.••••••••....•••.•..•.. 
CarnaLiba em cêra .....•.•..•....•..•..•.••..•.... 
Ca ·naLiba (l'alha) ..•....•.••..•......•••.•••••.•. 
Carne f·esc'\ •...•...................•••.....•.... 
Carne fumada, ~al~ada ou -<ecca ................... . 
Caroços de algoião •..•......•.....••....••....... 
Carrinhos de mão feit •s nQ paiz ....•.•............. 
C:1rros e•n tran >port ls de generos de duas ou mai9 rodas 
Carroças .......................................•. 
Carros fu nebres. . . . . • . . . . ..•............•...... 
Carros de p •Sseio de duHs rodas .................••. 
Carros para estrad t de ferro de tra•:ção animal ....•.• 
Carr •tas de duas ou mais rodas •..••.....•......... 
Carros de pa~seio de mais de duas rodas ..•...... 
Cartas de jogar .•....•..••.....•...........•...... 
Carvão animal .................................. . 
Ca1·vão de pe h·a. . . • . . . . . ....•.....•..••......••. 
Carv-.lo vegetal. .....•....•...•....•.••...••.••••• 
C s~alho ....................................... . 
Cascas :!e arvores para cortumo e outros fins .. . 
C •scas .!e côco ..•...•....•......••..•.•........ 
Castanhas ...................................... . 
Castiçaqs· ................•..........•.•.......... 
Cebolas ......................................... . 
C<1bolinho .......................... · ............ . 
Centeio ......•..•.•...•..••.........••....•.....• 
Cera. bruta. . . . . . . . . . . . • ..•..•...•.••.......•.... 
Cera em obra. não den •minad' ..••...••..•.•.••.... 
Cera em velas ••...•...•..•.•••••..••.•••......•. 
Cer·t em v •las nacion 1es .........•.....•..••..... 
Ceramica (artig•1s cou1muns n:io drmominados) ...... . 
C ·ramica (artigos finos não denominados) ...••.••• 
Cereaes nio denominados •••••••..•••••.•• , ••.•.• 

2 
3 
3 
2 
2 
5 
5 
2 
5 
5 ou 6 
6 
5 ou 6 
2 
5 
2 
5 ou 6 
4 
5 
2 
4 
5 
4 
5 
4 
4 
5 
5 
8 
8 
7 
8 
7 
8 
7 
3 
4 
5 ou 6 
4 
6 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
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Cerveja estrangeira .•••..•...•.....•••.••...•.•.•• 
Cerv Jja n1cional. •..•....•...•...••••..•........• 
Cestos vazios ....••.............. •.•.·•.·· • · ·. · ·. 
Cestos vazios em retorno ..............•.•.••....•. 
Cevada ..........•........... ·•·••··.· • · • · · •• · · · • 
Cavadeiras ptra. mandioca ...........•..•........•. 
Cevadinha ................•... · ·. · · .. • • • · ·. · • · •. 
Chá importado ................•..•.•..•.......... 
Chá nacional. .........•......... · · .....• • • · · .. · . 
Chapas de ferro ou zinco para coberta ..........••..• 
Chapas de ferro para fogão. . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . 
Chapas de ferro fundido ...............•...•....•.. 
Chapelaria (artigos não denominados) .•..••..•.•.... 
Ch•peleir;~s .•.••...•.......•...•. · · ·. •· .. ·· ··· ·· • 
Chapéos ..•...............•..............•......• 
Charruas ................• ••············•·· • · · • · • · 
Charutos estrn ngniros ...............••••...•..... 
Charutos nacionaes ....•...................•..•.... 
Chifres .........•............ •.•···• .... • · · ·• • · · • 
Chloru•·eto de calcio .....................•.......•. 
Chocolate importado ..............•...........•... 
Chocolate nacional. .•...........•..•......••.•... 
Chouriçoi importados ......•.......•.•....•••....• 
Chouriços nacionaes ............•.•.•.........•.•. 
Chumbo de caça ..........•................•..•.• , 
Chumbo em linguados ............................. . 
Chumbo em obra ...•••...••...•.........•.•••.•.• 
Cigarros estrangeiros ............................ . 
Cigarros nacionaes •..•..•...••..•....•.•••.•...•• 
Cimento ........................................ . 
Cinza~ .••....•....•.............................. 
Coaderes de ·mandioca ............................ . 
Cobertores .............•............•.•...•.•••.. 
Cobre em chapas .•..........................•.... 
Cobre em linguados ............................•.. 
Uobre em obra não denorninad:t ........•......•...• 

2 
5 
4 
5 
1 
5 ou 15 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
5 ou 6 
3 
2 
5 ou 6 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
5 ou 6 
6 
5 ou 6 
2 
2 
2 
2 

Cobre valho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ,,.. 
Cochonilhos ........•...........•...... ; •.......•. 2 

2 
2 
2 

Côcos s<>ccos ou verdes ........................... . 
Cofres de ferro ..•...•......•..•...........••.••• , 
Cognac ........................•....•..••........ 
Coke ..............................•............. 
Colchas .........•.........•.........•.•.•.....•. : 
Colchões •..•.......................•............ 
Colchetes ......•.......••...............•.•...... 
Colheres de;madeira ................•..•.......... 
Colla ..................•...........•...........•. 
Colmeas .••....•....•••..•.......•. , .•....•...... 
C:Jlumnas de ferro fundido .........•............... 
Colza (grãos de) •................•.............•.. 
Colza. ~(oleo de) .•......•...••..••..•....•........• 
Combustíveis não denominados ..................... . 

5 ou 6 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
5 ou 6 
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Comestiveis não denominados ...................... . 
Confeitaria, artigos não denominados ......•........ 
Conservas em latas ou vidros ....•.•.............•. 
Cons.,rvas em latas ou vidros, nacionaes ....•...• 
Coral ................•..............•••••..•.•.•. 
Cordas d8 embira e outras do paiz ...•..•........... 
Cord •s de linho, canhamo, etc ..........•..•....• · .. 
Cordas para instrumentos de musica .•..•..•••••• ; .. 
Cord •s velh·-ts •.......•...••.•..••...•.........•.. 
Corrente'> de fer1·o e outros metaes ................ . 
Cortiça brura ...........•••••....... ; ...•••.•..•.. 
Cortiça em ob~a não denominada ...•....•.....•.... 
Cortinas e cortinados ...........•.•...•......•.•.. 
Couçoeiras .•.........•..............•.•......•... 
Couro em obra. não denominado ........•.•.. · ...... . 
Couros salgados ..........•............••.......•. 
Co11ros seccos ....•.....•......•......•........... 
Couros trab •lhados ou envernizados ...........•..... 
Coxins ...•..•......................•......•.•...• 
Creosoto .....•...•...........••......••.••....... 
Crina vegetal ou animal. ............•.......•.•.. 
Crystal<le rocha bruto ........................... . 
Crystal ern obra .•...............•........••...••• 
Cu IJos para engenhos, etc ...........•...•••...•..• 
Cubo~ para rodas .....•...•.....•..••.•.••........ 
Cuias ...........•..••........•..••.••••.•...•.•.. 
Cutelaria, artigos não denominados .•.. , ••.•..•. ·• ••. 

D 

Dados •.•.•...•..•...............•.•.••.•..•••••• 
Dedafls ........•...... · .........••...•.....••.•.... 
Debulhadores de milho ...............•........•... 
Dentes artificia.es ..............•.•••.•.•...•••.... 
Dente.~ de elr~phantes .......•...•...•..•.••..•.... 
Descaroçadores de algodão ........................ . 
Descaroçadores de café ou arroz. . . . . . . . . • . . • . . ... . 
Des!lOipadores de c<~.fé ........................... .. 
Diligencias ....•........................•.•....•• 
Doces ............••......••.••.....•.• • ........ · 
Doces naciona'ls .•...........•..................... 
Dormentes de ferro ............................... . 
Dormentes de ma !eü·a ....•........•...•..••.•..... 
Drogas .............•......•....•...•.....•...... 

E 

4 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
3 
5 
2 
5 
2 
2 
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5 ou 6 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
5 ou 6 
5 
5 
2 

3 
2 
5 ou 6 
2 
2 
5 ou 6 
5 ou 6 
5 ou 6 
7 
2 
2 
6 
6 
2 

Eixos................................ . . . . . . • .. . . 5 
Embiras . . . . • • • • • • • . . • . . . . • . . . . •• • • . . . . . . . • • . . . . 5 
Enc.!rados de lona... . . . . . . . . . . . • • . • . • . . • . . • . . . . . • 2 
Encerados para mesas, soalho, etc. . .. . . . . . . • . . .. • • . 2 
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Encommendas em trens de paRsageiros •..•.••.•.•... 
E.ncowmenda·• em tt·ens de m•rcalorias .....•..•.... 
Engenhos para esta bel •cimentos agrícolas •..•..•.... 
Enxadas •.............••.......•...•...•...•••.. 
Enxet•ga para anim:1es ............................ . 
Enxergõ s .•••.••.•.••...•••••...••••..•.••....•. 
Enxofre ••••••...•••••••••...••••.•.....•...•.... 
Equhamento militar nliu denominado ••..•..••...•• 
Ervilhas seccas.......... . • . • . . . • • . .•.•••••.•.•. 
Esca. .a~ .e mão .....•...•......••...•..••.•.•.... 
Escalas p·ua. edifici 1S .• • ••••••••••••••••••••••••••• 
Escalares .•......••..•..••.•.....•.......•...••. 
Escarradeiras •..........•.•.....•........•....••. 
Escorias de mr taes ......•.•••.....•.•....••...••. 
E!!coras ..........••..••....•....••..•.•.•••• · ••.. 
E~pa.dal!l ...............•...••....•.•.••..•••..•... 
J<~s .anadores. . . . . . • . • . . . . • . . . • . . . . . . • .•.••....... 
Espartilhos •.......••.• , .••••..••..•••...•..•.•. 
Especiarias ......••..•...•........••.......•..•.• 
Espeltos ........................................ . 
Es11errnacete ••......••....• , ..••.• , .•.•.•••..••.. 
Espi ngarJas ....••..••••.••............•.......•.• 
Espil'itus não denominados ....................... . 
Esp• lletas .............••...•...•.•.............•• 
E ponjas ........................................ . 
Esporas. . • . ••••.••.••..•..•......••.• ~ .••..•.•.. 
Esqueletos para estalos ana.tomicos •••...•.•......• 
Es·encias .•.......••...•.......••...•..•....•.... 
Estacas p1ra cercas ...••.•.••.••••.....•..••....•. 
ERtamp,. em folhas •••••••.•••••.••...••.•••••..• 
Estampas em qualros ...••••••.•••••.••.•..••.••• 
Estanho bruto .••...••••.•••.•••.•.•••....•.•.•••• 
Estanho em folhas ou em obra .•.•..•.••••.•...•••. 
Estantes de ferro ................................ . 
Estantes !e madeira. importa la •.•••••..••.••••••••• 
Estante • de ma. .eira. nacional •..•••.••..••••..••••• 
Estatuas .••.••••........•...•...•.•...••••.•.•••• 
Esteiras da In dia •......•..........•••. , •••.••••. 
Esteiras de ta.bira.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ..... . 
E-t11rco ..•••.•..••.............•....•...•..•.•.. 
Estojos de instru!llentos cirurgicos o mathematicos. 
Estopa ..........•.•..............••..........•... 
Estopim ......•.•.•.....................•...••... 
Estra:ios para vagões .•...•.•.•.••..•...••.•••.•.. 
Extracto de carne ..•..•.•..............•...•..... 
Extractos nlio denominados ....................... . 

F 

FacaR •..••.•..•.•.•..••••••••••••••.•.•..••..•.• 
Faxinas (varas de) ........... : .................. .. 
Farello .•..•.....•.. • ..•..• •. · • .•.. • .. • •. ·. •. • · •. 

1 
3 
5 ou 6 
5 
2 
2 
5 
2 
4 
5 
5 
6 
2 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
5 ou 6 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
5 
6 
2 
4 
3 
6 
2 
3 

2 
5 ou 6 
5 
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Farinha de linhaça ou de mostarda .••••.. , •••• ; • • . . 2 
Farinha de mandioca ou de milho.................. 4 
Farinha de trigo................................. 5 
Farinhas não denominadas........................ 2 
Fateixas......................................... 2 
Favas........................................... 5 
Fazendas de algodão, linho e seda.. • • • • • • • • • . • • • . . . 2 
Fazendas fabricadas no paiz. . . . .. • • • .. . . .. . . . . . . .. 4 
Fechaduras. • • . . • . . • • • . • . . • • . • . • • • . • • • • . • • . • • • . . . 2 
Fecula......................... •. . • . . • • • • • . •• • •• 5 
Feijão .. ,....................................... 5 
Feltro........................................... 5 
Ferro............................................ 5 
Ferraduras...................................... 2 
Ferragens não denominadas....................... 2 
Ferramentas de carpinteiro, cavouqueiro, pedreiro, 

canteiro, correeiro, ferreiro, marceneiro, sapateiro, 
serralheiro e outros............................ 2 

Ferro em barra ou chapas..... . . • • • • • • • .. • • • • . . . . • 4 
Ferro em obra. . • • . . . . . . . • . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . • • 2 
Ferroguza ....................................... 6 
Ferro velho. . • • • • • • • • • • • • . • • . • • . . • • • . . . . • . . . • . • . • 5 
Ferros de engommar . . . • • • . . • • • • . • . . • • • . . . . . . . . . • 2 
Fibras textis não denominadas..................... 5 
Figos seccos. • • . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . • . • • • • . • • • • . • 2 
Filtros........................................... 2 
Fio de algodão, lã, linho ou seda................... 2 
Fio telegraphico..... ... • . • . . . . ... • • • • . • . . . • • • • . • • 6 
Flechas.......................................... 2 
Flores naturaes ..•••......•.••.•.••••••.•••.•••• , 4 
Flores artificiaes •.•.••••.•.••.•••.••.•..•...• , • • • 5 
Flores de canna e outras para enchimento......... 2 
Flores medicinaes................................ 2 
Fogareiros. : .•....• ·. . • • . • • . . • . . • • . . • • • . • . . . . • • . • • 4 
Fogões de ferro •.•.•.•....••........••••• ,....... 4 
Fogos artificiaes. • • . • . . . • • • . . . • . . . . • . . • . . . . • • • • . • 3 
Folha de cobre, chumbo, estanho, etc.. • . • • • • . . . • • . • 2 
Folha de ferro e de Flandres. .. . • • . . . . . • . .. . • • .. .. . 4 
Folhas de arvores:................................ 5 
Folhas medicinaes............. ..• . • • • . • • • . . . . • • • . 2 
Fol~es ........ ,. .................................. 2 
ForJaS pot·tateis.................. ... • • • . • • • • • • . • • 2 
Fôrmas diversas •••••.••..•...•.•...•............ , 2 
Fôrm~s. para assucar •..•...••.• , , • • . • . • . . • . • . . • . • . 4 
Formtmda • • • • . . . • . . . • • . . . • . . . . . . • • . • . • • • . . . . • • • • 4 
Fornalhas de ferro .••••••.•.• , , , . . . . • . • . . . . . . . . . . . 4 
Ferragens não denominadas ••....•...........•.•.• 5 
Fouces .......................................... 5. 
Frutas confeitadas.................. . . . • . • . . . . . . • . 2 
Fr.U tas frescas •.•.•.•.• ~ • • • • • • . • • • . . . . • • • . . . . . . .. • 5 
Frutas frescas a granel............................ 6 
Frutas seccas ................................ -----2. 

FU:o~:~ ·.~:~;T:~; ~~; · · · · · · · · · · · · · · · · · ç .. ~nTsH~ õA~~. ~:-l ~ ·':.i 
', o,,s • 

Í)!.:.. - • 'c. 



594 ACTOS DO PODEI\ EXECUTIVO 

Fumo nacional. • • • • • • . • • • • • . . . • • . . .. . . • . • . • • . • • • • 6 
Fumo estrangeiro.. . . .. . . • .. .. .. • . • .. . • . . • • . . . • . . 3 
Freios............................................ 2 

G 

Gaiolas com passaros ••••••••••••.•••.••••••••...• 
Gaiolas vazias .•.••.•.•.•••••••••.••........•.••. 
Gallinhas. ~ .................................... .. 
Gamellas de pau •••.••...•••..•.•..•.•.......... 
Garrafas de crystal ou vidro fino .................. . 
G~r.·afas ordinarias vazias ••..•........•........... 
Ga•••afões ordinarios vazios ...•••....•••••..••••.• 
Gaz globo .•.••........•••..•.......•........•... 
Gazoliria ....•.•••.....•.......................•• 
Gelatina ........................................ . 
Gelêas, •••••••••••••••••••••••.•••••...••••.••••• 
Gelo ..•.••••••••••..•.••••••••••••.•••••••••...•• 
Genebra ..••••••.•.•••.••..•••.•••..••••••••••.•• 
Gengibre .•.•••.....•••.•.•.••.•.•.....•...•..•••• 
Gesso •..•..•..•••.••.•.............• • ••.....•••. 
Gi!!'os vazios ..••....•..•..........•.....••.....•• 
Gigos vaztos em retorno ••••••••.........•.....•..• 
Giz .............................................. . 
Globos de vidro ou louça •.••.••..•..•..•.........• 
Glob s geographicos ....••...•.......•.•.•.•...... 
Glucoze •••..•.•...••..••••.•..•..............•. 
Goiabada •.•••.....•..........•.•.•.••..•...•.... 
G()mma-arabica •....•...•..••...........••••.••• 
Go~ma de mandioca e outras do paiz ..•.•......... 
Gommas não denominadas •....•.....•.•.......... 
Gra•les de ferro ou madeira .•.......••.•.•.......• 
Grad JS para s •pulturas ••...••.•..•.••..........••• 
Graxa animal. . . ...•••.........••..........•••.. 
Graxa para calçado •.••••••.....••.••••...•.....• 
Grelha~ de ferl'o .••..••••..•.....•.•...•••. , •••.. 
Guandos •.•.•••..•...•.•.........••.•..•• , .....•. 
Guano ...•.•.•••••••••••.....•••....•..........•• 
Guaraná .••...••..•••..•. , •.• , ... , .•....•...•...• 
Guaritas ....••...••.....•..........•......•• ,., ••. 
Gu (!'das-sol. •.•.......•.•..•..••.•...........••.. 
Guinchos •••••..•.•...•••......•...•...••....••.. 
Guindastes ••••..•.......••.•........•......•.... 
Gyradores para estradas de ferro ...•...••....•..... 

H 

2 
2 
5 
5 
3 
5 ou 6 
5 ou 6 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
4 
5 
2 
3 
3 
4 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
5 ou 6 
2 
3 
2 
4 
4 
6 

Harpa .•.............••...•..••...... •......••.•. 3 
Herva doce ••••. , .• , . . . . . • . . . • • . .. • . • . • . . . • • . • • . . . 2 
Herva ID\tte.................. .. . • . . . • • . • • . . . • . . . • 5 
Hervas medicinaes. . . . . . . . . • • . • • • • • • • . . • • . . . . . . . • • 2 
H ervas não deftominadas .• , . • .. • .. . . • • . . . . . • • • . . . . . 2 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Hortaliças em conserva............................ 2 
Hortaliças frescas . . . • .. . • . • . . . . . • • • • . . • . . . . . . . • . . • 5 

I 

Imagens ............... • ......................... 3 
Iman •............••.•••.......•...........•. ·.... 2 
Impressas. . . . . . • . • • . • . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2 
Inc~nso.......................................... 2 
Inham~... •. . . . . . . . . . •. • • • . • . . .. . ..• . . . • . . . . . . . . . . 5 
Instrumentos agricolas.... .. .. . . . . . . .. . .. . . . .. • .. 5 
lnstrum~nto~ de cirurgh, engenharia, musica., optica 

e outros de precisão não denominados............ 3 
Ipecacu·.\nha. . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2 
lsolaeres de telegrapho........................... 4 

J 

Jacás vazios. . . . . . • . . . • . • . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . . • • . . 4 
Jacás vazios em retorno. • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Jang-adas • . • . . .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • 6 
Jardineiras . . . . . . . . . • • . . . • • . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . 2 
Jaspe............................................ 2 
Jogos de dominó, xadrez, damas, gamão e outros. • . . 3 
Jun ·o da lndia. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 5 
Junco do paiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . • •.. . . . . . . . . . . . . . . . 5 

K 

Kaolim... •• ... . ..•. .••.. .•• . . ••••••.... .• . . • . . . . . 5 
Kerozene ........................................ 2 
Kioskos...... •. . •• . .• •. . . •• . . . ••. .. . •.• . . . •. . . •• 3 
Kirsch;. .• • . • • • • . . • • • • • . . . . • • • • • . . . • • • . . . • • . . • . . 2 

L 

Lã bruta exportada •••••••..•.••••.•...••..••..•• , 
Lã manufacturada importada ..................... . 
Lacre ..•....•...•.•.......•........•............ 
Ladrilhos de barro .............•...•............•. 
Laddll:uH de louça., marmore, etc ..... ·: ..........• 

4 
2 
2 
2 
2 

595 

Lages apparelbadas ........•.....••........•...... 
L~~oges brutas ....•.....•..•..•..•..•.......••.•... 
J,.ambrer1uins de madeira ou metal ...•.....•........ 
Lampeõea e lanternas com vidro .........•......... 
Lam··eões e lanternas sem vidro ••..•....•......•.•. 

5 ou 6 
5 ou 6 
2 
3 
2 

Lanch <S ........................................ . 6 
Lanternas magi,.as .............................. . 3 
Lapidas para sepulturas ..••...•.•.........•.•...• 
La.ranginha •...•.. · ..................... , ........• 

3 
2 
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Latão em barra •••••••••••••••..••.•••••..••••••• 
Latão em obra não denominada ..•...••.•..•.••...•. 
Latão velho .•......•.••••......•..••.•...••.••.. 
Legumes em conserva •..•..••....•.••..•.....••.. 
Legumes frescos •.•.•.•....••...•..•..•..•.•••.• 
Legumes seccos .....•••..•.•..•...•••.••..••.••• 
Leite em conserva ou condensado •...•.•.•..•...•.. 
Leite fresco ••....••...•...••..•.•.•.•••••••.•.. 
Lenha •.•........•......••....•...•••.•...••.••.• 
Leques ••....••••...••••......••.••••.•...•.•...• 
Lentilhas ..•...•••..••••••.....••......••.•..•.• , 
Licorea ..•.••........•..•. · ...........•••...••.••• 
Licores nacionaes ..•.••..•••.•..•..•.....•.••..••. 
Limalha de ferro •.....•....•.....•.••.•..••.•••• 
Limas de aço •.•...•..........•.....•..••.••••..• 
L~ngu!'s fr~sca.s, seccas ou salgadas ......•...••••.. 
L1ngu1c;as Importadas ....•..•.....••...•..••...... 
Linguiças nacionaes •.••......•.........•........• 
Linhaça .••..•.•...•...•.•.•....••.....••.....•. 
Linha para costura ....•.....••.•.•••••.••..••...•. 
Linho bruto •••.••••....•...••.....••.• , •••.•••••• 
Liteiras ..•••.•....••.••..•••.•.•••.....•.••.....• 
Livros ........•.....•••••.••.......••..•...•••••• 
Lixa •.•...••.••.......•.....•....•••.•••••• , .•.. 
Locomoveis .••••. , •••••••......•.••.•••.••..•.••• 
Locomotivas desarmadas ....•....••..••...•...••••• 
Lombo de porco .••...•..•..........•••••.••.••••• 
Lona •...•.•..•....•..•..••.•..............•••.•. 
Louça commum ..•....•.....•••.•.•..•.•..•....•. 
Louça de barro do paiz ••.•••.•.....•.•••.••.•...•• 
Louça de porcelana ....•.....•.•.....•.........•• 
Louza de Ia:ges .•.••........•.•....•.....•.•.•...• 
Louzas para sepultura •.••...•.••......•......•.... 
Lupulo •..••••••••.•.....••••.••..•..••.••...•.•. 
Lustres ......................................... . 
Luvas ••••..••..•••...•..••..•...••...•....•.•... 

Macacos de ferro ..•••.•..•..•••.••••••.••.••.••.• 
Macarrão e outras massas alimentícias ..••.•.•.•.••• 
Machados .•.........•............•.••.•...•••.•• 
Machinas aratorias ..•.•.......•...•••••.•.••••...•. 
Machinas a vapor fixas: .........•••••......••••••• 
Machinas a vapor. locomoveis ..••...•...•.•.••.•..• 
Machinas destinadas ao preparo ou fabrico de produ-

ctos agrícolas •...•..•..••••.. , .••••••••....••.• 
Machinas de cortar cartões .•.••• , , ......•. , •..•.•. 
Machinas de costura ..•............••••.•••••.••.• 
Macbinas de imprimir bilhetes de estrada de ferro,. 
Machinas de tecer .•.....••.• , ..••.....•• , •••...•• 
Macbinas-ferramentas .•••.•..•....••..•.•••.•...• 

2 
2 
2 
2 
5 
5 
2 
5 
5 ou 6 
3 
4 
2 
2 
5 
2~ 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 ou 6 
5 ou 6 
4 
2 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
3 
2 

4 
2 
5 
5 ou 6 
5 ou 6 
5 ou 6 

5 ou 6 
2 
2 
2 
5 ou 6 
5 



ACTOS DO PODER EXEt:t;TII'U 

Machinas grandes não denominadas ••••••••..•.•. ;. 
Machinas metallurgicas ou mineiras •••...••...••••• 
Machinas para gabinetes de physica ou laboratorios 

de ehimica .. ................................... . 
Machinas para o fabrico de telhas e tijolos .•••••.•• 
Machinas pequenas não denominadas ••....•.••.•••• 
Machina.s photographicas ........................ . 
Machinas typographicas, litbographicas e autogra· 

phicas ••........•.••......•.•....••••.••••••••• 
Madeira apparelhada para construcção ou obras de 

marcenaria e carpintaria ..•.•......•• , .••••.•••• 
Madeir& em casca, falquejada ou serrada ......... .. 
Madeira em obra não denominada, como grades, 

portas, janellas, cancellas, caixilhos, etc .•••••••• 
Maizena ..•. , ••••.•..•.•..••..•..•...• • • •. • · • • • • • 
Malas de viagem vazias. • .. .. .. .. . . . .. . . . . • . . .... 
Malhos de ferreiro ••.•••..•..•..•..••....•..•••... 
Mamono (azeite de) .............................. . 
Mamo no (bagas de) .•... , ••.•.•..••..••.•••....•• 
Mandioca ....•.••......••...••••........•...••..• 
Manganez ......................•..••..•.•.•.•...• 
Mangas de vidro •.......•........ , ..•.•...••.••• 
Mangueiras para bombas ......................... . 
Manometros .•••.•..•••....•.• , ..••.•••...•••.•.• 
Manteiga fresca •.....•.•..••...••....• , •.•....••. 
Manteiga salgada ........••.....•..•.•.•••.••.•.•. 
Manufacturas de fabricas nacionaes ..•••..•.•..•.•. 
Manuscriptos ..•.•......•..•.••..•.•••.•.•.•.•.... 
Mappas ••..........•.•..•......••••...•.••••..•. 
Marfim ..•..•......•.•..•.•.•....•.•......••.•.. • 
Mariscos ........................................ . 
Marmore bruto ................................... . 
Marmore em objecto de arte ...................... . 
Marmore em obra não denominada ...•........••••• 
Marroquim ............••..•....•.......•.•.••••.• 
Martellos .....•....•...•••......•.••......•.. ·. · · 
Ma~sas alimentícias •........•..•...........••..... 
Materiaes de construcção não denominados .••...• 
Matarias explosivas •...........••..........•....• 
Mate rias inflammaveis não denominadas .•.•.....• 
Matarias venenosas .............................. . 
Medicamentos não denominados ••............•..... 
Medidas diversas........... . • . . . . • . . . • • • . • • . • • • •• 
Mel de abelhas •....•••..•......•••••...•••.•..•.• 
Mel de abelhas do paiz ............. ~ ............ .. 
Mel de canna, melado ou melaço .................. . 
Mel de fumo •.............•..•.••.......••......• 
Mercearia, artigos não denominados ..........•..... 
Mercurio ........•.••...•.•...••.•...••.••....• • • 
Metaes brutos não denominados, excepto os preciosos. 
Metaes em obra não denominados, excepto os pre-

ciosos .....................•.....•.... ,., •..... 
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5 
5 ou 6 

3 
6 ou 6 
2 
3 

2 

4 
5 ou e 
4 
4 
2 
2 
2 
5 
5 
2 
3 
2 
3 
5 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
5 
3 
3 
2 
2 
2 
5 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
3 
5 ou 6 

2 



598 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Mica .... : .......................•. , ............ . 
Milho •.•.•...•..•....•.......................... 
Minera"ls nio denominados .••.••.•...••••..•••••• 
M~n~rios de chumbo, cobre, fJrro, zinco e outros. 
MintO •••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 
Mis~an~as ....................................... . 
Miu.los do rezes •.•..• ~. . • • • . • . . . . . • ••..•••••••.• 
Mobilia de luxo, com doura los, espdhos, etc., impor-

tada ou nacional. . . • • • • . • . • • • • •...••...••.•.••. 
Mob=lia. de vime on madeira importada •.•.•.•.••..••• 
Mobilia d~ vime ou madeira Mcional ...••.••.••.••• 
Modelos •. · .••.•....• , ...•....•...•..••.••....•.• 
Moendas para en~enho ............................ . 
Moinhos para cafó e pimenta ...................... . 
Mo!n_!los para lavoura •.•.•.•.•..••.•...••...••••. 
Mmroes .•.••.•..•..••..••..••.•..••.•....••...•. 
Moitões ..••...•••••....•.•.••.••....•.•...•..•. •• 
Molas de aço para. carr s ........................ . 
Molas para vehiculos de estrada do ferro .•••...• 
M l.ies •..•..••••.•..•.....••..•.......•.••••••. 
Molduraq de.made=ra envernizadas ou lustrada~ ..•.• 
Molduras dou ·adas .••.••.••...........•...•.••••.. 
Moringas de barro ............................... . 
Mós, ........................................... . 
Musgo ......................................... . 

N 

6 
5 
5 ou 6 
5 ou 6 
2 
2 
5 

3 
3 
2 
3 
5 ou 6 
5 
5 ou 6 
5 ou 6 
2 
2 
4 
3 
2 
3 
2 
4 
5 

Naphta .•• ;, • • •• . • . . • . . . . . . • . . • .• • . . . . • • . . . . . . . • 2 
Naphtllina....................................... 2 
Navalhas •..••.•.•.•.•.•..••..•.••..••••• , . • • • • . • 2 
Nickel bruto..................................... 2 
Nickel em obra nio d •nominada.................... 2 
Nitro .......................................... 2 
Noz-mascada • • . . • • . • . . . . . • • • . • • . • . • • • • • • • . • • • • . . 2 
Noz-vomica..................................... 2 
Nozes ........ , ......... ,........................ 2 

o 

Obj ectos d 'arie (preciosos) ....................... . 
Objectos d'arte (não preciosos) .••••...••..••••••••• 
Ocre .•.•••••..••••••.••.•..•.•••.•.••.••.•..•••• 
Oleados •••••••..••.•••..••.•••••••••.••••.••••. 
Oleos de snbstaneiaa do p~iz ...................... . 
Ole •s importad •s ..•...•. , ...•.......•••••••.•... 
Opi.o ...•.•..•.••..•••.••.•.•...•........•••..••• 
Origone~ ..•.••••....• , ......................... . 
Ornamento de· ferro ou bl'onzo ..•..••• : ...•...•••.• 

·ornamentOs pàra igrejas •••• · ••••••••• ; ••••••••••• 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Oratorios ........•.. , ••...•.•...•.........•••••. 
Osso em obra não denominada ....• · •..........•.•. 
Osso-> brutos •. , •..•..•.•...•......•.•.•....•.•... 
Ostras em conserva .•..•.•.......••...........•.• 
Ostras frescas •••. , •......••.....•............. ~. 
Ovas Je peise ............................ · ..... .. 
Ovos, .. , •....••....•••..•...............•.•.... 

p 

Padiolas .... , •........•.•............••..•.•.•.. 
Pai na ...........•.•...... ··.··.·.··.· ... · • ·. · · · 
Painço .....•...•................•............... 
Pa!os imp_ rt-tdos ............•.................... 
Pa10s nac10naes ..............•................... 
Palanquins.... . . • . . . . . . . . . . . . . .•............... 
Palha do Chile e outras semelhantes para cha.péos .. 
Palha de milho, coqueiro, canna, palmeira, etc ..... . 
PaliLos ...............................•......... · 
Pan 1eiros .............•........•.....•. · · · · .... • 
Panellas de barro .................••... · . · · · · · · · 
Pan 11 s de c .. bre ou f•lrro ...........•............ 
Panno de qualquer qualidade ..•.•...•............. 
Pão ...•...•...•.................•••........ ·· · 
Páos ara tinturaria ................•............ 
Páos _preparados para tamancos,., ...•.•... , ...•.•• 
Papel~ ptnta •os ..... ,, ...•...•..•............... 

3 
2 
5 ou 6 
2 
4 
2 
5 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 ou 6 
2 
3 
2 
2 
2 
5 
2 
5 ou6 
2 

Papel para escriptorio, desenho, impressão, embru-
lho, <'te....................................... 2 

Papelão........................................ 2 
Parall ·lipipedos para calçamentos. . . . • . . . . . . . . . . . . 5 ou 6 
Parament<>s ecclesiasti<'os. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . 3 
Pás ..•........................••..............• 5 
PHSS \rOq em gniol•s.... . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • 2 
Passaras empalhados ou embalsamados.. . . . . . . . . . . . . 3 
Passas . . •. . . . • . . . . • . . . .. . . . . .. . . . . . . . . • . . . . . . . . • 2 
Pastas d l papel ou papelão....................... 2 
Patronaq,....................................... 2 
Peanhas........................... . ... • • . . . . . . 2 
Peças de artilharia desmonhdas................... 2 
Pecas .la artilharia em carretas. . . • . . . . • . . . . . . . . . • 2 
Peças de engenhos de assucar, farinha, etc...... 5 ou 6 
Peças de locomotivas e de machinas ....• ·... . . . . . . . . 5 
Pedra. hum e. . • . . . . . . . . . . • . . . • . • • . . . . . . . . • . . • . . . . 2 
Pedr• pomes............. .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 2 
Pedras açorianas................................ 4 
Pedras de afiar ou amolar ...... , •............ ·. . . . . 2 
P•'dras de alvenaria •.•......•.....•.. , ..• ·~ __ 6 
Palras de filtrar .......................... :.-~t\J 2 --,.~ 
Pe~r-•s litho~raphicas ......•.••...... ··;..,'.~t\'<J. H1iG.~ O ;;~"-
Pe~xe,mlatas ..........•......•.... 1 .•.• ~ ....... ~ 404. -~ 
PeiXe fresco, secco ou salgado ........ I· ••. ,.,..... 4 '4;'.., 

~ ,, ~~~ 

)s ..,. 
-:,°CPuy ~o OS ~ '/ ·-..... ~:/ 



600 ACTOS DO POD!m EXF.CUTI\ ll 

Pelles rpreparadas ••••.•••.•••••••••.•..•..••..•.. 
Pelles verdes, seccas ou salgadas .................. . 
Pel!ica ••••..••••..••••••....•.•.••..••..••...•.. 
Peneiras de cabello, f.leda ou tela metallica, .•••. , ••• 
Peneiras de palha do paiz ••..••.•••.••....••.••••• 
Pennas de ave para enchimento ...•••••.•••..••••. 
Perfumarias ••.•••••....••...•.••.•.••....•.••..•• 
Pesos para b•llanças .....•.•. , ....•...••...•.•..•• 
Petrechos bellicos ••.••.••..•••.•••............••. 
Petrechos bellicos explosivos .••.......••..••.•...• 
Petrechos de caça não denominados ...•.•....•.•.... 
Petroleo .•• , ••••••••....••••... , .•....• , •• , •....• 
Pez .••...•...••....•.•........••.•...•...•..•••. 
Phosphoros ..•.•.•....•........•...........•....• 
Phosphoros de segurança ........••...........•... 
Pi11nos ......................................... . 
Piassava •••..•..•••.••.•..••.••••••.........••.. 
Picaretas •••••••.••...•.•..•.•.•••.•••..•.....•.• 
Pichoá .••••• , •••••.••..••• , ••.••••.•••••.•.. ,,,. 
Pilhas electricas ••.••••••.••••..••••...•.•..••.•• 
Pimenta da lndia .•••••.•.•••.•••. , ••.••.•....••. 
Pimenta do paiz .•...•..••....••..•••.••.•••••••. 
P!nas. para rodas ••.•.••••......•....•••..••••..•• 
PinCeiS ..•.•..••••.•..•.•.•.•.•..••..•...••....• 
Pinhões verdes ou seccos ..••.•.............••.•..• 
Pipas vazias •.••••.....•...•...•..••..•...•••...• 
Pipas vazias em retorno ....••..••••...•.••••...•• 
Pistolas ...•...••.••••••.•.••..•.•.•.....•.•..••• 
Pixe ....•... ,, .....•...... _ .................... . 
Plantas medicinaes .............................. . 
Plantas vivas .................................... . 
Plombagina •••••.••.••••..•• , ...••..•....••.•••. 
Polvilho ••••.•••••.•.•.••....•••.........••...•.•• 
Polvora •.•.•.••.••.........••.•..••.•..••...•••• 
Polvorinhos ...•.•....•••.•..•..•.••...•........• 
Pomadas ....................................... . 
Porcelana •.•..••.•..••.••.•..•...•...•..•...•.•• 
Porphiro bruto .................................. . 
Porphiro em obra ...•. , .•.•.••...•........•...•.• 
Pós de sapatos ....•...••.•...••.•.•......•..•.•.• 
Postes telegraphicos de ferro ....•.•.. , •.•....•.•.. 
Postes idem de madeira ...•....•.•. , .• , , ••••••• , ••• 
Potassa .•••.•••.•••••••..•.•.•.••••••..••••••••• 
Potes de barro do paiz •..•..••••.•.••••••••••••••• 
Potes diversos .•••.•.........••..•••..••••••.••• , • 
Pranebões ......•.. ......................... •. • • • 
Pregos de ferro, cobre ou latão .•.•• , ••••• ,, •••.••• 
Prelos ..•..••.•.•..•••...•••...•. ·•··•••··•·· • • • • 
Prensas de copiar cartas ......•...•.•..•••••.•••.• 
Prensas de enfardar algodão ......•.•...••..•..••• 
Prensas diversas •.....•..•...............•....... 
Prensas hydraulicas •••••••••••••••••••••••..••••• 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
5 
5 
2 
3 
2 
5 
4 
2 
4 
4 
5 
2 
2 
2 
4 
5 
5 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
5 
5 
2 
2 
2 
5 ou 6 
2 
2 
2 
5 ou 6 
5 
5 



ACTOS DO PODER BXECUTlVO 

Prensas para mandioca ••..•..•.••••.••••••••..•.•• 
Presuntos .•••••. , ...••••••......•.•..••.•••..•.. 

