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AO LEITOR

A!necessidade geralmente sentida de uma lei que regule o serviço
da mineração, nos animou a emprebender a tarefa da consolidação

das divasas disposições contidas nas leis antigas e modernas de

Portugal e do Brazil, que por abi correm esparsas, ferindo, pela

ignoranc.ia de sua lettra, interesses de ordem elevada, e, isso não

é tudo, concorrendo para as difliculdades financeiras com que
luta o paiz.

Com effeito, desdea nossa emancipação politica, C0m excepção de

alguns regulamentos sobre terrenos diamantinos, promulgados pela

repartição das finanças publicas, não possue o paiz uma lei sobre

tão importante ramo de riqueza nacional, assumpto que tendo sido

aliás objecto das elucubrações dos antigos Reis e Governadores de

Por!ugal acha-se hoje (m completa dccadencia, graças não s6 á
semelhante necessidade, como á ampla liberdade que todoli têm
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de fazer excavações no solo, segundo notou von d'Eschwege em

uma das suas interessantes obras acérca da mineração brazileira.
Parece, portanto, que prestamos um serviço com o nosso Reper

torio Juridico do Mineiro, ministrando ao governo os elementos

necessarios a dotar o paiz com uma lei que, ao passo que acau
tele os interesses do Fisco, anime a quantos, entendendo que no
solo possue o Imperio todos os elementos de grandeza, se esforçam

por trazer á luz clara do dia tbesouros como não se encontram em
parte' alguma do mundo; demonstração que nos c.:ompromettemos
a tornar clara em outro trabalho, que brevemente daremos publi
cidade,

O illustrado publico a quem entregamos o fructo dos nossos

esforços, receba-o com a sua costumada benevolencia,

O AUCTOR.
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« Quod si leges, alire super alias accumu
latre, in tam vasta excreverint volumina,
:tut tanta confusione laboraverint, ut eas

de integro retractare, ct in corpus sanum
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IN"TRODUCÇ.A.o

Depois da <.lecadencia do direito romano prevaleceu na EUl"opa
o direito feudal, segundo cujos principios as minas pertenciam ao

soberano como pr0prietario magestatico do solo; e s6 pouco a
pouco, é que enfraquecendo semelhante regimen, se constituiram

propriedades livres (free-hold), nas quaes o proprietario se arrogoll
os mesmos direitos que anteriormente exercia o soberano.

Este systema ainda hoje impera na 'Inglaterra e suas colonias,
bem assim nos Estados-Unidos. (I)

Com a restauração, p0rém, do direito romano, e sobretudo
depois da revolução fTanceza, estabeleceu-se a este respeito no
continente europeo um acervo de disposições, que visivelmente se
approximam do liv. XI tit. 6 do codigo justinianeo (De metallariis

et metallis et procuratoribus metallorum ). (2)

(I) Gold ils occurronce and EXlraclion, by A Lock. Landon, 1.88~.

(';1) Oodigo Justinianeo L XI Tit. 6. o

De molallariis el melallis el procuraloribus melallorum.
§ LO Porponsa doliboraliono duximus sanciondum, uI, qniwmquc molallorwn

exercilium vollol afiluoro, is Inboro proprio 01 sibi ol roipnblic31 commoda compa
raroL. lLaquo is qui spolllo conOuxoriilt oos lalldabilHas lua oclono scripnlos,i..n
ballu."a, qU!ll graoco XpV(;e<p-fl.OÇ appollalul·. cogal exsolvoro. Quidquid aulem
amphus colligoro pOluorinl, fisco pOlissimum dislrahanl, a quo compelontia ex
largitionlbu8 n081ris protia suscipianl.
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Firmado nestas idéas, c ao mesmo tempo sobre os principias

que obtiveram supremacia em 1789 ; o codigo civil francez esta

beleceu no art. 552 que a propriedade do solo induz a pr0prie

dade do sub-solo ; e que neste é lici to ao proprietario fazer todas

as construcções e excavações, dellas auferindo quacsquer productos,

salvas as modificações resultante das leis e regulamentos sobre

minas, e das medidas policiaes. (3)
Poste~iormerite a estas disposições, a lei regulamentar que rege

a materia é a de 21 de Abril de 1810, a qual, entre outros termos,

nos arts. 5° e 6°, delibera que as minas só podem ser traba

lhadas em virtude de concessão do Estado, pela qual serão deter

minac:os os direitos do proprietario da superficie. (4)

~ 2.° Ad liorusanianum, comiLom S L.- Ob moLallicnm canouom, in quo propria
consuetudo reLiuónda esL, quaLuordecina uncias ballucao pro singulis constaL
iuforri.

§ 3.0 CuuCLi, qui pOI' pl'ivaLorum loca saxOJ'um vonam labol'iosis olTossionibus
porsoquuntur, decimas fisco, docimas oLiam domino ropraosouLcnL, ccLo1'0 modo
suis dcsidoriis vindicaudo.

§ 4.0 Quum procuraLores moLallorum intra Macodouiam Daciam modiLorraneam
Moosiam, seu Dardaniam soliti oxcurialibus ordinari, por quos solomnis profligaLur
exactio, simulato hostili moLu, ]lUic so uccossitati subLraxorinL, ad imploudum
munus rotrahanLur, oL nulli doincops liconLia laxoLur prius indobitas expol,'ro
dig~itaLos, quam subouudam procuraLiouom fidoli sollorLic]uo oxacLiono complo
vonnl•.

§ 5.° Por annos singelos sopLom por hominem scrapuli largitionibus inforanLor ab
aurilegulis, non sol um in Poulica direcesi, vorum eLiam Asiana.

§ 6.0 Quosdam oporia humo csso saxa diceules id agero coguIH'imus, uL, dofossis
in. altuDl cuuiculis, alionarurn aedium fundamonLa labefaclont. Qua do 1'0, si
quando huius-modim armara sub aodificiis latoro dicanLur, porquirondi oadem
copia dOllegotul'.

§ 7.° MoLallarii sive mOLa]]al'iao, qui quaovo ea regiono dosorLa, ox qua vidouLur
ol'iundi vol oriundao, ad oxLorna migravoriut, indubitantor sino uHa tomporis
fl"aoscripLiono ali propriao originis sLirpern laromquo una cum sua sobolo revo
contur, oliam quos domus nostrae secrota reliueant. ScianL aulem, nulluul
ovinde praeindicium lisco esso cousLiLcriL, pl'ivaLis consibus suum UOmOu indi·
dori~.

(3) Codigo Civil FI'lCilcez:

Art. 552. La proprioLó du sol olllporto la IJI'Op,'iotó du dossus eL du <lossous. Lo
)JroprióLairo pouL faÍl'o au dossus tau los los plauLalious o~ constl'uclions qu'i1 jugo
à propos; sauf los oxcopLions ólablis au titro eles sel'vi/neles 011 services {OlJCiel·S.

li pout fairo au dossolls LOlltos los constl'ucLions oL fouillcs qu'il jugora à propos,
ot liror do cos fonillos L~us los produits qu'olles pouvonL fOllmir; s:wf los modifi
caLlOns l'éslllLauLos dos lois oL "ól:lemonLs l'olaLifs aux minos 01, los lois 01 I'églomonts
elo polico.

(&) Lei FralJceza de 21 ele Abri/ ele 1810:
Art. 5. Los minos ue pouveut ciLro oxploiléos qu' on yorLu d'un acLe do concos

sioo dólibóró ell Consoil d'ÉLaL.
Arl. 6. Cot acLo reglo los dl'oiLs dos pl'oprióLairos do la sUI'faco SUl' lo pl'odult

dos mi nos concédóes.
Art. 12. Lo proprieLail'B sara oblig'; d'oLLenir uno coucossion avauL d'éLablir

nue exploilaLion.
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São em Stlmma ás mesmas. disposições contidas na actualle.

gislação portugueza, e que no periodô posterior ás nossas orde

nações, tem o seu primordial assento nos arts. 465, 466,467,
232[,2322, e 2323 do codigo civil portuguez. (5)