5 ou 6 
2 

Productos chimicos diversos ..............•.•.•...• 2 
3 
2 

Pudrolytho ..•....•.........•....•.....•..••...•. 
Punhaes •...•.•......••.......•...••..•.• • ·. • •·. • 
Puzzolana ••.........••...•..•..•••••..•• • ••• •. · • 5 ou 6 

Q 

Quadros ...•••.•..•.•••.••...•.••••.••••••••••• ,, 3 
Queijos de Minas e outros, do pa.iz. . • . . . • . • • • • . • . . • 5 
Queijos importados. . . • . . . • . . . . . . . . . • • • . • • • • • • • • • • 2 
Quilhas de JOgo ......•...•.....•••.•.•....••••• , • 2 
Qu!n!L· ....•.•..•..•••. , . . • . . . . . • • • • • • . . . . • . . • • . • 2 
Qmntna ......................................... 2 
Quinquilharia.................................... 2 

Raios-para rGdas .•.......•...••••••..•••...•••••• 
Raizes a.limenticias do paiz ••.•.•. , •..••••..••••.• 

5 
5 
2 
2 

Raizes medicinaes .••.•....•.....•...•.••.••••.••• 
Raizes tintureiraa •.•..•..••...•..•.•••.••..••.••• 
Raladores para mandioca .•••••••.•••.••.••..•••••. 
Rapadura .•...•.•••.•.•.•••.•••••.•••.•...••..••• 
Rapé ..•...•..•.••..•••..•..•.••.••••..••..•.••. 

5 ou 6 
5 

Raspas de pontas de veado •.•.•••.•.••••.••••••••• 
Ratoeiras . ............•........•...••............ 
Realejos,, .•••.••. ,.,,., ..•.••• ,., •.•••••••. , , , , 
Rebolo (pedra de) .•...•.•.•.•••••••••••.•• , .• , ••• 
Redes •••••..•..•.••••...•••••...•••.••.•.•.••••• 
Redomas de vidro ......•...•.•.•.•••.•.••.•..•••• 
Relogios de algibeira, mesa. ou parede, menos os de 

2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 

ouro e prata ...••.•...•.•• , • • . • • • • • . • • • . • • . . • . • . 3 
Remos........................................... 5 
Rendas ...•.•••.••.... , ...•••••.• , ••••• , .•..••. ,. 3 
Reservatorios de ferro ••..••..•••.. , • • • • • . • . • • • • • . 4 
Residuos de açougue. . . • . • . • . • . • . • • • • • • . • . • . • . • • • 5 
Resinas não denominadas .•.•.••••••.•.• , . . • • . . . • • 2 
Retortas de metal. •.....•••••. , • , ..•..••••.••• , • . 2 
Retortas de vidro ou louça. • • . • . • • • • • • . • . • • • • • • . . • • 3 
Retortas para gaz. . . • • • . . • • . . . • . . . . . . • . • . . • . • . • . • 2 
Retratos de familia. • . . • . . • • • • • . . • . . . . • • . . • . . • • • . • 3 
Rhuibarbo ...•............•.....•.•. ,............ 2 
Rhum ...••.•......•....••..••.••..•.••• , ••• . . • • • 2 
Ricino (oleo de)................................... 2 
Ripas ....•..••........••••.....••.•........•. ,.. 5 
Rodas para carros, etc •••••••.•• , • • . . . . • . . • . . • . . • • 5 
Rodas e rodetes para. machinas.......... ~---- _ 5 
Rolhas............................ . ·t·\·~ru.ro; · ---~ 
Rosa.lgar .............................. ~~\ ... ~'·'- ''ih• fi-", 

. I ~'\V' 'f ·/.1#_ ' 

(\ ~ .,~.., \ 

'"""- ()' , ) 
""'' t s r• ""~ ·--< .Jf:.'PuT ,, (lOS.....-: 

' _ ... --
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Roscas ••••••.•• o o ••• o. o. o •• o o ••• o •• o ••• ,o o...... 5 
Rotim ..••• ,, .••••••..••...•..•••..•....•• o •••• o 5 
Roupa ••..••..••.•.•.•••••••••.•. ; .••..• ,o, r ••• • o 2 

s 

Sabão e sabonetes •...•••••••.•••.•..••• o ••••••••• 

Sabão e sabonetes nacionaes .......••. - .. o •••••• o •• 

Saccos vazios ••.•...••.•••.•••.••••.....•••••• o •• 

Sac ·os •tazios em retorno ...•.•....•.••.•••.....•.• 
Sagú .••.......•....•....•........•••••..•..•...• 
Sal anunoniaco· ..•...•..••......•...••.••••.•••.• 
Sal de azedas ............•...•.....•••••••••••••• 
Sal de Epson.. . . . . . . • . . . . • . . . . . . •.••.•.•••.•..•• • 
Sal marinho b1·uto ....•....•.........•.•.....• •. • · 
S\1 marinho refinado ...•.•.•..•.•.•....•.••••...• 
Salames ......•.•....••....•..•.......••••.. ·. •. •. 
Salitre .......••••........•......•..•...........• 
San:rue de b ,i, .......•...•............•...••••.• 
Sanguesugas •....•••..•......•..•..•.••...••.... 
Sapé .......•.......•................•..•.......• 
Sarrafos ..........•............••....• , •......... 
Sebo ••..••.....•.•...•.•...•.•....•............. 
Sebo nacional •........•..••.....• , .••.•....•..•.• 
Seda bruta •...........•.•...•........••.•....•.•. 
Selli ns e pertences. • . . . • • . . . . • . . . . . . . • . • • • • . • • • 
Sem~ntes com destino á. agricultura .•.••..••.••..•• 
Serragem .••.•.•.....••......••..•.....•.•..•.•• 
Serralharia, artigos não denominados •.••.•..•...•. 
Serras •..........•.......•...•.......••.•••.••••. 
Serrot·)s ........•....••.......•...•.•••..••..•.•• 
Sinos ........•....•..•......•..••..•.••.•..•.... 
Si pós .........••..•.•..•......•..........•.••.... 
Sirgueiro, artigos não denominados ..•.•...•....• 
Soda .•...•.••........•... , .•••...•.....•........ 
Solas ........................................... . 
Stearina .•.......•.••...•.....•..•.. , ..•....•... 
Substancias de utilid1de :I. lavoura e de pouco peso em 

relação ao volume .............................. . 
Sul .bato de carbono .•.•...•••..•....•...•.•.....• 
Surrões vazios ••••••.....••.••...•.•.••••.•.. , ••. 

T 

Taboas., •..•• , •••••••.•.••••.•.•.•..•........... 
Tabocas .......................................... . 
Tacho" para o fabrico de assucar ou farinha •.••.•• 
Taehos de cobre ou ferr 1 para outros mi bres ..... .. 
Tacos para bagatella ou bilhar .................... . 
Talhas de barro para agua •..••.•..••.•.•••..•.• ~ •• 
Taboleiros ••••••..••..••••••.••••••••••...•....•. · 

2 
2 
2 
gratis 

2 
2 
2 
2 
6 
2 
2 
2 
5 
2 
5 ou 6 
5 ou 6 
2 
5 
2 
2 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
5 ou 6 
3 
2 
2 
2 

5 ou 6 
4 
4 

5 
5 ou 6 
5 ou 6 
2 
2 
2 
2 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Taboletas, •••••.••••.. , • , , , , .•••••••••••••••••.• 
Tamancos ... ,.,, •••..•• ,,, •.•• , •...••••.•.•••••• 
Tamadndos em conserva .• , •.•.••.••••.•.•.•..•••. 
Tamarindos frescos ••• , , .. , • , ••••.••••• , •.••.••••. 
Tambores de mus'ca .••.•.•..••.......•.••..•..... 
Tanques de madeira ou metal pRra engenhos .•.•. 
Tap ·tes .•.•••.•..•.•.••••.••.•.••••... , ••.••••..• 
Tapioca,, ..•. ,., •.,,., .•.•..• , •.•••. , .•.••.•• · • • 
Taq uarussú •. , ••• , ••.•••.•••• , .••.••.•••••...•.••. 
Tarrafas , . , . , , , , , . , , , , , • , . , , , •• , . , , • , .. , , , ••.... 
Tartaruga bruta .•• , , , , .•• , .. , ...•. , .•..•... , •.•.. 
Tayoba •...••... , ........................ • .. · ..• • 
Teares .. , ... , .•......•.....•.•••....•. · ·. · · · · · • · 
Tecidos de fabricas nacionaes .........•......••..• 
Tecido. não Jenomi nados .•.•. , .•• , ....•......••... 
Tela metallica .•.. ,,, •. , .•..•. , .• , .....••.•......• 
Telh•ts de bar1·o............. . ......••••..•.•..•. 
Telhas de vidro ou louça_ ..•..... , .••.•........•.. 
T' ·nde ·s d"sarmados .....••.......•............... 
Tijolos de alvenaria., ..••. ,., •. , ..•. ,,, .......•.•. 
Tijolos 1•ara limpar facas ou de arear, .• , .........•. 
Tilbury .. , •• , ••.... ,., •. , •.•. , •.... , •...••...•• 
Tinas ....•.•.•.•.•...••..•......•.•......•••..•. 
T!n~a: de escrever, imprimir, etc ..•.•.......••.••.. 
T!pltl~ _ ...••••••••.•.•.•••..... , ••••..••..•..•.. 
To1·radores de café ..••.••.•..•.•.• , •.....•...••.•. 
Toucinho •••.••. , • , ••.••.•• , , •..••.••...•••••..• 
Transpa1·entes para janellas .. , .•.•••••..•.•.•..•.•• 
Trapos ......................................... ·. 
Travesseiros , •.•••••.•...•.•..• , . , ••..••.••..••.. 
Trem de cozinha, de cobre ou de ferro .••.•••.•••.••• 
Trem dl3 cozinha, usado .. , ....•...•..•••...•.•..•• 
Trigo .••.•.•••.•......••.•...• • .. •.•··•·•·•··••• 
Trilhos ......... ,., ..... , .. , .. , ••• ,, ... , .. ,,,, ..• 
Trip·ts ... , ....... , , ..• ,, .... , , , .... ; • , ...... , ... , 
Tubos Je barro ................ , ••.•..•......... •• 
Tubos de louça ou metal .• , ••.•.••.....•......•. ·· 
Tubos de vidro ...•.. , •. , . , , ... , ••..•......•...... 
Tumulos armados., •.... ,,,., •.•••• , .••.... , .••••. 
Tumulos desarmados .... , ••.• ,,,., •......•.••..... 
Turfa •..•.•• , ...••. ,., ...... , •••.• , .••..•....•.•• 
Typos ••••.••••••.••••..•••••••••••••. •. • .- •. •• · • • 

u 

2 
2 
2 
5 
3 

603 

5 ou 6 
2 
5 
5 ou 6 
2 
2 
5 
5 
4 
2 
2 
5 ou 6 
2 
5 ou 6 
5 ou 6 
2 
8 
4 
2 
5 
2 
4 
3 
4 
2 
2 
2 
5 
6 
5 
5. ou 6 
2 
3 
3 
2 
5 ou 6 
2 

Ungueutos .••••.••••..•.•••••••• , • • • . . • . . . • • . . • • 2 
Unhas de anim1es ....... , ......... , , , , . .. . . . • . . . . 4 
Urnas de marmore ou maddira •... ,, •••...•.. ,.... 3 
U1·n ú ••........•.•.•..•.•.••...••.••...•..••.. 5 
Uten~ilios domesticas não denominados. . • . • . . • . • 2 
Uvas frescas .•. , . , . , , , , ••• , , . , . , • , , • , • , •.•.• , , • . • 5 
Uvas seccas. , . , , , . , , , • , , ••• , •• , , • , , , .... , . . . . . . • 2 



.lCTOS DO PODJ::II EXECUTIVO 

v 
Vagões desll.rmados ou armados .•••.•••.•••••••••• , 
Varas .......•..•......................•. · .•••. • .• 
Vassouras de cabello ou crina ••••••••••••••••• ,, .• 
Vassouras de palha, piassava e outras do paiz •••• , .. 
Velas .•••••...••..••••••..••••.•.••••••••.•••..•• 
Velas nacionaes ................................. . 
Velocípedes de ~uas rodas ...................... ,,, 
Velocípedes de quatro ditas ...................... .. 
Veludo ........................................... . 
Venezianas .•••......•..••••••••••.•••.•••••.• , ••• 
Ventarolas •.•....•..••••.•.•••.•.........•.••..•. 
Ventiladores ..••••••.••....••• , ••••.•••.••••••••• 
Verdete ••.••..•.••......•••.••.•••.•••••••••••••• 
Verduras •••••••.••.•••••..•.••.••.•..••.••. , •.•• 
Vermelhão ....................................... . 
Vermouth •.•...•••...•.•.•••..•...•••••.•••••• ,,, 
Vernizes ......................................... . 
Vidros .••.•••••.•.•.• , •••...•.••••••.•••••••• ,,., 
Vimes ........................... ••••· .•••• •. • •. • 
Vinagre .••..••.••.••••••..••••.••••.••.••.•••.•.• 
Vinho •••.•......•.•.••. ·• •.. •••·· • •• • • • • · • • • • • • • 
Vinho feito na província .......................... . 
Vitriolo ............................. o ••••••••••• 

X 

5 ou 6 
5 011 6 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
5 ou 6 
2 
5 
2 
2 
2 
3 
5 
2 
2 
2 
3 

Xaropes......................................... 2 
Xarque............ ....... ... . . ..• .• . . . . . . . . . . . . . 4 

z 

Zabumbaso ......... o •o• .. o ....................... 3 
Zarcão .•.•••••.•..••••••. o •••••••..••• o .• o.,.... 2 
Zinco em chapas ou linguados. • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • 2 
Zinco em ollra não denominada ... , •.• o . • . . . • • • • • • • • 2 



Dis'tanolas das es'taQões en'tre sl 

ESTAÇÕES I I I i 11 
e " g ~ .. .. <O .. ·;::: <O .. 

"" o ~ .. '() 
·;::: 
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"' l!l .... <;;> ;a "" c:Q <;;> r.. ... < "' 111 
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T"',"Y ............ to .... 138.490,5<.000 "·""'!"· t~ 111 
!00.575 !:!3. 787 147.375 !61.:!60 !82.:!00 !96.000 !35.'!50 !167 .388 o 

Santo Amaro........ • .... !9.2!0 36.801 54.920 61.905 8U195 10~.507 tí!8.095 t4t.~80 !62.920 !76.7'!~ '!15.970 !~8. tOS ~ Monte Alegre ................... t7.59t 35.710 4:1.695 62.085 85.297 108.885 til!. 7i0 !43. 710 !57.510 !96.760 228.898 
João Rodrigues ....................... t8.H9 25.!04 4U.94 67.706 90.294 t05.!79 t26.U9 !39,919 !79.!69 '!H.307 o 
Couto............... .. • .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. 6.985 26.375 49.587 73.li5 Si .060 IOS.OOO !21.800 !6!.050 !93.!88 
Rio Pardo .......... ...... ······ .................. !9.390 42.601 65. !90 80.075 

"'·"'I 
H4.8t5 tõ4.065 186.203 

Pederneiras ......... ..... .. .. .. .... • . ... .. • .. .. .. ...... • • .. 23.2t:il 45.800 60.685 8!.6:15 95.415 !34.675 !66.813 
Bexiga .............. ...... ...... ...... ...... ...... .......... .......... 13.588 37.473 58,4!3 711.213 Ht.463 143.60! 
Cachoeira ........... ........... ······ ······ .................................... !3.885 34.825 48.61!5 87.875 120.8!3 
Ferreira ............ ............ ······ ...................... ·········· .......... ········ 20.9~0 3U40 73.990 !06.!28 
Jacuhy .............. ............................. ·········· .................... ········ ·········· !3.800 53.050 85.188 
Estiva .............. ••••• •••••••••••• ···•oo Oo•••· oOooO••••• o ••••••••• •••oooooOo ••••• o •• ···•·o•••• oooooooooo 39.'!50 7!.388 
Arroio Só ........... • • o •••• o •• '. o •••• o ••••••••• o • ••••••••••• o o ••••••• •••••••••• o •••••• o •••••• o ••• o o •• o ••••• •••• ,o. 3'!.138 
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TARIFA I Passagens simples h CLASSE 
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Taquary.... .. .•. .. • .. ... .. . . .• ..•. .• . . .•.... ••... 1,5400
1 

2,\700,4.100015,)400 :>.~"00 750(10 RaioO 108lOO HS100II:JEROO!t~Bi00116.)500 1 
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João Rod igucs ...................................................... t 1)5UO l;iOII :181"0 48 00 6830!1 i.\401. R '0·1~9~~.10 12<rl0tt UI!O!J 
Couto............................................. . . . . •• . •. . . • •• . • . .• .. . . • . . . ,900 l. 8 O 1,<50() ã.•OOO 6 001 7 601 '.\500 IU300 l1lfí00 
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TARIFA Passagens de ida e volta ta CLASSE 

ESTAÇÕES 
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TARIFA I 

ESTAÇÕES 
I 

Taquary ......................................... . 
Santo Amaro .................................... . 
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João Rodrigues ..................... · ......... ·. · · 
Couto ........................................... . 
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TARIFA I Passagens de ida e vol-ta. :la CLASSE 
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'fARU'A li ::\Iercadorias 3• CLASSE 

(Por 1.000 kilogrammas) 
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TARIFA 11 1\'.lercadarias 5• CLASSE 

(Por 1..000 kilogrammas) 
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TARIFA I1 :uercu<lorias 6> CLASSE 

(Por 1.000 kilogi'<ZIIIma.<) 
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DECRETO N. 8815- DE 23 DE DEZEMBRO DE 1882 

Pro roga o prazo [1<11 a a ;qJrcsL•r.tação 1los estudos tb. estrada Uo ferro 

d•J Bagé a Caecquy. 

Attendendo ao qu:J M·· reCJUBreu a Compagnieimpériale 
du Cltemin r/e Ft!r clu Rio Grande do Sut, Hei por bem 
Decretat· qtw o prazo para a apres •ntação dos estudos d t es
trada de fT:o de Bagé a Cacequy deve ser contado de i 
do Novembro do corrente anuo, ficando assim prorogarlo o 
prazo concedido :mra o mesmo fim por Decreto n. 87i3 de 
18 do referido mez. 

Lourenço Cav<1.lcanti do Albuquerqu"· do Meu Conselho, 
Ministro e Sect'ot,trio de Estado dos Negocias Estrangeiros e 
interino dos da Agric•tltura, Com"'crcio n Obras Pt;.blicas, assim 
o tGnha eut mdido o f.1ç, exe~utar. Palacio do Rio de Jmeiro 
t•m ::.::.1 de Dczembt•o de 1882, 61° d:1 lndependoncia do lm
pet·io. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Low·enço Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 8816- DE 30 DE DEZEMBRO DE 1882 

Deroga o Decreto n. {53{ de {O do Janeiro de !855, rolativamenlo ás de· 
claraçõos exigidas aos estrangeiros no acto da visita da Policia. 

Hei por bem, para execução da Lei n. 261 de 3 de Dezembro 
de 1841, e em virtude do art. 102, § 12 da Constituição, Decre
tar o seguinte: 

Art. i. 0 As declarações a que se refere o art. 3o do Decreto 
n. 1531 de 10 de Janeiro de 1855 ficarão incluídas na relação 
de que trata o art. 85 do Regulamento n. 120 de 31 de Ja
neiro de 1842, sendo o passageiro obrigado a fazel-as ao com
mandante ou mestre tia embarcação. 

Art. 2. e Haven1o affluencia de serviço, pela entrada simul
tanea de duas ou mais embarcações, o official da visita da 
pol!~o_,p~r!o, recebendo a bordo os passaportes e a relaçã? 
ãSslgnadi peTo commandante ou mestre da embarcação, podara 
visar em terra e dentro do prazo maximo de 24 horas os 
mesmos pas>aportes, que serão remettidos á Secretaria de 
Policia para serem ahi restituídos a s~us donos, eerupre que 
estes não os reclamem do official da visita, dentro de 48 horas. 

Art. 3.° Fica nesta parte derogado o art. 3a do Decreto 
n. 1531 de 10 de Janeiro de 1855. 
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João Ferreira de Mom·a, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Nogocios da Justiça, a~sim o tenha 
ontendiJo o faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 30 
de DGZ0mbro de iti82, 61° ela lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

. Toao Ferreiro. de llf OMra. 

DECRETO N. 8817- Im 30 n;;; DEZE~Imw m: 1832 

.AnHova, com modiHrnri"ies~ a reforma 1le algumas •1ispasiçí1o~ tio:; estatutos 
da As~oriaç:irJ o ~01npanhi~- Garanlia .:\acionai. 

Attendendo ao que Me requereu a directoria da Associação 
e Companhia- Garantia Nacional-, e Tendo ouvido a Secção 
de Fazenda do Conselho de Estado, Hei por b]m, de conformi
dade com a Minha Imp~rial Resolução de 23 do corrente mez, 
Ap{ilrovar o projecto de reforma que a est'l acJmpanha, do 
algumas disposições dos estatutos dM referidas associação e 
companhia, fazendo-se-lhe, pJrém, as seguinte modificaçõ~s: 

I 

A ,multa imposta aos accionistas, que não fizerem as suas 
entradas nas épocas determinadas, deve ser de um e não de 
dous por cento ao mez até â effectiva realização das mesmas 
entradas. 

li 

Em vez de 100 deverá o director caucionar 200 acções para 
poJer entrar no exercicio do cargo, segundo o disposto no § 1o 
do art. 57 dos estatutos. 

O Visconde de Paranaguâ, Conselheiro de Estado, Senador 
do lmperio, Presidente do Conselho de Minist1·os, ·Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da , Fazenda e Presidente 
do Tribunal do 'fhesouro Nacional, assim o tenha entendi4o 
e faça. executar. Palacio do Rio de Janeiro aos 30 de Dezem
bro de 1882, 61° da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Ma3'estado o Imperador. 

Vi,conde de ParunagtHi. 
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Refoema proposta e approvada pelas assembléas 
geeaes realizadas em 23 de Setembro de 1882 

Art. 30. A convocação da assembléa ~eral ordinaria, que 
deve ter logar todos os annos no mez de Julho, será feita 
pela commissão fiHcal em annuncios repetidamente publicados 
com ant .. ce lencia de sete .tias, em duas folhas diarias de 
maior circulação. 

A as~embléa geral se·á preiSidida por um dos contribuin
tes, eleito por e<crutinio 011 por acclamação, que designará 
dous sr'creta.rio~ d'entre os seus co-associados. 

Art. 33. Neste acto o director apresentará um relatorio 
das op'lrações e marcha da associação, e balanço das soas 
operaçõe~ no anno decorrido, devnndo este balançn ser pré
viamente verificado e authrmticado pela commissão fiscal. 

Art. 31 § 1 o Discutir c julgar os relato rios e as contas 
annuaes apres•ntadas pelo directot·, préviamente examinadas 
pJla commissão fiscal. 

Art. 35 § 1° Quando o director julgar couveniente. · 
Art. 4 ;, A c :mmissão fiscal reunir-se-ha ordinariamente 

uma vez por semana, e extraor.linari·tmente qu • ntas vezes o 
rccl•marflm os interess~s da associação. Imcumb ·-lhe: 

§ 3. 0 Propor ao director quacs•1uer providenc'as que pa
reçam convenientes, e zehr pelo cumprimento dos estatutos, 
tendo B'lmpre em vista a prosp·,ridade da associaç:lo. 

Art. 47. Est•< companhia terá um capital de 500:000$ 
para garantir a effectiva li•ItlÍd'lção dos contratos rle interes
ses mutuo~ realizados na mencionada associação. O capital 
será diviilido em cinco mil acções de 100$ cuia umllo, e 
estas emittidas om duas serias d•' doas mil e quinhentas. 
Achando-se a primeira serie distrilm;da, a segunda o sor.i 
quand<>, por proposta do dircctor, apoiada p~la commissã: l 
fiscal, a assemblea geral dos accionistas o d"terminar. 

§ 3. o As entrada& das acções serão feitas nos prazos desi
gnad"" pela directoria, de accôrdo com a commissão fiscal, com 
intervallos não menores de 60 dias e annuncio prévio de 15. 
Depois d~> realizados 25 °/0 de sua importanda, as restanLes 
prestações se effectuarão quando a assernbléa geral, por pro
posta do director, o determinar. 

Addicione-se um § 6°, concebido do seguinte mo lo: 
Os accionistas que não realizarem suas entradas nas épocas 

determina:!as, 1·agarão de multa 2 °/0 ao mez até á effclctiva 
re1lização das mesmas. 

A importnncia destas multas será levada ao fundo de reserva. 
Art. 50. Addicione-se um § 3°, concebido nos seguinte~ 

termos: 
Não polerá votar, ser votado ou exercer c·argo algum d& 

associação e companhia o ac~ionista que não tiver realizado 
sue~s entradas. 
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Art. 51. As reuniões ordinarias da assembléa geral serão 
no mez de Julho d'l cada anno, e as extraordinarias quanio 
requisitadas pelo director, pela commissão fiscal ou por accio
nistas representando um d3cimo do capital realizado ; e con
vocadas por meio dll annuncios, repetidamente publicados em 
duas folhas da maior circulação, com sete dias de anteceden
cia, no mínimo. As assllmbléas serão presUid1s por um accio
nista, eleito por escrutínio ou acclamação, o qual chamará 
dous accionistas para sePretarios. 

Art. 53. Na sessão ordinaria annu!ll o director apresentará 
o relatorio e o balanço do anno aocial findo em Junho, depois 
de vr•rifica!os p0la commissão fiscal. 

Art. 54. Depois do julgadas :1s contas apresentadas, a 
asseml,léa elegerá e tres em tres annos o directo1·. 

Art. 57. A c1mpnnhia e associação serão administradas pelo 
director e commissão fiscal, qu~ se reunirá S'manalmente. 

§ 1. o Para exercer o cargo ife director ou membro da com
missão fiscal é necessario possuir cem acções da companhia, 
as quaes ficarão em caução durante o tempo do exercício, 
como garantia do~ actos da administração. 

§ 2.o Supprima-se. 
Art. 58. Compete ao director a administração da companhia 

e associação, ligadas por interesses recíprocos entre si, pois 
do engrandecimento desta depende a prosperidade daquella, 
incumbindo-lhe expressamente: 

§ 3. 0 Empregar nos titulos especificados nestes estatutos 
os fundos da associação e os da companhia, de accôrdo com 
a commissão fiscal, e dispor delles, exclusivamente nos casos 
previstos no art. 26, paragrapho unico, e arts. 71 e 72 destes 
estat11tos, ouv:da a commissão fiscal. 

§ 5. 0 Elaborar o relatorio annual, tanto da associação como 
da companhia, bem como verificar a exactidão dos balanços 
respectivos. 

§ 9 .o Compete ao director assignar as acções da companhia, 
os contratos e apolices da associação. 

Art. 59. O exercício do director se~á de tres annos. 
Art. 60. O director em seu impedimento tem;1orario será. 

substituido por um accioni.;ta elegivel, convidado pela com
missão fiscal. 

Art. 61. O director terá a seu cargo especialmente: 
§ ~. 0 NomPar e de~tituir os agentes e empregados da com· 

panhm, marcando, de accôrdo com a commissão fiscal, as por
centagens daquelles e os ordenados destes. 

§ 4.o Dirigir o expediente diario, inspeccionar a escriptu
ração e velar pela boa execução do serviço do escriptorio. 

§ 5. 0 Verificar e assignar OI! balanços geraes e balancetes 
trimensae~. e fazer os relatorios que têm de ser apresentados 
aos çont.r buintes da associação e accionistas da companhia. 

Art. 62. Supprima-se. 
Art. 63. Supprima-se. ~----
Art. 61. Tomar conta semaD;almente rfl,l{tp' 1(ar.Jj.-lJS:,..::::-..... 

§ 4°), verificar os balancetes tr1mensa ~\_~\Jkllç61!~~ --"""':-, 
e, achando-os exactos, authentical-os ~\>sua approváÇt'<f. C.{f,·,; ·, 

PODER BXECUT!VO {882 V. 11.- 40 "-f> \ 

Drn"-'->níl~ 1 
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Art. 65. A commissão fiscal reunir-se-ha sempre que fõr 
necessario ; mas1 pelo menos, semanalmente, e das suas deci· 
sões lavrará a competente acta. em livro para tal fim desti
nado. 

Rio dé Janeiro ém 23 de Setembro de 1882. - Evariito Xa· 
vir!r Delgado, dl.rectol' secretario. 

Senhor.- O art. 8°, §§ H e 13, da Lei n. 3141 de 30 de 
Outubro de 1882 elevou á 1" classe da 1a. ordem a Thesouraría 
de S. Paulo e as Alfandegas de Santos o do Pará. 

Tratando-se; porém, de dar cum~rimento a essas disposições, 
verificou-se não terem sido as verbas correspondentes dotadas 
com quantia bastante para ser a elevação effectuada de accôrdo 
com as bases dos Decretos de 5 de Abril de 1873 e 2 de Agosto 
de 1876, que reorganizaram as Thesourarias e Alfandegas do 
Imperio. 

Com effeito, consignando o § H apenas 15:120$ para a 
elevação da Thesouraria de S. Paulo, e o§ 13, 88:600$ para a 
das Alfandegas de Santos e do Pará, todas á 1• classe da 1• 
ordem, é a somma das duas parcellas inferior em 160:995$552 
á de 264:715$552, precisa para que as tabellas do pessoal dessas 
repartiçõea ficassem organizadas de conformidade com as que 
acompanharam os referidos Decretos de 1873 e 1876. 

Considerando, porém, que a organização das Thesourarias 
não se póde ~oje julgar subordinada rigorosa~ente a orde~s 
e classes, pms que o mesmo Decreto de Abrll de 1873 nao 
estabeleceu nova classificação, nem manteve a anterior, 
porquanto, a Thesouraria do Amazonas, que era da 2a classe da 
2" ordem, foi por elle collocada entre as da 1a classe ; 

Considerando que o facto de dar-se a uma Thesouraria menor 
pessoal do que a outras classificadas com a mesma categoria, 
encontra exemplo no que se observa nas Thesourarias da Bahia, 
Pernambuco e S. Pedro, todas da mesma ordem, cujo pessoal, 
no emtanto, é diverso; 

Considerando que, adopta.das as bases daquellPs decretos, 
ficaria àugmentado o pessoal das citadas Thesouraria e Alfan
degas em proporção muito maior do que a. requerida pelo 
accrescimo de serviço, resultante da sua determinada elevação ; 

Considerando, finalmente, que se poderia conciliar a eco
nomia, que o estado das nosaas finanças requer, com o cumpri
mento da lei, a exigencia do serviço publico, e o direito dos 
empregados daquellas repartições, reconhecido pelo Poder 
Legislativo : parec~u ao Governo conveniente adoptar as bases 
constantes das tabellas que acompanham o decreto, que nesta 
dr.ta tenho a honra de submetter á approvação e assignatura de 
Vossa Mageatade Imperial, ficando por esta fórma elevado, na 
proporçlo daa rendu que arrecadam a Theaouraria de S. Paulo 
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e as Alfandegas de Santos e do Pard., o vencimento de todos os 
seus empregados, cujo numero, entretanto, terá. apenas o 
augmento correspondente ao serviço, que a sua elevação á 
1"' classe da ta ordem fará accrescer. 

Das tabellas assim organizadas resultará para. os cofres 
publicos uma economia de 129:189$608 annualmente, pela não 
creação de 79 empregados das differentes classes, como provam 
os algarismos seguintes : 

O augmento será, com as bases dos Decretos de 1873 e 1876: 

Thesouraria. de S. Paulo ••...•...••• 
Alfandega de Santos, com 15 guardas. 
Dita do Pará, idem ••..•••..•.••.••• 

Somma ••..•...•.•...•••• 

Pelas tabellas ora apresentadas : 
Thesouraria de S. Paulo •....•.••••• 
Alfandega de Santos ..••••..•....•. 
Dita do P~rá •.••....•...........•• 

Somma. •...•.•....•.•.••. 

Numero de 
empregados 

19 
53 
51 

Vencimentos 

49:1=0 109:355 52 
106:200 00 

-------
123 

12 
14 
18 

44 

264:715$552 

36:820$000 
43:940$720 
54:765$224 

135:525$944 

Ainda assim haverá um accrescimo sobre o votado de 
31:805$944, mas nem elle influirá em 1882-1883, porque a· 
lei só foi promulgada quando este exercicio contava já quatro 
mezes de existencia, nem é natural que obrigue á. abertura 
de credito supplementar no de 1883-1884 ; porquanto, bastará 
talvez, para. compensar esse a.ccrescimo, a importancia. dos 
descontos, que sempre se dão, acima. dos calculados nas 
propostas de orçamento, por motivo de molestia, licença. e 
demora no preenchimento de vagas, e além disso quaesquer 
outras sobras, que possam, porventura, apparecer. 

Pela fórma exposta acredita o Governo ter cumprido a lei e 
consultado as conveniencias publicas. Vossa Magestade Imperial, 
porém, Mandará o que fôr servido. 

Sou, com o mais profundo respeito e acatamento.- De Vossa 
Magestade Imperial, fiel e reverente subdito.-Visconde de 
Paranagud. 

Rio de Janeiro, 30 de Dezembro de 1882. 

DECRETO N. 8818 -DE 30 DE DEZEMBRO DE 1882 

Eleva a Thosouraria de S. Paulo .e as Alfaudega• de Santos e do Pará á ta 
. classe da fa ordem. 

Tendo em consideração o disposto nos §§ 11 e 13 do art. 8• 
da. Lei n. 3141 de 30 de Outubro de 1882, Hei por bem Mandar 



628 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

que sejam comprehendidas no numero das de i'· classe da 
f a ordem a Thesouraria de S. Paulo e as Alfandega11 de 
Santos e do Pari, sendo o numero e vencimentos dos seus 
empregados reguladJs pelas tabellas que com este baixam. 

O Visconde de Paranaguá, Conselheiro de Estado, Senador do 
Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negados da Fazenda e Presidente 
do Tribunal do The«ouro Nacional, assim o tenha entenJido 
e faça e:tf1cutar. Pal1cio do Rio de Janeiro em 30 de Dezembro 
de 1882, 61• da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

Visconde de Paranagud. 

Tabella indicativa da classe, nunl.ero o ''enoi• 
:rncntos dos empregados da Tll.Osourarla da 
Provinoia do S. I"aulo, elevada á 1'' classo da 
1• ordem I>olo§ 1:1 art. S" da Lei n. 314:1 do 30 ~lo 
outubro do :1SS2. 

~ ~-

I ..., 
YENCIME;';TO DE CADA UM l>'loo 

I>'! o 
A~ 

CLASSES o~ 
~ ~o o::l P:l 1>'1 

1>'1 11:: ~o ·~ ~ 

~ :s"- ~"tl ~g. ::> 
~"' o z o /%) ------------ --- ---- ---- ----

Inspector ...• ······· .... 1 4:000$ 2:000$ 6:000$ 
Contador .•.. ........... 1 :3:000$ 1:500<; 4:500$ 
Procurador Fiscal. ...... 1 1:800$ 1:000~ 2:800$ 
f os Escripturarios ....... 9 1:800$ 900!1) 2:700$ 
2•• ditos ..•............. !) 1 :500:'; 700$ 2:200$ 
3•• ditos ...............• 9 1:000:!; 50 '$ 1:500.~ 
Praticantes ............. ü 48n$ 240$ 720$ 
Thesoureiro .•...•....•. 1 2:600$ 1:400$ -1:000.~ 

.P.ara quebras ......... 800$ 800~ 
Ftets .................. 2 1:000$ 600$ 1:600. 
Cartorario ...•....•..... 1 900$ 500$ 1:400 
Porteiro ... · •.•.•.•....•. 1 900$ 500$ 1:400 
Continuos. ············. 2 600$ 200$ 800 

$ 

j 
---

4:3 

Rio. de Janeiro, 30 de Dezembro de 1882.- Visconde de 
Parana,quà. 
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Tabella indicativa da classe~ nu1nero e venci· 
:rnentos dos eJUprcgados das ALfandoga« do 
Pará e Santos~ elevadas á 1• classe da 1• ordem 
pelo§ 13 do art. 8° da Loi n. 31'Í1 do 30 do 
Outubro do 1882. 

PARÁ SANTOS 

1,08 DA RENDA DE 1,01 DA RENDA DE 
7.000:000$ PARA460 6.100:000$ PARA 424 
QUOTAS QUOTAS 

I I ., ., ... 
A cada um ~ A cada um 

~ 
CLASSES 

., ., ., --- - --- ., -
"tl "tl 

o o o o "" "" r. ., oS ., t ~ oS ., ., o s:: oS r:l oS ::::"tl Cl) õ ~"tl Cl) g ~ <:! "" ~ <:! "" ~t::l> 
... !:I ~~ 

.. 
o C1 o C1 

-------- ---- ---- ---- -
Inspector •.•....• i 4:000$ 25 i 4:0001 25 
Cheres de Secção 3 2:800$ i6 3 2:800 i6 
i•• Escrip tu r a-
rios ..•.•...•••. 5 1:800$ i O 4 i:800$ 10 

2•• ditos ..•....... 8 i:500$ 7 8 i:500$ 7 
3•• ditos ...••.... 8 i:OOO~ 4 8 1:000$ 4 
Praticantes ...•.. 6 48$ 2 5 480$ 2 
Officbes de Des-
carga ....••..•. i2 800$ 3 i2 800$ 3 

Thesoureiro ...... i 2:400$ i4 i 2:400$ 14 
Fiel. ......••..•. i i:400$ 5 i i:400$ 5 
GuarJa-mór •.•... i 2:800$ i6 i 2:800$ iü 
Conferentes ...... 8 2:200$ i4 7 2:200$ 14 
Porteiro ...••.••. i i :600~ 8f i 1:600$ 8 
Continues ........ 4 600$ i: I 3 600$ 2 
Administrador das 
Capatazias ...... i 2:200$ i 2:200$ i4 

Fieis de armazem. 6 i:OOO$ 4, 4 1:000$ 4 
I --- l6o-66 

I 

Rio de Janeiro, 30 de 
Parana_guá. 
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FORÇA DOS GUARDAS 
Alfa.ndega.s do Pará o Santos 

CLASSES 

Commandante ..••••.•• 
Sargento ••••••••••••• 
Guardas •..•••...••.•. 

i 
i 

20 

22 

SOLDO 

i:20u 800 
60 

ETAPA 

800$ 
400$ 
400$ 

SOMMA 

2:000$ 
i:200$ 
i:OOO$ 

Rio de' Janeiro, 30 de Dezembro de 1882.- Visconde de 
Paranaguà. 

DECRETO N. 8819- DE 30 DE DEZEMBRO DE 1882 

Appron a innovação do contrato cole brado com a Sociodado Colonisadora 
do 1849, em Hamburgo, para introducção e ostabolocimonto do colonos. 