Em resumo, estas legislações comquanto reconheçam o pro

prietario do solo como proprietario do sub-solo; não obstante,

cerceam de modo tal esta segunda propriedade, que ele facto annul

Iam o principio que sanccionaram, constituindo uma nova pro

priedade, da qual tem o Estado a suprema disposição. (6)

E' as im que na Europa o direito continental moderno differe

neste assumpto do direito inglez, que não permitte lanar ou

mesmo tão só mente pesquizar mineraes em propriedade alheia,

senão com consentirnento do propriétano. (7)

Nota-se no regimen francez que a concessão governamental
eleva a mina á categori:t de: um immovel especial, transmissiyel

(5) Al'tigos do Codi[fo Civil Porlugtl8z:

Art, 465. Todos tom o diroito do posquizar o lavrar minas, indopendento.
lnento do autorização do govorno, nos proMos rusticos quo possuirom.

Art, 466. E' tambom concodido o diroito do pesquiza om prodios rusticos
alhoios, com o consontimonto, que aliás, om caso de rocusa, pódo ser complota·
monto.supprido, Porém a lavra, uosso caso, fica dopendoate do concossão prévia.

ArL. 1,67. A dosignação das substancias, que dO"om SOl' considoradas como
minoraos, para que a sua posquiza o lavra fiquom sujoitas á logislação rotativa a
osto assumpto; as limitaçõos lIo diroitos moncionados nos arLigos procodontos, a
designação das formalidados p,'óvia, o das condições para o son exorcicio o o
modo dolle, bom como a oSlloeificação dos direitos dos possuidoros do sólo o dos
descobridores das minas, no casO do concossão, ficam l'osorvados para logislação
ospocial. .

Art. 232[, O proprietario póde abrir no sou prodio minas, ou poços o fazor a
oxcavaçõos quo bom lho parecor, salvas as seguintes disposiçõos:

ArL. 2322. Nenbum propriotario pódo estonder as snas minas, o exeavações,
além da linha porpendicular divisaria, sem censontimento do seu vizinho,

Art. 2323, Ne sou proprio prodio ninguem poderá abrir poços, fossos. valias on
canos do despejo junte do muro, que,' em commum, qnor alhoio, sem guardar a dis
tancia ou fazor n obras nocossarias, para quo desso facto não rosulto projuize ao
dito mure.

§ 1." Observar-se-bão nosta parto os regulamento' municipaes ou adminis
trativos.

§ 2. 0 Loge, poróm, quo o· vizinhe venha a padocer damno rom as ebras mencio
nadas, sorá indomnizado polo autor dollas, salvo si tiver havido accõrdo exprosso
0111 conLl'al'io.

(6) Donollo tratando do uiroito de propriodade, divide sous atLributos dis
tincLives do deminio em cinco partos, que dofino do soguinto modo: Prima:
pars jus tonondm ot possidontce roi. 'ecuuda: \icero incolnmon tneri. Tert1a:
utondi fruondiqno jus. Quarta: jus arcendi ab ejus usu quo libet. Postronio:
jus alionandi dividiondi voo

(7) Lock, obra citada.
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independentemente da propriedade da superficie d0 s010, e passivei
de hYP0theca e credit0s privilegiad0s. (8)

Na Prussia estas relações juridicas sã0 reguladas pelo" 9 79
parte 2 a tit. 16 d0 codigo civil (Allgemeines Land Recht), e de
cret0s de 9 de Janeiro de 1823 e 17 de Dezembro de 1833. (9)

As attribuiçõls do goven10 classificam-se em-r gale majus-di
reito de propriedade do Estado, e - regale mi nus-isto é, a au
ct0ridade de suprema administração a fazer depender de concessão

especial quaesquer trabalhos de mineração.
Este systema, formando um desvio do regimen francez, sem

comtud0 desconhecer inteiramente os direitos, ou antes a prefe
rencia d0 prQprietario do solo, é 0 que mais se approxima do teor
das nossas 0rdenações liv. 2° tit. 26 e tit. 34.

Deve principalmente notar-se que a nossa lei, bem com0 a lei

allemã, nã0 faz distincçã0 entrc a propriedade do s010 e a do
sub-solo, referindo-se apenas a0S proprios mineraes.