Hei por bem Approva.r a innovação, autorizada pelo art. 7° 
:a. 2i da Lei n. 314i de 30 de Outubro ultimo, do contrato 
celebrado com a Sociedade Colonisadora de i849, em Hamburgo, 
para introducção e estabelecimento de colonos, conforme as 
clausulas que com este baixam, assignadas por Lourenço Ca
valcanti de Albuquerque, do Meu Conselho, MiD.istro e Se
cretario de Estado dos Negocias Estrangeiros e interino dos 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
30 de Dezembro de 1882, 61° da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade~o Imperador. 

Lourenço CauaZcanti de AZbtlquergut. 
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Ola.usulas a que se re:f'ere o Decre-to 
n. SS19 desta data 

I 

A sociedade obriga-se a importar annualmente da Europa, 
dura»te o prazo deste contrato, 1. 000 colonos, e a eatabele
cel-os: ou na colonia de D. Francisca com as mesmas vantagens 
actualmente concedidas ou em qualquer outra localidade com 
a approvação do Ministro da Agricultura e mediante os favores 
que competirem aos domiciliados na referida colonia. 

·n 

o numero de colonos que em um anno faltar para preencher 
os 1.000 de que trata a. clausula anterior, poderá. ser realizado 
no anno segumte. 

O Governo não se obriga a pagar a.nnualmente á sociedade 
subvenção superior á que, na conformidade deste contrato, 
corresponder á introducção de t..OOO immigrantee, ainda quando 
a sociedade importe maior numero. O excesso, porém, será 
attendido na conta dos que forem importados no anno seguinte. 

III 

Os colonos importados em virtude deste contrato deverlo ser 
sadios, robustos, morigerados e de idade nunca superior a 45 
annos, salvo si forem chefes de familia. 

Noventa por cento, pelo menos, destes colonos serão agricul
tores. 

IV 

As condições estabelecidas na clausula anterior serão justifi
cadas perante o agente consular do Brazil no porto de embar
que dos colonos, cuja expedição não se effectuará sem prévia 
autorização do mesmo agente. 

v 

Antes de embarcarem, os' colonos assignarão'perante o agente 
consular do Brazil, e em falta deste, perante a autoridade com
petente da localidade, declaração em duplicata de que têm 
pleno conhecimento das condições dos contratos que celebrarem 
com a sociedade para sua importação no lmperio ; incluin-
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do-se na mesma declaração a clausula de não virem para 
o Brazil por conta do Governo Imperial, do qual nada poderão 
reclamar, em nenhum tempo c sob qualquer titulo, além 
da protecção que na leis concedem a todos os estrangeiros. 

VI 

Os navios que transpot•tarem os colonos serão de primeira 
classe, quanto :í sua construcção e tl'ipolação ; e quanto a 
accommodações e tratamento a bordo, observat·-se-hão rig-orosa
mente as disposições do R~gulamento do 1" de Maio de 1858. 

VII 

Correrão por conta da sociedade, que em nenhum tempo 
terá direito de haver a respectiva importancia, as despezas 
com o desembarque e transporte dos colonos, e suas ba
gagens desde o porto em que aportar·em ato á colonia de 
D. Francisca, ou á localidade em que tiverem d'J ser por ella 
estabelecidos na conformidade da clausula 1. a 

VIII 

gm Joinville e nas outras localidades escolhidas para esta
belecimento dos colonos, haverá edificios apropriaclos par.t o 
seu aloj tmento, nos quaes poderão residi r gratuitamente até 
tres mezrs. 

Estes edificios serão situados em logar·es convenientes, con
struidos de accôrdo com as reg r· as da hygiene, e tet·;lo accommo
dações sufficientos para o numero de colonos em qlle forem 
lotados. 

IX 

Haverá na colonia de D. Francisca medico e boticario; e 
bem assim hospital, no <Jnal serão tratados gratuitamente os 
colonos pobres; 

Dentro do primeiro anno do seu estabelecimento os colonos 
terão direito aos serviços gratuitos do medico. 

X 

Desde que em qualquer nucleo colonial crcado pela so
ciedade houver mais d~ 1.000 colonos, ella serú obrigada 
a provei-os dos recursos designados na clausuh 9. a. 
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XI 

A &ociedade obriga-se igualmente a manter na colonia um 
pastor protestante. 

xu 

Havera na cobnin. um sacerdote encf\rregado polo Governo 
de adminiHtrar o pasto espiritual aos colonos catholico,, per
cebendo a gratificação annual de 1:000$, ll u 1 será paga pela 
sociedade. 

XIII 

Para o estabelecimento dos colonos deste contrato a so
ciedadiJ obriga-srJ a abrir os caminho, vicimes, que f,Jrem 
precisos, e prestem tl'ansito a carros, c cuja const:·ucç.'io não 
será inferio!' á dos que até esta data têm sido feitos na colonia 
de D. Francisca, doven.do omprezar annualmente neste serviço 
pelo menos a quantia de 20:000$000. 

XIV 

A sociedade terá sempre lotes diJ terras medidas c demarca
das em numero sufficiente para os colonos quo forem chegando. 

Pela venda dnsses lotr.'S a pi'azo superior de dous atú cinco 
annos não poderá cobrai' juros de mais de li "/o, ficando enten
dido que nos dons primeiros annos nenhum premio pagar:í 
o colono. 

A medição o demarcação dos lotes comprehondorão todo 
o perimet1·o e serão limitados por pica las, correndo as des
pezas d<J todo este serviç.o por conta da sociedade. 

XV 

Pelo cumprimento da< obrigaçõ·?s estabelecidas nas clau
sulas anteriores, a sociedade receberá a su uvonção annual 
de 70:000·), paga rm prestações iguaes no começo do cada 
trimestre, e, a titulo de differença do preço das passagens 
entre os portos da Europa para os Est tdos-Uni los, ou para 
os do lmperio, a quantia de 26 thalors por colono adulto d'l 10 
a 45 annos, e de 20 thaler:; por menor de 4 a 10 annus, que 
introduzi1· por sua conta. 

O preço destas passagens será pago em Hamburgo, pelo 
consul geral do Brazil, ú visb das certidões que os ag,'ntes 
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consulares do lmperio, nos portos do embarque dos emigran
tes, passarem á sociedade. 

Fica entendido que as sommas concedidas para a passagem 
dos colonos sómente a estes aproveitarão, devendo, portrmto, 
ser sua importancia abatida da divida que o colono contrahir 
com a sociedade. 

XVI 

O Governo continuará a despender mensalmente, neste 
e:xercicio e no seguinte, a quantia de 5:000$ com a estrada 
entre Joinville e o Rio Negro. 

XVII 

O Governo obriga-se a vender á sociedade, á razão de i/2 
real cada 4,84 melros quadrados, a área de 202 kilometros 
quadrados de terras devolutas que existirem « entre as que já 
estão colonisadas, as que são pretendidas pelos herdeiros do 
finado Brigadeiro Manool de Oliveira Franco, ns do p~trimonio 
de Suas Altezas Imperiaes os Srs. Condo e Condessa d'Eu, e 
as do de Suas Altezas os Srs. Principe e Princeza de Joinville.)) 

XVIII 

O preço destas terras será pago pela sociedade dentro do 
primeiro trimestre de cada anno na proporção dos lotes dis
tribuidos e vendidos aos colonos no decurso do ~nno anterior, 
á vista de um mappa dos lotes occupados, que deverá levan
tar e apresentar ; obrigando-se a sociodade a fornecer ao Go
verno todos os "sclare~ifnentos que forem exigidos para a 
verificação desse mappa. 

XIX 

A sociedade não terá direito ás terras que no fim deste 
contrato não tiverem sido distrilmidas aos colonos. 

XX 

Até o dia to de Março de cada anno a sociedade remetterá 
á Secretaria da Agricultura relatorio circumstanciado do estado 
da colonia e nucleos coloniaes que crear, acompanhado de um 
mappa topographico dos lotes coloniaes occupados e promptos 
para receberem colonos, com designação dos caminhos aber
tos ao transito, e demonstração do emprego da subvenção paga 
pelo Thesonro. 
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XXI 

O Governo nomear:i, sempre que julgar conveniente, empre
gado de sua confiança para e:xaminar o estado da colonia 
e dos novos nucleos coloniaes, e fiscalisar o cumprimento 
deste contrato, cuja infracção será punida com as penas abaixo 
declaradas. 

XXII 

A sociedade incorrerá na multa de 20$ por colono que 
deixar de introduzir annualmente, de menos do numero 
marcado nas clausulas i"' e 2."' 

Não terá logar a multa nos casos de força maior, devida
mente provada. 

Por qualquer outra infracção deste contrato incorrerá na 
multa de 500$ a 2:000$, podendo o Governo rescindir o mesmo 
contrato si julgar conveniente, no caso de reincidencia. 

XXIII 

A rescisão do contrato na hypothese do:artigo antecedente 
não importará a revogação dos favores concedidos á ROciedado 
pelo Decreto n. 537 de i5 de Maio de i850. 

XXIV 

As questões quo suscitarem-se entre o Governo o a sociedade 
relativas ao cumprimento deste contrato, sllrão resolvidas por 
arbitros. Si as partes não accordarem na nomeação do mesmo 
arbitro, designará cada uma o seu arbitro, e estes, antes de 
procederem ao arbitramento, accordarão sobre um terceiro que, 
no caso de discordancia dos primeiros, terá o voto defiuiti vo. 

No caso de não concordarem sobre o arbitro desempatador, 
será decidida a questão pela Secção dos Negocios do lmperio 
do Conselho de Estado. 

XXV 

O presente contrato durará cinco annos contados da sua 
assignatura. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Dezembro de 1882.
Lourenço Cavakanti de Albuquerque. 
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DEGRETO N. 8820- DE 30 DE DEZEIIIBI\0 DE i882 

Approva o Regulamento para oxoeução tia I.ei u. 3{29 de H de Outubro 

do {88:!. 

Usando da. attribuição que Mo confere o art. i02, § 2° 
da Constituição do lmp2rio, e para execução da Lei n. 3129 
de 14 de Outubro d0 J882, que regula a concessão das 
patentes aos autores rle invenção ou descoberta industrial, 
Hei por bem Approvar o regulament >, qu'1 com este baixa, 
assign •do por Lourenço Cavalcanti de Albuquerque, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios Es
trang!Jiros e interino dos da Agricultura, Comm3rcio e Obras 
Publicas, quo assim o tenha entendido e faça executar.. Pa
lacio do Rio de Janeiro em 30 de Dezembro de 1882, 61• da 
Independoncia o do Imporio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lourenço Cavalcanti de Albuquerque. 

Re~ulamento para execução da Lei n. 3~ de 14 de 
Ontnbro de 1882 

TITULO I 

[ 
Da propriedade das invenç(ies lndustrlae"' e 

suas garantias 

CAPITULO I 

DAS INVENÇÕJ•:S 

Art. L o Constituem invenr,ÕI'S ou descoberl:ts para os 
efft~itos da: Lei n. 3129 de H de Outubro de 1882 e do pre
sente regulamento: 
.::! ." A invenção de novos productns industriaes; 
"'2. 0 A invenção de novos meios para seobter:um producto 
ou resultado indusr.rial; 

3. o A invenção de nova applicaçiio de meios conhecidos 
p1r;, se obter um producto ou resultado industrial; 

4. 0 o_melhoramento de invenções já privilegiadas. 
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Producto- significa o objecto material obtido. 
Rrsultado- quer dizer a v:mtag-em obti la na produc(·ão ou 

opPJ'a~·ão industrial relativamente ú qualidade, quantidade e 
cconowia de tempo ou de dinl~eiro. 

1lfeio- exprime o proccs>o, a combinação chimica ou me
canicn, a maneira de ompreg:u· os ng-enlcs ll:lturaes ou artifi· 
ciaes e ns substanci;IS ou ma lerias conhecidas. 

Applicat:ào -é o facto rle dar-se a qualquer agente, sub
stancia ou ma teria conhecida um mo novo. 

IJfelhoi'Umento- é o que torna mais f;-~cil o fabrico do pro
dueto, on o uso do invento Jlrivilegiado, ou lhe :lllgmenta a 
utilidade. 

Novo- entende-se que é o producto, o resultado, o meio, 
a applicação, ou o melhoramento, em(ruanto não fur, dentro 
ou ftíra do Irnperio, empregado, ou usado, nem se aclwr 
descripto e publicado de mouo que possa ser empregado ou 
usado. 

lndu.çtrial -é o que apresenta resultado apreciavel na 
industria e no com mercio. 

Art. 2." N:io podem ser o!Jjecto de prh·ilegio :iS invenções: 
i. o Contrarias á lei ou á mor a I ; 
2. 0 (lffensivas da seguran(,'a publica ; 
::J.o Nocivas á saude publica ; 
~.o Meramente theoricas ou scientificas, isto L', sem resul· 

tndo pratico indnstriul. 

CAPITULO H 

DOS fNVENTOUES 

Art, ::l.• São inventores os naeionaes ou eslraug-eiros, re
sidentes ou não no B1·azil, que forem :mtorPs de :dguma das 
inven~·ões mencionadns no :trt. t" deste regulamtmto. 

Art. lJ,. o us inv~Jntores privilegiados em outras nac:ões 
podem obter o reconht·cimento dos seus direitos no Imperio, 
rcqtterentlo a C11nlirmação dellcs cnm ns formalidades e sujei
tando-se its condições que :1 legislarão IJrazileira estai.Jelece. 

Art. 5.0 A prioridade dos direitos do invenror quP, tendo 
requPrido regularmente privilegio em na1:ão estrangeira, 
apresentar igual vedido ao GovPrno Imperial dentro de sete 
mezes, não serit invalidada por f:tctos que occorram durante 
este período, como outro pedido igual, a publicação da in
venção, e ainda o seu uso ou emprego. 

Art. 6.• Aos inventores que, antes de ol1terem priviiPgio, 
pretendam experimentar em publico as suas invençõe-, ou 
exhibd-as em exposição official, ou· reconhecida officiaJmente, 
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r.c 
~erão conferidos, si requererem, titulos garantindo-lhes pro
visoriamente a propriedade. 

Art. 7. o Durante o primeiro anno do privilegio, só os in
ventores, ou seus legitirnos representantes, podem obter o de 
mdhoramento na propri<t invenção. Sc·riio, comtudo. rece
bidos c opportunamente processados os pedidos de ter~eiro 
apresentados nesse prazo, pnra firm:tr direitos. 

Si estes pedidos versarem sobre melhoramento identico ao 
do inventor principal, que tenha tarnbem apresentado o seu 
pedido dentro do primeiro anuo, embora em data posterior, 
niio prejudicnriio o direito do dito inventor. 

Art. 8.• Os inventores de melhoramento na propria in
venrão podem usar da industria melhorada, como enten
derem conveniente. De igual faculd:uln gozariio todos os 
interessados na inven~·iio principal, por transfer,•ncia ou 
ccssiio pardnl, limitada ou condicinnnl. 

Art. 9.• Os inventores •lo melhormnento em invenção 
alheia, já privilegiada, não podem usar da industria me
lhorada, sem licença do inventor prineipal, emqn:mto durar 
o privilegio deste, que lambem nüo poderá usar do melhora
mento, sem aceôrdo com o seu autor. 

Art. iO. Quando sobre identica invenção pretenderem 
privilegio simult:meamente dons ou nwis inventores, o Go
verno, salva a hypothese do art. 2• §inicial da Lei n. 3!29 
de H de Outubro de 1882, e art. 5• do presente regulamento, 
mandnr:í que liquidem préviamenh\ os seus direitos, me
diante accôrde, ou em Juizo competente. 

Art. H. Os direitos dos inventores, antes de reconhecidos 
pela patente, seriio regulados pela legislação commum. 

CAPITULO III 

DOS PlliVILEGIOS DE INVENÇÃO 

Art. i2. A propriedade e o u~o exclusivo das invenções 
industriaes serão garantidos por pntentes concedidas pelo 
Poder Expcutivo, e expedidns pela Secretarin de Estado dos 
Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
depois de satisfeitas as formalidades Iegaes. 

Art. 13. O privilegio de qualquer invenção durará f.5 
av-nos, contados da data da respectiv:t patente. Este prazo 
so póde ser restringido pelo proprio inventor, qu:tndo re
querf\r o priviiR~io. 

Art. H~,. Ao inventor do melhoramento na propri(l inven
ção já privilegiada, se dará uma cm·tidiio, que ser:i averbad(l 
na patente, e pndará com ella. 

Art. iã. As patentes de invenções privilegiadas em 
outras nações terminarão ao mesmo tempo que os títulos 
estrangeiros, dentro do maximo de f.5 annos. 
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Art. :1.6. Si a invrmção pertencer a dons ou mais in
teressados, o privilegio ser;'t gHantido por uma só patente. 

Neste caso, assim como no de tornar-se eommum a proprie
dade da patente, por titulo de suceessão ou doa~~ilo, cadn con
domino, salvo convençiio em contrario, poderá usar livre
mente da industria privilegiada, mas responderá solidaria
mente pelos encargos do privilegio, como si este fosse 
exclusivamente seu. 

Art. :1.7. Si a patente fôr dada ou deixada em usufructo, 
será o usufructuario obrigado a prestar ao senhor da nua
propriedade uma indemniza~·ão correspondente ao valor em 
que esta for estimada. 

§ 1. 0 O v:~lor da nua-propriedade ~erá a somma de uma 
quota parte dos r·eq!iimentos annuaes lir1uidos do umfructo, 
multiplie11da pelo numt>ro de annos que durar o nsnfrncto. 

Os r~::ndimentos <lo usnl'ructo para o dito cnlculo e a quota
parto annual que deve caber :to senhor da nua-propriedade 
seriio lixados ]lO!' peritos nomeatlos pelos intcres,ados. 

§ 2. 0 A obrigar;iio do usnfructu:trio de p:1gar a inrlrmni
zaçiio sü se tornará exigi vel, 1kpois que c' ss:tr o seu direito, 
ou por cxtincçiio do usufructo ou por tenui1wç:lo do pruzo da 
pat•mte. 

§ 3. 0 O senhor da nun-propriedade poderá exigir que o 
usufructuario prrste fiança :.~o pagamento da indemnizaçiio. 

Si o usufructuario não prestu a lianr;a exigida, será obri
gado a pagar no fim de cada anno a quotn-parte correspon
dente. 

Art. f8. As patentes e os direitos dollas result:mtes são 
transmissíveis, por qualquer modo de ccss:io ou transferen
cia admittido pela l•~gislação cornmum, no todo ou em parte, 
por tempo determinado, ou pelo em que tiver de vigorar o 
privilegio, e para ter e/feito em todo o lmpcrio, ou n'uma 
parte designada do seu territorio. 

Art. 19. As patentes, suas transmissões e quaesqurr nova
ções relntivas á sua propriorlade, ou ao uso da respectiva in
du3tria, não produziriw e !feito emqnanto uiio forem regis
tradas na Secretnria de Estndo dos Negocios da Agricultura, 
Commerrio e Obrns Publicas, á vista de drwumcntos authen
tieos apresentados pelos intert)ssados, de conformidade com o 
titulo V do presente regulamento. 

Até :'t data dos registros a responsabilidade dos coneessio
narios, seus successorcs e representantes, continúa integral
meu te para com o Estado e os terceiros . 

. Art. 20. Si a nece;:sidade ou utilidade publica exigir a 
vulgaris:Jção da invençiio, ou o seu uso cxclmivo pelo Estado, 
podt•rá a patente ser desapropriada de conformidade com a 
legislação em vigor. 

A desapropriaçiio ahranger:í a invenção principal, os me
l horarr.entos respectivos garantidos com patente c !@da a 
industria privilegiada, em elfcctivo exercido. 

Art. 21. A jurisdicção commercial é competente para as 
causas relativas a privilcgios industriacs. 
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TITULO 11 

Das f"orJnalldades rt"lativns ús concessões 
de privilegios 

CAPITULO I 

DOS PEDIDOS DE PATENTE E CEHTIDÃO DE MELHOHAMENTO 

Art. 22. Os prctendentrs de patentes de invonçiio ou llfl 
certidões de melhor:wwnto dr~posi·ari.io em duplkata na Ho
pnrtiç;·ro do Archivo Puhlico, soh involucro fech;.do e la
crado, um reJ;,torio em que dPscrPv:mJ com preri~iio c cln reza 
a invençiio, ~eu tim e o m'Jdo df' u~al-:1, com ns plantas, 
desenho~. moddos e amo~tras indispem;nveis, para o exacto 
conhecimento d;1 me~ma inven~·ãn c intolli~··ncia do relato
rio, õc maneira que qualquer pe~soa competente na matcria 
possa obter o producto, ou o resultado. empregar o meio, 
fazer a applica~·iin, 011 u~ar do melhoramento de que se trntar. 

O relatnrio concluirá cspecitit"nndo com clareza c precisiio 
os c;,ractercs ou po11t11S constitutivos do privilei!:iO rr~queridn, 
os qu:11•s determina riin a ox tensão dos cl ir1~itos gn nmtidns 
pelas patentes, conrormr.a parte lin:~l do art. 3" da Lei n. 3f29 
de i~ de Outubro de 1882. 

Art. 23. Os relatorios conterfio, no alto da primeira follw, 
um titulo que designe, summ<~ria e prPci>amentr, o ohjeeto da 
in ven(.'iio, e seriio escriptos em lingua nacional, sem emendas, 
entrelinhas nem r:~spndurns, rubrkatlos em cnda uma das 
follws, dat~dos e assignados pelo,; inventores ou seus pro
curadores. 

As indicações de peso e medidn ser~o !"citas seg-undo o 
syst!lmn metrico; as de temperatura segundo o therrnometro 
centigrado, e as de densidade pelo peso especifico. 

Art. 2~. As plantas e !lescnlios serão feitos em papel 
apropriado, hrnnco. e con~i~tcnte, ~em dobras nem JUnllmJs, 
e com tinta preta e fixa, de modo que sr! P~'~''ll'm a reprouuc
çiies pel<l photo~ravura, ou por 0111ro pt"O'~I~s~o analogn. 

As folhas tpr;'IO o furrnntn de 33 CPntimetro~ ue :•ltura por 
21, ou !1':!, ou 63 de largura, rom um:~ moldura tra1;adn em 
quadro por linhas singelas, deixando a m;1r~em dr. dons 
e.rntimetros Jlai'a fóra: no esp~1ro comprdwndid" por e>tas 
lmlws se aehar:lo a~ pJ,nl:ls e dr.~enhos, regul:•dos pela 
escala metril'a, marcada nn mesma folha, a nnm•·ra~ão desta, 
si fôr mais de uma, o a a~sigrwturn do inventor. 

Si o inventor julgar conveniente, poderá juntar a cada 
exrmplar uma cópia com os d··senhos coloridos. 

Dispensa-se a dUIJiicat'• pan1 os modelos mecanicos com
plilmdos, ou de gran•les dim<'n•ões. 

Trntanrlo-se de uwlhorn mrnto em invrnf.'fiO j;í privilegiada, 
as plnntas e desenhos indicar~o com tinta ria nwsrnn I"Ôr, mas 
com .traços llifferentes, linhas quebradas ou pontuadas, as 
modtficações determinadas sobre a invenção principal. 
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Art. !5. O deposito será feito pelo proprio inventor ou 
seu procurador, lavrando-se, em livro proprio, termo 
assignado por clle c pelo Directur do Archivo Publico, no 
qual se mencionará a hora, dia, mcz e anno da apresentação 
dos involucros, o nome do apresentante e as declaraÇties que 
o mesmo fizer. Deste termo se dará gratuitamente uma 
primeira certidão ao depositao te. 

Sobre uma das faces dos involucros se escreverá o numero 
de ordem da apresentação, o titulo da invenção e nome do 
inventor. 

Art. ::!6. Os pedidos de privilegio serão feitos por petição 
especial para cada invenção, declarando-se o nome, a nacio
nalidade, profissão, domici~o ou residencia actual do preten
dente, a natureza da invenção e seus fins ou applicação, de 
accôrdo com as peças depositadas, sem restricção nem reserva, 
quanto ao relatorio. 

As petições serão instruídas com o conhecimento e uma 
relação das peças do deposito, procuração bastante ou titulo 
de habilitação, si o pedido não fôr fe1to pelo proprio in
ventor, a patente original ou sua publica-fórma, si tratar-se 
de confirmação de privilegio concedido em outra nação, 
a patente original, no caso de melhoramento feito pelo 
concessionario, na propria invenção, e certidão da patente 
principal, si o pedido fôr concernente a melhoramento em 
invenção alheia. 

Art. 27. Os relatorios, petições e documentos destinados 
a um pedido de privilegio devem ser escriptos em papel 
com 33 centímetros de altura e 21 de largura, ficando 
entendido que nesta disposição não são comprehendidas as 
patentes onginaes. 

Art. 28. Apresentadas as petições de privilegio, na Secre
taria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, serão prenotadas em livro para isto destinado, 
t~fim de terem andamento, e expedirAm-se as patentea na 
ordem da apresentação. Da prenotação se lançará nota no alto 
da petição a que se referir. 

Art. 29. Sendo o pedido de privilegio evidentemente irregu
lar, incompleto, ou contrario ás fórmas prescriptas, será re
geitado por despacho do Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Agricultura, Commercio e Obrns Publicas, men
cionando-se summariamente os fundamentos da regeição. 

Deste despacho não haverá recurso ; mas é licito á parte re
formar o pedido, sem prejuízo da prioridade que lhe com
petir. 

CAPITULO II 

DO EXAME PRÉVIO E SECRETO 

Art. 30. Si os pedidos de privilegio, con.quanto regular
mente feitos, versarem sobre invenções excluídas pelo § 2o 
do art. to da Lei n. 3129 de U. de Outubro ~e_ l.t!~~' ou 
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tiverem por objer,to protluctos alimentarP.s, chimicos ou 
ph:,rmaceuticos, o Governo, [1111' decisão h•n,·nda na peti\ão e 
publicada no Diario OJicial, mnndurá (lfllcedcr a exame pré· 
vio e secreto. 

Si n decisãn fôr determinnrla por alguma das rxclusões 
do § 2• tln art. t• rla ~~it-tda Lei, ~erit lidb ao llrcten
dtmte rel•f•cm·, desnnvolvert•fo o :Js>umpto; dt~pois do que 
o Governo resolverá defirtillvamPnte, rtwognntlo ou cun
fiJ'man,fo o vritnPiro de~p:•eho. Neo>t" hyputh•·se po,fHr<Í o 
pretr,n,lente :•b:m,fnnar o pe<lillo, e reqtwrer a entrega dos 
Í'l v oi ucros depo,;1tados. 

Art. :H. Siio "ompetenles para o ex:lnt•': 
t.• O Pror·uradur· da Corôa, S111Jerartia e Fnenrla Nacional, 

si ao Governo parecer que a in;·pnç:io !\ r:ontraria á lei ou 
á moral, ou offcns1va d11 seguran•:a publica; 

2.• A Junta Central de Ilygienn l'uiJiica, representada 
pelo ~eu Presidente, si a invenr.:ao purecer uo Governo con
trari:l á saudc publica ; 

3.• As Es1·olas Polyt,~chnica, rle Marinha, Militnr, a Facul
dade de Mcdicin:~ dn Ci,rte e quar.squcr repart,çõcs uhlicas, 
rPflresentadas por seus Oireetor"s ou ch··f•~s, qUJJ forem 
desi~mHlas ptdo Mmistro !la A~1·icultura, Commnreiu e Obras 
Publicm1, f'Onf,,rme a esrJecie de invenç:io e o resultado indus
trial pratico que se trate de verili•·ar. 

Si a matcria da inven~·ào fôr romplt•xa e exigir dous ou 
mais exames, a estes se procPd•~rá ~irnultanea ou suceessiva
mente, conforme entendPI·em e rerJ uisitarem os exami
nadores. 

Art. 32. Expedidas as communicaçõcs neee•~arias ao Di
rector do Archivo Puhlico. ao examinador desig-n:Hio e ao 
inventor ou seu procur<~dor, procerler·o;e- ha á 11bertura dos 
involucros deposit:ulos, em din e hora, annunria1los no 
Diario Officiat, com :•nt,•cedencia de 24, hor:1s, 1•elu menos. 

Apresentados os involucros e achados int:~ctos, s•·riio aber
tas, separ111ias c cont ,rfa,.; as pc~·:~s en1 duplicata e verilicada a 
ex:•ctidào ou con formidarl1~ do' exempl:u es, perpas•a nrln-se 
as lnurlas dos relatorio,; e ronfrontando-,.;e n> follws dos dese
nhos e plantas, os modelos e amo-tr,s. Não se :~brir:"to os 
vidros ou dt>posito-; que PSlil·erem hermetic:~mentc fedwdos, 
para se não altllrar o conteúdo. 

Concluída a verifica,:ào, serão os 6X••mplares novamente 
encr~rrados em involueros dist n•·tos, fechados e Lcrndos, 
com as prPcisas ins..:ripr;ões, scnrlo um r•:stituido ao deposito 
e o outro confiado ao examinador presente. 

Art. 33. Si nos involucros forem cnt•ontradas peças diffe
rentes das dn invenç<io, ou faltas e~senciaes que impossibili
tem o exame, serão ;,quelfes imriJediatamente fechados e la
crados. llo incirlente se daJ'á v:•rte ao Ministro da Agriculturn, 
pnra providenl'ia1· como no caso couber, ou annullando o 
depositQ ou rnandan1lo supprir ns faltas. 

Art. 3~. Da 11bertura dos involucros, e quanto neste acto 
occorrer, o Director do Archivo Publico fará averbação 
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conr,isa á 'margem do trrmo de deposito de que trata o 
art. 'U deste regulamento, datando-a e ruiJt•kandu-a com 
o examinador e o inventor ou seu procurador, si tiver 
com parectrlo. 

Art. 35. O Procurador da Corôa, Fazt•nda o Soberania 
Nacional, por si, e os Directol'es ou dwf•·s designados na 
ft"lrma do art. 31 , ou o Presidente da .Junta Centt· .. l do 

, Ilyl-(iene Publka, auxili:ulo~ pelos lentes e proli~sionnes que 
julgnrt•m iduneos, procedt>rão, s"b sua Irnntediatrl responsa
bilidade e com o segred" que a lei exige, aos estudos, ana
lyses e expel'i•~!lda~ neeessat ias. 

Do re-<ultado aprt~sentarào rlirerta111ente ao Ministro da 
Agri~ultura um n·h1torin e t'OIIolllu-õ.·s explicitas a•·ert':l da 
m:,lnria ; ,. logo r• colher:ío á Hepartiç:io do Ardtivo Publico, 
fechados e lacrados, o relatoriu, desenhos e mais ohjectos 
que houverem recebido, e não se consumirem no exame, do 
que t·obrarãu rPcit•o. 

Ar·t. 36. O exame deverá ser concluido, dt>ntro do prazo 
de 60 rli:~s, ··ont:1dos da entrega do involucro, sob pena de 
re,pons~l •ilidude. 

Art. 37. Si, á vista do rPsultado do exame, o Governo dene
gar o privileg-in requt>rido, havPrá r• curso voluntnrio para 
o Conselho de Estado, na fórma dos regulamentos em vigor. 

CAPITULO IH 

DA EXPEDIÇÃO DAS PATENTES E CERTIDÕES DE MELHORAMENTO, 

ABERTURA DOS INVOLUCROS E PUBLICAÇÃO DOS RELATORIOS 

Art. 38. E~t:mdo regularmente feito o pedido de uma 
patente ou Cl,rlidão de m .. lhnramrnto, e concluido c Pxame 

. prévio, nos cn~o~ t-:;peci;,es da lei, será concedido o pri
vilegio por decreto do Poder Executi,•o. Nelle se rnen
cion:H·ão o nome, naciotwlidadr, pn•lissão e domicilio do 
inventor, o tilulo da invenção e o seu ohjecto, com refe
rem·ia ao r.·latorio desrriptivo c peça' depositadas. 

Art. :19. Junlam!'nte com o decreto de concessão do pri
vilegio será suhmet~ida á As:dgnatura Imperial 11 patente 
rcv•·stid:t d:ts formabd:Jdes legaes, ~egundo a formula an
nexa ao prPsente regul:nnento sub a lettra -A. 

Senrlo o privilegio de melhoramento na prnpria invenção 
do preten•lente, acompanh:•rá o decrP.tO a patente original 
com a certidão pa~sada no ver>'o ~Pgundo a formula -B. 

Art. ~0. As concessõr,s de privilegio serão immediata
mrnte puhlica•las no n,ario Oflicial, e nomtu;~lmenle con
vidados •·s conc .. ssinnarius a solicitarem os resp~etivos tí
tulos, satisfazerem as despPzas e emolumenh•s devidos, e 
assistirem á abertura dos involucro& depositados, no dia e 
hora que forem marcados, dentro do prazo de 30 dias, de con-
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formidade com o art. 4,o da Lei n. 31~9 de U de Outubro 
de 1882. 

Art. ~:l. Ao acto da abertura assistirão o Director do 
Archivo Publico, o chefe da Oirectoria do Commercio da Se
cretaria de Estado, per si ou representado por um chefe de 
secção da mesma Directoria, e os interes~ados que compare
cerem, ou, na auseneia destes, duas ~r.stemunhas, e se proce
derá com as formalidades do art. 3:2 do presente regulamento, 
na parte applicavel, lavrando-se termo do que occorrer. 

Este termo será escripto em livro especial por um empre
gado do Archivo Publico, assig-nado pelos funccionarios acima 
mencionados, com os interessados ou testemunhas, e averl.mdo 
á margem do de depogilo de que trata o art. 25. 

Art. ~2. A~ formalidades do artig-o antecedente serão obser
vadas, ainda quando tenha havido exame prévio e secreto das 
invenções. 

Art. 4,3. O relatorio será logo publicado por extenso no 
Diario 0/ficial, e um dos exemplares dos desenho~. plantas, 
modelos ou amostras, exposto no Archivo, por f5 dias, ao 
exame do publico e no estudo dos interessa<los, permillindo-se 
que estes tirem ou façum tirar cópias por pessoa habilitada, 
sem damnificação dos originaes e no local da exposição. 

Art. ~(!,. No caso de não ter havido exume prévio e secreto, 
o Governo, publicado o relalorio, orden11rá a verilieação 
dos requisitos e condições que a lei"exige para a validade do 
privilllgio, proclldenilo·<P. plllo rnorlo 1\Stahelecido para ~qulllle 
exame, e podendo a verificação ser confiad:~ a outros profis
sionaes ou peritos que o mesmo Governo julgue idoneos, 
conforme a noturesa da invenção. 

CAPITULO IV 

DOS TITULOS DE GARANTIA PROVISORlA 

Art. ~5. Os pretendilntes dos títulos de garantia proviso
ria depositarão, com as formalidades prescriptas nos arts. 1!2 
a 1!7 do presente regulamento, o relatorlo e peças instructivas 
do mesmo, em um só exemplar. 

Com o conhecimento deste deposito, requererão por si, ou 
por procurador devidamente habilitndo, a concessão da garan
tia provisoria, pelo prazo que declararem, dentro do maximo 
de tres annos ; e sem outra formalidade lhes será expedido 
pela Secretaria de Est.ado dos Negocias da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas um titulo segundo a formula- C. 

Art. ~6. Si o coneessionario do titulo provisorio usar da 
lndustria da invenção, perderá o direito de reclamar a priori
dade garantida desde a data do deposito. 

Art. 6.7. Si, dentro do prazo da garantia provisoria, o inven
tor requerer a patente de invenção, ser-Ihe-ha permittido 
addicionar, modificar ou substituir o deposito feito. No caso 
contrario, flndo o prazo, retlral-o-ha, mediante autorização 
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do Governo exhibida ao Director do Archivo Publico,que co· 
brar:.i recibo, e communicará a entrega á Secretarin de Es
tado dos Negucios da Agricultura para as precisas aver
bações, no re~istro destes titulos. 

Art. 48. Sendo o caso de uma exposição official ou reco· 
nhecida officialmente, poderá o Governo, por um só acto, de· 
clarar a garantia provisoria sebre a propriedade das inven
ções, que ahi forem exhi bidas, pelo prnzo que fixar e mediante 
prévio deposito do relatorio e peças respectivas, no Archivo 
Publico, cujo conhecimento supprirá o titulo. O a c to do Go
verno mencionará a disposição do art. 46 do presente regu
lamento. 

Art. 49. Os títulos de garantiafnão valerão por mais de 
tres annos. 

CAPITULO V 

DAS DESPEZAS E ANNUJDADES 

Art. 50. <'s pretendentr.s e concessionnrios de patentes, de 
certidões de melhoramento e títulos de garantia provisoria, 
png-arão além dos emolumentos devidos, segundo os regula· 
mentos em vigor, ns despezns a que derem Jog-ar, com os exa
mes prévios e mais diligencias precedentes á entrega dos re· 
specti vos titulos. 

Art. 51. Os concessionarios de privilegios oo seus succes
sores pagarão uma taxa de 20~000 pelo primeiro anno, 30/SOOII 
pelo segundo, de 401$000 pelo terceiro, augmentando-se lOt~OOil 
em cada anuo que se seguir, sobre a annuidade anterior, por 
todo o prazo do privilegio. 

Os interessados poderão remir o onus do pagament.., 
annual, recolhendo ao Thesouro Publico ou a qualquer es
tação fiscal a importancia total das annuidades, com o abati· 
mento de 25 "/o. 

Em caso nt>nhum serão as annuidades restituídas. 
Os concessionarios de certidões de melhoramento pagarão, 

por uma só vez, quantia correspondente á annuidade que te· 
nha de vencer-se pela patente da invenção principal. 

TITULO 111 

Da extlnccão dos prlvlleglos 

CAPITULO I 

DA NULLIDADE DOS PRIVJLEGIOS 

Art. 52. Serão nullas as patentes e certidões de melhora
mento, provando-se : 

t.o Que na concessão houve inrracç1io de alguma das pre
scripções da Lei n. 3129 de n de Outubro de 188~, art. t" 
§§f" 2° 3 o ~------

' . . p~\OTHECA·~;;'"·· 

l( ~ 1~i\ 
'\.ooc- ~ j 

r~· 
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2. 0 Que a prioridade da invenç-ão não pertence ao conces
sion~~rio. 

3. o Que, no relatorio descriptivo da invenção, faltou-se á 
verdade, ou occultou-se materia essencial: 

a) Quanto á natureza da invenção; 
b) Quanto ao ~eu oiJjPCt<• ou lim; 
C) Qn;~nto 30 mouo dt• U<lll-a; 
d) Quanto ao~ c11raf'tere~ con~titut i\' OS do privilegio. 
4.• Que a ilenominaç-ão da invenç;-:o é, com lim fraudulen

to, diversa do SPU ohjPcto real. 
:. o Que o melhor:unento oito tem a relaçiio indi~pen~avel 

com a invenção ou industria prineipal, e póde constituir in
ven~·ãn ou intlustrin ~eparatla. 

6.• Que o privilrgin de mPlhoramento foi concPdirlo com 
pretpliç:-•o da prefr.rencia Pstalu~ll't'Í<la Jwlo art. 2• ~ 3 .. da Lei 
n. 312!} 1le H de O:rtn!Jro tle 188:2. 

Art. 53 A nnllitl:tdr- p•'11le ser ahsoluta, ou relativa a uma 
parte deterrninada d:r inven•·fro. 

Art. r;r1. São competPIIIes para prnmovPr a nullidade: 
1. • O Proeurador •los Fe•tos da FnPnda N:uJional e seus 

Aju•lante,, no~ caso~ do :1rt. 52 n. I deste r<'guh•mento. 
2. 0 0' interessarlos r-om as~btencia dJfjUeiJe funcdouario OU 

seus Ajudantes, nos dPIIt:ris c:•sos. 
Consitleram·sP inler••S.'?dos os inVPIItnre~ ou Reus legitirnos 

reprcsentant•~~. cujos direitos forem on·eudidos pPio privi
legio I'OnePdido, e qualquer pP.s•oa. eom capacidade r-ivil, que 
se juhrue prejnrlicada, como consumidor dos productos da 
indust;-ia privilegiadn 

Al't. 55. Qunndo o Procura•lor dos Feitos da Fazenda Na
cional e seus A_juil:tntes funccionare1u, c11mo assistentes, 
ser~o ouvi1los rx o;{icio sol,re os tPrmos do proce>~o, e, espe
cialrnen te, ~obr11 qr.wlquPr :~ccôrilo, composiç"o on t.rans:wção, 
que ponha tPrnro á acç:'o particul~r. • omp•·tindo-lhéS conli· 
nu;,l-a, si a convenient'it• puhliea n exigir. 

O mesmo proct'dimento haverá, uo caso de ahandcno da 
acç:-,o p~rticular, ern quai•Juer termo !lo processo ou instancia 
da causa. 

Art. 56. O julgamento d:•s nullidadrs pC'rtrnce ao Juizo 
Cornwercial da cnpital do Imprrio, medi,nre o processo snm
mario dos :1rts. 237 a 2~4 e mais di~posrçõ•·s npplicaveis do 
Drcreto n. 737 de 25 de Novembro de H!50, com as seguintes 
modilira•·ões : 

1.• O requisito rlo §to do eirado art. 237 ~erá satisfeito com 
cPrtidÕPS nu r·ópi:ts :urtlwnlicas das patentr.s e certidões de 
nwlhoramPnto, do~ rel~lorios dPscriptivos e pt~<·;~s tlepos•t:Jdas, 
dos rrlatorio~ dos ex:tminadores, rpwudo tiver h:• vi do PXarne 
prévio, e qmtesquPt' tlocntllrntos de t'Ut• rr>nltem os tlirdtos 
do :tUt1·r. e as obrig:t('Ões do rf•o, de ronform~tlaole c• m :• Lei 
n. 3129 1lP t4 de Outnhro dP 188:'! e tlr. preSt·nte regubmento. 

2. a Tod:•~ as excep•;ões, salva a de ~usp.- ição, constituem 
materia de defesa e serão altegadas na occasião desta. 
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3 .• A iBquirição da~ testemunhas não p~s~ará do prnzo de 
doa~ ~urliPncias ordin:•rias, :dém da inicil•l, correndo as 
extra01 dinnrias que o Juiz ma n~ar dt>n tro dPsse prazo. 

Art. 57. 1ni<"i:•da a 1H~t;i•o de nullidade, nos casos do 
art. to § t.o m. t c 2 dn Ll'i n. 3U9 de H dl' Outubro de 1882, 
fic:•riio SU>'penso~, :llt·· firwl deris<iu, os eHeitus da conces~ão de 
privilep·io e o uso da invenção. 

Si a palente nüo tôr ;:nnull:•d~, oresperlivo conce~sic·nario 
será restituído ao gozo della com n integridade do )Jrazo do 
privilegio. 

CAPITULO li 

DA CADUCIDADE DOS PRIVILEGIOS 

Art. ri8. Cndurarão ns patentes e certidões de melhora
nlf·n to, HUS >eg-u intes casos : 

t. o N: o f:•zrndo os ct•nt•t·ssionarics uso effeclivo da in· 
VPnç~o dentro de tres annus, eout:Jdo,; da dnta dos títulos de 
COIJCrSMIO ; 

2. o Niio fazPndo os concessionnrios mo effectivo do melho
ramPnto, Clu invençiio all•eia, dPntro do pn•zo de um anno, 
eo1dadn da cPssa~·:•o, por qunlqnt~r caus:<, do vrivilegio 
prin,:ipnl : 

3. 0 Interrompendo os eonc,.~sionarins o mo effeetivo da in
ven~·ão, por mais •le um auno, salvo motivo de força maior 
julgo:~ do prol'edPntr. pelo Governo, com audiencia da respectiva 
SPcção do Cou~elho de E:;tado; 

(Entende-se por uso. nestes dous rasos, o elfectivo exerci cio 
da industria privilegiada e o fornecimento dos productos na 
pn1porção do seu em!Jrego ou consumo.) 

lL" Ni•o png:mdo os concc;;sionarios as annuidades nos 
prnzos da lei ; 

5. • Não constituindo os r.oncessionarios, residentes fóra do 
Imperio, procurudor dPvidamente habilitado, para re!Jrnsen· 
tal-os actinJ P pnssivamenle, pl'r: nte o Gov,.rno ou em Juizo; 

Q.• Havendo renuncia <'X!Jressa do privilegio; 
7." Cess:~ndo, por qunlqnnr ean<a, :1 p·•tnutu ol! titulo Pstran

griro. sobre invc·n•.:i•o tmnhmn privil•·giada no Imperiu; • 
8." Expirando n prnzo do privilc•gio. 
1Lt. 5\J. A cHdncitlllde pódc ~e r dc~darada, a r,•qul,rimento 

dos interessados ou ex o}icio pelo Governo, competindo ú Se
crntaria de Estado dos Ncgocios du Agricultura, Commercio e 
Obrns Publicas colligir os documentos c proyas ne~e~sarias. 

,\presentadn a reclamação de caducidade por qualquer in
teressado, poderá o Governo ordcnnr :1s diligencias, que en· 
trndPr indisprnsavris pnra rc•s~<lver afinal. 

Da def'i~ão clc·clar••ndo a c·aduddade havcrü recurso \"Olun
tario p:ora " ConsPlho lltl Estado. 

Art. üO. Provando-se que a industria pt·ivile~iada não 
fornece productos sufficientes para :ts cxig-cncias do em· 
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prego ou consumo destes, o Governo marcará um prazo 
razoava! para o seu desenvolvimento ; e si, findo o prazo, 
continuar a insufficiencia da producção, poderá o privilegio 
ser restringido a uma zona determinada, por a c to do Governo, 
com approvação do Poder Legislativo. 

TITULO IV 

Das fnt"racções, seu processo e penas 

CAPITULO VIII 

DAS INFRACÇÕES DO PRIVILEGIO 

Art. 6:1.. São considerados infractorcs do privilegio: 
i.• Os que, sem licença do concessionario da patente 
a) Fabricarem os productos, 
b) Empregarem os meios, 
c) Fizerem as applicaçõe~, 
d) u~arem dos melhoramentos- que forem objecto do 

privilegio ; 
2.• us que, snbendo que são prot.!uctos contrafeitos da in-

dustria privilegiada 
a) Importarem, 
b) Venderem ou expuzerem á venda, 
c) Oceultarem ou receberem para o fim de serem vendidos 

- taes productos. 
Art. 6:!. O emprego dos meios e o uso d11s applicações 

constituem infracção, embora não tenham por oiJjecto o exer
cício da invenção privilegiada. 

Art. 63. Consideram-se circumstancias aggravantes: 
L• Ser ou ter sido o infractor empregado ou operario em 

algum estabelecimento do concessionario da patente ; 
2.• A~sociar-se o infractor com empregado ou operario do 

eoncessionario, afim de ter conhecimento do modo pratico de 
obter-~e ou empregar-se a invenção. 

Art. 6!J,. Não será attPndida a defesa do infractor fundada 
na "nullidade ou caducidade do privilegio, salvo si consti
tuírem caso julgado e a infracçiio não tiver sido praticada, na 
constancia do privilegio. 

CAPITULO IX 

DO PROCESSO E DAS PENAS 

Art. 61'L Os infrnctores do pl"ivilegio serão punidos com a 
multa de 500#000 a 5:000#000 para os cofres publicos, além 
de iO a 50 o;. do damno causado, ou que poderiam causar, 
para os concessionarios. 
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Não haverá nccumulação de penas, por infracções reiteradas 
antes da inieiação do processo. 

As infracções posteriores constituem reincidencia, e su
jeitam a novo processo. 

Art. 66. Exceptuado o caso de consistir a infracçiío em um 
facto uni co, praticado collectivamente, não haverá solidariedade 
entre os infractores do privilegio, quanto á indemnização do 
damno : cada um responderá pelo prejuízo, que pessoalmente 
tiver causado. 

Art. 67. Os produc:tos, fabricados com infracção do privi
leg:o, e bem assim os npparelhos e instrumentos respectivos, 
serão adjudicados aos concessionarios das patentes pela mesma 
sentença que condemnar os autores das infracções. 

Art. 68. O conhecimento das infracções compete ao Juiz 
de Direito da comarca onde ellas se derem. 

A formação da culpa e o julgamento serão reg .. lados pela 
Lei n. 56~ de 2 de Julho da HS50 e pelo Oecreto n. 707 de 
9 de Outubro do mesmo anuo, no que forem applicaveis. 

Art. 69. Ao mesmo Juiz de Direito pertence a attribuição 
de conceder, com ou sem caução, os mandados de busca, para 
apprehensão ou sequestro e deposito que lhe forem requeridos, 
como preliminares do processo, ou no correr deste. 

Nas buscas observar-se-hão as formalidades do Codigo do 
Processo Criminal, arts. 189 a 202. 

A ellas assistirão o Escrivão do Juizo e os peritos neces
sarios, para a verificação dos objectos applicados ·ou desti
nados á infracção, e discriminação dos que pertençam a 
misteres differen tes. 

Tratando·se de um estabelecimento industrial, a apprehen
são ou sequestro comprehenderá os livros da escripturação e 
a correspondencia encontrada. 

Art. 70. Antes da apprehensão, ou seqnestro e deposito, 
póde a parte requerer, e o Juiz ordenar vistoria, em que se 
verifique e descreva tudo que fôr encontrado e possa con
stituir infrncção do privilegio. Assim se procederá, em 
todo caso, quando se tratar de estabelecimentos industriaes 
que estejam abertos e funccionem publicamente. 

Art. 7L Concluídas as diligencias preliminares, devem os 
concessionarios da patente iniciar o processo, dentro do prazo 
de tres dias, sob pena de ficarem nullas as mesmas dili
gtncias. 

Esta mesma comminação terá Jogar, si tendo sido feitas as 
diligencias, pendente o processo, ficar este paralysado, por 
falta do autor, durante mais de i5 dias. 

Art. 72. O processo de que tratam os artigos antece
dentes não obstará as acções para os concessionarios do 
privilegio haverem indemnização do damno causado ou ·ue 
se poderia causar. · 
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CAPITULO X 

DOS DELICTOS CONSIDERADOS POLICIAES 

Art. 73. Serão punidos com a multa de !OOBOOO a 
' 500,$000: 

f.. • Os que se inculc:•rem possuidores de patPnte~, usando 
de emhlemH~, mnrcas, letlrt•iros ou rotulos sobre I•rodu
ctos ou ot.jectos preparados para o commercio, ou expostos 
á veuda. como si fo~sem privilegiados; 
~.·Os invPnlorPs que continunrem a exercer a indus

tl'ia como privilegiada, estando a patente suspensa, annul
la•la ou c:ufuea ; 

3.• Os iRventm·es privilegindos que, em prospectos, an
nun•·io~, ll'ltl'l·iros, ou por lfUafquer nwdo de puhlrcidade, 
fizer• m men~~o das patrntes, sem d, signarem o ofJjecto 
CS!Jecial, para que a~ tiver•·m obtido; 

~." Us prutlssionars ••u peritos que, na hypothese do 
§ 2• art. 3• da Lei n. 31:!9 d:· ~~ de Outubro de t8t!~ 
e 31 a 3U do presente rPgul:•meuto, derem c:~us:~ á vul~a
risaç:uJ do sel-[re.fo da in 1 t'IIÇtio, se111 prPjUizo, neste easo, das 
acçü•·s crimin:•es ou l'ivis, t.JUe as l•·is permittirern. 

Art. 7~. As infracçõt•s 1fe que trata o artig-o antece
dente s11rào proeess11d11s e jufg-~tlas <'OIIIO cr·imes policwes, 
de conforruidade com n Jegblaçiiu criminal l'lll vigor. 

TITULO V 

Da publicidade dos prlvlleglos 

. CAPITULO XI 

DO REGISTRO DAS PATENTES E OUTROS TITULOS 

Art. 75. Na Secretaria lle Estado dos Nrgncios da Agri
cultura, Cornruenin e Obr:1s Puf,Ji, as SPrao conservados 
em f•oa ordem, soiJ o numPro d:~s IH•tPJttes e tlas certi
dões de nudhora mento, IJS ~·eti{'Ões e ducumPntos r..re
renles a cada privilegio. E~tes num•·ros serãu rommunicados 
ao Archivo Publico (!ara serem tarubem inscriptos nos 
involncros compPteutes, afli depositndos. 

Haverá 1111 mesma SecretHia de Estarlo ahertos, nume
rndos, rubricad11s em cada pag-inn e en1·er~adm: pelo Chefe da 
D1rectoria do Commercio, com titulo~ e n umert11;ão exterior 
dos ~ulumPs lle c:1da serie, «<s sel!,uintes livros: 

I. Da prenot:wão das petições de privilegio (art. 28 tlo 
presente re:.:ul:•mentu); 

li. Do regis&ro das patentes de invenção ; 
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111. Do registro das patentes de confirmação de privilegias 
estran!!Airos; 

IV. Do registro das patentes de melhornmento, em invenção 
alheia; 

v. Do registro das certidões de melhoramento, na propria 
invenção; 

VI. Do registro dos titulas de ~ar:mtia provi~oria ; 
(E~tes livros serf•n e~cripturado~ de modo 11ue fiquem 

mar~ens ~ulllr.ientes para as averiJaçõe~ e annotações.) 
VII. Do re~1stro g-er:•l enm 
Vlll. Um indic:•dor dos nomes; 
IX. Um indica.tor das materias ; 
X. Um indiCador dus privilegios extinctos. 
Art. 76. N11 reg-i~tro geral ~Prão insrriptos os priviiP.gios 

que se for•-rn con•·ed··ndo, confonne a L ·i n. 31:29 de I~ de 
Outubro de tK8:!, wm o nnmnru de ordem, a 1lata. o nomr., 
e n r11sid1'neia do conePssinnario e d11 torocnr.1dor, si tiver, 
o óhjPcto, o prnzo de dura ·ào, os estabelecimentos indus
triae,;, ou .fabricns e def.Jositos, os doruuu•ntos do dfedivo 
exerricio, as :mnuirlndes p:•gas, as tran~f··rencias, ces,.ões e 
seus títulos, a tl:•ta destes, o nome do t•oncPssionario c do 
procurador, 11 extincção do privilel!'io e mns causas, referen
ei:•s e nbs•·rv:•ç'ies, ~e~undo :1 formula- D. 

Art. 77. Concedido o privilegio, sera immedint:.mPnte 
insel'iplo no rel!istro geral soh o nunwro conqwtentc ; e 
eertilicado o reg-i~trfJ n:1s patentes, on !'ertidõe~ d•~ melhora
mento, se t•roceaPr:í ao registro especial, ~endo os ttriginaes 
entregues aos con•·e-sionarius, com a maxima brevidade. 

Art. 78. Apresent;,das as escripturas ou aetos nuthenticos 
da transfPrcn•·ia ou cessão, s•·riio inscrivtos no registro geral, 
e, certillcado o regi<Lro nas Jllltenles, ou rertidões dP melho
ramento, serão esws t'estituidas ao apresentante, lieando ar
chivados os docun•e••tos. 

N:oo sendo apreSI!Illad<~s as patentes ou certidõrs de me
lhor:omento por ser a transft~rend<~ ou cessão parcial, limi
tada ou t·ondirional, so• dará ao concessionario uma certidão, 
segumlo a formnla- E. 

Art. 79. Os do•·umentos relativos á suspensão, limitaçiio 
ou extmcçiio r!e um privilegio podPm ser aprPscntaolos por 
qualquer interessado, e, e~t:111do em l'órm:1 legal, serão in
scriptos no regblro g-Pral, dando-se eertid. o ao npresentantc, 
~i quizer, e licand" archivados os docum•~ntos. 

Art. 80. Si feit<1 uma inscript·ão no registro ger:tl, nppa
rererem documento~. que importem uma duplirat:1 doado 
rt>gbtnuto, se m•·•wionnrá a oc,·urrf'ncia nn r~olumna das 
ob.~b• v"rões, e ,·ertifrcado ú l'l'l!l~tro, j:i feito, n:J duplicata, 
Sl'rá Psta re<lilui•la ~o portador. 

M nçÕ•'s :m:ologris sn fariio n<~ ditn colurnna, quantn a inci
dentes, que uf1o digam r<>sp.·ito ás epigraphe,; das ontn1s. 

Art. 8l Na columna rias refcrenei:1s se i111lit·arão ns lo
gares do mPsmo rel!i~tro, tio Psr11r•ial 011 de qualquer livro 
onde se achem actos connexos com o da referencia, como 
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sejam os privilegios de melhoramento com os privilegias 
print·ipaes, e vice-versa. 

Art. 82. As inscripções do regi,tro grral f nem prova dos 
actos respectivos; e a falta darJucllas est;~belccem a pre
sumpção de que estes se não derarn. 

Art. 8:1. Provando-se quo siio f~lsos os doeumentos apre
sentados e in~criptos, será o registro cancellado, mediante 
dccis:·lo do Governo firmada em prova legal da falsidad~. 

Os :mtorPs da falsidnde ficarão sujeitos ás acçõcs crimi~ 
nnes ou cíveis, que no caso couberem, conforme a legis
lação comrnum. 

Art. 84. Qualquer pessoa podení solicitar esclarecimentos 
sobre os registros na Se,~retaria de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, e sobre os obje
ctos depositados no Archivo PPblico, dando-so-Ihe, á propria 
custa, as certidões e cópias que requerer. 

Art. 85. Até o dia 31 de Jan~Jiro de cada :mno, será orga~ 
nizada, pelo registro geral, umn lista dos privilegias con~ 
cedidos durnnte o anno antecedenlt\, com as modificacões 
occorridas, quanto á propriedadn dns invenções e ao exercício 
das indnstri;~s respectivas. Estn Jisl:l será puhlicad:1 no 
Diario Official e mproduzida, em c:11l:! provinci:1, no jomal 
que publicar o expedi ente da Presidencia. 

Lista identica será annexada no relatorio :mnual do Mi
nisterio dos Negocios da Agriculturn, Commercio e Obras 
Publicas á Assembléa Geral Legislativa. 

TITULO VI 

Disposições transltorlns 

CAPITULO XII 

llOS I'RIVIl,EGIOS CONCEDIDOS PELA f.EGI~LAÇÃO ANTEniOil Á 
NOVA f.EI 

Art. 86. As patentes de invenção, já concedidas, conti
nuam a ser regidns pela Lei de 28 de Agosto de 18:30, sendo
lhes applicadas as disposições do art. 5° § 2• ns. i e 2 e do 
art. 6° da Lei n. 3!29 de l4 de Outubro de 1882, e bem assim 
as correspondentes do presente regul:1mento. 

Exceptuam-sr, quanto ao art. 6", os processos e acções 
pendentes. 

Art. 87. Para execução do artigo antecedente será orga
nizado, sob a denomin:H:iio de 1'e_fjiSti'O complemmtar, e na 
fórma do art. 76, o d:Js ditas patentes que aiuda vigornrem. 

Nesta conformidade os (lOSsuidores, por qualquer titulo, 
de taes patentes serão obrtgados a apresentai-as dentro do 
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prazo de cinco mezcs, contados da data do presente regula
mento, á Secretaria de Estatlo dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obra~ Public;~s, eom os documentos leg-aes, que 
provem as transferencias ou cessões havidas, e legitimem a 
propriedade ou o uso actual do privilegio, e um memorial 
que mencione os actos relativos ao elfer.tivu exercício das 
invenções, como sejam os estabelecimentos industrh1es, fa
bricns ou depositos existentes, localidades em que fnnccio
nam, e o mais que julguem conveniente, para garantia dos 
seus direitos. 

Da apresentação das patentes, titulos e documentos se dará 
recibo aos portndores. 

Art. 88. Fintlo o prazo marendo, c no de 30 dias imme
diatos, organizará 11 Secretaria de Estado o re!Jistro comple
mentar, pelas datas das patentes recebidas; e certificado o 
registro em cada uma, serão restituídas aos proprietários, 
que darão documento da entrega. 

Art. 89. Considerar-se-h;lo caducas as patentes qne não 
forem npresentadas, dentro do prazo do art. 87 do presente 
regulamento; e da datn do registro das que forem apresen
tadas, cpmeçarão os effeitos comminatorios do art. 5" § 2• 
ns. i e 2 da Lei n. 3129 de H de Outubro de 1882. 

Art. 90. Ao registro complementar st~rão applicadas as dis
posições do presente re;g-ulnmento, arts. 75 a 85. 

Art. 9i. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Pulacio do Rio de Janeiro em 30 de Dezembro de 1882.

Lourenço Ca,atcanti de Albuquerque. 
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FORMULA- A (Reg-ui. art. 39) 

(Nom11 do Imperante) por Graça tle Deus e Unanime Accla
mação dos Puvus Imperador Constitucional e Defensor Per
petuo d" Br11zil: Faço saber a IJUanto' Psta Carta Pat,•nte virem 
que, Al.tenden.Ju ao que Mfl rPq uereu F ..• (indique-se o nome, 
natumlitlaàe, profissão e domicilio); e 

Considerando QUB, se~uudo. allp,gou em snn peti··ão, 
jul:.ra SHI' elle proprio (ou a p,.s.wa que rel'rr•seutar. cujo nome, 
n11Cionalitfadr•, prO,,SSàl I! à m!iâlio SI! '/111'11Ci11Uat•á) O jJrJmeirO e 
unico 11utur dn urna invenção para (illdiqur·-se o objPcto da 
illt'ençào), conforme o rPI11 to rio, desenho>, (l'tc .) de!JOSitados 
na Rt>partição do Archivo Pultlico; 

Cousidt·rando que o suppl1cante drvfl ter obsflrvado leal
mente o que dispõe a Lt•i n .. lf29 dH H, de Outubro de Il:i82 
e seu~ re:.rui:Jinento~, so!Jretudu na parte refereute á e,;pe
c;ficação dos caracteres con~titutivo,; dn invenção, os qu,es 
são ohjecto da propriedade e uso exclusiro garantidos pela 
prl'serite Carta: 

Hei pnr !Jem, resalv:Hios os direitos do terl'eiro e a respon
sabilid:ule t..lo Meu Gov,·rno, qu:111to á novidade d utilidade 
da dita invenção, ConcPdt>r-lhe (ou á pessoa que rtpre
sentrtr) o mo, gczo, henefieios e v:mtag-ens della pelo 
prazo de quinze annos, contados desta d<~ta (si a p11teute fôr 
de confirmaçiio de privilPr,io estran!1eiro attmda-se á disposição 
do ac·t. 30 parte final da Lei), Pm quanto cumprir as disposi
ções qué 11 lei impõe (si a patente {ôr de cmt{irmaçào acre~c,•n· 
te-se-, e tiVPr vig-or o p•lv,lelJIO q11e lhe foi concedido pr•lo 
Goveruo de tal Estado). E para firmt•za de tudo Mandei passar 
a presente C:,rw por Mim As:-ignada, e sellada com o sello 
pendente das Armas Imperiaes. 

Dada no Palat·io do Rio d11 J:1neiro em de de mil 
oittucentos oitenta e da lndepeudenria e do Imperio. 

(Assignatura Impcri:ll) 

(Rererenda do Ministro) 

Carta pela qnal Vos~a Mngestll!le Imperial Ha por bem 
Garantir a propriedade de invençüo de F .... vara (objecto da 
invenção). 

Para Vossa Magrstade Imperial Ver. 

(Reservo-se no verso espaço para as eortidõos do melhoramento.) 
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FORMULA- D (Regul. art. 39 2"' parte) 

Tendo concedido por Decrfllo n. desta data privilegio 
de melhoramento na inv•~nção que faz objecto da pate••te 
retro, Stlgun,to o relatorio. desenhos, (etc.) d•lposit tdus na 
Repartição do Arehivo Publico: Hei (.J•Jr bem, sal vos os di
reitos de terceiro e a re~l'onsaltilitJ ,t.J~ <lu MHu GnvPrno 
qu"ntu á novid:11le e utilitl;~de rio tlilo melhoratlll11lto, Ga· 
rantir a sua proprieda•lt•, uso e gozo, como Jl:lfl·\ integrante 
d:t mesm:• patPnte, e com ella !intlancto, ole conformidade com 
a Lei n. 3129 de 14. de Outubro dó 188:!. 

Palacio elo Rio de Janeiro rrn de de 188 
da Int..lependenc1a e do lmperio. 

(Rubrica Imperial) 

(Referenda do Ministro) 

FORMULA- C (Reg ui. art. 4.5} 

Sua Magrstatle o lmpe•·atlor, Att•mdent..lo ao que requereu 
F .•.. (nome, nucionalit\ade, prollssão1 e domictlio), H a por 
bem, na eunfomniti.ade da Lei n. 31:!9 de 14. de Outu11ro 
de 188.:!, Conceder-lhe garantia provisoria sohre a proprie
dade de Utna invenç;io industrwl para (objtJcto da invençãu) 
de <tue allega ser o primeiro e unicn autor, e consta do 
relntoriu e pt>ç:ts deposit:ula; no Archivo Puhlico em (data do 
dt'po..;ito). Em tirmeza do que lhe é ro11reritlo o prest·nte 
titulo que VHII'rtí por . • • . annos, c"ntados duquella data, 
soh a clausula de perder o direito rle recbtmal' a prioridade 
da n·rcrid:. invP.nçào si usar da respectiva iudustria, antes 
de obter o seu privilegio exclu~ivo. 

Palacio do Rio de Janeiro em de de 18 .• 

(Assignàtura do Ministro) 



Formula-·D . (Regul. art. 76) 

Folio Registro geral dos privilegios 

• DATA CONCESSIONARIO . USO EFFECTIVO ' TRANSFERENCIA EXTINCÇÃO 

Fii 
o 
:z; 
:z; 
~ BSTAIIBLBCilllB!ITO OU FABRICA DEPOSITO NO BRAZIL DATA CBSSIONARIO DATA 

o ~ 
1-<: o 

:=;! ~ ~ OBSERVAÇÕES I 
(0;1 NOJIB B RBSIDBNCIA (0;1 :;j ~ 
~ ~ ::::: ~ ., o;; 
1§ DO PROPRIO, - C-' -:; ~ < Nome e residencia 
""1 < " .., ·s Q., ~ 
~ B DO PROCURA.DOR t=l O ~ Ô ~ CD Õ' f [.,;1 do proprio, Õ 

_. 0 CD O c:l ·~ CD O ~ c:l ... ~ Z 
0 <...> I< ~ ;; = ::1 ~ ~ 'O -;:; +> c:l 1:1 -<: (0;1 
~ t; 0 0 ,., -o "' ~ "' 0 ., "' "' ~ ~ ~ ~ e do procurador ~ 
(0;1 o r.::l ... < ~ .;! ;.:::: 8 :; !:: ~ .:: :: 8 C\1 ... ~ s ..2 o ~ o (0;1 
:::!1 ~ .. = ... o:: e .!! ~;o- ~ ~""" ~e !;o- "' ~::s& 1 :z; = .. c:1 = "" .. g ~ 
~ ;5 :;j ~ ê ~ ~ &! ~ ~ ~~ õ ~ ~ ] ~..,~ ;; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f;3 

Francisco José de Amorim r Bento Corrêa de Carvalho 
! . . . .. . . . . Côrte Conhecimento do t8.. O registro de eessão foi 

S. Pedro do Rio Grande imposto de !8.. Fortaleza. Ceará certificado no titulo por 
Processo para a conservação Conhecimento do iS .• Cessão para uso na t.5 Março tS.. Falta de pagamento Decisão do 6 Ju:ho i8.. Registro especial ser o uso limitado. 

I ~4 Novombro i8.. Pr. Anton!o de Souza de earne !5 ! Brazil S. Pedro Pelotas imposto de !8.. . . . . i •.•.... .. . » .................. Extincto Província do Ceará Pr. Franeiseo Pereira de annuidade Governo Liv. fls. 
Pmto !8.. Reis (Reg. art. 8o, 2a parte) 