A) A legislaçã0 belga segue de igual passo 0 transumpt0 das

leis francezas, (10)

(8) A ciLada lei referindo-so ao acto do concoss~o do qual caroco para
aprovoiLamonto da milla, ainda mosmo o proprioLurio dO respoctivo imOlavol,
estabelece o segninte:

ML. 7.° II donne la prepriotó POl'poLnelle de la mVle, /aqnollo osL des·lors
dispunible ot Lransmisslille cummo Lous los unLros biens eL dOIlL on ne penL
aLre e,propl'!ti que duns los CIIS eL solon los formos proscripts paul' los lIuLros
proprioLés ou lo Codo Napoloon e\ ou lo Codo do procoduro ci vilo. TOlllefeis
une mino no peu,oLro vonduo par 1013, ou purlagóo, sans une auLorlsalton
prealable du gouvernemenL, donnoe dans los momes formes que la cenoessIon.

ArL. 8.° Les mines sonL immollblos. SonL aussi immeublos, les bàLimonls,
machine,s, puiLs, galerios eL auLres Lravaux éLablis à demeure conrOI'méillUnt
à J'arL. 5~\ du Cedo N,,,). Sonl au;si inllncubl es par desUnaUon, los che
vau, agros, ouLils el uLensilos suivant :i. l'exploitation. No sont considóros
com~o c"eraux aLluchos a l'c'l'loiLaLion qui ccux que sonL oxclusivomeuL aL
Lachos aux travau, inteTicurs dos mines.

Neanmoius les acLions ou int~reLs d ns. une secieté oq entreprise pour
l'exploitaLien dos mines sel'onL repnLés mQubles, conformemont fi I'art. 52~

du Code Napoleen.
Art. 9." SonL meublos, los maLiiJl'es e,LI'aitos, les approvisioncmonLs oL au

Lres ohjeLs mobíliors.

(9) O ciLado Codigo Al/gemeines Land·Red/,t, na Parte II, Ti.L. W, Cap. 40, oecupa
se cem minuciosidade desto tepico. Já 'fal:dieu t ~ll sna obm sebre a leeislação
mineira om França, fez noLar quanLo nas dlsposlçoos rogulamenlures li analoga uo
regimen allemão.

Confira-se mais G1're!T l!811dbllc/1 des P"clIssisohc" Be1'gTechts.
Convém lambem consultaI' o.A/lllIlaTio do ilJillC1'aloglsta, publtcação da Academia

do Minas do Preyberg

(LO) No systema belga a Lol de 2 do Maio rle 1837 não alleroll as bases do rogimon
francez.

Nas legislaçõos modernas, a esLe rospoiLO, os principios fundamentaes Lom con
tinuado até a~ora os mosmos, o é quasi exclusivamente só r.cm rogulamentação, e
sobre turlo com medidas de policia, qne se telD occn pudo os toxtos logaes posteriores.
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B) o codigo civil italiano nos arts. 43 I e 440 (I I) segue o re
gimem franccz, classificando porém implicitamente naturaes como
fructos os productos das minas. (12)

E entretanto eslas amplas determinações a respeito da proprie
dade, são, como na legislação franceza, restringidas e póde-se
dizer, que nullificadas pelas disposições regulamentares, segundo
é demonstrado pela lei de 20 de ovembro de 1858 c pelo respe
ctí'vo regulamento de 13 de Dezembro de 1865, além de outras
clausulas restrictivas observadas eX-7,i do citado art. 431 do codigo
civil.

estes termos, vê-se que a questão de ser ou' não reconhecida a
propriedade do sub-solo, é meramente nominal; porquanto em
nenhuma d'estas legislações o cidadão dispõe livremente, sendo isso
verdadeiramente o que constitue o caracteristico da propriedade.