C
• i Bahia Capital » 
orte Côrte 

~~~ I . ' Engenheiro. Felieiano Re~istro espeeial 
Inglaterra MaehiDa pa•·a despolpar Attestado do Con• Pagamento do im- Cessão e aeeôrdo so- Martms L1v. fls. 

2 8 Agosto !8.. café !O t Inglaterra . .•. . • . . •. Londres sul I . . i S. Paulo Campinas posto •...••.• 18.. bre o uso da in· 22 Maio 18.. ... . . .... . . .. ... . .. . •• .. . . . .... . .... . . ... . . • .• N. 3 deste Reg. 
Pr. John Rodger·s t8.. . . venção Côrte fls. 

Côrte 

·~ · · · I J I William Fox . 
Engenheiro Fehe1ano Pacramento do im- Registro especial 

Martins Melhoramento da invenção Imposto pago 
0 

posto Cessão e accórdo &O· Inglatel'ra L. fls. 

I 
3 9 Setembro i8.. t5 t Brazil R. do Jan. Cantagallo . .• . ! R. de Jan. Cantagallo ........ !8.. bre o uso do me· !O Out. 8.. •.. •. . . ... • ... .. . • . . . .... . ...... .. .. .. . ... . .. . N. 2 deste Reg 

I Côde n. • 18.. I 18.. lho,.mento . . p,, J•;:,=•dgen o,, 

I 
· Registro especial 

Melhoramento na propria Prioridade de Sentença jn· L. fls. 
4 3(1 Jaooi•o 18 •• F•mlooo Jooé deAm.,im imnçin (n, t) .•••••••••.•••••••••••••••••...••••••..•••..••••.•.•.•••.•••••••••••••••.• ·:········ .•••. ············l······• .... .................... .... ...... .... .......................... ontrom dioial 15 Ont. 18 .. N. I de~:."giolro 

Deeerto n. 8820- pag. 656 
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FOIUIULA-E (P.cgul. art. 78, parte 2') 

O privilegio de invençJo conce<lid•l :1 F .•.. para (indique·se 
o objecto da invenr,To) e rt>g-istr:Hlo nesta Ser-reta ria dt~ Estado 
~oh o u .... foi lransferitlo a F .... rnomr., nacirmalidrule, 
pro{issii,J e residencial por (declare·..:" o titulo e data deste) 
com a condição (indiqiiii·Se a pa1·t'.' do privilegio tmns{eridn 
ou o texto da~ cla;1sulas restrictiws sob as q11aes sn {e;; ct 
traus{erencia) e a pedido do sobredito F ... Ctlrtilico que este 
neto !lu trau~fereneLt (ou Ct'sstio) f<~i d"vid<~:IIP!Ilo registrado 
hoje no registro geral, livrou .... ci folha ... 

Socrctt~ria do Estado llos ~~·goeio; da A~-ricultura, -Com-
mercio c Obras Publicas em de d,; 188 .. 

(.\ssi!Jnat-:m d l dil·rct' r solwl' c.s(ampilha.) 

DECHETO ~. 8S2l- DE 30 DE DEZE:.tnno n:-; 1882 

H"i por bem, Usan:l.<) da atsribuiç1ío qu" Me co.llfcre o 
art. 102, § i2, da Constituição Política do Imperio, Decretar 
que, na execução da L~i n. :-H50, de .{ <lo Novemht·o de,~882, 
se observe o seguiu to : 

D.~e~ullnuento (Ull"õb :o c:.:ccuo:.·•-.,• <h• Lei "'obW:e aM 

soeicdntles att<H1::'>~tlns 

CAPITULO I 

D.\ NATUHEZA, QU.\LI~"ICAÇ:i.o E COND!ÇÕE~ D.\S SOCIED.\DES 

.\NONY~IAS 

Art. 1. 0 As companhias, ou s~ci•Jdades anonymas, se distin
guem das outras especies de sociedades pela divisão do capital 
em acções, pela responsabilidade limitada dos accionistas e 
necessidade do concurso, pelo menos, de sete :~ocios. 

Art. 2. 0 Podem ser objecto da sociedade auonyma: todo 
o genero de commercio ou de industria, o.s emprezas agrícolas, 
e todos e quaesquer s~o.·viço3 de natureza commor,·inl ou civil, 
umn. V'Z <Jne não sejam contrario-- á J .. i, á m mtl, o aos bons 
costumeo. (Codigo Commercial, art. 28i.) 

PODER E:XECUT~\'1) 18SJ 
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Art. 3." As sociedades anonyma~. s~lvo as exPep~ões ~on
stant!Js do art. 130, se podem constituir sem autorização do 
Gov ·rno. 

Art. 4. 0 Os socios são responsaveis sómente pela quota de 
capital das acções que subscr.,vnrn, ou quo lhes "ão cr•didas. 

Art. 5. 0 Não é permittido ás socie lades anonymas ter 
firma ou razão social. 

Nem tão pouco se podem qualificar pelo ll'Jme do qualquer 
dos socios. 

Art. 6. 0 A sociedade anonyma seni qualificada por uma 
denomintção gualquer, ou pela deBignaçiío d' s•'u objecto. 

§ 1.0 A designação ou donflminação ser:t declar:tda nos 
estatutos ou no contrato social, e devera ser differ·ente da de 
outra sociedade). 

§ 2." Si a designação ou denominação for· idontica on Reme
lhante, de modo que possa induzir 0111 OITo on engano, poderá 
quaLtner interessado fazel-a modific 1r e dema111l:tr pela acção 
competente as perda' o darnnos rcsnlt·lllles. 

A1·t. 7.0 O capital daH ~rwic<llfh·-; :wonyums p/,Je r·onsistir 
om dinheiro, bens, co usas ou <lir·citos. 

As entradas ou prestações elll bens, causas ou direitos, só 
serão vdmittidas pelo valor· om que forem estimadas por lou
vaàos. 

§ 1.0 A avaliação, para protluzir ,.ffeito, depende da appro
vaç11o dt\ assembléa g-eral. 

§ 2. 0 Si ao valor, declarado nos estatutos ou contrato social, 
for· inferior o v:dor dad • pelos Iou1'ados, o socir1 r••spons 'vnl 
pela prestaç:1o serà obrigado a <·ntrar com a diflerenc;a em 
dinheiro. 

Art. 8. 0 O capital social deve sr·r clividirlo em acções. 
1. As acções se p·,dem dividir em fracções de valor igu:tl. 
2. As fracções, reunidas em numero que do valor e•J uiva

lente ao da acção, serão consideradas como formando urna 
acção " conferi1·ão os direitos 'lli'l tõ:n por ba··IJ :t acção corno 
unidade. (Art. 71 § {.'') 

:.!. O dono do cada fracr;ão poder:l exercer separa•lamento 
os dir·eitos r1ue não entram n:t defmi~ão do numer·o antece
dente, como o de alienação e de rr'Ceb 'i' dividendos. 

Art. !),o Não são pennittidas acções qu·> não r ·prosentem 
dl'eetivam·,nte capitaJ elll dinh•JÍI"o, bens oH direitos d :cla
rados nos estatutos, ou contrato social. 

Par:tgrapho unico. E' licito, depois de ('Onstitnirla a socie
dade, estabelccer-sn om favor dos fundadores ou de tr,r···oiros, 
r1ur' hajam concorridn com serviços p:u·a n forrnaç:io da compa
nhia, qualquer vantagem consist··nte em uma· parto dos bens 
liquidas. 

Esta vantagom só póde ser concedida por deliberação da 
Rssembléa geral. 

Art. 10. As acções serão nominativ.ts até o sGu inl<~gral 
pagamento. 

ltealizado o dito pagamento, poderão ser convertid:ts em 
a('~.ões transferíveis por endosso, ou em acções ao port~dor. 
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A conv •rsão só poderá ser feita pnr deliberação da assembléa 
geral. 

Art. H. A propried:td'l das acções nominativa-; se eetabelece 
pela in~cripção no livro do rezistro. (Art. 18 n. 3.) 

A cessão se opera pelo termo d l transf ·r:mcia, lavr tdo no 
dito livro e assignado pelo cedente e ce,sionario, ou por seus 
legítimos procu:·:vloros, revesti,los uos poderes necessariofl. 
(Art. 18 n. ~1.) 

No caso de tl'm,missão da ac,:ão a titulo de legado, de 
suceessão universal, ou por virtude ,l<J arrclllatação ou adju
dicação; o terlllO d•J transf•rencia pa1•a o nome do legatal'io, 
hordeiro, ari·ematanle, on cre<lor adjutlicaLario, não poderá ser 
lavrado senão á vista de alvarà do .Juiz comp<ltente, de formal 
de partilha, ou da carb d•l arrematação, ou dtl adjudicação. 

Aos interessados, si o exigiren1, serão <hdas certidões dos 
termos de inscripção " t1·ansfercncia. 

Art. 12. A c<·Esão das acçücs ao porta·lor se consumma pela 
simples tradiç:i:o dos ti tu los. O portador da acç.:1o se presume 
dono, em'l uanto o contrario não fór provado. 

Art. 13. A~ acçÕ•lK n:lo p:1d011t se1· validamente neg-oeiadaB 
senão depois da constituiçr'io definitiva da s•,cicrlado, o de rea
lizado o <{uinto de seu valor em dinheil'O. 

§ f. o E' prohibid11 a transferencia dos certificados, promessas, 
ou cautelas de pagamentos parciaes do capit.•l das acçõ ·s. 

§ 2." Nas disposições d<;ste artigo não se comprehende a 
transmissão por legado, succnssã" univ••rsal, doação, arretna
tação, adjudicação, ou venda em leilão pnhlico por ordem do 
Juiz. 

Art. 14. O ced8nte snr;i responsavel para com a sociedade 
pela-; quantias que faltarem p:Lra completar as entradas das 
acções cedidas_ 

A dita obt·igação prevalecera tão sómente no ca"o da sociedade 
se tornar insol vavel. 

A pessoa, a quem foi feita a cessão, e os cession'll'ios poste
riores são solidariamente obrig:tdos a prestar ao cr,dento a in
demnizacão devida. 

§ 1.0 :\s mesmas disposiçiíes são applicaveis ao cessionario 
que P''f s11a vez c<Hlll a acção n outro. 

§ 2. 0 A responsabilidade do cedente ptescrevr) no prazo de 
cinco annos, a contar da data da publicaç:1o da cessão. (Art. 7ü 
§ i.") 

Art. i5. Si umn acção pertencot· a di1·ers:ts pt)ssoas, a so
ciedade poderá sllspender o r):s:ercicio dos dir,)itos qwl derivam 
de taes titulos, emquanto um só individuo n:io fôr designado 
para junto delh figut·m· c:nno proprietario. 

A socindade poderá igualm"nte suspender o exercício dos di
reitos da acção, emquanto não fot•em satisfeitas as obrigaçõ ~s 
inher ·ntes á mesma acção. 

Art. 1G. As acçõr.s e as frtcções de ac~ões serão assignadas, 
pelo menos, por dons administradores e deverã•) conter : 

1. 0 O numero de o1·~em ; 
2.• O valor, que cada uma represent::l; 
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3. o A designação ou denominação da sociedade ; 
4. 0 O direito, que conferem aos dividendos e capital; 
5. 0 A data da constituição da socioda ,e o da publicação das 

actas consti tulivas. (Art.;. 32 e 33.) 
Art. 17. As acções transferíveis por •mdosso o ao portador, 

além das declar;tçõr:s mencionada-; no artig-o antecedente, con
terão: 

1. 0 A som ma total do capital subscripto, com especificação da 
parte em dinheiro e da parte em bens, cous3s ou direitos ; 

2. 0 O numero das acções, em y_ue so divith o capital; 
3. 0 A duração da sociedade ; 
4. 0 O dia e o logar (cidade ou villa) da reunião annual da 

assembléa gJr,Jl. (Art. 73.) 
Art. 18. Haverti. na séde da sociedade um livro de registro, 

aberto, numerado. rubricado, sellado e •·ncorrado, nos tet•mos 
do art. 13 do Codigo Commercial, para o fim de nolle se lan
çarem: 

1. 0 O nome de cada accionista, com indicação do numero do 
suas acções ; 

2. 0 A declaração das entradas do capital realizadas; 
3. 0 As inscripr;ões da p1·opl'iedade e as transferoncias das 

acções; 
4." As conversões das acçõcs em ti tulos ao portador e tt·ans-

fereucias por endosso. 
E' livre a qualquer accionista o exame do livro do registro. 
Art. 19. As acçõos podem ser objoctoB de penhor. 
O p"nhor das nominativas ~>e constitue por simples av••rbação 

nos krmos de inscripção e do transferencia; o das transferíveis 
por endosso e das acçõ~s an portador !•el• ontr.•ga do titulo ao 
credor e por papel assignarlo pelo devedor, ao qual o credor 
dara a respectiva cautela. (Codigo Commercial, art. 271.) 

§ 1. 0 A con~tituição do penhor não inhibe o accionista da 
exurcer os direitos da acçito, como o de receber dividundos, 
tomar parte e votar nas deliberações da assembléa geral. 

§ 2. 0 E' pr.>hibida a sociedade ~nonyma aceitar em penhor 
as suas proprias acções. (Art. 13G § 4. 0 ) 

Art. 20. Não póde a sociedarln anonyma co;uprar e vender 
as suas acções. 

No ·ta prohibição não se comprohenrle a amo1·tização da•; 
acções, urna vez que seja realizada com fundos disponíveis e sem 
offensa do capital. 

A amortização não póde s:r feita senão por deliberação d'l. 
assembléa geral, e..-t·mdo prnsente um numero de socios, quo 
revresente, P"lo menos, dous terços do capital. (Art. 65.) 

Art. 21. E' permittido as sociedades llnonymas contrahir 
emprestimo por via de obrigações (rlebentures) ao portador. 

§ f. o O titulo da obrigação, além das ~lausulas proprias dos 
instrumentos desta natureza, dwera cont0r: 

i. 0 A ser i e das obrigações ; 
2. 0 O numero de ordem; 
~Lo A somma total do cmprcstimo, a cuja s~rio pcrtencet·. 
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§ 2. 0 A somma do emprestimo, ou emprestimos, não poderá 
exceder o capital subscripto. 

§ :l. 0 Os portadores das obrigações poderão nomear um 
fiscal para collaborar com os de que tratam os arts. 54 e se
guintes, com iguaes direitos. 

§ 4. o E' licito aos mesmos portadores assistirl)rn ás reuniões 
da assembléa geral e tomar parb nas discussões, sem voto deli
berativo. 

§ 5. o Os emprestimos por obrigações não podem ser con
trahidos senão por virtude dn autorização exprossfl. nos estfl.
tutos, ou tle delibet".1ção da assembléa geral. 

Art. 22. A.; companhias ou sociedades anonymas, quer o seu 
objecto seja C'ommorcial, que1· civil, são regidas pela Lei n. 3150 
de 4 ele Novemb;·o dr1 1882 e pelas disposições deste decreto. 

Art. 23. São da o:;clusiva competencia elo .Juizo Commercial 
as <JUeRtõos relativas {L exist:•neia das companhias, aos direitos 
c obri·~·ações elos ,.;ocios entro si, o ei!Lrc cllcs e a sodod:tde, á 
dis>olução, liquidação e partilha. 

As aeções e processos res!"!ctivos serão regulados pelo De
creto n. 737 de 25 ele Novembro do 1850. 

•CAPITULO li 

D.\ CONSTITUIÇ:Í.o D.\S SOCIEDADES ANO:->Y~l.\8 

Art. 2 L As sociedades anonymas não S'l podem definitiva
mente constituir sen:io <!e pois do subsct•i pto o capital todo, e de 
cffecti1·amente dep 'sitada em :1lgum Brmco, ou em mão de 
pessoa abonad:~, á escolha ela maioria. dos ~ubscriptores, a 
decima parte <lm dinheiro ,Jo valor ele cada acção. 

Pat·a a (ormaçilo d·t ·'OCié!dade anonyma é m'sencbl o con
curso, pelo menos, de sete socios. 

Art. 25. As sociedades anonymas se constituem ou por 
escriptnt':\ public·1, ou por delib:)ração da a><sembléa get·al 
dos subs·.·riptores. 

Art. 26. A tscriptur:< public:1 ser:i assignada por todos 
os snbscriptot·es o dever:, conter :• declaração da vontade 
de formarem a co111panhin, as cl:tusulas ou estatutos por que 
ella se ha de reger, e a transcripção do C'mhecimento ela de
cima parte em dinheiro do valor ele cada acção. 

1. Os sub$criptot·cs pJdem c lmparecet• e assignar a r>scri
ptut·a por procumdore; revestid'.·s de poderes sufficient0s e 
expressos. 

2. A compcnhia se póde constituir por uma só escri
ptura, ou por escriptnras succe>sivas. 

3. E' permittido nomear desde logo na escriptura os 
primeit·os administradores e fiscaes. 

§ 1. 0 Si as prestações, ou entradas de algum ou algUJas 
socios, consistirem em bens, cousas ou direitos, se declarará 
na escriptura, de que trata este artigo, que a constituição 
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fica adiada até que seja apresentada a avaliação legalmente 
approvada. 

1. Em seguida o fundador, ou fundadores, convocarão a 
assembléa geral dos subscriptores para nomear os trcs louvados 
que têm de avaliar os bens, ou direitos, em que consistem 
as pr.•staçõcs. 

2 Feita a avaliação, se convocará a assernbléa geral que 
della tem de tomar conhecimento. 

Si a avaliação fôr approvada, os bens, direitos e cousas 
serão admittidos pelo valor estimado. E, em ad litamento á 
primeira escl"iptura, se lavrará outra, na qual se transcreverá 
a acta 'iue contém a approvação da avaliação. 

Por esta escriptura, que tambem será assignada por todoa 
os subscriptores, se entenderá definitivamente constituída a 
sociedade anonyma. 

3. Si a avaliação não fôr approvada, deixará de ter ,.ffeiLo o 
projecto de sociedade. 

Art. 27. A asscmbléa geral para a constituição da sociedade 
anonyma (art. 25) 'ó poderá Ber convocada depois de assi
gnados os estatutos por todos o~ subscriptores. 

Ao fundador, ou fundadores, compete convocai-a. 
r Art. 28. No dia marcarlo os fundadores apresentarão á assem
bléa g0ral os esbtutos assignados por todos os subscriptores, 
e o conhecimento de deposito em dinheiro da decima parte 
do valor de cada acção. 

Os estatutos e o dito conhecimento serão lidos. 
Qualquer socio poderá fazer as observações que lhe aprouver. 
Si a maioria dos socios present0s não se oppuzer, os fun-

dadores declararão a sociedade definitivamente constituída. 
Nesta reuni:io se podem nomear os primeiros administradores 

e fiscaes. 
§ 1. 0 Para que a maioria da assemblóa geral possa deliborar 

sobre a constituição da socindade, é necessario que esteja 
present-1 um numero de socioa, que represente, pelo menos, 
dous terços do capital social. (Art. 65.) 

Os subscriptores podem comparecer e tomar parte na deli
beração por procuradores revestidos de poderes sufficientes e 
expressos. 

§ 2. 0 A maioria da dita assembléa não tem poder para mo
dificar, alterar, derogar ou accrescentar as clausulas dos esta
tutos. 

Art. 29. A acta da reunião, em que fór deliberada a con
stituição da companhia, deverá ser assignada por todos os 
socios presentes e será lavrada em duplicata, ficando um dos 
exemplares em pnder da sociedade e tendo o outro o destino 
legal. (Art 32.) 

Art. 30. Si as p1·estações, ou entradas· de algum ou alguns 
socios, consistirPm em bens, cousas ou direitos, antes da con
vocação de que trata o art. 27, se reunirá a assembléa geral 
para o fim de nomear os tres louvados, que têm de avaliar os 
ditos bens. 
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§ i ,o Feila a avaliação, se convocará a asscmhléa geral 
para tomar conhecimento della e deliberar sobre a constitui
ção definitiva da socie,!adc. 

§ 2. o Si a avaliação fôr approvad ', os bens, co usas c direitos 
set•ão aceitos pelo valor dado, c a assumbléa ger:.~l em seguida 
deliberará sobre a constituição da sociedade. 

§ 3. 0 Si não fôr approvada a av.lliação, o projccto de so4ie
dade não terá e ±feito. 

Art. 31. No caso de fraude, ou lesão enorme, os louvados serão 
responsaveis pelas perdas e damnos resultantes. 
~' Art. 32. As sociodades anonymas, devid:tmente constitui
das, não poderão entrar em funcções e praticar validamente 
acto algum, senão d"pois de archivados na Junta Commercial, 
e, onde não houver, no t•egistro de hypothcca da comarca: 

1. o Os estatutos, ou escriptura contendo o contrato soci•l 
e a constituição da sociedade; 

2. 0 A lista nominativa dos subs0riptores com indicação do 
numero de acções e das entra1las de cada um ; 

3.• . ·. cm·tidão do conhecimento de deposito da dccima parte 
do enpil.tl; 

4.• A acta da constituição da sociedade. 
Art. 33. Sob a m0sma comminação do artigo antecedente : 

antes das eompanhias entrarem em exerc:.cio serão publioa
dos, nos jornar•s do tel'wo, ou do logar mais proximo, e repro
duzidos na Côrte no Diario Official, e na~ provincias na folha. 
que der o expediente do Governo, OK estatutos ou a escriptura. 
do contrato social, com d ·claração da data em que foram archí· 
vados e dos nomes, profissões e moradas dos administradores. 

No registl'O ue hypothecas da com·•rca da séde da sociedade 
será. archivado um exemplar da folha, em que se fizerem as 
ditas publicações, e as do que trata o art. 39, Hnndo permi\
tido a quem quer que seja lel-as e obter certidões, pagando 
o respectivo custo. 

§ i.• O official do registro dará certificado <le hav0r recebido 
a folha, e, em protocollo para esse fim creado, fará a competen~ 
nota da entrada. 

§ 2.• E' pnrmittido a 'I uem quer que Keja ler a dita folha e 
obter certidões, pagando o custo. 

Art. 34. E' nulla de pleno direito a companhia, ou sociedade 
anonyma, '[UO se constituir Hem os registros e formalidades do 
art. 3 ', §§ i• e 2• da Lei n. 3150. 

Art. 35. Não é permittido estipular-se nos estatutos, ou 
contl'ato social, a emissão de acções por series, isto ó, a divisão 
do capital em series successivas de acções. 

Art. ::36. Nenhum contrato ou opel'ação tel'a logar por conta 
da socied .de, ou companhia, senão depois de constituida ella 
pela fórma determin •da nos arts. 24 a 30, e de preenchidas as 
formalidades $los arts. 32 e 33. 

Art. 37. Os actos anteriores :i. constituição legal da socie
dade, e ao preenchimento das fo:·malidadAs dos arts. 32 e 33, 
ficarão sob a responsabilidade dos fundadores. 
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Ficarão, po1·ém, tão sómento sob a responsabilidade dos 
administradores, quando hajam sido nomeados nos casos do 
artJ 26 n. 3, ou no do art. 28, 4° período, os actos posteriores 
á canstituição da sociedade e anteriores ao preenchimento das 
formalidades dos c i ta dos arts. 32 e 33. 

Paragrapho unico. A assembléa g·eral, constituída a compa
nhia;, poderá delib('rar quo a responsabilidade de taes actos 
corra por conta dt sociedad·', o que im1:ortari a dr,scarga dos 
fundadores e administradores. 

Art. :38. São os fundadores solidru·imnente responsaveis ::~os 
int.fl:·essndos por prn·das e darnnos, re~ultantes da inobservancia 
daS; prescripções legans, relativas üs f'O!l(lições e constituição 
das: companhias. (Lei, arts. 2° e :~. 0) 

A res:>onsabilidade solldaria prb. inobsr>r,·ancia da~ forma
l:iaWes dos art<. :~?.e 33 rocahirú L:n sóm<Jnte sobre os admi
nisLrndo!'f\S, rtnnnclo h",i:n:1 sido nr>n1E'~tdos no acto constitutivo 
da< sociecbdc. (Art. ::(i. ll. ::, e :wt. 28. 4° periodo- Lei, 
art.;.2() n. 2.) 

Art. 39. As rosol.ur:õos da asscmblé:\ geral, quo tiverem por 
objecto a.ugmentar o capital, determinar a continuação da so
ciedade, n.lém do seu termo, ou dissr:lvel-a ant<!S, estabcl2cer o 
modo da liquidaçã~, ou alterar de 'lualquer maneim o contrato 
social ou estatutos (art. 65), serão, por via de certidões das res
pectivas actas, archivadas o publicadas na conformidade dos 
arts·. :12 e :l3, sob pena de não vn.lerPm contt·a terceiros. 

Paragrapho unico. A falta, resultante de não haverem sido 
arooivados e publicados O$ ditos actos, não póde ser opposta a 
teroce:iros pela sociedade, ou pelos soei os. 

Al't. 40. O capital ni'ío poderá ser augmentado senão nos 
casos: fo, de insufficiencia para o objecto da sociedade; 2o, de 
acCJ:escimo do o!J!·as; on 3°, do ampliação de serviços, ou 
operações sociaes. 

§ i. 0 Toda proposta de angment , de capit tl s ;rá precedida 
de., uma exposição justificativo. 

§ 2_. o A proposta com exposição ~er.i remettida aos fiscaes 
pa.ra mterporem parecr)!'. 

Sem o dito parecei' não poderá ella ser submettida i delibe
raçllo dn asscmbléa geral. 

§ 3.0 O augmento do capital não será considerado ('Omo con
stituindo legalmente capital Rocial s~não depois de sub
sc.11iptas todas as acções em que fór dividido, de depositada 1!. 

decima parte do valor em dinheiro de cada acção (art. 24), 
e. de archivada e publica la, na conf01·midade dos arts. 32 e· 33, 
a'certidão da acta dn assemuléa geral, em que forem verifi
cadoS' os ditos requisitos. 

CAPITULO IIl 

DOS ADMINISTRADORES 

Art. 41. As sociedades anonymas serão geridas · ' r dous ou 
ma.is administradores. 
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§ f. o O m mclato do administrador não póde durar mais de 
seis annos, o é rovogavcl, a todo tempo, sem necessidade de 
causa justificativa. . . _ . . 

§ 2.o A nomeação c a destltmçao dos adrnimstradores com
pele á :·ssemblé·:. geral. E' permittido re"bgd-os. 

Art. 42. O m:mdato d: adtninistrador póde ser estip•·ndiado 
ou gratuito. 

Quando, pelos ostatutos, ou po1• deliberação da as'lemhléa ge
ral, fúr dt:vi la aos administrador<'B, ou a qu:,csrtU·'r em •rogados, 
uma cert..1 porcont::.:.;em dos lucros li<Jui•los, essa porcenl.::g-e:n, 
salvo·dechração express~ em contr:n·io, ROI'á tit"ada <los ln•:ros 
li<J\Iidos, depois de dc<luzida a parte destinada ao fundo do re
SOl'Va, <Jnando porventura instituído. 

At't. •13. A nomeação pam administradot· p•itlo I' c c: h ir on1 
individuo, ou irdividuos, <JUO não são socios. 

Art. 44. O numrJr•J, o mo.lo e condiçõ·~s da nomeação, os 
vencimentos, o prazo do mandato, a d1:stituiç.ão e '>Ubstituição 
dos :~dministradores, serão regula<hs no~ esta tu to~ ou contrato 
social. 

Art. 45. Os podr.rcs dos ~dministrarlo;·es serão definidos 
nos estatutos ou contrato social. 

No sil·•ncio ou omissão do contrato so.:ir.l, ou <los estatutos, 
subsi <L irão os principias seguintes: 

1." Os administr.tdo:·os s:; r:•putam revestidos dos poderes 
necc),sarios rara vraticarom os acLos <lo gcst1io, e pam I'Opro
sentaJ·em a sociedad•J em Juizo, em todas as acções pot• clla, 
ou conlr:t clla intentadas. 

2. 0 Podem nolllealô agentPs qne os auxiliem na gestão dia
ria do.> negocios, sendo em todo caso responsaveis pelos actos 
de taes agentes, e constituir advogados e ,procuradores r1ue os 
represent':m em Juizo, ou fora delle. 

:J. o Não podem os administradores: 
Trmsigir, renunciar direitos, hypothecar, ou empenhar bens 

sociaes; 
Contruhir obrigações e alienar bens e direitos, salvo si estes 

actos so incluem nas operações que fazem o objecto da socie-
dade. · 

Art. 46. Em caso de vaga do log:1r de administrador, salvo 
cbusula ou cstipub<;.ão do contrato ou estatutos, designarão 
substituto pro\"isorio os adrninistrc\dores f'lll exercício e os fis
caes, competindo á ass,•mblea gerDl fazer n nomeação ckfini· 
tiva na primeira reunião que se seguir. 

O substituto, definitivamente nomeado, servirá tão sómentn 
pelo t mpo que restar para completar o prazo do mandalo do 
administrador sub,tituido. 

Art. 47. Os administratlores, antes de entrarem em exer
cicio, são obrigados :t garantir a responsabilidade de sua gestão 
com o penhor, ou caução de acções da propria companhia. 

§ 1. 0 No contrato social, ou estatutos, se fixará o nu
mero de acções q ne devem constituir a caução. 

§ 2. 0 A caução ou penhor far-se-ha por krmo no livro 
do registro. ( Art. 18. ) 
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Si aq acções forem ào portador, ou transferíveis por endO&
so, serão depositada~ na caixa da sociedade ou em poder de 
pessoa desi~·nada pela assemblea ger"l. 

§ 3. 0 caução poder·á S~'r pre,tada por qualquer accio-
nista, a bem do a IIninistr·ador. 

Art. 48. Sobre as acções cancionadas, na conformidade 
do artigo anteced•·nte, terão preferencia para seu pagamento, 
a socindade, os accionistas e terceiros rwlas responsabilidades 
em <]Ue os administra.lorea incorrerem por suas faltas, cul
pas ou d"lictos. 

Art 4\). O adminiRtrador qu,., dentro do prazo de trinta 
dias, não r•restar cauçã•l, entende-se que não aceitou a no
meação. 

Art. 50. Os administrador~'S não contrahem obrigação pes
so~l, individual ou solidaria, pc•los contratos ou operações 
que realizam no exerciciode seu mandato. 

Paragrapho uni co. São porem responsaveis: 
a) A' sociedade pela negligencia, culpa ou dólo, com que 

se houverem no desrlmpenho do mandato ; 
b) A' sociedade e aos terceiros prejudicados pelo excesso do 

mandato· 
c) Solitiariamrmte :í. socieda le e aos tct·ceiros prejudicados 

pelas violações da lei o dos estatutos. 
Art. 51. O administrador, que tiv••r interesse opposto ao da 

companhia, ••m qualquer oprwaçiio social, não poderá tomar 
parte na delibera-:ão a este r•lspeito, e er·á obrigado a fazer o 
necessitrio aviso aos outros administradores, devendo disso 
lavrar-se declar:1<;ã" na nda das sessõr~s. 

No caso, d' • JU'l se trata, a delibel'ação será tornada pnlos 
demais administradores e pelos fiscaes, á mai01•ia dfl votos. 

Si o administrador dr•ixar ele dar o aviso, responderá pe
las pnrdas e damnos, além da pena ct•iminal, em <[Ue incorre, 
e a deliberação sr,rá nulla. 

Art. 52. Os :rdministradores <[ue, na falta de inven\ario, ou 
não obstante o invent •rio, ou por meio de inventario fraudulento, 
repartirem dividendos mio devidos, são p0ssoalmente obrigados 
a restituir á caixa social a soruma dos mesmos dividendos, e 
sujeitos, além Jisso, ás pnnas criurinaes em que incorrerem. 

§ 1.0 No caso de insolvabilidade da sociedade. os accionistas, 
que houverr;m recebido dividendos não devidos, serão subsi
diariamente obrigados a resti tuil-os; sendo-lb<JS, portanto, 
licito allegarem o beneficio de or·dem. 

Esta obrigação pr<'scrnverá no prazo de cinco annos, 
a contar da data da distribuição dos ditos dividendos. 

§ 2." Têm acção contra os administraJores pelos pr,.juizOB 
resultant"s da distribuiçiio de dividendos não devidus, & socie
dade, os credores da sociedade, no caso desta se tornar insol- . 
vavel, e os socios prejudicados. 

Art. 53. Só poderão fazrr parte dos dividendos da socie
dade anonyma os lucros líquidos provindos de operações 
effectivamente concluidas no semestre. 
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Para que os haveres sociaes possam entrar no calculo dos 
lucros liquidoA, n;1o é necessario que se achem recolhi<los em 
dinheiro á caixa ; basta que consistam em va.lor.·s defini
tivamente adquiri:los, ou ~:m direitos e obrigações seguras, 
como letras e quaesquer pn.peis de credito reputados bons. 

CAPITULO IV 

DOS FIBCAES 

Art. 54. Toda a sociedade anonyma deve ter um conse
lho corr.posto de tres ou mais :fiscaes. 

A nomeação de fiscaes será feita pela assembléa geral na 
sessão ordinaria annual (art. 73), e poderá recahir em indivi
duas que não sejam socios. 

O mandato dos fiscaes durará por um só anno, nns poderá ser 
renovado. 

Art. 55. Incum:,e aos fisc<tes apresentar â assomblóa ge
ral o parecer sobra os negocias o operações sociaes rlo anno 
seg-uinte ao de sua nomeação, tomanrlo por base o inven
tario, o balanço n a< contas doH adrnini.,tra<lorfl."· 

Art. 56. Os fiscaas têm o direito, durmte o tl·imestra que 
preceda a reunião ordinaria da assembléa geral, da examinar 
os livros, d' verificar o 0stado da caixa e de exigir informa
ções dos administt•adorcs. 

Art. 57. No parecer, além do juizo sobre os nngocios e ope
rações do anno, Jevcm os :fiscaes deunnciar os nrro''• faltas e 
fraudes que Jescobrirom, exp·1r a situação da sociedade e sug
gerir as medidas e alvitres <JUC entendam a bem da sociedade. 

Art. 58. A delibet•ação Ja. assemblóa geral sobre a ao pro
vação do balanço e contas será nulla, si não for precedida 
da apresentação do parecer dos fiscaes. 

Art. 59. Si os fiscaes não apresentarem o seu parecer em 
tempo, a sessão será adiada, e a assembléa geral tomara as 
provid~'ncias, que forPm necessarias, podendo destituir os :fis
eaes culpados e nomear ouLros. 

Art. 60. Si não forem nomeados os fiscaes, não aceitarem 
o cargo, ou se tornarem impedidos, compete ao Presidente da 
Junta Commercial, e, onde não houver, ao Juiz do Commercio 
do termo, a requerimento de qualquer dos administradores, a 
nomeação de 'luem o substitua ou sirva durante seu impedi
mento. 

Art. 61. Com'luanto os fiscaes não entrem em actividade senão 
no trimestre, a que allude o art. 56, assiste-lhes, tod IVia, o 
direito de, em qualquer tempo, convocar extraordinariamente 
a assembléa geral, sempre que occorram motivos graves e 
urgentes. 

Art. 62. Os effeitos da responsabilidáde do~ 
com a. sociedade são determinados pelas regr~MffFlJJ :-~~. 

;~\_ A DA 04;f 

\ 
' ' 0.~ 
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CAPITULIJ V 

DA ASSEMBLÉA GERAL 

Art. 63. A assemblóa geral tem poder para resolver todos 
os negocios, tomar quaesquer decisões, e deliberar, approvar 
e ratificar todos os actos que interessam á companhia. 

N.ts suas faculda,{es, salvo clausula em contrario, so inclue 
a de modificar o alterar os estatutos ou contr.tto SJcial. Não 
lhe é, l'orém, pe1·mittido mudar ou transformar o objecto es
sencial da sociedade. 

Art. 64. Pa1·a quo a as;;omblóa geral possa validamente 
funcciona1· e delibemr, é indispensavel que esteja presente 
um nurn0ro de accionistas que represente, pelo m~nos, o 
quarto do capital social. 

Si este numol'o se não rnunir, uma nova reunião será 
convo:·ada por rnoio rle annuncios nas folhas, declarando-se 
nelles que a :tssembléa d.•libcrai'á, qualquer que seja a sornma 
do capital1·epresentado pelos accionistas que compa1·ecerem. 

Art. 65. A assembléa gcr ll, qu·) tem de deliberar sobre a 
constituiç.ão da sociedac!e, a approvação dos valores dados as 
prestaçõ·Js que não consist~;rn em dinh,iro, e sobre as modifi
cações e altei·ações dos estatutos, ou contrato social, carec0, 
para valitlam•mte se constituir, da prrsenç::1 de nccionistas, quo 
no minimo representem dons terço$ do capital social. 

Si nem na primeira, nem na segunda reunião comparecer 
o dito numero d<~ socios, se conYocará terc~ira com a decla
ração d·J que a assembléa delibei'.lr:~ q ualq ttcr que seja a 
somma do (O<lpital represent:vlo pelos presJntes. 

Neste c::tso, além do annuncio (si as acções forem nomina
tivas), a convocação so fará por meio de cartas. 

Art. 66. As delib-,rações da assQmbléa g0ral, tanto no cago 
do art. 64, como no rio antecedente, serão t:Jmadas pela maio
ria dos socios presentes. 

Art. 67. Para a eleição dos aJministradores e emprogndos, 
e para as deliberações de qual,lucr natureza, serão ndmittidos 
votos por pi"ocura,ão, com p3deres especi,tf!s, comtanto que 
não s jam conferidos a administradore;t e fiscaes. 

Art. 68. As convocações da assomblé•t geral serão motivadas 
o far-se-hão por annuncios nas folhas publicas do logar, e, si 
não houver, nas do mais proximo, ct>m intervallo razoavel. 

Art. 69. Serão aceitos como socios, para todos os etfeitos de 
di.rei to, os que se apreHentarem com acções a•J portador, e com 
as transferiveis por endosso t.ragp·lS3:'ld1s em seus nomes, salvo 
prova em C'>ntrario. 

Paragrapho unico. Nos estatutos, ou contrato social, se póde 
estabelecer que os donos das acções ao porhdor e das transfe
riveis por endosso, as depositem na cai:s:a da sociedade, pelo 
menos, trai\ die,s antes das reuniões da assembléa geral, sob 
pena de não tomarQm parte nas discussões e deliberações. 
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Art. 70. E' da attribuição dos !dministradores c {iscacs 
(art. 61) eonvocar a assembléa geral. 

§ 1.• Os administrarlores são obrigados a convocar n :wsem
bléa geral, sempre qurJ o requeiram sete ou lll:\Ís accionistas, 
representando, pelo menos, o quinto do capital social. 

Ser!i. motivada a convocação, e poderão fazel-a os proprios 
reclamantes no caso de recusa dos administradora:; o Jo~ 
fil!caes. 

§ 2.• Nos casos, em que a lei ou os est:ttutos doterminal'em 
expressamente a reunião da assembléa geral, ci permittido a 
qualquer accionista, si a convo(;ação fôr retardada por mais de 
dous mezes, requerer ao Juiz do logar autorização para fazel-a. 

Nm annuncios para a. dita convocaçiio se declarará qual o 
Juiz que a. autc.rizou e a data do despacho. 

Art. 71. Nos estatutos so dotnrminará a ordem quo se 
dove observar nas reuniões da 11ssombléa geral, o numero de 
acções qu0 é necossario tor para e;er admittido a votar, o nu
met•o de votos qu~ compete a cada accionista em razão do nu
mero de acçõos que pJssuir. 

§ 1. 0 Ainda quo som direito de votar por não possuir o 
numero de acções exigiJas pelos estatutos, é permittido no 
acciouista comparecer á reunião uJ. asse:nblca gnral o discutir 
o objeclo sujeito á deliberação. 

§ 2. 0 Na assembléa geral, que t~m de dDliberar sobre a 
constituição da sociedade e a avaliação dos quinhões dos bens, 
cousas ou direitos, poderá votar toJ.o 'J aecionista, ainda que 
não possua o numero d·} acções ex i ,; .·; i 8(: •. ; o ;:~·,tos. ou 
contrato social. 

Art. 72. Não podem votar nas :;ssombl<ias geraes: os admi
nistradores para approvarem se•1s b:,lanços, contas e inven
tarias; ~fiscaes os seus parece:·es, c os accionistas a avaliação 
de seus quinhões, ou quaes:p0r vantagens estipubilas nos 
estatuto~ ou contr.\to social. 

Art. 73. Em cada anno h~.verá uma assemblca geral, cuja 
reunião será fixad·1 nos C'Stat•.itOs, e sempre annunciu.da t=eh 
imprensa, quinze dias, com it1dicação do log3r e hora. 

E~ta reunião terá por fim ('S[lecial a leitura do parecer dos 
fis~aos, o e:mmc, discussão •} dllliberação sobre o inventario, 
babnço o contas annuaes dos arlministrado~es. 

Si, par.J. deliberar sobre q t:aesquer dos assumptos mencio
nados, carecer a asscmbléa geral de novos esclarecimentos, 
poderá adiar a sessão e ordenar os exames e investigações 
que forem necessariss. 

Art. 74. A appt•ovaçiio do balanço e contas, feita sem re
serva, importa a ratificação dos a c tos e operações relativas. 

A approvação, porém, poderá ser annullada no< c·1sos d9 
erro, dó lo, fraude ou simulaçiío. (Cod. Comm. art. 129, n. IV.) 

Art. 75. A approvação, pel:l. assemblóa ge~al, de aetos e ope
rações, que impol'tam violaç~o de lei ou dos estatuto,, não 
perime a acção, a que se refe!'o o art. iô3, d,,. sY~in~ íl.n~entCJ·< 
e dos que não houverem c0n~::>tTi<b com os seu'; yoto' pw:L ~al 
a;>proY:lÇ·io. 



670 ACTOS DO l'OilEll EXECUTIVO 

Art. 76. Um me:i antes da reunião or.linal"ia da assembléa 
gm·al serão depositados na secretarin. das J unbs Comrnerciaes, 
e, onde não as houver, no cartorio do Escrivão do Juizo do 
Comm·•rcio, e facultados ao ex nne dos accionistas que o <{Ui
zerem: 

f.o Cópia do inventario, contendo a indicação dos valores so
ciaes, moveis e immoveis, e, em synopse, das dividas activas 
e passivas, por cla~ses segundo a m~tureza dos títulos ; 

2. ° Cópia da relação nominal dos :lCcionisttts com os numeros 
das acções respe~tivas, c estado do pagamento rldlas. 

§ f.o No mesmo prazo s•,rão publicadas pela imprensa as 
transferflncias das acções r<'alizadas no anno, o balanço mos
trando, em rnsumo, a situação da socierhtdc, o o parecer dos 
fiscaes. 

§ 2. 0 Quinze dias depois da l'·'uni:io da asselllbléa geral a 
acta re~pectiva serà tambem puiJlicada peJa imprensa. 

§ 3. 0 A qualquer pessoa ~e <lará, sem inquirit·-se qual o 
intrJresse quo tem, certidão dos actos archivado~ na confcrmi
dade das disposições dos arts. 32 e 3:~. c ua relação nominal dos 
accionistas. (N. 2 deste artigo.) 

CAPITULO VI 

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO A~IIIU VEL 

Art. 77. As companhia; 011 socieda·les arwnymas sn dis
solvem : 

1." Pelo con,enso de todos os aecionistas em instrumento 
publico ou partieular ; 

2.' Por deliberação da assembléa geral; (Arts. 30 t 65.) 
3.o Por in.,olvabilidade ; 
4. 0 Pela cr•ssação de pagnmrmtos rhs rlividas ; 
5.o Pela tÓrminaç:1n do pra7.o ; 