Com effeito, a propriedade presuppõe um direito exclusivo, inclu
indo em si a propriedade immovel, a totalidade dos direitos reaes :
-nam sure quidem quisque rei moderator tarbiter.-O proprietario
em consequencia deste seu direito póde alienar, dispondo a seu
alvitre do objecto e seus accessorios; póde utilizar-se do objecto
pelo modo que me1l10r entender; podendo, outrosim, excluir do uso

(U) Codigo Civil Italia'lo:

« Art. 43i. Lo mini oro o lo salino sono resolale da leggi spociali.
• Art. 44J. Chi ha la propriotá doi suolo, ha pur quella dello spazio sorrastante

e di lnUo ció cbo si trora sopra o solto la suporficie.•
As salinas são tamhem consideradas como propriodado minoira, dslando 'u·

jeitas ao rogimon ospecial da Lei do 15 de J nnho do l.865.

(j,2) E' doutrina do art. 444 do Codigo Cil'il Italiano:

• I frnUi naturali e frulti civilo appartengono per dirillo d'accessione aI pro.
priolario dolla casa chi li produco••

I'joslo sontido a olassificação do diroito não se acha aimla dotorminada com pro
cisão.

A oslo respoilo a baso do diroito romano contém o soguhto lo~lo no Dige lO,
L. 27, Tit. 30, Loi 7, § Ir,:

• Si crolifodinoo, argontifodin31, vel auri, vel cujus alteriu malorite sint, 1'01
arom , uliquo in fructu babo bu ntur. »

Quaulo ao Codigo Oivil P"allccz, limita·so ás soguinlos proposiçõos gonoricas :

• Art. 546. La propriolõ d'uno chose, soit mobilioro, soit immobilioro, donno
droil surtout co qu'ello prodnit, et SUl' CO qui s'y nnil accessoiremont, sOil nato
rollomenl, soit orllflciollemoul- co dl'oit s'appello droit d'aa:ession. »

Esla faILo do procisão provém som duvida da incorloza quo ainda paira sobro a
naturoza da propriodado do - sub-solo.
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de sua propricdadc a qualquer terceiro: pócle perceber livremente
todos os fructos e interesses.

Ora, estes principios .não são mantidos pela legislação regula

mentar nos paizes, que reconhecem a propriedade particular privada

das minas.
Nestas condições é mister concluir, que as diversas legislações a

respeito de nlinas, comquanto partindo de principios contrarios,
chegam comtudo a igual resultado, isto é, constantcmente o maior
cerceamento do uso privado.

Em todos estes casos, ainda mesmo concedendo ao particular o
direito de propriedade das minas, vê-se que o Estado rescrva para si

o direito em 1llCltte de regular essa propriedade. (13)
Sendo assim, entretanto, é admittir em these que o Estado póde

limitar indefinidamentc o direito dc propriedade a seu arbitrio, em

quaesquer circumstancias.
Neste teor encontram-se na realidade exemplos dos mais fri

santes, tendendo a restringir cada vez mais o direito absoluto da
propTiedade, mantido no systema inglez.

A legislação patria, como já vimos, segue conjuntamente com a
legislação allemã, uma linha intermediaria, pondo de parte a
questão da propriedade do sub-solo, para, na fórma da Ord. L. 2°

tit. 26, considerar os « vcciros e minas dc ouro ou prata, ou qualquer
ou tro metal » como direitos reaes.

Estas disposições cm nada affectam o direito dc' propriedade

garanti~o pela Constituição no art. J79 ~ 22, por ser quando foi
promulgada a grand" lei do Estado dil-eito 'vigente, por cuja
confon:nidade era então e ficou regulada a propriedade ill1movel. (14)

(i3) Oodigo Oivil Francez :
« ArL. 544: La proprieló 051 lo droil do jonir et de dis)Jose,' dos chosos de la

maniare la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasso pas un usage probibó paI' tes
tois, Otl paI' tes reglements. »

(14) O diroiLo do propriodado ó o vinculo moral que liga a von lado humana aos
objectos do mundo oxlerior; osso vinculo, poróm, só so convorto em lei pola
sancção da auctol'Ídade civil, quo é que dofino o garanto a oxtonsão do mosmo
diJ-oiLo.

Os Romanos quo figuravam o dominio como -jus utondi ot abutondi-; comtudo
o limitavam pola razão de direito-qua lonusjuris ratio palitur.