6." Pela r"ducção do numr'I'O dos s0cios a menos de set~ ; 
7. 0 Mostra rido-se que a socied:1.de nãrJ pó.lr) preencher o seu 

fim por insufficiencia de capital, ou por· quaJ,]uer outro motivo. 
Art. 78. A assembléa geral pó.le resolver a dissolução da 

sociedade, ainda 'lue não occorra nenhum dos casos menciona
dos na Jei. 

Art. 79. A terminaç~io do prazo da sociedade, a não ter 
havido pr•orogação, importa, por força ria lei, ~. dissolução 
da socir~dade; ficando, portanto, illirnita<la o solidariamonte 
responsaveis pdos acto< posteriores 0s que os houverem pra
ticado, ou concorrido com os seu" votos para que se prati
C:lssem. 

Art. 80. No caso de reducção dos socios a numero mener 
de sete, a sociedade se entenderá dissolvida, si, dentro do prazo 
de seis rnezes, não se preencher o numero leg:1l. 

§ i . 0 O dito prazo de seis mczes se começará a contar, si as 
aeções forem nominativas, da data da publicação das trans
ferencias (art. 76 § 1 °) ; si forem ao portador ou transferíveis 
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por en•losso, do uin. d:t reunião da assembléa geral. em que 
S•l verificai' a alludida reducção. 

§ 2. • Pelos actos, que a compànhi:\ p1•aticar, depois c1ue o 
numero de socios se reduzir a menqs de sete, serão soli
dari·1mrnte responsaveis os administradores n :1ccionistas, si, 
dentro do dito prazo de seis mezrm, nii:o fôr p.·ennchiclo o nume1•o 
legal. 

Art. 81. No caso do por,!a de metade do capital social, elevem 
os administradores consulta!' a assembléa geral sobr' a conve
nioncia de uma lictuiclação ant >cipada. 

Art. H2. Si a perda, porém, fôl' de t1·es qua!'tos ou Ill:tis do 
çapit'd ~ocial, qual<JUel' accionista po.krà reqnr•r•>r :t liquidação 
judicial da socie.lade. 

Art. 83. A qualquer acci >nista aRsiste o direito de pedir 
por acção ordinaria a dissolução da socied.Hlo no c as·> do n. 7 
do art. 77. 

Art. 84. Dissolvid:t a sociedade nos ,.asos dos ns. i, 2. :), 5, 
6 e 7 do :~rt. 77, ou no d" art. 81, a liquidação da socindade 
pc::lerú s ·r feita amig-:welmente. 

Art. 85. Supposto ciissolvidas, as sociedad~'s anonymas ~e 
reputam continuai' a existir pa!'a o.; :tetos ,. oper::çõos da li
quidação. 

Art. 86. Compcto 1Í assembléa g0ral d~termin1r o modo 
dll. liqui lação, quando nos estatutos não ~e haja providenciado 
a este I'Cspeito. e IIPIUerrr o~ liquiciantos. 

Art. 87. Na falta. do c•stipuhç-ão nos <·statntm:, ou de 
dclibemc;ão da asscmbléa ge1·al. S"l'iio licruidnlltr•s os :vlmini~
trndores. 

Art. 88. Incnutbe aos liquid:m t·'s : 
1." Ü!'ganir.ar o inventario n o balanço t1.a sociedade nos 

quinze dias immecliatos á sna notueação, on :i disgoJução, 
da•lo o caso do arti;;o :mtecodenle ; 

2." Arrecadar o; bens, intentar acçõ l''• aliena!' os v:•lol'es 
moveis. cobr.1r aR di vidns :Letivas, paga1· as p:.tssi vn s ee1·tas, e 
praticar em gora! as operações o actos 'I no sejam neccssarios 
para a li<ruidação; 

3.° Convocar a aRsembléa g·eral para resolver as cpvstõcs 
cujr~ decisão depende da sua deliberação. 

Art. 89. Salvo cbusula ou dolib ·ração em contra1·io, não 
podem os liquidantes transigir, contl'ahir compromissos, alienar 
e hypothec <I' os immoveis e empenhar os moveis. 

Art. 90. Si os haver•~s sociaes Í!ll'<lm insuflieientes para 
o intngral pagamento do passivo, dr•v•·l-ãcJ os liqnid:mtrs exigir 
dos socios que completem as prestações <iUO ain:la niio tenham 
>ido realizadas. 

Art. 91. Os liquidantes são responsaveis pelas perdas e 
damnos resultantes de negligencia, culpa ou dólo no desem
penho dCJ suas funcções. 

A!'t. 92 A assembléa geral póde resolver que ainda antes 
de ultimada a liquidação, es';ando pago todo o pa~sivo social, 
se façam dividendos, à proporção qu0 os haveres sociaes se 
forem apurando. 



672 ACTOS DO PODEU EXI~C:UTI\'0 

Art. 93. De seis em seis nH;zos os liquidantes darão conta 
a assembloa geral do est <do da liquidaç:1o o das causas que 
a tem emb:l!"aÇl~do, ou reta.rdado. 

Art. 94. Terminada a liquid~ção e pago todo o passivo 
soci[l.l, o:;; liquidantes formariio o phuo do partilha do [l.Ctivo 
liquidado o org[l.nizariio sna~ contns, faz,;wlo-as acompanhar 
de um rob.torio. qno deve cont ·r a historia do·; actos e 
opentções por oll,;s pratica· los, e dos incidentes occorridos. 

O relataria e contas serão remettidos ao conselho fis~nl do 
anuo, em 'lue teve Jogar a dissolução, p rm dar par.;cnr. 

Em ass Hnbléa gerr1.l, para es:le fim convocada, serão apr0sen
taclos, discutidos e submettirlos :i approvaçiTo a~ contas o pbno 
de partilha, fazendo-se [H'Óv~amento a leitura do rel:ttorio dos 
liquidante; o paroce1· do' fiscaes. 

§ f.n O plano de p:1rt.ilha póde ser approv:vlo, ficando re
serva<h parr1. outra reuniã:l a discussão das conhs. 

§ 2.0 Os acchnistas divergentes não po:lerão reclama!" con
tJ•a a approvaçit" da partilha n das c.mtas, senão nos casos de 
violaç:lo da lei ou dos O':tatutos. A rechmaç:lo será feita 
pela acção compet0nte, que deverá. se1· iniciada d''IÜI"O de 
vint'l dias .1. ront:tr da r.;uni:i.o em que a pai"tilha, ou as contas 
h ou v.~:·em sido approvndas. 

Art. 9:). A approvação das conta~ pr.la a'ls·~mbléa gemi im
JlOI'ta, dG rlirr•ito, a fJXOnOI"nção <lt I'eHponsaiJilidade do; liqui
dantes. :: tlvo o dispo,; to n l art. 74, 2a parte. 

CAPITULO Vll 

DA LIQUIDAÇ:\.0 l'ORÇAD,t D,t;; ~OCIIW.tDES 

ANONDIAS 

Art. U3. As companhia~ ou soeio !achs anonymas nfio s:Io 
sujeitas ,í fallencia. 

São, porém, O'l s0us representantes 11 socios responsaveis 
pelos et·imes, que, como taes, commetterern contr_t a proi'ria 
sociedade, ou contra te1·ceiros. 

Art. 97. A liquidação fJrçada não póde ser declarada senã:> 
nos ti•es casos s~guintes : 

f.o De insolvabilidade'; ' 
2. 0 De cessação de pagamento das divid&s; 
3.0 De perda. de ti'<'!'l é•:; r:·t.::ls oumai~ do capit:llsocial. 
Art. 93. A liquida~'>ív fG:·~r._:::. só póde ser declarada: 
1:" J?or meio de requerimBnto <ia socieàad•J ou de qu:tlquor 

accwmsta, em qualquer dos casos do artigo antecedente. O 
requerimento deve ser acompanhado do inventario e balanço ; 

2.0 Por meio de requerimento de um ou mais credores, tão 
s?mente no caso da cessação de pagam<;mto de dividas ven
-cidas, cortas e liquidas, comprovadas com os r2spectivos títu
los. 
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Art. 99. A' vista da petição e decumentos, o Juiz do Com~ 
mercio, depois de proceder as diligencias necessarias, dará a 
.sua sentença. 

Independentemente d~ quansquer diligencias, deet·etara 
o Juiz a liquidação forçada, si ella for requerida pela propria 
sociedade. 

Art. fOO. Da sentença, que declarar a liquidação, só haverá 
o recurso de aggravo de petição. 

Art. 101. A sentenç1 será publicada por editaes impressos . 
nas folhas publicas, affixa.dos na praça do commercio, onde a 
houver, nas portas externas da casa da audiencia e nas da 
sociedade. 

Art. 102. Decretada a liquidação, o Juiz nomeará, d'entre os 
cinco maiores credores, dous syndicos, cujas funcçõeà durarão 
até que os credores deliberem sobre a concordata que lhes for 
offerecida, ou sobre a liquidação definitiva. 

Art. 103. Apenas nomeados, os syndicos tomarão posse do 
patrimonio social por um termo, que dever:i conter a relação 
doa bens. . 

Art. 104. São obrigados o3 syndicos a proceder logo, por 
peritos desil!'nados pelo Juiz, ao inventario e balanço da socie
dade, ou á verificaçio de um e outro, si já estiverem organi
zados. 

Art. 105. Aos syndicos, emquanto a liquidação não se tornar 
definitiva (art. 102), incumbe: 

1.• Ter em boa guarda os bens, papeis e documentos da 
sociedade, sob as penas e responsabilidade de depositaria; 

2. o Arrecadar os bens da sociedade, onde quer qúe estejam, 
requerendo para esse fim os precatorios necessarios ; 

3. o Vender em leilão publico, mediante licença do Juiz, 
os generos e. mercadorias qúe forem de facil deterioração, 
ou <]Ue se não possam guarda!' sem risco ou grande despeza; 

4.• Diligc~nciar o aceite de letras e a cobrança de todas e 
quaesqúer dividas activas da sociedade, passando as respectivas 
quitações ; 

5. o Praticar todos os actos conservatorios dos direitos e ac
ções da sociedade, como são os de que tratam os arts. 277 e 387 
do Codigo Commercial. 

Art. 106. As quantia~. provenientes da venda de bens e mer
cadorias e da cobrança de dividas, fica·rão sob a guarda e depo
sito dos syndicos, si os credores não resolverem que sejam 
recolhidas a algum Banco, ou postas em mão de pessoa abo
nada. 

Nenhuma somma podet•á ser despendida ou retirada,~ senão 
por virtude de ordem do Juiz. • 

Art. Hl7. São nullas, a beneficio tão sómente dos credores: 
1. o As hypothecas estipuladas pela sociedade, dentro dos qua

renta dias precede;'! te~ ~ sentença qu~ declara a liquidação for
çada, para garantir diVIdas contrah1das em data anterior á 
da escriptura das mesmas hypothecas ; 

2. o Os pagamentos de dividas não vencidas effectuadas no 
prazo, de que trata o numero antecedente. 

PODRI\ BXBCUTIVO 188! v. 11.-43 
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Art. 108. São applioa.veis á liquidação forçada as dispoaiQISes 
dos arts. 828, 829, 832, 838, 8i19, 840 e 841 do Codigo Comrner
cial, entendendo-se, com relação á sentença declara.toria. da 
liquidação, aos credores e aos syndicos, o que nos citados arti
gos se diz com referencia a sentença da abertun da. fallencia, 
á massa e ao curador fiscal. 

Art. 109. Apresentados pelos syndieos o hiventario e o 
balanço, acompanhados de um relatorio das causas, que deter
minaram à liq uidaç!l.o forçada, o Juiz convocará os credores para 
deliberarem sobre a concordata ou sobre a liquida~ão, por 
meio de editaes com tempo sutlioiente, e respeitadas as dis .. 
tancias, para que chegue a. convocação ao conhecimento dos 
intereuadoa ausentes. 

§ 1. • O chamamento dos credores conhecido• será. por via de 
cartas e, o dos que o nio forem, por editaes e annuncios nas fo
lhas publicas. 

§ 2.o Nas cartas, edita.es e annuncios se farão a11 declarações 
prescriptas no art. 842, 2a parte, do Codigo Commeroial, 
com as modificações resultantes do Decreto n. 3065 de 6 
de Maio de i882. 

Art. HO. Reunidos os credores e presentes os administra~ 
dore11 e syndioos, ou á. revelia. dos administradores, se fará a. 
verificação dos creditas apresentados, observando-se o processo 
estabelecido no art. 845 do Codigo Commercial. 

Os creditas dos membros da commissão serão verificados 
pelos syndioos. · 

Art. 111. Na segunda reunião que, quando muito, deverá 
se eft'eotuar oito dias depois da primeira., serão apresentados 
os pareceres da. commissllo e dos syndicos, e, havidos por veri
ficados os creditas tão sómente para. o fim do credor votar e 
ser votado, se pa.ss1rá a deliberar sobre a concordata, si ella 
fôr oft'erecida. pela sociedade. 

Havendo contestação sobre algum credito e não chegando os 
oradores a accôl'do, decidirá o Juiz a questão, como entendet• 
del"nstiça.. Da decisão do Juiz não haverá recurso. 

rt. 112. A concordata só será admittida á deliberação si a 
sua proposição houver sido autorizada por um numero de 
accionista.s, que representr;m, pelo menos, dous terços do ca
pital social. 

Art. H3. A deliberação, concedendo a concordata, para 
ser válida. deverá ser tomada nos termos do Decreto n. 3065 
de 6 de Maio de 1882 • 

.Art. U4. Torna-se desnecessaria a reunião dos credores 
(arts. 109 e 110), si os representantes da companhi11, apresen~ 
tarem ao Juiz concordata por e!lcripto, concedida pelos credores 
ém numero legal. (Art. 113.) 

Art, 115, Em qualquer estado da liquidação póde ser contra
tada a. concordata, ainda quando tenha sido anteriormente 
rejeitada, uma vez que seja concedida nos termos do art. 113. 

Art. H6. Os oradores de dominio, os hypothecal'ios e os 
privilegiados, qn~ wmaroro parte na deliberação sobre a aon" 
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corda ta, ficarlo sujeitos ás clausulas e condições nella estipu
ladas. 

Art. H7. Os credores dissidentes poderão embargar a con
cessão da concordata. 

Na apresentação, discussão e julgamento dos embargos se 
observarão as disposiçõea dos arts. 850 e 851 do Codigo Com
marcial. 

Da sentença do Juiz haverá recurso de appellação tão só
mente no effeito devolutivo. 

Art. H8. A concordata, depois de legalmente homologada, 
é obrigatoria para todos os credores, salvo para os de dominio, 
hypothecarios e privilegiados. (Art. 116.) 

Art. 119. Negada a concordata, rescindida, ou nilo havendo 
sido apresentada, a liquidação se tornará definitiva e proseguirá 
nos seus termos até final. 

Art. 120. Os credores, representando dons terços doa era
ditos, podem : 

i.• Continuar o negocio da companhia, organizando para 
esse fim uma nova sociedade a.nonyma, ou em nome collectivo, 
ou dando á empreza a fórma que lhes aprouver; 

2.• Ou cedel-o a outra sociedade existente, ou que venha a 
se formar. 

§ 1.• A deliberaç«o dos credores a este respeito será reduzida a 
instrumento publico ou particular, assignado J?Or tantos delles 
quantos bastem para. constituir a. maioria exigtda. 

§ 2.• O activo social s~rá recebido, assim no caso do n. i• 
como no do 2•, por preço nunca inferior ao do inventario, de 
que trata. o art. 104. O excesso, si houver, do dito preço 
sobre o total das dividas será restituido aos accionistas. 

§ S.• A' vista de requerimento, acompanhado do documento 
contendo a deliberaçw dos credores, o Juiz ordenará aos syn
dicos que entreguem o activo social á pessoa designada no 
dito requerimento ou aos terceiros, a flUem houver sido feita 
a cessão. 

Art. 121. Desde o momento em que a liquidação se torna 
definitiva (art. H9 ), os syndicos se reputam revestidos de 
plenos poderes para todas as operações e actos da liquidação, 
como pagarem dividas passivas, demandarem e serem deman
dados. 

§ i .o Os ayndicos podem ser deatituidos, a requerimento 
dos credores em maioria de numero e creditas, sem necessi
dade de allegarem causa justificada. 

§ 2. 0 Dando-se causa justificada, a. destituição póde ser 
decretada ex officio, ou a requerimento de qualquer credor. 

Art. 122. Qs syndicos procederão immediata.mente á venda 
de todos os bens, effeitos e mercadorias e a liquidação das di
vidas activas e passivas. 

A venda será feita em leilão publico, precedendo licença do 
Juiz e com as solemnidades da lei. · 

Art. 123. Para transigirem sobre as dividas e negocies da 
liquidação é n~cessario que os syndicos tenha.D!.,Dllderea.Jl~:-
pressos, concedidos pelos credores. . f;:-:' · O T H r f1 ---~, 
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Art. 124. Os .syndicos são obrigados a apresentar ao Juiz, 
todos os mezes, uma conta exacta do estado da liquidação, e 
das quantias em caixa. 

§ f. o O Juiz poderá. ordenar dividendos sempre que o 
rateio possa dar cinco por cento, devendo. as quantias pagas 
ser notadas nos respectivos titulos, ou creditas, e lançadas 
em uma folha que os credores assignarão. 

§ 2. 0 Si dos livros da sociedade, ou por algum documento 
attendivel, constar que existem credores ausentes, o Juiz, 
sobre representação dos syndicos, poderá mandar que se re
servem os dividendos que lhes podem tocar. 

Art. 125. Os syndicos, logo que fõr negada ou rescindida 
a concordata, reverão a lista dos credores, cujos titulos lhes 
serão entregues no prazo de oito dias annunciado nas folhas 
publicas, e, á proporção que os forem conferindo com os 
livros e papeis da sociedade, os darão, pot• um:t nota datada e 
assignada, por admittidos ao passivo, ou os rejeitarão pelas 
razões occurrentes, segundo lhes parecer de justiça.. Em a 
nota da admissão SJ declarará a graduação que compete ao 
credito. 

Os titulos originaes, attendidos ou desattendidos, serãa res
tituidos aos portadores. 

Art. 126. Occorrendo duvida sobre a procedencia ou classi
ficação dos creditos, a questão se resolverá segundo os termos 
e fôrmas do art. 860 do Codigo Commercia.l. 

Art. 127. Terminadas as dili-gencias da admissão e classi
ficação dos creditas, os syndicos distribuirão os credores pelas 
classes, a que pertencerem, formando de cada classe uma lista. 

§ 1. o A classificação e preferencias serão reguladas pelas 
disposições dos arts. 619, 620, 621, 622, 623 e 624 do Decreto 
n. 737 de 25 de Novembro de 1850 e da Lei n. 1237 de 24 de 
Setembro de 1864. 

§ 2. o As listas de classificação serão remettidas ao Juiz. 
Poderá o Juiz ordenar as alterações que lhe parecerem justas. 

Das suas decisões cabe o recurso de appellação, tão sómente 
no effeito devolutivo. 

Art. 128. Approvada a clas~ificação dos credores, os pag-a
mentos far-se-hão na conformidade dos arts. 178, 179 e 180 do 
Decreto n. 738 de 25 de Novembro de 1850. 

Art. 129. Realizados os pagamentos, serão os credores con
vocados para assistirem á prestação de contas. 

Com a prestação de contas se entendem terminadas as func
ções dos syndicos. 

CAPITULO VIII 

DAS SOCIEDADES QUE CARECEM DE AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO 
PARA SE ORGANIZAREM 

Art. 139. Dependem de autorização do Governo para que 
se possam organizar : 

i . o As associações e corporações religiosas ; 



A.C'roS -rio· PODBll BXBCUTlVO 617 

2.o Os monte-pio&, os montes de soccorro ou de piedade, as 
caixas !!COnomicas e as sociedades de seguros mutuos ; 

3. • As sociedades anonymas, que tiverem por objecto o cóm
mercio, ou o fornecimento de generos alimentares ; 

4. • As sociedades de credito real. (Lei n. 1237 de 24 de 
Setsmbro de 1864, art. 13 § i•- 16 e Decreto n. 3471 de· 3 de 
Junho de 1865.) 

· § 1. • Dependem igualmente de autorização do Governo, para 
que poss1m funccionar no Imperio, ·as sociedades estrangei
ras, e as suas succuraaes ou caixas filiaes. 

§ 2.• Não carecem de a.pprovação do Governo as sociedades 
anonyrnas que tiverem por objecto a construcção de estradas de 
ferro, concedidas pelos poderes competentes. (Decreto n. 5561 
de 28 de Fevereiro de 1871.) 

Art. 131. Os monte-pios, os montes de piedade ou de soe
corro, as caixas economicas e as sociedades de segurOs mutúos, 
bem como as associações e corporações religiosas, não só 
quanto á sua constituição, como 9uanto a.o seu regirnen, con
tinuam a ser reguladas pelo dire1to anterior á Lei n. 3150 de 4 
de Novembro de 1882. 

Art. 132. As sociedades anonymas, que dependem de auto
rização do Governo (art. 130), não poderão obtel-a, senão quan
do o contrato, ou estatutos forem organizados de conformidade 
com as disposições da citada Lei n. 3150 e com as deste decreto, 
ás quaes são e ficam sujeitas. 

§ f. o O processo para a concessão da autorização do Governo 
continuará a ser o estabelecido pelo Decreto n. 2711 de l9 de 
Dezembro de 1860. 

Para a approvação, porém, não se poderão exigir clausulas 
e condições, ou derogadas pela Lei n. 3150, ou contrarias ás 
suas disposições. · 

§ 2.• Concedida a autorização e praticados os actos, a que 
allude o art. 11 do citado Decreto n. 2711, a sociedade ano
nyma se constituirá pela fórma estabelecida no art. 3• da Lei 
n. 3150, e disposições concernentes deste decreto. 

§ 3.• Praticados os ditos actos (art. H, Decreto n. 2711) 
cessará toda e qualquer intervenção do Governo em relação á 
sociedade. 

§ 4.• Uma cópia authentica da carta de autorização será 
archivada e publicada conjuntamente com os estatutos da 
sociedade, nos termos da Lei n. 3150 e deste decreto. 

§ 5.• Na prorogação do prazo da sociedade, bem como em 
quaesquer alterações de estatutos, se observarão as disposições 
deste artigo e seus paragraphos. 

Art. 133. As sociedades de credito real, quando revestirem 
a fórma anonyma, ficam sujeitas ás disposições da Lei n. 3150 
e do presente decreto, em tudo em que as ditas disposições 
não forem contrarias á Lei n. 1235 de 24 de Setembro de 1864. 
(Art.13 §i f o a 16 e Decreto n. 3471 de 3 de .Junho de 18G5.) 

Art. 134. Na concessão de autorização ás sociedades estran
geiras e ás suas succursaes, ou caixas filiaes, se observarão 
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igualmente as dispoaiçf!M do Deereto n. ZTH. (Art. 46, nt •. f o 
e 2o do citado decreto.) · 
· As BOCiedades estrangeiras, que fanccionarem no lmperio, fi

cam sujeita• ao direito patrio & ao direito da naçlo, a que 
pertencerem, segundo as regra do direito internacional pri
vado. 

CAPITULO IX 

DISPOSIQÕH Pli:NAH 

Art. t35. Incorrem na pena de multa de 200$000 à 
~ :()()(1$000 : 

f.o Os fundadores de sociedades anonymas qu3, na consti
tuição dellas, deixarem de observar as formalidades prescrip
tas nos paragraphos e numeros do art. 30 da Lei n. 3150 de 
4 de Novembro de 1882 ; 

2.0 Os administradores 9ue, havendo sido nomeados no ins
truínento publico de constituição da companhia. ou na assem
bléa geral, de que trata o n. 2o do§ fo do art. 3o da lei, dei
xarem de observar as prescripções do§ 4o e ~eus numeras e do 
§ !)o do di to artigo ; 

3.o Os administradores que não cumprirem as disposiçõea 
do art. 6• e seus numeros, a do art. 12 e a do art. 15 da 
mesma lei, deixando de convocar a reuniio ordinaria da 
assembléa geral na época marcada nos estatutos; 

4.0 Os administradores que violarem as di.aposiçõea do art. 16 
e seu• numeroa da lei ; 

5.0 Os administradores que emittirem obrigaçõea ao portador 
em contravenção á. disposição do§ 1• art. 32 da lei. 

Art. 136. Incorrem nas disposições do § 4° do art. 264 do 
Codigo Criminal: · 

f. o Os adminietradorós que infringirem as preacripçlSes do 
art. 31 da lei ; 

2. 0 Os administradores ou gerentes que distribuirem divi
dendos não devidos ; 

3.0 Os administradores que por qualquer artificio promo
verem falsas cotações das acções ; 

4.0 Os administradores que, para garantirem creditas sociaes, 
aceitarem o penhor das acções da propria companhia. 

Paragrapho unico. Osfiscaes, que deixarem de denunciar 
nos seus relatorios annuaes a distribuição de dividendos .não 
devidos, e quaesquer outras fraudes praticadas no decurso do 
anno e constantes doa livros e papeis sujeitos ao seu exame, 
serão havidos como complicas dos autores desses delictos e como 
taes punidos. 

Art. 137. No caso de dissoloçio da sociedade anonyma por 
inaolvabilidade, ou por eessaçio de pagamentos, seriiO igual
mente ,PUnidos com as penas do art. 264 do Codigo Criminal 
oa adminiatradoree ou gerentes que subwahi.rem oa livro& da 
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· mesma IOOieclade; inutilllartm-no., 011 lh .. alterarem o con
teúdo ; os que diminuirem, desviarem, ou occultarem parte do 

'activo; ou 01 que, •em instrumentos publicos, em eacriptoa 
parücularea, ou em balanooa reconhecerem a sociedade deYe• 
dora de sommaa que eifectivament.e ella não dever. 

Art. 138. Em todos 01 crimes, de que trata a !Ai n. 3i50• 
terá cabimento a acçio publica. 

Art. 139. A sociedade, .qualquer acclonista, e os terceiros 
offendidos podem dar queixa pelos crimes definidos nos artigos 
antecedentes. · 

Art. 140. Os pareceres dos fisca.es, em que se denunciar.em 
9.uaesquer dos ditos crimes, serão remettidos, por cópia. autben
ttca, ao Promotor Publico da comarca, para dar denuncia. e pro-
mover os termos da accusação. 

Art. 141. Serio igualmente, e para o mesmo fim, remettidos 
ao Promotor Publico, por ordem do Juiz da causa, certidões elas 
peças, autos ou termoa, d'oncle conste a existencia. de qua.lquer 
dos crimes .alludidos. 

Art. 142. Os crimes, de que trata o art. 135, serão procea
sados, segundo aa prescripções dos a.rts. 47 e 48 do Decreto 
n. 4824 de 22 de Novembro de 1871, e jlligados pelo Juiz de Di
reito da c11marca com os recursos legaes. 

Art. 143. As multas impostas por virtude da.a disposições 
do art. 135 serio recolhidas ao Thesouro Publico Nacional como 
verba da receita.· geral do Imperio. (Lei n. 1507 de 26 de Se
tembro de 1867, art. 27.) 

Art. 144. Na impoaic;io das penas, decretadas pela Lei 
n. 3150, se observaria as regras estabelecidas no art. 63 do 
Codigo Criminal; 

CAPITULO X 

Art. 145. E' permitüdo as sociedades em commanclia divi
direm em acçtíes o capital dos aocios commandita.rioa. 

Não póde 118r dividido em acções o capital com que enttam 
os socios solidariamente responsaveia. Todavia não lhea é pro
hibido, com os seus recursos individuaea, adquirir &CCJiles. 

Art. 146. OI aocioa commanditarioa só ae obrigam pela quota 
do capital das aeçiSea que subserevem, ou lhes s1o eedidaa. 
(Art. 813 do Cod~o Commercial.) 

Art. 147. Os gerentes sio illin:iitada e eclida.riamente respon
saveis por todas as dividas, compromissos e obrigações soeiaes. 

Qualquer aocio, sem aer gerente, póde, pelo contrato, con• 
trahir responsabilidade illimitada e solidana. 

Art. 148. As sociedades em commandita por acções, embora 
não lhes seja vedado qualifica.rem-se por uma denominaçio es
pecial, o~ pela deaignaçio do seu objec&o, devem~ 
razão social. : ~\OTH C(}~,.,,_ 

~ ~ 4. O ,f 04,,~· 

~"o ~ 
~UTADO~ 

' . ~ 
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Da firma só podem fazer parte os nomes dos gerentes e dos 
socios solidarios. 

Ficam illimitada e solidariamente l'esponsavús os socios que, 
por seus nomes, pronomes, ou appellidos, figurarem na firma 
social, ou que della usarem, assignando-a, salvo si o fizerem 
como procuradores e com expressa declaração. 

Art. 149. Os nomes dos gerentes devem ser indicados no 
contrato, ou acto constitutivo da sociedade. 

Art. 150. A sociedade em commandita por acções se forma 
por escriptura publica ou particular, assignada por todos os 
socios ; e não se reputará legalmente constituída senão depois 
de subscripto o capital todo, e de depositada em Banco, oü em 
mão de pessoa abonada, á escolha da maioria dos subscriptores, 
a decima parte da Cilntr,tda ou prestaçiío em dinheiro de cada 
socio. 

Art. 151. Nenhum contrato ou operação terá Jogar por 
conta da sociedade antes de preenchidas as formalidades dos 
§§ 4 e 5 do art. 3" da Lei n. 3150, e dos arts. 32 e 33 deste de
creto. 

Art. 152. Os poderes do gerente, os direitos dos commandi
tarios, quanto ás deliberaçõ~s e actos de fiscalisação, e os casos 
de dissolução, além dos mencionados no art. 17 da lei, serão 
regulados nos estatutos ou contrato social. 

Art. 153. No caso de omissão dos 0statutos ou contrato so
cial, os gerentes se reputam revestidos de poderes de livre 
administração, e, 11ortanto, com as faculdades necessarias para 
praticar todos os actos e operações, que entendem com o fim da 
sociedade. · 

Não poderão, porém, sem mandato expresso, alienar ou hy
pothecar os immoveis, contrahir compromissos e obrigações 
alheias ao objecto da sociedade, nem transigir sobre direitos, 
de que não lhes é licito dispor. 

Art. 154. Nos estatutos, ou contrato social, se póde conferir 
á assembléa geral o direito de destituir o gerente ou ge
rentes, e de nomear outros que os substituam. 

Na falta de clausula expressa, os gerentes nomeados no con
trato social não poderão ser destituídos senão por causa le
gitima, como infidelidade, abuso, malversação ou fraude. 

Art. 155. Não póde a assembléa geral, sem expresso accôrdo 
do gerente ou gerentes (salvo clausula expressa), ratificar ou 
praticar actos que interessam á sociedade para com terceiros, 
ou que importam mudaRça ou alteração do contrat'l social. 

Art. 156. Os gerentes representam a sociedade em suas 
relações com terceiros. • 

Os socios commandital'ios, nas suas reiações com os ge
rent•Js, são representados pela . assembléa geral, e por ella 
exercem os seus direitos de deliberação e fiscalisação. 

Art. 157. A socielad'l em commandita por acções, salvo 
estipulação em contrario, se dissolv0 pola morte de 'lual'luer 
dos gerentes. · . 

Art. 158. Em caso de morte (quando pelo contrato social 
a morte não traz a dissolução), de incapacidade)egal, ou de im-
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pedimento do gerente, compete aos fiscaes fazer a nomeação 
de um administrador provisorio, que só poderâ praticar actos 
de simples gestão, e os que forem necessarios para a conservação 
dos direitos da sociedade. 

§ f.• Dentro do prazo de quinze dias, a contar da. nomeação, o 
administrador provisorio convocarâ a assembléa geral para 
eleger o gerente effectivo. 

§ 2.• O adrainistrador provisorio só é respons:J.vel como man
datario e pela. execução do mandato. 

§ 3.• Quando os gerentes são dous ou mais, e fallece algum 
delles, não ha necessida.de de nomea.r-se administrador pro
visorio, nem tão pouco substituto effectivo. 

Art. 159. Os fiscaes (arts. 14 e 40 da lei) são competentes 
para representarem a sociedade e demandarem o~ socios soli
darios, si assim o deliberar a assembléa geral, sem prejuízo 
do direito de cada. um dos commanditarios. 

Art. 160. Em relação ás sociedades em commandita por 
acções, no que lhes fór applicavel se observarão as disposições 
dos arts. 7 a 19, 31, 38, 39, 40, 50, paragrapho unico, 52, 53, 
54 a 62, 63 a 76, e 77 a. 95 deste decreto. 

Art. 161. São ta.mbom applicaveis ás mesmas socieda.des as 
disposições dos arts. 135, ns. 1, 2, 3 e 4 ; 136, 138, 139 e 142 a 
144. 

Art. 162. As sociedades em commandita por acções são 
sujeitas a.o processo de fallencia, na conformidade das disposi
ções do Codigo Commercial e seus regulamentos, tanto na 
parte civil e administrativa., como na criminal. 

CAPITULO XI 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 163. São applicaveis ás sociedades anonymas, consti
tuídas a.ntes de haver entrado em vigor a Lei n. 3150 de 4 de 
Novembro de 1882, as disposições dos arts. 4, 5, 20, 21, 23, 
39 a 40, 45 a 50, 77 a 95, 96 a 129, 135 ns. 3• e 5•, 136 ns. 1, 
2, 3, e 137; e seis mezes depois as dos a.rts. 18, 71, 54 a 62, 
63 a 76, 135 n. 4•, e 136 paragrapho unico. · 

Art. 164. As socieda.des anonymas preexistentes se podem 
converter na.s sociedades anonyma.s, de que tra.ta a Lei n. 3150. 

§ i.• Para esse fim é necessario que, por meio de novos 
estatutos ou contrato social, se reorgamzem e se constituam de 
ha.rmonia com as disposições d11 citada lei e do presente 
decreto. 

§ 2.• Póde formar capital da nova sociedade o capital da. 
antiga e subsistir a mesma divisão de acções, as qu~es sBrão 
substituidas por novos titulos. O capital consistente em bens, 
cousas, obras, serviços, ou direitos, será .admittido pelo valor, 
em que fôr estimado, na conformidade do § 2• do art. 3.• da lei 
e disposições deste decreto. 



68! ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

§ ::J,o A nova sociedade não se reputará definitivamente con
stituida si todo o seu capital não estiver subscripto, e si não 
estiver realizada a decima parte em dinheiro do valor de cada 
acção. 

Art. 165. A fusão de duas, ou m1is sociedades anonymas 
em uma só sociedade, se considerará como constituição de nova 
sociedade, e, portanto, se realizará de conformidade com as 
disposições do art. 3° da lei e disposições concernentes deste 
decreto. 

Art. 166. As acções, que por direito competem aos àccio
nistas contra os administradores por infracção da lei e dos esta
tutos, poderão ser exercidas conjuntamente por dous ou mais 
soei os. 

Art. t67. As disposições da Lei n. 3150 e as deste decreto 
não comprehendem as sociedades de soccorros mutuos, nem 
as litterarias, scientificas, politicas e beneficentes, sulvo si 
se organizarem pela fórma anonyma. 

As ditas soCiedades se podem instituir sem autorização do 
Governo e continuam a ser regidas pelo direito anterior á 
citada lei. 

Art. 168. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
João Ferreira de Moura, do Meu Conselho, Ministro e Se

cretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha en
tev.dido e faça executar. Pahcio do Rio de Janeiro em 30 de 
Dezembro de {882, 61 o da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jor'!o Ferreira de Moura. 

DECRETO N. 8822- DE 30 DE DEZEMBRO DE t882 

Declara de interesse geral do Estado a estrada do forro do Recife ao Limoeiro 
o o •·amai do Nazareth com o seu prolongamento ató entroncar na estrada 
de ferro Conde ll'Eu, na Provincia da Parahyi.Ja. 

Hei por bem, de conformidade com a Minha Immediata Re
solução de 23 do corrente mez, tomada sobre Consulta da 
Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, Decla
rar de interesse geral, nos termos de§ 1• do art. t• do Regu· 
lamento approvado pel0 Decreto n. 5561 de 28 de Fevereiro 
de t874, a estrada de ferro do Recife ao Limoeiro e o ramal 
de Nazareth, attenta a conveniencia de ligai-a á estrada de 
ferro Conde d'Eu, na Provincia da Parahyba, e no ponto 
que se verificar mais vantajoso, mediante o prolongamento 
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do referido ramal, cuja construcção, na parte comprehendida 
entre a cidade de Nazat·eth e a villa de Timbaúba, poderá desde 
já ser contratada. com a Great W estern o{ Brazil R'!ilway 
Company, limited, conforme a sua proposta e as clausulas 
do Decreto n. 7959 de 29 de Dezembro de i880, sem augmento 
do capital garantido á dita companhia. 

Lourenço Cavalcanti de Albuquet·que, do Meu Conaelho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios Estmngeiros e 
interino dos da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em 30 de Dezembro de i882, 61 o da Indcpendencia e 
do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lourenço Cavalcanti de Albuquerque. 

Clausulas a que se ret"ere o Decreto n. 88~~ 
desta data 

I 

O Governo Imperial concedo á Great Western o{ Brazil Rail
way Company, limtted, pr-ivilegio por 70 annos para a con
strucção, uso e gozo do prolongamento do ramal de Nazareth da 
estrada de ferro do Récife ao Limoeiro, desde a cidade de 
Nazareth, actual ponto terminal do dito ramal, até a villa de 
Timbaúba, na Provincia de Pernambuco. 

Além do privilegio, o Governo concede os seguintes favores : 
i. o Cessão gratuita de terrenos devoluto~ e nacionaes, e 

bem aBBim dos comprehendidos nas sesmaria~ e posses, ex• 
cepto as indemnizações que forem de direito, para o leito da 
estrada, estações, armazena e outras obras especificadas no con
trato. 

2. o Direito de desapropriaçãe, na fórma do D~cretiJ n. 816 
de iO de Julho de 1855, dos terrenos de domínio particular, 
predios e bemfeitorias, que forem precisos para as obras de que 
trata o paragrapho antecedente. 

3. 0 Uso das madeiraq e outros materiaes existentes nos 
terrenos devolutos e nacionaes, indispensaveis p:tra a con
strucção do prolongamento do ramal. 

4. 0 r~enção de direitos de importação sobre os trilhos, ma
chinas, instrumentos e mais objectos destinados á construcção, 
bem como sobre o carvão de pedra indispensavel para as offi
cinas e custeio rla via f(Jrrea. 

Esta i"enção não se fará etfectiva emquanto a companhia não 
apresentar, no Thesouro Nacional, ou na Thesouraria de Fa
zenda da. província, a relação dos sobreditos oqjectos, especifi
cando a. respectiva qualidade e quantidade, que aquellas re-
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partições fixarão annualmente, conforme as instrucções d.o 
Ministerio da Fazenda. 

Cessará o favor, ficando a companhia sujeita á restituição 
dos direitos que teria de pagar e á multa do dobro desses direi
tos imposta pelo Ministerio dos Negocios d'1 Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas, ou pelo dos da Fazenda, si se provàr 
que ella alienou, por qualquer titulo. objectos importados, 
sem que precedesse licença daquelles Ministerios, ou da Pre
sidencia da província, e pagamento dos respectivos direitos. 

5. 0 Preferencia, em igualdade de condições, para a lavra de 
minas na zona privilegiada, sendo expresso em contrato es
pecial o numero de datas que o Governo julgue conveniente 
conceder, bem como as condições a que deve ficar sujeita a 
em preza. 

6. 0 Preferencia para acquisição de terrenos devolutas exis
tentes á margem da estrada; effectuando-se a venda rm lotes 
alternados, de maneira que, sendo o primeiro da companhia, 
o segundo ficará pertencendo ao Estado, e asgim por diante, e 
pelo preço mínimo da Lei n. 601 de 18 de Setembro de 1850, si 
a companhia os distribuir por immigrantes ou colonos que im
portar e estabelecer, não podendo, porém, vendei-os a estes, 
devidamente medidos e demarcados, por preço excedente ao 
que fôr marrado pelo Governo. 

Essa preferencia só terá Jogar durante a coBstrucção do 
prolongamento do ramal. Si, decorridos cinco annos depois 
de concluída a construcção, não tiverem os terrenos sido dis
tribuídos a immigrantes, a companhia os adquirirá á razão do 
preço maximo da lei, indemnizando o Estado da differença 
que estiver por pagar. 

11 

A companhia terá representllnte junto ao Governo com 
poderes especiaes para tratar do que disser respeito á execução 
do contrato. 

As duvidas e questões que se suscitarem serão resolvidas 
de accôrdo com a legislação brazileira e pelos Tribunaes bra
zileiros. 

lii 

Os trabalhos de construcção do prolongamento do ramal 
começarão no prazo de seis mezes, contados da data da appro
vação dos estudos e orçamento, a que se refere a condição 5", e 
proseguirão sem interrupção, devendo ficar todos concluídos 
até 18 mezes, contados do começo. 

IV 

Os trabalhos de construcção não poderão ser encetados sem 
prévia autorização do Governo ; para isso os projectos de todos 
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esses trabalhos serão organizados em duplicata e submettidos 
á approvação do mesmo Governo. Um dos exempla1·es será 