Os mesmos principios soguo o Oocligo Civil Francez uos arts. 537 05/,.4..
Não oxisto, pois, um diroito do propl"Íodado absolulô o sem Iimitos, como alguns

quorom inro"ir do art. 179. § 22 da nossa ConsLiLuição.
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De mais, a propriedade do sub-solo, a elevação desta propriedade
á categoria de uma nova propriedade immovel, independente ou
pelo menos difft:rente da propriedade do solo, é um acquesto compa
rativamente moderno da sciencia da legislação,

O regimen da citada ordenação passou, portanto, para a esphera

do nosso direito civil, caracterisando com esta resh'icção a proprie

dade immovel.
Sempre se entendeu que o direito publico não revoga por si só

leis civis, e isto mesmo é demonstrado entre nós pela pratica
legi lativa, abundando os exemplos de serem j.ulgadas necessarias e
de se adoptarem leis cspeciaes, afim de pôrem de accôrdo com

a lei politica o actual regimen, (IS)
Direitos reaes, diz o illush'ado editor do Codigo Philippino em

commentario á rubrica da citada Ordenação L, 20 tit. 26, são llOje

os lIacíonaes,
A Ord, L, 20 tit. 34 que se intitula das minas e metaes muito se

approxima da lei regulamentar franceza,

O ~ 7° deste titulo com o qual alguns tém querido achar inco
herencia com o principio estabelecido na Ord, L. 2° tit. 26 ~ 16,
pelo conh'ario acha-se com elle na maior harmonia,

Effectivamente este ultimo paragrapho quando dispõe que «os

que acharem as veias, não as poderão vender, nem fazer outro
partido, para vermos si as queremos tomar para nós pelo tallto II ;

manifestamente refere-se ao 9 2° do mesmo titulo, que ao achador
da mina dá em premio, além do mais, que a possa e até a deva
trabalhar, aproveitando os seus productos,

Estabelece, portanto, o citado paragrapho, que no caso de não

querer ° adtadO?' trabalhar a mina, não a poderá vender sem dar a
prefcrencia ao Estado,

(i5) Lex posterior generalis non derosat priori speciali.
Legos ad p"::ctel'itum non snnt trabond::c,
Accrcsco quo segundo so ha "islo, a faculdado de minel'ar lião ti um allributo

obrigado do diroilo de propriedade; ao mesmo tempo I(UO Iam bom a propriedade
do suu·solo não constituo um dogma geral da sciellcia joritlica.

Isto é tanto mais assim, qlle o proprio Codigo Civil Fraocez (arl. 552) aprosentaj
a propriedade do sub-solo apenas como um a consequoncia do direito de accessão
o que altim de outros justamente critica Zacbarias na sna importante obra sebre o
Direi\o Civil France!, nota 7 ao §202.

:ii
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Isto em face da lettra do texto não soffre duvida, visto que se
allude aos «que acharem as veias », e não aos proprietarios do solo,

os quaes não podem impedir as pesquizas (citada ordenação púnc.) j

bem assim evidencia-se, que esta mesma Ord., no citado tit. 99 á
guiza do systema francez actual, eleva as datas mineraes á categoria
de propriedades, senão expressamente immoveis, ao menos indepen
déntes, as quaes ficam pertencendo « para sempre ás pessoas que as
registrarem, para elles, e todos os seus herdeiros. »

Quanto á carta régia de 12 de Agosto de 1817 dirigida espe
cialmente ao governador e capitão general da Provincia de Minas
Geraes, bast;t lêr o seu contexto para saber-se que só contêm
disposições occasionaes que por fórma alguma revogam, antes
presuppoem o regimen da Ord. L. 2° tit. 26 9 16.

Pela sua prol?ria natureza as cartas régias não continham nunca
medidas geraes, sendo dirigidas a certas e determinadas aucto
ridades.

Neste documento recommenda a Corôa ao Governador da Capi
tania de Minas Geraes que forme sociedades de mineração para as
lavras das minas de ouro, que eram mandadas estabelec.er por
ordem régia naquella capitania j accrescentando o soberano, que
taes sociedades seriam administradas por um inspector geral
escolhido directamente pela Corôa.