devolvido á companhia com o - visto -do Chefe da Directoria 
das Obras Publicas do Ministerio da Agricultura e o outro ficará 
archivado no mesmo Ministerio. · 

v 

No prazo de seis mezes a contar da data. do contrato a com
panhia dará com':lço aos estudos defiaitivos do prolongamento, 
os quáes serão por ella apresentados ao Governo até seis mezes 
depois, e constarão dos seguintes documentos : 

I. A planta geral da linha concedida e um perfil longitu
dinal com a indicação dos pontos obrigados de passagem. 

O traçado será indicado por uma linha vermelha e continua 
sobre a planta geral, na escala de i por 4. 000, com indicação 
dos !'aios de curvatura, e a configuração do terreno represen
tada por meio de curvas de nivol equidistant~s de tres metros ; 
e bem assim, em uma zona de 80 metros, pelo menos, para cada 
lado, os campos, matos, te1·renos pedregosos, e, sempre que 
fôr possível, as divisas das propriedades particulares, as terras 
devolutas e as minas. 

Nessa planta serão indicadas as distancias kilometricas 
contadas do ponto de parüda do prolongamento do ramal, a 
extensão dos alinhamentos rcctos, e bem assim a. origem, a ex
tremidade, o desenvolvimento, o raio e sentido das curvas. 

O perfil longitudina.l será feito na esca.la. de i por 400 para 
as a.lturas, e de i por 4.000 para as dif>tancias horizontaes, 
mostrando respectivamente por linhas pretas e vermelhas o 
terreno natural e as phüaformas dos córtos e aterros. 

Indicará, por meio de tres linhas horizontaes, traçadas 
abaixo do plano de comparação : 

i.• As distancias kilometricas, contadas a partir da origem 
do prolongamento do ramal ; 

2.• A e:s:tensão e indicação das rampas ·e contra-rampas e a 
e:s:tensão dos patamares ; 

3.• A extensão dos alinhamentos rectos e o desenvolvimento 
e raio das curvas. 

No perfil longitudinal e na planta será indicada a posição 
das estações, paradas, obras d'arte e vias de communicação 
transversaes. . 

O perfil longitudinal será acompanhado por um certo nu
mero de perfis transversaes, inclusive o perfil typo da linha 
ferrea. 

Estes perfis serão feitos na escala de i por 100. 
O traçado e o perfil longitudinal pOderão ser apresentados 

por secções, com tanto que estas se estendam de um ponto de 
passagem obrigado a um outro, e que no prazo marcado tenham 
sido apresentadas todas as secções. 

li. Projectos especificados de todas as obras necessarias para 
o estabelecimento do prolongamento do ramal, suas estações e 
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dependencias, bem como as plantas de todas as propriedades 
que fór necessario ad•Juit·ir por meio de desapropriação. 

Os projectos das obras d'arte compor-se-hão de projecções 
horizontaes e vorticaes e de cortes transvorsaos e longi tudinaes 
na escala de 1 por :100. 

Os projectos das estações mais importantes e das pontes po
derão, mediante prévia concessão do Governo, ser apresent:tdos 
a medida que tiverem de ser exncntados. 

III. A relação das pontes, viaductos, pontilhões e boeiros, 
com as principaes dimensões, posição na linha, systoma de 
construcção e quantidade de obra; 

A tabclla da quantidade de e:s:cavações necessarias para 
executar-se o projecto, com indicação da classificação approxi
mada. dos materia•!S e das distancias médias de transporte ; 

A tabella dos alinhamentos, raios de curvas, cótas de decli
vidades e suas extensões ; 

As cadernetas authenticadas das notas das operações topo
graphicas, geodesicas e astronomicas feitas no terreno ; 

Os desenhos dos trilhos e accessorios em grandeza de exe
cução. Orçamento especificado do custo provavel do prolonga
mento. 

IV. Os dados e informações que tiver colligido sobre a popu
lação, industria, commercio, riqueza e composição mineralogica 
da zona percorrida pelo prolongamento do ramal. 

VI 

Antes de resolver sobre os projectos submettidos á sua appro
VRção, poderá o Governo mandar proced~r, a expensas da com
panhia, ás operações graphicas necessarias ao exame dos 
projectos e poderá modificar esses projectos como julgar con
veniente. 

O GGverno poderá designar os pontos em quiJ devem soJ• esta
belecidas as estações e paradas. 

A companhia não poderá, som autorização expressa do Go
verno, modific1r os projectos appro.vados. 

Não obstante a ai'IH'ovação do perfil longitudinal, a com
panhia poderá fazer as modificações ne·,essarias ao esta
belecimento das obras d'arte, passagens de nível e paradas 
indicadas no projecto a.pprovado. 

A approvação dos projectos apresentados pela companhia 
não poderá ser invocada para justificar a revogação de nenhuma 
destas condições. 

VII 

Procurar~se-ha. dar ás curvas o maior raio possível ; o raio 
minimo será de 100.0 metros. 

As curvas dirizidas em sentidos contrarios deverão ser sepa
radas por uma. tangente de 10 metros pelo menos. 

A declividade maxima será de 3 °/o. 
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As rampas, contra-rampas e patamares serão ligados por 
curvas verticaes de ráios e desenvolvimento convenientes. 
Toda rampa seguida de uma contra-r<unpa será separada desta 
por patamar de 30 metros pelo menos ; nos tunneis e nas cur
vas de pequenos raios se evit u·á. o mais possível o emprego de 
fortes declives. 

Sobre as grandes ponte~ e viaductos metallicos, bem como 
á entrada doaRas obras, se procurará não ernpreg-ar curvas de 
pequeno raio ou as fortes declividades, afim de evitar a pro
ducção de vibrações nocivas ás juntas e articulações das di
versas peças. 

As paradas e estações serão de preferencia situadas sobre 
porção da linha em recta e de nivel. 

VIII 

A estrada será de via singela, mas terá os desvios o li
nhas auxUiares que forem necess<trios para o movimento dos 
trens. • 

A distancia entre as faces internas dos trilhos será de 1,00 
metros. 

As dimensões do perfil transversal serão iguaes ás do estudo 
principal e do ramal. 

As valletas longitudinaes terão as dimensões e declive ne
cessarios para dar prompto escoamento ás aguas. 

A inclinação dos taludes dos córtes e aterros será fixada em 
vista da altura destes e da natureza do terreno. 

IX 

A companhia executará todas as obras d'arte o fará todo~ os 
trabalhos necessarios para que o prolongamento do ramal não 
crêe oustaculo algum ao escoamento das aguas, e para que a 
direcção das outras viM de communi,:ação exi~tentes não ::e
ceba sen1lo as moJificações indispen~avei::; n precedidas de 
approvaçil.o do Governo. Os cruzamentos com as r·uns ou ca
minhos pnblicos poderão ser superiores, inferiores, ou, quando 
absolutamente se não possa fazer por outro modo, de nivel, 
construindo, porém, a companhia, ~ expensas suas, as obras 
que os mesmos cruzamentos tornarem necess:u·ias, ficando 
tambem a seu cargo as despezas com os signaes e guardas que 
forem precÍI!;os para as cancellas durante o dia e a noite. Tnra, 
nesse caso, a companhia o direito de alterar a direcção da.s 
ruas ou caminhos publ icos, com o fim de melhorar 02 cruza
mentos ou de diminuir o seu numero, precedendo consentimen
to do Governo e, quando fôr de direito, da Camara Municipal, 
e sem que possa perceber qualquer taxa pela passagem nos 
pontos tle intersecr:ão. 

Executara as obras necessarias á p:tss1gem d:ts aguas utili
~Jadas para abast9cimento ou para os fin11 industriaes ou agri
colaa, e permittirá. que, com identicos fins, taes obras se 
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effectucm em qualquer tempo, dosde que dellas não resulte 
damno ao proprio prolongamento do ramal. 

O prolongamento do ramal não poderá impeclir a navegação 
dos rios ou canaes, e neste intuito as pontes ou viaductos sobre 
os rios e canaes terão a capacidade necessaria para que a na-
vegação não seja embaraçada. . 

Em t&dos os cruzamentos superiores ou inferiores com as 
vias de communicação ordinarias, o Governo terá o direito de 
marcar a altura dos vãos dos viaductos, a largura destes, e 
a que deverá haver entre os parapnitos em relação ás necessi
dades de circulação da via publica que ficar inferior. 

Nos cruzamentos de nivel os trilhos serão collocados sem 
saliencia nem depressão sobre o nivel da via de communicação 
qufl cortar o prolongamento do ramal, de modo a não emba
raçarem a circulação de carros ou carroças. 

O eixo da via ferrea não deverá fazer com o da via de com· 
muni cação ordinaria um angulo menor de 45°. 

Os cruzamentos de nivel terão sempre cancellas ou barreiras, 
vedando a circulação da via de communicação ordinaria na 
occasião da passagem dos trens ; havendo, além di11so, uma casa 
de guarda todas as vezes que o Governo reconhecer essa 
necessidade. 

X 

Nos tunneis, como nos viaductos inferiores, deverá haver 
um intervallo livre nunca menor de 1 m,50 de cada lado dos tri
lhos. Além disso, haverá de distancia em distancia, no interior 
dos tunReis, nichos de abrigo. 

As aberturas dos poços de construcção e ventilação dos tun
neis serão guarneciclas de um parapeito de alvenaria de dous 
metro!! de altura e não poderão ser feitas nas vias de commu
nicação existentes. 

XI 

A companhia empregará materiaes de boa qualidade na 
execução de todas as obras, e seguirá sempre as prescripções 
da arte, de modo que obtenha construcções perfeitamente 
solidas. . 

O systema e dimensões das fundações das obras d'arte 
serão fixados por occasião da execução, tendo em attenção a 
natureza do terrllno e as pre!!sões supportadas, de accôrdo en
tre a companhia e o Governo. A companhia será. obrigada 
a ministrar os apparelhos e pessoal necessarios ás sondagens 
e fincamento de estacas de ensaios, etc. 

Nas superstructuras das pontes as vigas de madeira só 
poderão ser empregadas proviRoriamente, devendo ser sub
stituídas por vigas metallicas, logo qurJ o Governo o exija. 
O emprego do ferro fundido em longerõcs não será tolerado. 

Antes de entregues á circulação, todas as obras d'arte 
serão experimentadas, fazendo-se passar e repassar sobre 
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elbs, com diversa velocidade e d·~pois estacionar a.lgnmHB horas, 
um trem composto de locomotivas ou, em falta destas, de 
carro~ de mercadorias quanto possível ca1·reg~dos . 

.As àespezas destas exreriencias correrão por conta d:t com
panhia. 

XII 

A companhia construíra todos os cdificios e dependencias 
necessarias pai',\ que o trafr>go ~e effcctue regulannent<J c sem 
perigo para a segurança publica. 

As estações eonterão sala~ de espet·a, bilheteira, accommo
dação para o agente, armazena para mercadorias, caixas 
d'agu~, latrinas, mictorios, rampas de carregatuento e em
barque de animaes, balanças, relogios, lampeões, desvios, 
cruzamentos, chaves, signaes e cercas. 

As estações e paradas terão m')bilia anropriada. 
Os e<lificios das cstaçõ;s e p•radas terã:o do lado da linha. 

uma plataforma coberta para embarque e desembarque dos 
passageiros. 

As estações e paradas terão dimensões de accôrdo com a sua 
importancia. O Governo poderá exigir que a companhia faça 
nas e::~tações e paradas os augmentos r!Jclamados pelas necessi
dades àa lavoura, commercio e industria. 

XIII 

O Governo reserva o direito de fazer e:tecubr pela companhia 
ou por conta. della, e dunnte o prazo da concessão, alterações, 
novas obras cuja necessidade a experiencia haja indicado em 
relação á segurança publica, policia da estrada de ferro ou· 
do trafego . 

XIV 

A companhia fornecerá o material rodante correspondente 
a extensão do prolongamento () composto da locomotivas, ali
mentadore~ (tendera), carros de fa e 2" classes para passa
geiros, carros especiaes para o serviço do Correio, vagões 
de mercadorias, inclugive de gado, lastro, freio e, finalmente, 
carros para a conducção de ferro, madeiras, etc., indicados no 
orçamento. 

Todo o material será construido com os melhoramentos e 
commodidades que o progresso tiver introduzido no serviço de 
transpo:·tes por estr·adas de ferro e sP-gundo o typo que fôr· 
adoptado de accôrdo com o Governo, de modo a poder circular 
na. linha principal e no ramal. 

O Governo poderá prohibir o emprego do material que não 
estiver nestas condições. 

PODEJ\ EI :CUTIVO f8~2 
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XV 

ToJas as indemnizações e despezas motivadas pela construc
ção, conservação, traf•Jgo e reparação da via ferrea correrão 
exclusivamente e sem excepção por conta da companhia. 

XVI 

A companhia será obrigada n cumprir as disposiçõeg do Re
gulamento de 26 de Abril de 1857, e b8m assim quar>squer
outi·as da mesma natnr za, que f,)rem decr<Jbula~ para a segus 
rança e polida das estradas de frJrro, uma vez que as novas 
disposições não contrariem as presentes clausulas. 

XVII 

A companhia s~rá obri~ada a conservar com cuidado, du
rante to•lo o tempo da concesRão, e a mante1· em estado que 
possam perfeitarnr•nte pr"enchGr o B'lU destino, b•nto a estrada 
de ferro e suas dep<'ndencias como o 1111 terialroda nte, sob pena 
de multa, suspensão d 1 cone<'" são ou de ser a conservação feita 
pelo Governo á custa da companhia. No caso de intrrrupo;ão 
do trafego, exco.lente de 30 dtas consecutivos, por motivo não 
justificado, o Gove1·no terá o dit·eito de impor uma multa por 

. dia do interrupção igual á rend 1 lirp!Ída do dia anterior a 
ella, e restabelecerá o trafego, cor1·endo as despezas por conta 
da companhia. 

XVlll 

O Governo poderá realizar em tnda a extensão da estrada as 
construcções ne·~essdri"s a•) estabelecimrmto de uma linha t•,le
graphica de sua propriedade, u~anrlo ou não, como Htelhor lhe 
parecer, do' mesmos postes das linha~ telegraphica!!l que a 
companhia é obrig 1da a construir em tod.; a "Xtens<lo da es
trada, re~ponsabili~ando-se a Jlli'Sma. companhia pela guarda 
dos fios, postes n apparelhos ol·•ctric•Js rjue pert"nc~rem ao Go
verno. 

Emquanto isto não se realizar, a companhi:l e obrigada a 
expedir telegrammas do Governo c >m 50 "/o de abatimento da 
tarifa e,taiJelecida para os telegramrnas particulares. 

XIX 

Durante o tempo da concessão o Governo não concederá 
outras e .. ;tradas de ferro dentro dfl uma zona de 20 kilometros 
para cada l1do do eixo da via fet·rea. 

O Governo r0serva-se o direito drJ conco,Ier outras estradas, 
que, tendo o mesmo ponto de partida e direcções diversas, 
possam approximar-se e até cruzar a linha concedida, com
tanto que, dentro da ref<Jrida zona, não recebam generos ou 
passageiros. 
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XX 

A fiscalisação da estrada e do serviço s~rá incumbida a um 
Engenheiro fiscal e s •us ajudantes, nomeados pelo Gover·no e 
por elle pagos, aos quaes corupet~ velar pelo fiel cumprimento 
das pres•nte• condições. 

E' livro ao Governn, em to :lo o tempo, ruanrhr Eng-enheiros de 
sua confiança aeou1ranhar os t-studos e os trabalhos de con
strucção, afin1 de examinar si são executados com proficien
cia, methodo e precisa actividadr>. 

XXI 

Si. durante a execução ou ainda drpois da terminação dos 
trab··lhns, se verificar que qualquer· obra não foi oxecutada 
confo1·me as regras d'arte, o Gove1·no poderá exigir da com
panhia a 'ua dPmoliç:lo e reconstrucção total ou pnrcial, ou fa
zel-a por adminislraçiio á cm.ta d,t mesma companhia. 

XXII 

Um ::mno drpois da t"rminaçiio dus trabalhos a companhia 
entregará ao Governo uma planta cadastral de toda a estrada, 
bem como uma r.·Iação d1s estações e obras d'arto, e um 
quadro demonstrativo do cu-to do·prolongarneuto do ramal. 

De teda e qualquer alteração ou :1cquisição ulterior será 
tambem enviada planta ao Governo. 

XXIII 

Os preços de transpo1·te serão fixados em tarifas approvadas 
pelo Governo, não podendo exce ler os do" meios ordinar·ios de 
conducção n11 tempo da or·ganização das mesmas tarifas. 

As tarifas serão revistas, pelo menos, todos os cinco annoa. 

XXIV 

Pelos preços fixados nessas tarifas a companhia será obri
gada a transportar constantemente com cu1dado, exactidã > e 
presteza as mf3rcadorias de qualrju~r u"ttm•eza, os pétsS:Jgciro• 
e suas bagagens, os animaes domesticas e outros, e os valores 
que lhe forem confiados. 

XXV 

A companhia poderá fazer todos os transportes por preços 
inferiores aos das tarifas approvndas p lo Governo, malil de 
um mod:J geral e Sflm excepção, quer em prejuízo, qur)r em 
favor de quem quer que seJa. EsLas baixas de preço se fa.;ão 
effectivas com o consentim,nto do Governo, sendo o publico 
avisado por meio de annuncios affixados nas estaçõos e inser-
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tos nos jornaes. Si a companhia fizer transportes por preços 
inferiores aos das tarifas, sem aquellc prévio consentimento, 
o Governo poderã ap, licar a mesma reduc<;ão a tJdos os 
transpor·tes de igual catngol'ia, isto,é, pm·tenccntes á n,e,ma 
classe de tarifa, e os preços assim reduzidos não tornarão a se:· 
elevádos, c1mo no caso de prévio eonscntimento do Governo, 
sem autorização exp~essa deste, avisando-se o publico com um 
mez, pelo menos, de antecedenci;t. 

As reducções co:ccedidas a indigenlcs não poderão dar Ioga~ 
á applicação deste artigo. 

XX \'I 

A companhia obriga-se :t tmnspot·trrr com abatimento de 
50 °/o : 

1. 0 As autoridades, escoltas policiaes e respectiva bagagem, 
quando forem em diligHncia ; 

2. 0 Munição de g-uerra e '!Ualqucr numero de soldados do 
Exercito o da Guarda Nacional on ela Policia, com seus officia')S 
e respectiva bagagem; quando mandados a serviço do Go
verno, a qualquer pal'le da linha, dada a or Jêm pa1·a tal fim 
pelo mesmo Governo, peh Presidente da provincia ou outras 
autoridades que para isso forem autorizadas ; 

3. 0 Os colonos e immigrantes, suas bagagens, ferramen· 
tas, utensilios e in~trumentos aratorios ; 

4. 0 As sementes e as plantas enviadas pelo Governo ou peh 
Presidencia da provincia, para serem gratuitamente distri
buidas aos lavradores ; 

5. 0 Todos os generos, de qualquer natul'eza que sejam, pelo 
Governo ou pelo Presidente da provincia enviados para attender 
aos soccorros publicas exigidoH pela secca, inundação, peste, 
guerra ou outra calamidade publica. 

Todos os mais passageiros e cargas do Governo, Geral ou 
Provincial, não especificados acima, serão transportados com 
abatimento de quinze por cento (15 •/ 0). 

Terão tambem abatimento de t5 °/0 os tránsportes de mate· 
riaea que se destinarem á construcção e custúo dos ramaes e 
prolongamento da estrada que faz objecto desta conces~ão, e os 
destinados ás obras municipaes nos municipios servidos pela 
estrada. 

Sempre que o Governo o exigir, em circumstancias extraor
dinarias, 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 fôr convencionado, pelo uso da estrada e todo o seu ma
terial, não excedendo o valor da renda média de period<> iden
tico, nos ultimos tres ann .. ~. 

As malas do Correio e ,·eus conductores, os funccionarios 
ei-lcarregados por pa1·tc do Governo do serviço da linha tele
graphica, como quaesquer soa~ mas de dinheit•o pertencentes ao 
Thesouro Nacional ou Provincial, serão conduzidos gratuita
mente, em carro especialmente adaptado para esse fim. 
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XXVII 

Logo que os dividendo3 excederem de 12 °/o, o Governo terá 
o direito de exigir a reducção das tarifas d1 transportes. 

Estas reducções se effectuarão principalmente em tarifasdiffe
renciaes p:lra 03 grandes percm·sos e Jus t.trifas dos generos 
destinados a lavoura o á exportação. 

XXVIII 

O Governo poder.í fazer, depois de ouvida a companhia, 
concessão de rmnaes para uso p:trticnlai", partindo das estações 
ou de qu tique r ponto da linha concedid t, sem que a companhia 
tenha direito a qualquer indomnização, salvo si houver au
gmonto eventual de dcspeza de con~ervação. 

Todas as obras definitivas oti provisorias ncces~arias para 
obter, neste caso, a segurança do trafego, serão feitas sem 
onus para. a companhia. 

XXIX 

Na época fixada pam te1·minação da concessão, a estrada de 
ferro e suas dependencias deverão aclnr-se em bom estado de 
conservação. Si no ultimo quinquennio da concessão a conser.: 
vação do prolongamento do ramal fôr descurada, o Governo 
terá o direito de confi,car a receita e empregai-a naquelh ser
viço. 

XXX 

O Governo ter."t o direito de resg-atar a estrada depois de 
decorridos 30 annos da data do contrato. 

O preço do resgate será regulado, em falta de accôrdo, pelo 
termo médio do rendimento liquich do ultimo q•rinqu•mnio e 
tendo-se em consiJet•ação a importancia das obras, material e 
dependenr.ias no estado em qne esti1•erem então 

A importancia do resgate podRrà ser pag-a em titules da 
divida pu!Jlica interna de 6 °[0 , rle juro annual. 

Fica entenrlido que a presente clausula só é applicavel aos 
casos ordinarios, e que não abroga o direito de desapropriação 
por •1tilidad1 publica, qutJ tem o Estado. 

Findo o pl'azo de 70 annos do privilegio,· renrtem á pro
prielade do Estado, sem indemnização alguma, ~s obras, edi
ficios, material fixo e rodante, e acce<sorios que constituem 
o prolongamento de que trata esta concessão. · 

XXXI 

A companhia não poderá alienar a estrada ou parte desta sem 
prévia autorização do Governo. 
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Poder:i, mediante consentimento do G !Ver no, arrendar o leito 
do prolong:tment, e o material fix·> a outra companhia ou 
empreza, á qual rnssar·á a proprierlade do material rod:tnte e os 
iJir·eitos e obrigações do contrato, referentes ao cust.Jio da via 
ferrea. · 

XXXII 

A comp1nhia obriga-se a não possuir e;crav.)s e a não em
pregar nos diversos serviços do prolongamento do ramal senão 
pessoal!! li v r e.~. 

XXXIII 

No caso drl desaccôrdo entre o Governo e a companhi~, sobre 
a intellig~'ncia das prnsentes clausulas, e~ta serú decidida por 
arbil.ros nomeados, dous pelo Govemo e dous pela compa
nhia. 

Servirá de desempatador a Secção do Imperio do Conselho de 
Estado. 

XXXIV 

Fica ent'lndido que em caso algum a Jwesente concessão 
motivará augm ·nto de onus par:1 o l•~sta:lo em rebção á; linhas 
fcrreas actuaes da companhi·1. a r·espeito <hs quaes continuarão 
a ser observad:ts as clausula~ dos r"spe :ti vos cont,·atos. 

A; despezas com a c.,nst,·ucçà<l ,lo Jl'·olong .• mento do l'<Llllal e 
accesso ·ios não serão consiueradas p •ra o calc11lo do capital 
garantido á c:~rn•anhh ató :10 m~xi!llo de5.00J:OOIJ-4;, em 
eonformida<k com o Decreto n. ü/46 do 17 de No,·embro 
de 1877. 

A rec,.it:ct e despeza do mesmo pr·olon~·amento serão tambem 
discriminadas das d IS !in h ts g:trantidas, em conformidade com 
as bases que serão subme~tid;s á :tpprovação do Governo. 

XXXV 

Os prazos marcados nas presenttJs conrlições poderão ser pro
rogados por causas de força maior, j ulg·adas taes pelo Governo, 
e sómrmte por elle. 
N~nhuma prorogação, porém, será concedida fóm do caso 

precedente, sem preceder o pagamento de 1:000$ de multa por 
mez de prorogação rer1uerida. 

XXXVI 

Pela inobservancia de qu·•lquer das presentes condições e 
para a qual não se tenha commin:J.:lo pena especial, poderá o 
Gove~no impor multas de 200$ até 5:000$, e o dobro na Ninci
dencia. 
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XXXVII 

Para gar'lntit• a fiel ex~cuçào d J <'ontrato, a eompanhia de
positará no Thesouro N tcional a 1uantia de 10:000$. em mollda 
corrente ou titulos d11. divida publica. 

Fica ent •ndido qu!J, sendo a cauçfío fcJita em mocrla corrente, 
não vencerá juro algum. 

XXXVIII 

Si, decorridos os prazos fixado~. niio <Jnizer o Gnvemo pro
rogai-os e decltrar caduco o contrato, a co1upanhia por·derá 
em O"neficio do Estado a cauç 1o prestada. Esta será completada 
á medida que dnlla forem deduzidas as multas. 

Palacio d•l Rio de .Janeiro em 30 de Dezembro de 1882.-Lou
renço Cavalcanti de Albuqu,•rque. 

DECRETO N. 8823- DE 30 Dlc DEZEMBRO DF. 1882 

Conco1lo permis"ão a Theophilo Duarte r. Castro para explorar miJÍcraes 
na Proviueia tio l~spirilo ~auto. 

Attenclendo ao 'l'le ~Ie ro'J'Iereu Theophilo Duarte e Castro, 
Hei por bem Conceder-lho permi-;siio p:u·a explorar ruinor·aes 
no rihciyão do Aldm1mento de S. Po:lro de lbtes o seus 
affiuentes á margem es'l'rerd~. dn rin Preto, na Pr·ovincia do 
Espírito Santo, sob as cl:wsnlas cpw com este i>ai,:tm, assi
gnadas por Lourenço Cavalc:tnti de AlbucJilerc[tW, do !\leu Con
selho, !\li nistro e Secretario de Estado dos Negocias Estran
geiros e interino dos da Agricultuc•a, Commercio e Obr·as 
Public:ts, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em 30 de D,·zembro de 1882, 61o da lnde
pendencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imporador. 

Lourenço Cavalcanti de~ Allmqnerque. 

Clausulasa que se ret"ere o Decret.o n. 88~3 
dest.a dat.a 

Fica concedido a Theophilo Duarte e Castro o prazo de dons 
annos, contados desta data, para, sem prejuízo dos direitos de 
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terceiro, fazer explorações ou investigações para descobri
mento de mineraes no riboit•ão do Aldeamento de S. Pcdr·o de 
Rates o seus affiuentes, á margem es:Juorda do rio Preto, na 
Província do Espirito Sa.Rto. 

Dentro deste prazo o concessionario dever::i. apresentar na 
Secretaria do Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obr.ts Publicas plantas geologica e topographica dos terrenos 
explorados, com perfis que demonstrem, tanto quanto fôr pos
sível e o permittirem os trabalhos executados, a superposição 
das camadas mineraes encontrad<Js, e remetterá com a~ mesmas 
plantas amostras dos mineraos encontrados e rolatorio minu
cioso da locaiidade em que a mina estivPr situada ; declarando 
qual a possança e riqueza desta, qual sua extensão c sua di
recção, a distancia entre ella e os povoados mais proximos e 
os meios de communicação existentes, a área necessaria para a 
mineração, o numero e os nomes das proprietarios do solo sob 
o qual se achat• a mina, o emprego em qt1e estiverem os terre
nos superficiaes da mina, os edificios nelles existentes e, final
{Ilente, os meios apropriados para o tt·ansporte dos pro:luct.os 
das minas. 

li 

Os trabalhos de pesqniza ou exploração para o descobt·imento 
de minas poderão s':lr feitos por qualr1uer dos modos rccom
mendadrJS pela sciencia. 

Nos tert•enos possuídos, poróm, as sondagens, cavas, poços 
ou galerias não poderão ser feitos sem autorização escripta dos 
proprietarios, a qual, ~<i fôr neg<tda, poderá ser suppr·ida pela 
Presidencia da província, medhnte fiança idonea, pr·estada pelo 
concessionario, que responderá pela indemnização das perdas 
e damnos que os mesmos trabalhos causarem aos pt•oprie
tarios. 

Antes da concessão do supprimcnto da licença, o Presidente 
da província mandará intimar os proprietarios interessados 
para, denteo de prazo razoavel J)Ol' ello fixado, apresentarem 
os motivos de sua opposição e requererem a bem de seus 
direitos. 

lii 

O Presidente da província conceder::i. ou negará o suppr·i
mento requerido, á vista das razões expandidas pelos inter·es
sados ou á revelia destes. decl tr.rndo os fundamentos de sua 
decisão, d1. qual have~á recurso, sómente no effeito devolutivo, 
para o Ministro da Agricultura, Comme,·cio e Obras Publicas. 

IV 

Deliberada a concessão do suppt·imento da licença, proceder
se-ha immediatamente á avaliação da fiança de que trata a 
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clausula 2"', ou d'l indernnização dos prejuízos alie gados pelos 
proprieta.rios. Esta. avaliação será feita por arbitros no~t•eados, 
um pelo concessionario e um por cada uma das partes inte
ressadas, os quaes <·omeçarão O< s~us trqbalhos por dr•signar o 
terceiro, q•te deverá desempatar on: •·o si. Si, porém, não con
corrlar&m no arbitro desernpatador, cada um apresantará um 
nome. e a sorte decidira. 

Profarilo o laudo, o conce~sionario prest·1rá a fian(,'a ou de
positará na Thesouraria de Fazenda a importancia da in.iemni· 
zação arbit1·ada., dentro do praz l de oito dias, sob pena do 
perder o direito de fazer pes,luiz!ls IJ explorações n:J terreno 
contratado. 

v 

A indemnização do quiJ trata a clwsula antecedente será 
devida. ainda que os trabalho~ sejam executa los em terrenos 
de propriedade do concessionario ou do Estado, um·t voz auo 
dolles po,sam provir prEjuízos :is propriedades adjac~n~os; e, 
além disto, o concessionario fica obrigado a restabelecer·, á sua 
custa, o cnrso natural das aguas. <JUe desvi:1.r por caus t dos 
mesmos trab 1lhos e a dar conv ·niente direcç~lo ás qu~ brotarem 
das cavas. poços ou galerias qui fizer. 

Si o dosyio destas a~u:1.s exiúr trab~dhos em proprie3ade 
alh()ia, o concessionario solicitara préviamente o cons·•ntimento 
dr> proprietario, que, sendo negado, será supprid1l pelo Presi
d mte da província, n:1 conformidade do que fica est •bolocido 
nag clausulas anteriores. 

VI 

Si dos trabalhos da exploração rasultr~r formação de pantanos 
ou estag-nação de aguas quo p~ssam prejudicar a saude dos 
m01·ador.·s da circumvizinhança, o conceRsionario será obri
gado a desecc1r os terrenos alagados, restituindo-os a s~u 
antigo estado. 

VII 

O concessionario não poderá fazer explorações ou pcsr[l!ÍZ:J.S 
de minas por meio de poços, galerias ou cavas: 

Sob cs edificios e a 15 metros de sua cirrl:llnferencia, 
salvo com o consentimento escripto do proprir~t·u·io, quo não 
será suprrido, e sob a condição de Lzer retirar do edificio 
todos os moradores ; 

Nos caminhos, estradas e canaes publi-cos e a 10 metros de 
suas margens ; 

Nas povoações. 

VIII 

Satisfeitas as clausulas deste decreto, o concessionario terá 
o direito de lavrar as minas que descokir, da accôrdo com as 



6(18 .I C TOS llO PODE H EX ECPTI\"Il 

leis vigent0s e com as condições que, no intercs~e da mine
ração, forem estabelecidas no acto da concessão, si p•·ovar que 
possue as f~culdades pre ·is •s pat•,,, por AÍ ou por companhia 
anonyma que Íllcot·po•·ar, etfectuar a lavra rt,spect.iva, segundo 
exigi!' a pos~ança das minas. 

Si, porént, a bvra destas fót• concetlida a outro, o conces
sionario, ··omo descobritlor, terá dit·eito a 11m premio fixado 
pelo noverno, no acto da concessio das minas, e em relação 
com a importancia d ·st.ts. Este premio será. pago pelo con
cessionario da lav•·a. 

Palacio do Rio de Janeit•o em :lo de !Jezembro do 1882.
Lourenço Cavalcanti de AlbttfJI<erque. 

DECRETO N. 8824 - DE :lil DE u~;ZEMBRO DE 1882 

Conc1)1Ie permissão a Pctlrn Rotldg-no.; FI'IÍO:-i c Birahen & tloJncr, par3 

C'tfl]orarr.m Olii'O o onlros ndnt>rae:o; uo mllnidr1io do PuCOJH~, da ProYinria 
de l\Jato (;rosso. 

Attendondo ao qu'' Me requereram Pedro Rodrigues Fróes 
e Bit·al•en & Bouvet, Hei por bt•m Coneod ·r-lhos p ·rmiBsão 
p·1t'a '"plor.•r,·m ouro e outro-; min •raes no municipio de 
Poconé, da Província de Mato Urosso, medi •nte as t·lansulas 
quo com este b •ix·•m, assignar]Jlq !•OI' Lourenço Ca·,"alcanti de 
Albuquer,,u•·, do l\lr)u Conselho, Ministro e Socretat·io de 
E~tach dos Neg •cios Estrangeiros e interino dos da Agricul
tura, Cornmercio e Obras Publicas, que ~ssin1 o tenha ent:·ndido 
e faç:t nxecul.ar·. Pala cio do Rio rle .Jan iro em :lO de IJ,•zembro 
dn 18.'\2, 61° 1la lndepondencia o do lmporio. 

Com a rubrica de Sua .Mag,·st·l(h o Imperador. 

Lourenço Cavalcanti de .ilbuquerque. 

Clausulas a que se ref"ore o Decreto 
n- 88~~<~ de.-.ta data 

Fica concedido a Pedro Rodrigues Fróes o Biraben & Bouvot 
o PI',\ZO diJ dous annos, contado; desta data, para, sem prejuízo 
dos direitos de terceiro, proce.lerem a exploração e posquizas 
para desc •brimento d0 minas d.~ Ot1ro o outros minorao<, nos 
logares denominados Cuitó e Lobo, município de Poconó, da 
Província de .Mato Grosso. 
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Dentro deste prazo os conce~úon·•rios deverão apresentar 
na S crotaria de Estado dos Negocios rla Agl·icultura, Com
mareio e Obras Publicas plantas g-eol ·gica e topog-1•a ·hica dos 
terreno' explorados, com perfis •t•to •lom•mstr·llll, t •nto qu:mto 
fô1· possivel e o permit.tiJ•orn os trabalhos exocula·los, a snp·•t•
posição das camadas rnineraes cncon ·radas, e I'ornnLt.o•·iio com as 
mo•·maR plantas amostras <los minem •s encont•·ados e r·•latorio 
minn.·irHJ dn, localidade •·m que n, mina estive•· siluana, docb
r:~ndo <]Ualn, possftnça "ri'l"eza desta, qnal sua exten~ão e 
sna di•·••cçãn, a di,;btneia entre oll;L o os povoa los 111ais pro•âmos 
nos moi~>H do com.unnic.Lt;:lo existente~. " <ii'na no••c,~:li'Í't pa1·a 
a miner;L~ão, o nnme1'0 n os nomf)S dos proprie:arios do 'olo 
sob o 'lnal sG achar a mina, o empreg-o em qn<J est.iv<JI'Cm os 
terrenos superficiaes d:1 min~, os edificios nell•'B cxiston~.l'ls e, 
fin:<lrnnnl.e, os meios aprop1·iados para o trangporle <los pr,du.~·tns 
das minas. 

li 

Os trabalhos de p·'squiza ou exploração pa1·a n d •scobrimPnto 
de minas poderão ,;er feitos por qual<{ uer dos modo., recommen
dados pela sciencia. 

No, l<'l'I'flnos possuidos, porém, as son<la.~rens. c:w:'", poços 
ou gale1·ias n::o pod•>rlío ser feito'. sem autoriz <ç:io Pscripta dos 
propd<>taJ'ios,:. qual, si fô1· nc~wJ,, po leJ·:i se•· supp1·i•h poh 
Pre,;idencia da província, me IÜLnle fiança idonea prestaria pelos 
cnncesoinnarios, <[Ue rcspond<J:•ão p ·la indemniza\ão d •S perdas 
,. d:unnus <JUe os m•Jsmos lrahallws ca•,J·.arem aos pi'Oprie
ta.ri •s. 

Antos da concessão do supprirnent.>1 d:t. lic:·nç:t, <l Pl'!'Si<lente 
da p1·ovincia mandar:i intimar o;; prop1·ietarios int>'J'OSB:Ldos 
par:~, dent1·o do prazo razoavd por elle fixa<lo, npl'<·sentarem os 
motivos de sna opp• sição e re•1uererem a be111 do HCIIS <lireitoB. 

lli 

O Pr<'sidente da p!'ovincia concedeJ·ii on nPgara o "nppri
mento re'luerido, :.i vista das razões ••xpondi<las pelos int.nres
sados, ou :tr,velia deste•. declarando os fundamentos de NUa 

decisão, da qual haverá recurso, sómente no ell'eito devolutivo, 
para o 1\linistro da Ag-ricultura, Commercio e Obras Publicas. 

"' IV 

Delib~rada a concessão do snpprimento da licença, proce
der-R•~-ha imrnediatamAnte á avaliação d 1 fiança de que trata a 
claus1;la 2> ou da indemnização doa prejuízos ~!l!.).g.a..<lP". pelos 
prot1r1eta: 1os. Esta avaliação será feita por • .a:t1i'rtr~~ Iwmeàilos, 
um pelos concessionarios ll um por ca~~t:~rh!J partes inte
ressadas, os <(Uacs conwç:ufio os seus \(~hos por designar o 

"\: (~ 
~.> f ' ' -:.. 



700 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

terceiro que devera d:Jsempatar entre si. Si, porém, não 
concordarem no arbitro descmpatador, cada um apresentará 
um nome, e :t sorte decidirú. 

Proferilo o !ando, o.~ concessionario> p:·estarão a fiança ou 
depositarão na Thesouraria de Fazenda a importancia da indem
nizaçiio arbitrada, dentro do pt·azo de oito dias, sob pena de 
perderem o dii:eito de fazer pesqnizas o e:s:plomções no terreno 
contestado. 

v 

A indemnização de que trata a clausula anteccdonto set·á 
devida ainda que os trabalhos sejam executados em terrenos 
de propriedade dos concossionario< ou do gstado, uma vez que 
delles possam provir prejuízo;; ás propriedades adj.\con tcs; e, 
além disto, os concossionarios ficam obrigados a restabelecer, 
á sua custa, o curso natut·al d.1s aguas que desviarem por 
causa dos me'lmos trabalhos, c a dar conveniente direcção ás que 
bt·otarem das cavas, poços ou galerias que fiz·Jrem. 

Si o desvio destila ag-uas nxigir trabalhos crn proprie:hde 
alh<>ia, os concnssionarios solicit 'rão préviamen te o consenti
monto do propriotario. <JUe, srJndo n'}gado, será supp!'Ído pelo 
Presid 'nte da província, na conformi•hd'J do que fic:t cst:\be-
1 ecido nas clausulas anterior0s. 

VI 

Si dos trabalhos da exploração rosult>r formação de pan
tanos ou estagnação de aguas <jUO possam prejudicar a saude 
do' moradores Ja circumvizinhança, os conc·'ssiimarios serão 
obrigados a deseccar os terrenos a!agaios, r.•stituindo-os a S·JU 

antigo estado. 

VII 

Os concessionarios não polerão fazer explorações ou pcs
l{uizas d~ minas por· meio de poços, galerias ou cavas : 

Sob 03 cdificios e a 15 metros de sua circumfe~encia, Balvo 
com o consentimento escripto do proprietario, que não será 
supprido, e sob a condição de fazer em •·atirar do edif.cio todos 
os moradores ; 

Nos caminhos, estradas e canaes publicos e a 10 metros de 
suas margens ; 

Nas povoações. 

VIII 

Satisfeitas as clausulas dest() decreto, os concessionarios 
terão o direito de lavrar as minas qu9 descobrirem, de accórdo 
com as leis vigentes o com ag condições que no interesse da 
mineração fJrem u,tabelecidas no acto da concessão, si pro-
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varem que possuem as faculdades precisas para, por si ou por 
companhia anonyma que inéOJ·put'ai·em, elfectuarcm a lavra 
rcspertiva, segundo o"Xigir a possanç' das minas. 

Si, porem, a lavra d1•stas fór concedida a outro, os c:mces
sionarios, cJmo descobridores, terão direito a um pr:-!mio fixado 
pelo Governo, no acto da <'oncessão das mina~. e em relaç:1o 
com a import:tncia destas. Este premi.) será pago pelo conces
sionario da lavra. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Dezembro de 1882.
Lourenço Ca~:alcanti de AllJllquerque. 

DECRETO N. 8825- DE 30 DE DEZ!Dlllll.O DE 1882 

Cf1n~ctlo pcrmissiio a Hicanlo F. Cro:~gh o Tertuliano do Araujo l~tjts Par.\ 
explorarem lllillOI'i 03 lia Província tlo rarau:i. 

Attendendo ao que Me reque~eram Ricardo F. Creagh e Ter·
tuliano de Araujo Góes, Hei por bem Conceder-lhes permissão 
para explorarem ouro e outros mineraes nos valles dos rios das 
Cinzas e Itararé e seus confluentes, na comarca de Castro, 
Província do Paraná, mediante as clausulas que com este 
baixam, a-signadas por Lourenço Cavalcanti de Albuquerque, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
Estrangeiros o interino dos da Agricultura, Cvmmercio e 
Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Dezembro de 1882, 61° da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lourenço Cavalcanti de Albuquerque. 

Clausulas a que se ref'ere o Decreto n. 88~t; 
deata data 

I 

Fica coneedido a Ric:irdo F. Creagh e Tertuliano de Araujo 
Góes o prazo de dous annos, contado desta data, para, sem 
pr!'jnizo dos direitos de ter·ceiro, procederem à <'xploração. o 
pesquizas para descobrimento de minas de o . · s-~1-
nerae, nos v alies dos rios das Cinzas e ar,<h~ n con- '·. 
fluent'ls, na comarca de Castro, da Prov·. l~~Nrhhõ:. ', ~ t.·, 

1 
':--•. 

<\.'\ ,, I f ., 

~ ·v ·· ·t~~~ 

·,_ (.>,., J 
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Dentro dest~ prazo os conces~ionarios deverão apresentar na. 
Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Couunnrcio 
e Obras Publica~ plantas geologica e topographica dos ter
r~'nos ex !orados, com pedis que d"rnonstJ•em, tanto <JUanto 
fór possível e o p•·rmittirem os trabalhos executad.J<, a super
posição das camad·1s mineraes, o remetterão com as mesmas 
planl as amost.I'a< dos mineraes encontr.,dos e relato rio minu
cioso ela loealielade em qu" n mina estive!' situada, declarando 
qual a possauça e riqueza elesta, qnal r;ua o~tens;io e BIIa di
recção, a distancia ent1·n ella e o" p01oado' mais proxiu10s e 
os meios de cou1munic 1çã > <'Xistent"s, a área necessaria para 
a mineraç;1o, o numero e os nomes dos proprietarios do solo 
sob o qual se achar a mina, o emprego e111 que e'tiverem os 
terrenos supediciaes da mina n os edificios nelles "xistentes, 
e, finalmente, os meios apropriados para o transporte elos pro
duetos das minas. 

Il 

Os trabalhos de pesquiza ou explnração para o descobrimento. 
de minns poderão sor feitos por qual<]Uer dos modo~ recom
mendados pela sciencia. !',os te1·renos possuídos, porém, as 
sondagens, cavas, poços ou g rle1·ias u;io poder:'io ser feitos snm 
autoriza1:ão escripta d"' propriet~1rios, a 'lual, si for uegad~, 
poderá se1· supprida pela l'residen ia d;t província, mediante 
fiança idon€a prestad' pelrls concnssi•mai·ios, 'lue r;·sponderão 
pela indemnização das perdas e damnos, <JUO os mesmos tra
balhos caus r rem aos proprietarios. 

Antes da concessão do suppri11wnto da licen<;a, o Presidente 
da provinda mandará intimar os proprietarios intm·ess • los 
para, dentro de prazo razoavel por elle fixado, apresentarem 
os motivos de sua opposição o requererem a bem de seus <ii
reitos. 

UI 

O Presidente da província concederá ou negar:i o suppri
mento requerido, á vista das razões expen·lida~ pelos inte
ressados, ou á revelia destes, declaranrlo os fundamentos !e sua 
decisão, da qual haverá recurso, sómente no effeito devolutivo, 
para. o Ministerio da Agrict:!ltura, Commercio e Obras Pu
blicas. 

IV 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, proceder
se-ha immediatamente á avaliação da fiança, do que trata a 
clausula 2a, ou da indemnização dos prejuízos alhgados pelos 
proprietarios. 

Esta avaliação será feita por arbitros nomeados, um pelo con
cessionario e um por cada uma das partes interessadas, os 
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quaes começarão Olil seus trabalhos por de-ignar o terceiro, que 
deverá desempatar entre si. Si, porém, não con!'ordarem no 
arbitro desernpatador, cada. um "prosentará um nome e a sorte 
decidirá. 

Proferido o l:tu~lo, os concessionarios presta1·ão a fiança ou 
depositarão na Thesouraria d•1 Fazenda a importan· ia da. in
demnização arbitrad:l. dentro do prazo de oito dias, sob pena de 
perder,·m o direito de fazor p~squizas e explorações no terreno 
contestado. 

v 

A indemnização, de que trata a clausula ante c •d,,nte, snrá. 
dedevida ainda qun os trabalho' ~eJarn executados em terrenos 
propriedade dos conce·,sionarios ou do Estado, uma vez •tue 
ddles possam provir prejuízos ás proprie la.Iea adjacentes ; e 
além disto os concessional'ios ficam obrigados a restab"lecer á 
sua custa o curso natu1·al das aguas q11e desviarem por causa 
dos mo-mo~ trabalho,, e a dar conveni<'nte dirocção ás que 
brotarem das cavas, poçoB ou galeria~ que fizerem. 

Si o desvio dest ·s aguaq exig:r trabalho' em propril'd:tde 
alheia. os concesRionarios solicitarão préviamente o consenti
mento do proprietario, que, sendo negado, s~rá Rupprido pelo 
Presirf,·nte da província, na conformi<hde do que fica estabe
lecido nas clausulas anteriores. 

VI 

Si dos trabalhos da exploraçi'io resultar formação de pantanos 
ou estag-nação <ie aguas que possam prejudicar a saude dos 
moradores da circumvizinhança, os conc·•ssionarios serão obri
gados a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os ~o seu 
antigo esta do. 

VII 

Os concessionarios não poderão fazer explorações ou pesqui
zas de minas por m ·io de poços, galeria~ ou cavas: 

Sob os odificios o a 15 metros de sua circumferencia, salvo 
com o consentimento escripto do propriet trio, que não B!)rá 
supprido. e sob a condição de fazerem retirar do edificio toJos 
os moradores ; 

Nos caminhos, estradas e canaes publicos e a 10 metros dl) 
suas margens ; 

Nas povoações. 

Vlll 

Satisfeitas as clausulas deste decreto, .~t>Ã~v~ro~*Í#t;----
terão direi~o de. lavrai' as minas que. ~esc ~:~I'(lf\..\. '·a~ a~corã8 
com as le1s v1gentes e com as cond1çoe , ~.,>'110 mteresse da 

l~ 
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mineração forem estabelecidas no acto da concessão, si prova
rem que possuem us fc~culdadr·s precis.w para, por si ou por 
companhia anonyma, q<w incorporarem, effectuarem a lavra 
respectiva, s~gunào exigir a possança das minas. 

Si, porém, a lavra destas fôr concedida a outro os concessio
n1rius, como descobri loree, terão dirdto a um promio fixado 
pelo Governo no acto Ja conces,ão das minas, e em relação 
com a importancia destas. 

Este premio será pago pelo concessionario da lavra. 
Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Dezembro de {882. -

Lourenço Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 8826- DE 30 DE DEZEMBRO DE 1882 

Concede permissão a João Chrysostomo do Amaral Brisola para explorar 
minoraos na Província de S. Paulo. 

Attendendo ao que Me requereu João Chrysostomo do 
Amaral Brisola, Hei por bem Conceder-lhe permis-ão para 
explorar carvão de pedra, asphalto, potroleo o naphta no 
município de ltapetininga, na Província de S. Paulo, sob 
as clausuhs que com este bai:mm, assignadas por Lourenço 
Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Conselho, Ministro e 
Secr ·tario de Estado dos Negocios Estrangeiros e interino 
dos da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o 
1enha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 30 de Dezembro de i882, 6f• da lndependencia e do Im
perio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lourenço Cavalcanti de Albuquerque. 

Clausulas a que se rerere o Decreto n, 8826 
desta data 

I 

Fica con!)edido a JQãO Chrysostomo do Amaral Brisola o 
prazo de dons annos, para, sem prejuízo dos direitos de 
terceiro, proceder a explorações e pesquizas par-1 descobt•i
mento de minas de carvão de pedra, asphalto, petroleo e 
naphta ·no· município de Itaretininga, da Provincia do 
S. Paulo. 
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Dentro deste prazo o concessi 'lnario deverá apresentar na 
Secretaria de Estado dos N c)gocios da Agricultura, Commercio 
e Obra-< Publicas plantas geologica e topographica dos terrenos 
explorados, com perfis que demonstrem, tanto quanto fór 
possivel e o permittirem os trabalhoa executados, a super
posição das camadas mineraes, e remetterá com as mesmas 
plantas amostras dos mineraes encontrados e relatorio mi
nucioso da localidade em que a mina estiver situada, dechrando 
qual a possança e riqueza desta, qual sua extensão e sua 
direcção, a distancia entre ella e os povoados mais proximQs, 
e os meios de communicação existentes, a área necessaria 
para a mineração, o numero e os nomes dos proprietarios do 
solo sob o qual se achar a mina, o "mprego em que estiverem 
os terrenos superficia.es da mina e finalmente os meios apro
priados para o transporte dos productos das minas. 

li 

Os trabalhos de pesquiza. ou exploração para o descobri
mento de minas poderão ser feitos por qualquer dos modos 
recommendados pela. sciencia. Nos terrenos possuidos, porém, 
a3 sondagens, cavas, poços ou galerias não poderão ser feitos 
sem autorização escripta dos pmpl'ietarios, a qual, si fór 
negad:t, poderá ser supprida pela Presidencia. da provincia, 
mediante fiança 1donea prestada pelo concessionario, •1ue r~s
ponderá pela in•lemnização das perdas e damnos que os mesmos 
trabalhos causarem aos proprietarios. 

Antes da concessão do supprimento da licença, o Presi
dente da provincia mandará intimar os proprietarios in
teres>ados para, dentro de pr:1zo razoavel por elle fixado, 
apresenhrem os motivos de sua opposição e requererem a 
bem de seus direitos. 

Ill 

O Presidente da provincia concederá ou negará o supprimento 
requerido, á vista das razões expendidas pelos interessadCJs 
ou á revelia destes, declarando os fundamentos de sua de
cisão, da qual haverá recurso, sóm~nt~ no effeito devolutivo, 
para o Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

IV 

Deliberada a concessio do supprimento da licença, pro
ceder-se-ha immediatamente á avalhção da fiança de que tmta 
·· clausula 2a. ou da indemnização dos prejuizos allegados 
peios proprietarios. Esta avaliação será feita por arbitros 
nomeados, um pelo concessionario e um por cada uma das 
parteR interessadas. os qua~ começarão os seus tra.balhos 
por designar o terceiro que deverá desempat · .__ · 

-~~\_,I'JT#~CA ~; C4' . ·'., 

~~o,,; ~~~! 
Llr ,, ... , , noS .--.." 
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porem, não concordarem no arbitro descmpatador, cada um 
apres'ntará um nome, e a sorte decidirá. 

Proferido o laudo, o concessionario prestará fiança ou 
depositará na Thesouraria de Fazenda a imp01·tancia da indern
nização arbitrada dentro do prazo de oito dias, sob pena de 
perder o direito de faze1· pesquizas e explorações no terreno 
contes !.~\do. 

v 

A indemnização de que trata a clausula antecedente será 
devida ainda que os trabalhos sejam cxecutadol!l em terreaos 
de propriedade do conces -ionario ou do Estado, uma vez que 
delles possam provir pr"juizos ás propriedades adjacentes, e 
além disto o concessionario fica obrigado a restabel,!cer á sua 
custa o curso natural das aguas que desviar por causa dos mes
mos trabalho!!!, e a dar conveniente direcç{iu á~ 'Iue brotarelll 
das cavas, poços ou ga]e,·ias que fizer. 

Si o desvio destas aguas exi';·it· trabalhos em propriedade 
alheia, o concessionario solicita:·á préviament•J o consenti
mento do proprietario, que, sendo negado, será supprido 
pelo Presidente da província, na conformidade do que fica 
estabelecido nas clausulas anteriores. 

VI 

Si dos trabalhos da exploração resultar formaçiio de pantanos 
ou est>tgnação de aguas que possam prejudicar a saude . dos 
moradores da circumvizinhança, o concessionario será obri
gado a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os a seu 
antigo estado. 

VII 

O concessionario não poderá fazer explorações ou pesquizas 
de minas por moio de poço,, galerias ou cavas: 

Sob os edificios e a 15 metros de sua circurnfet·encia, salvo 
com o consentimento escripto do proprietario, que não será 
supprido, e sob a condição de fazer retirar do edificio todos 
os moradores ; 

Nos caminhos, estradas e eanaes r-:ublicos e a 10 metros de 
suas margens ; 

Nas povoações. 

VIII 

Satisfeitas as clausulas deste decreto, o C3ncessionario 
terá o direito de lavrar as minas que descobrir, de accôrdo com 
as leis vigentes, e com as condições que, no interesse da mine
ração, . forem estabelecidas no acto da concessão, si provar 
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que possue a~ facuL!adrs precisas part, por si ou por com
panhia anonyma <jue incorporar, effectua1· a lwra respe
ctiva, s·~gundo exigir a possança d •s minas. 

Si, porém, a lavra destas fór coneedida a outro, o con
cessionario corno descobridor terá di1·eito a um premio fixado 
pelo Govern0 no acto da concessão das minas, e em relação 
com a imporbncia destas. Este premio será p•go pelo con
cessionario da lavra. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Dezembro de 1882.
Lourenço Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 8827 -DE 30 DE DEZEMBRO DE 1882 

Concedo permissão a Manoel Pedro Marques o Joaquim tio Novao> Campos 
para explorarem ouro, ferro, platina o outros mincraos na Pro•ineia do 
Espirito Santo. · 

Attendendo ao que Me requereram Manoel Pedro Marques 
e Joa1uim de Novaes Campos, Hei por bem Conceder-lhes 
permissão para explorarem ouro, ferro, platina e outros mine
raes nas margens dos rios ltabapo tna, ltapemirim e Jucú, 
na Província do Espírito Santo, sob as clausulas que com 
este baixam, assignadas por Lou1·enço Cavalcanti de Albu
querque, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias Estrangeiros e interino dos da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, que assim o tenh '1 entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Dezembro 
de f882, 6fo da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lourenço Cavalcanti de Albuquerque. 

Clausulas a que se rei•ere o Decreto u. 88~')' 
desta data 

Fica concedido a Manoel Pedro Marques e Joaquim de Novaes 
Campos o prazo de dous annos, contados desta data, para, sem 
prejuízo dos direitos de terceiro, procederem a explorações e 
pesquizas para descobrimento de minas de ouro, ferro, platina 
e outros mineraes nas margens dos rios Itabapoana, !tape
mirim e Jucú, da Província do Espírito .Se.~ 

;,_-~0\0TWCI •• ê4;,'\ 

~~·, '~~ 
1,_-., --~0~. 
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Dentro deste prazo os concessionarios deverão apresentar na 
Secretaria de Estado dos Negocies d:L Agricultura, Commercio e 
Obras Publica'! plantas geologica e topog-raphica dos terrenos 
explorados, com perfis que demonstrem, tanto quanto fôr pos
sivel e o permittit·em os trabalho; executados, a superpo~ição 
das camadas mineraes encontradas, e remette,·ão com as 
mesmas plantas amostras d•Js mineraes encontrados e relatorio 
minucioso da localidade em que mina estiver situada ; 
declarando qual a possança e riqueza desta, qual sua extensão 
.e sua direcção, a distancia entro alia g os povoados mais 
proximos, e os meios de communicação existentes, a área 
necessaria para a mineração, o numero e os nomes dos pro
prietarios do solo sob o qual se achar a mina e emprego em 
que estiverem os terrenos superficiaes da mina, os edificioa 
nelles existentes e, finalmente, os meios apropriados para o 
transporte dos productos das minas. 

II 

Os trabalhos de pesqui1.a ou explot·ação para o descobrimento 
de minas podPrão ser feitos por qualquer dos modos recom
mendados pela sciencia. 

Nos terrenos possuidos, porém, as sondagens, cavas, poços 
ou gal•rias não poderão ser feitos s~m autorização escripta 
dos proprietarios. a qual, si fôr negada, poderá ser suppri&ta 
pela Presidencia da provincia, mediante fiança idonea, pres
tada pelos concessionarios, que responderão pela indtJmnização 
das perdas e damnos que os mesmos trabalhos causarem aos 
proprietarios. 

Antes da conces ·ão do supprimento da licença, o Presidente 
da provinda mandará intimar os proprietarios interessados 
para, dentro de prazo'razoavel por elle fixado, apresentarem 
os motivos de sua opposição e requererem a bem de seus di· 
reitos. 

Ili 

O President~ da provincia concedera ou negará o suppri
mento requerido, á vhta das razões exp3ndidas pelos interes
sados, ou á. revelia destes, declarando os fundamentos de sua 
decisão, da q•tal haverá recurso, sómente no etfeito devolu
tivo, para o Ministro da. Agricultura, Commercio e Obra~ 
Publicas. 

IV 

Delibera:da a .concessão do s1~pprimento da licença, proce
der.;.se-ha tmmed1atam~nte à avaliação da fiança de que trata a 
clausula 2&, ou da indemnização dos prejuizos allegados pelos 
pro;Jrietar:os. Esta avalia-;ão ~e :'á f !it.\ p!l:- arbitros nomeados, 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 709 

um pelos concoasionarios c um por cada uma das partes into
ressadaeo, os quaes começarão os sons trabalhos por designar o 
terceiro, que devr;rá dese111patar entro si. Si, porém, não con
cordarem no arbitro desempatador, cada um <1.presentará um 
nome, e a sorte d ·cidir:L 

Proferido o laudo, os concessionarios prestarão a fiança ou 
depositarão na Thesouraria de Fazenda a importancia da in
demniza~ão arbitrada, dentro do prazo de oito dia•, s >b pena de 
perderem o direito de fazer pesquizas e explorações no terreno 
contestado. 

v 

A indemnização d<l que trata a clausula antecedente será 
devida ainda que os trabalhos sejam executados em terrenos 
de proprie lado dos concessionarios ou do Estado, uma vez que 
delles não possam pr.Jvir prejuizos :í.s propriedades adjacentes ; 
e, além disto, os concessionarios ficam obrigad s a restabelecer 
á sua custa o curso natural das aguas que desviarem por 
causa dos mesmos trabalhos e a dar conveniente direcção ás 
que bl'Obrem das cavas, poços ou galerias quo fizorom. 

Si o desvio destas aguas exigir trabalhos em propriedade 
alheia, o; concessionarios solicitarão préviamente o consenti
mento do proprietario, que, S''ndo neg-ado, sed supprido pelo 
Presidente da provincia, na conformidade do que fica estabe
lecido nas clausulas anteriores. 

VI 

Si dos trabalhos da expl01•ação resultar formação do pa!ltanos 
ou estagnação de aguas que pr ssam prejudicar a saude dos 
morador0s da circumvizinhança, os concessionarios serão 
obrigados a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os a seu 
antigo estado. 

VII 

Os concessionarios não poderão fazer explorações ou pes
quizas de minas por meio dfl poços, galerias ou cavas : 

Sob os edificios e a 15 metros de sua circuwferencia, salvo 
com o consentimento escripto do proprietario, que não será 
supprido. e iob a condição de fazerem retirar do edificio todos 
os moradores ; 

Nos caminhos, estradas e canaes publicas e a 10 metros de 
suas margens ; 

Nas povoações. 

VIII 

Satisfeitas as clausulás deste 
terão o di1•eito de lavrar as minas 
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com as leis vigentes e com as condições que, no interesse da 
mineração, forem estabelecidas no acto da concessão, si pro
varem que possuem as faculdade.~ precisas para, p r si ou por 
companhia anonyma que incorporarem, etl'ectuarem a lavra 
respectiva, segundo exigir a possança das minas. 

Si, porém, a lavra destas fór concedida a outro, os con
cessionario", como descobridores, terão direito a um premio 
fixado pelo Governo, no acto da concessão das minas, e em 
relação com a importancia destas. Este premio será pago 
pelo concessionario da lavra. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Dezembro de 1882.
Lourenço Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 8828- DE 30 DE DEZEMBRO DE 1882 

Coneede permissão a Felisbino Alfredo Guimarães o Antonio José de Oliveira 
Marques para lavrarem 0010, forro, pr.Lta e outros mineraos na Provineia 
do Rio de Janeiro. ·· 

Att~<ndendo a que Felisbino Alfre,Jo Guimarães o Antonio 
José d•l Uliveira Marques satisfizeram em parte as obrig-ações 
que lhes foram impost:~s p ·lo !Jecret • n. 8591 de 17 rle Junho 
do corrente anno, Hei por b•·m Conceder-lhes permissão para 
lavrarem a" minas de ouro, pr:ob e outrosmin r1es qu·' desco
briram nos te renos de propriedade do segundo coneessionario, 
sitos na freguezia da Com>ervatoria, do município de \'alença, 
Província do Rio d" Janeiro, sob as clausulas que com estrJ 
bail:am, assi 'n·11las por Lourenço Cavalcanti de Al'>uquerque, 
do Meu Con-elho, Ministro e Secretario df1 Estado dos Nego
cios Estrang-eiros e interino do• da Ag-ricultura, Commercio e 
Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça e:J:ecutar. 
Palacio do Rio d ·Janeiro em 30 de Dezembro de 1882, 61° da. 
lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o looperador. 

Lourenço Cavalcanti de Albuquerque. 

Clau•ulas a que •e ref"ere o Decreto n. 8828 
de11tadata 

I 

Ficam eoneedid~ a Felisbino Alfredo Guimarães e Antonio 
José de Oliveira Marques, 50 da tu mineraes de 141.750 braças 
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quadradrts (676.070 metros quadrados) para lavrarem ouro, prata 
e outros mine1 aes no terreno denominado- Bom Retiro- de 
propriedade do segundo concessionario, na fre,guezia tia Conser
vatoria, Municipio de Valença, da Provincia do Rio de Janeiro. 

li 

Os concessionarios respeitarão os direitos de terceiro, e po
derão proceder aos trabalhos da lavra da mina, pm· si ou por 
meio de uma companhia anonyma, organizada dentro ou fóra 
do lmperio. 

III 

Fica marcado o prazo de 50 annos para os conceasiona.ri.os 
aproveitarem a referida mina. 

Este prazo começa a correr da data deste decreto. 

IV 

O terreno mineral, de que trata a clausula f a, será medido e 
demarc:>do dentro do prazo de dous annos, contados desta 
data, devendo os conces,ionarios apresentar a planta da medição 
e dem·•rcação ao Pr.·sidrmte da província no InPsmo prazo e 
obrigar-se a pagar as deRpezas d t nrifkação por Engenheiro 
nomeado pelo mesmo Presidente. 

v 

A approvação da medição e d·•m •reação do t~>rreno mineral 
não dará direito aos concessinnarios â sua proprieàade, em
quanlo não pl'<lVar:.m, perantn o Y.inis'.1·o da Agric.tltnra, que 
empregaram nos tr.tbalhos da lavra <[Y.antia correspondente a 
10:000$ por data mineral. 

Si, dent1·o do prazo de cinco annos. os concessionarios nb 
tiverem empre!;fado a quantia correspondente á. totalidade de 
todo o mineral conc<'dido, perder:io tantas datas mineraM 
quantas forem as parcellas de iO:OOO$ EJUe tiverem dei:taJo de 
empt•egar, e o Governo as poderá conceder a outt·o. 

VI 
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Acqubição, transporte e collocação de instrumentos, appa
relh,,s e machinismos deatinados á laYra; 

Transporte de Engenheiros, empregados e trabalhadores 
da mina; 

A esta verba sómente será levado o p1·eço da primeira pas
sagem. 

Obras executadas no interesso de facilitar os trabalhos e o 
transporto dos productos da mina, casas de morada, armazens, 
officinas e outros edificios indispensaveis; 

Acquisição do animaes de tracção, carros, carroças, barcos 
e quae~quer outros vehiculos apropriados aos serviços de que 
se trata; 

Custo dos serviços executados com a extracção do mineral e 
quaesquer outros feitos bona fide, oxclusi\·amente com a lavra, 
ficando ent0ndido que não será incluisa nesta conta a despeza 
e.m pbntações do coreaes. 

VII 

A prova das hypothcses da clausula anterior se1·á recebidá 
bana {ide ; mag, verificando-se ter sido emprega•lo o artificio 
_eara illudir o Governo, a conces•ão caducará, ipso facto, e 
os concession:1rios não terão dil·eito a indemnização, sendo-lhes 
sómente permittido tirar da mina os objectos moveis e semo
ventes que lhes pertencerem. 

Vlll 

Os concessionarios ficam obrigados: 
A submetter á approvação do Ministro da Agricultura a 

planta dos trabalhos da mina, qne adaptarem. Esta planta de
verá ser levantada por Engrmheiro de minas ou por pessoa 
reconhecidamente habilitada nr'stes trabalhos; e, uma vez 
approvada, não poderá srJr alterada sem pcmlissão do mesmo 
Ministro; 

Fica entendido que os trabalhos de r-avas, poços ou gale
rias não poderã') ser feitos sob os edificios e a 15 metros 
de circumferencia delles, nem sob os caminhos, estradas e 
canaes publicas e na distanci:t do 10 metros do suas mar
gens. 

A collocar e conservar na direcção do serviço da lavra 
Engenheiro de minas ou profissional de reconhecida aptidão, 
cuja nomeação será submettida ao Ministro da Agricultura, 
Commerciu e Obras Publicas, para ser confirmada; 

A sujeitar-se e a cumprir as instrucções e regulamentos 
para a policia das minas existentes ou que forem expe-
didos; · 

A indemnizar o damno e prejuizos causados pelos trabalhos 
da ~avra, provenientes de culpa ou inobservancia do plano 
approvado pelo Ministro da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas; 
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Esta indemnização consistirá na somma. arbitr11da pelos 
peritos do Governo, ou em tra.balh<ls e serviços necessarios 
para remover ou remediar o mal causado ; e na obrigação 
de prover ·á subsistencia dos indivíduos· que se inutilisarem. 
para o trabalho e das famílias dos que fallecerem, em quaes
quer das hypotheses acima mencionadas. 

A dar conveniente direcção ás aguas empregadas nos traba
lhos da mineração, ás que brotarem dos poços, galerias ou 
córtes, de modo que não fiquem estagnadas nem prejudiquem 
a terceiro; 

Si, para execução desta clausula, fór indispensavel passar 
pela propriedade alheia, os concessionarios pt·ocura.riio obter 
o consentimento do proprietario. Si lhes fór negado este 
consentimento, os concessiona1•ios requererão ao Presidente 
da província o necessario supprimento, obrigando-se a prestar 
fiança idonea pelos prejuízos, perdas e damnos quo puderem 
ser caus·,dos a propriedade. 

Ouvido o interessado, que apresentará os motivos de sua oppo
sição, o Presidente da província concederá ou negará o suppri
rnento requerido. 

Concedido o supprimento da licença, os concessionarios pre
starão fiança ou depositarão em alguma das estações fiscaes 
da. província a somma que fôr arbitrada por arbitras nomeados 
pelos interessados, sendo um pelos concessionarios e outro 
)Jelo pt·oprietario, os quaes, antes de começarem os trabalhos, 
accordarão em um terceiro para desempatar definitivttmente 
entro elles. 

Si não chegarem a accórdo acerca do terceiro, cada um 
apre1;entará um nome, e a sorte designará o terceiro. 

Tratando-se de terrenos de Municipalidades ou de proprie
dade nacional ou provincial, designarão o arbitro o Presidente 
da respectiva Camara, o Inspecto~· da Thcsourari~t, ou o Director 
da Thesouraria Provincial. 

A remetter semestralmente :i Secretaria àe Estado dos Ne
gocias da Agricultura, Commercio e Obras publicas, por inter
media do Engenheiro fiscal da mineração na pt•ovincia, ou da 
Presidencia, relatorio circumstanciado dos trabalhos feitos e 
em execução, declarando a quantidado do mineral extrahido 
e apurado, os processos empregados para a apuração, as ma
chinas e apparelhos existentes, forç;; motora delles calculada 
em cavallos, combustível gasto, e, finalmente, o numero dos 
trabalhadores e dos dias de trabalho ; 

Alóm deste relatorio, deverão prestar todos os esclareci
mentos que lhes forem exigidos pelo Governo ou por seus dele
gados. 

A remetter á mesma Secretaria amostras de quaesquer 
outros mineraes differentes •los da sua concessão, e os fosseis 
que forem encontrados nas excavações ; 

A inobservancia desta clausula será punida ou com a dimi
nuição de um até cinco annos d? ~razo da.c?nce~ --~ou c?m a 
multa de 5:00<J$a 10:00()$, a arb1tr10 do e~~pji;_~ _-
tura, Commercio e Obras Publicas. r;/ <l\_.\\J I H· . 1 ~ D -....:. 

l
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A J·agar a taxa annual de cinco réis por braça quadrada. 
(4m,84) dos terrenos minemes que obtive1·ern, e o imposto de 
2 "/o do rendimento liquido da mina, na conformidade de>§ 1• do 
art. 23 da Lei n. 1507 de 26 de Setembro de 1867;. 

A permittir ao Engenhei1·o fiscal ou a qua.l,lue,· outro com
missado do Governo o ingresso nas miuas, n·•s otficinas e 
quaesquer outros log:~res do sorviço da mineração, prestando
lhes os esclarecim·:ntos de que carecerem para bo' exA<'nção 
das ordens do mesmo Gove1•no. 

IX 

Caduca osta concessiio : 
Si não forem começados os trabalhos prenaratorios para a 

mineraç:ío dentro do prazo de dous annos, depois de medidos 
e demarcados os ter1·enos mincra·~s concedidos; 

Por abandono d" mina. 
Considerar-se-ha abandon,.da a mina, provando-se que os 

conce<sionar os suspenaeram os trabalhos por mais de 30 dias, 
s~m causa de força maior. 

Para que os conce<sionarios s·•ja•n admittidos a p1•ov·tr força 
maior é indis,.ensavel que communiquem imm~diatarnente ao 
Presidente da proviu ·ia ou ao gngenhroiro fis ·ai a suspensão 
dos trabalhos da lavra e as mcns•s qrw a tivereru del.orminado. 

Reconhecida officialment" a força utaio ·, sel':i marcado prazo 
razoavel para recomeça1·em os t:·abalhos fia mineração. 

Na reincidencia de infracção desta.; clausulas será imposta 
pena pecuniaria. 

X 

Os cqnce"sionarios não poderão transferir esta conc~ssão 
sem permissão do Gove.-no, e, pol' RUa morte on fallencia, seus 
herdeiros ou r •presentante• não poderão gozar d sta concessão 
emquanto não fo.-ern confirmados nelh 1•elo m•·smo <Joverno, 
qur\ poderá negai-a si os mesmos herdeiros ou represent rntes 
não • rovareru que possuem as faculdades necessari"s para 
continuar os tralmlhos de modo conv·•nirmte e proveitoso. 

Si a h v.-a da min, fôr etupreh•Jndid t por companhia anonyma, 
sociedade ou empreza o1·gmizada fól'a do lmperio, deverá esta 
ter no Brazil rep1·esentante com plenos poderes para rl)pre
sental-a activa e passivamente em Juizo ou fól'a delle, ficando 
estahdecido que a~ que-<tõ 1s entre ella e o Ooverno Imperial 
serão decididas por arbitramento : as que Bfl suscit;rrem entre 
ella o os particulares serão discutidas e julgadas definitiva
mente nos Tribunaes brazileiro.~ e de conformidade com a 
legisl · ção do lmperio. 

O arbitramento far-se-ha da seguinte fórma : cada uma da~ 
partes interessadas, si não concordare111 no mesmo Juiz, no
meará l!!eu arbitro, e os dous, antes de conhecer rn da questão 
submettid~ a seu julgamento, concordarão em um Conselheiro 
de Estado para decidir definitivamente, no caso de empate. 
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Si houver desaccôrdo acerc[l do Conselheiro de R~tado que 
deverá desempatar, cada um dos arbitros apresentará o nome 
de um destes altos funccionarios, e a sorte tlecidir·á. 

XI 

A infracção de 'qualquer destas clnusula~, para a qual n!lo 
haja commin:~da pena especial, sera punida com a multa de 
200$ a 2:000$000. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Dezembro de 1882.
LotLrenço Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 8829- DE 30 DE DEZEMBRO DE 1882 

Conecdo permissão a Eduardo Hlhoiro 1\londos para eiplorar ouro, ferro e 
outros miuoraes na Pro\incia do Espirilo Saulo. 

Attend<'ndo ao quo Me. requereu E.luardGJ Ribt·iro Mondes, 
Hei por bom Conceder·-lbo perlllrssão para explorar ouro, 
ferro e outros minerar·s nos terr•<•nos contíguos ao rio Ou tndú, 
seus affiuentnH e confluentes, na Provincia do Espírito Santo, 
mediante as clausulas que com este baixam, assignalas por 
Lourenço Cavalcanti de Albuquer·que, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado do H N egoc:.os Estr.t ng-eiros 
e int·•rino dos da Agricultura, Commercio e Obrlls Publicas, 
que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janei;:-o em 30 de Dezombro de 1882, 61° da Independencia 
e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lourenço Cavalcanti de Albuquerque. 

Clausulas a que se ref"ere o Decreto 
n. 9829 desta data 

Fica con~edido a Eduardo Ribeiro Mendes o prazo de dous 
annos, contados desta dat 1, para, sem prejuízo do8 direitos de 
terceiro, proceder a explorações e pes1uizas para descobrimento 
de minas de ouro, ferro e outros mineraes nos terrenos con
tíguos ao rio Guandú, seus affiuentes e co~-mt-l>tQ-
vincia do Espirito Santo. . .. :>- \'f) T H r r, •l - >-,. 

~~ •' - IJj 044~_'··,, 

\:,?os ~-; 
llr:;•,, '!..,)r:~\(> ->' 
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Dentro deste prazo o conce,sionario deverá apresentar na 
Secretaria de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obrl!-S Publicas plantas geologica e topographica dos terrenos 
explorados, com perfis que demonstrem, tanto quantq fôt• pos
sível e o permittirem os trabalhos executados, a superposição 
das camadas mineraes encontradas, e remetterà com as mesmas 
plantas amostras dos mineraes encontrados e relataria minu
cioso da localidade em que a mina estive!' situada ; declarando 
qual a pos"ança e riqueza desh, qual sua •·xtensão e sua 
direcção, a distancia entre ella e os povoados mais p~oximos, e 
os meios de communicação existentes, a àt'ea necessaria para 
a min •ração, o numero e os nomes dos proprietarios do solo 
sob o •1ual se achar a mina, o emprego em que estiverem os 
tel'renos supediciaes da mina, os edificios nelles existentes, 
e, finalmente, os meios apro:·riailos para o transporte dos 
productos das rainas. 

li 

Os trabalhos de pes1uiza ou explol'ação pat'a o descobrimen
to de minas poderão ser feitos por qualquel' dos modos re
commendados pela scienci:J.. 

Nos teJTenos possuídos, porém, as sondagens, cavas, poços ou 
galei'ias não poderão ser feitos sem autorização est'l'ipta dos 
pt'oprietarios, a qual, si foi' negada, poderá fer supprida pc
la Presidencia da província, mediante fiança idonea, prestada 
pelo conccssionado, que res;,onderá pela indomnização das 
perdas o damnos que os mesmos trn.:Jalhos causat·em aos pro
priet .. trio~. 

11 nt. s da concessão do supprimento da licença, o Presiden
te.: :n·ovhlCia mandará intimai' os propl"ietarios interes~ados 
pare, dentro de prazo razoavel por ellc fixado, apresentarem os 
motivos de sua opposição e requererem a bem de seus direitos. 

Ili 

O Presidente da provincia concederá ou negará o suppri
mento re'JUerido, á vista das razões expandidas p~Ios interes
sados, ou á revelia destes, declarando os fundamentos de sua 
decisão, da qual haverá recurso, sómente no effeito drwo
lutivo, para o Ministro da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas. 

IV 

Jh'iberada. a concessão do supprimcnto da licença, proceder
se-.u.. immediatamente á a vali 1ção dtt fiança de que trata a 
clausuh 2•, ou da indemnização Jos prej11izos allegados pelos 
proprietarios. Esta a vali tção será feita por arbitras nomeados, 
um pelo eoncessionario e um por cada uma das partes inte
ress1das, os quaes começarão os seus trabalhos por designàr o 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 7li 

terceiro, que deverá. desempatar entre si. Si, porém, não 
concordarem no arbitt·o desempatador, cada um apres3ntará 
um nome, e a sorte decidirá. 

Proferido o laudo, o conces';ionari::l prestará a fiança ou de
positara ;a Thesouraria d J Fazenda a import lncia da indemni
zação arbht•ada, dentro do prazo de oito dias, sob pena de perder 
o direita de fazer pesquizas e explorações no tBrreno con
testado. 

v 

A indemnização de que trata a clausula antecedente s~ra 
devidt ainda que os trabalhos sejam executados em terrenos 
de propriedade do concessionario ou do Estado, uma vez r1ue 
delles possam provir prejuízos as propriedades adjacentos; e, 
além disto, o concessionario fica obrigado a restabelecer, a sua 
custa, o curso naturJl das aguas que desviar por causa dos 
mesmos trabalhos e a du convenient~ direcção as que brotarem 
das cavas, poço~ ou galerias que fizer. 

Si o desvio destas aguas exigir trab:tlhos em propriedade 
alhein, o concessionario solicitara préviamente o consentimento 
do proprietario, que, sendo negado, será supprido pelo Presi
dente d:1 provincia, na conformidade do que fica est'\bele
cido nas clausulas anteriores. 

VI 

Si dos trabalhos da exploração resultar formação de pauta
nos ou estagnação de aguas que possam prejudicar a saude dos 
moradores da circumvizinhança, o conce·sionario será obrigado 
a des€'ccar os terrenos; alagados, restituindo-os a seu antigo 
estado. 

VII 

O concessionario não pod 'rá ftzqr explorações ou pesquizas 
de minas por meio de poços, galerias ou cavas : 

Sob os edificios e a i5 metros de sua circumferencia, salvo 
com o consentimento escripto do propríetario, que não serâ 
supprido, e sob a condição de fazer rJtira.r do edificio todos 
os morador's ; 

Nos caminhos, estradas e canaes publicos e a. iO metros de 
suas margens ; 

Nas povoações. 

VIII 

Sl\tisfeita~ ~s clausulas deste dec:·eto. o conc~ua.cio terá 
o direito de lavrar as minas quJ d'scob:it·, de ~~ô;·dp. ~1n~ 

'.- '. ~\, I 1 t I J I ·1 fJJ ~ ~~-
"• ~'141_ ' . 

\"0, "'~~ 
.. >, 1 : 1- .~o , ~ n .-... . . .f/ 
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leis vigentes e com aA condições que, no interesse da. mino.,. 
ração, forem ()stabelecidas no acto da conces-ão, si provar que 
pos~ue as faculdades preci,as para., por si ou por companhia 
il.nonyrna. que incorpor •r. e[fectuar a lavra. respr~ctiva, se
gundo ~x:igir a possança das minas. 

Si, porém, a lavra destas fôr conce,lida a outro, o con
cessionario, como descobridor, tnra direito a um premio fixado 
pelo ( ;overno, no acto da concessão das minas, e em relação 
com a importa.ncia. destas. Este premio será pago pelo conces
sionll.rio da lavra. 

Pa.lacio do Rio de Janeiro em 30 de Dezembro de 1882.
Lourenço Cavalcanti de Albuquerque. 
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