Mas escusado é continuar nesta analyse, em razão da clareza com
a qual esta carta régia e os respectivos estatutos, que manda
observar,denunciam o fim excepcional que sem alteração da doutrina
da cogitada Ord. se teve em mira.

De tudo isto resulta que impera sem duvida entre nós o regimen
da mesma Ord., o qual tendo sido reconhecido como em vigor,
havendo sido posto em pratica por diversos textos de lei, deve ser
considerado como lei patria, visto não ter sido até hoje revogado.

Apenas os contradictores deste asserto lhe oppoem o Decreto de

27 de Janeiro de 1829 j mas é obvio que não póde um acto d? poder
executivo revogar disposições legislativas.

Entretanto, nem este mesmo Decreto contém disposição generica,
pois, lill}ita:se a « declilJ;a~ que os su.bclitos deste Itppetio. não
precizam de auct.OI:iza,ção pm;a pod~rem_ emprqhmder a mi/lerQção

1tas te.rrq.~ de sua propriedade por meio dq cOll/p(F.1lhia,s ele sQcios

nacionaes e estrangeiros lJ as quaes pod.em livr~mente formar,
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ficandó el1'es e seus ~ocios sujeitos ás leis do bwjJe?'io, e obrigados a

pagar sómente os impostos n~stas declarados, ou que para o futuro
se determinarem.

Parece por certo que a faculdade expressa no te;o,.-to, é apenas
para que os subditos dEste Imperio possam forma?' livremente
sociedades de mineração, sem por isso ficar alterado o regimen da

Ord. alll1dida; do mesmo modo porque succedera com a Carta
Régia de 12 de Agosto de 1817.

Assim pelo menos, é curial que se deve entender não só em razão
de juridicamente dever-se presuppor que o poder executivo não
quiz exorbitar do circulo das suas attribuições, como á vista dos
actos subsequentes do poder legislativo constantes do art. 9° da
Lei n. 374 de 14- de Setembro de 1845, art. 16 ~ 4° da Lei n. 601
de 18 de Setembro de 1850, e art. 23 da Lei n. 1057 de 26 de
Setembro de 1867.

O teor destas disposições legislativas é de tal maneira terminante,
que o art. 16 ~ 4° da Lei n. 601 de 18 de Setembro de 1850 esta
tuindo sobre a venda das terras devolutas do Imperio, exclue
positivamente a propriedade particular das minas, sujeitando
quaesquer que se descobrirem nas terras vendidas, ao regímen das
disposições das leis respectivas.

Ora, si o particular tivesse_o livre alvitre de minerar sem licença
cm suas terras, como querem alguns co=entadores do Decreto

de 27 de Janeiro de 1829, a respectiva lei não imporia aos adqui
rentes das terr~s devolutas esta disposição restrictiva, incompativel
com o direito absoluto de propriedade, de que se tem pretendido
revestir quanto ás minas, o proprietario do immovel, com dero
gação de um regimen fundado em lei expressa e até aqui seguido.

O systema do cocligo francez tem servido de modelo a todas as

modernas legislações do continente Europeo, fazendo recahir as
suas disposições sobre tres categorias em que divide as massas das
substancias mineraes ou fosseis contidas rio seio da terra, a saber:
minas, niiJ1eras (minieres) e pedreiras.

São consideradas como minas as formações conhecidas por conter
cm veios, camadas ou agglomerações, ouro, prata, platina, mercurio,
chumbo, ferro em veios ou camadas, cobre, estanho, zinco, calamina,
bismutho, arsenico, manganez, antimonio, molybdenio, plumbagineo
e outras materias metallicas, além de enxofre, carvão de p.edra, e



xx

carvão de terra, lenhos fosseis, bitumes, alumina e sulpbatos com
base metallica.

As mi1leras (minicres) comprehendem os mincraes de ferro,
chamados de alluvião, as terras pyütosas proprias a serem conver
tidas em sulphato de ferro, as terras albuminosas e as turfas.

As pedreiras comprehendem as arclozias, as p~dras de cantaria
proprias para construcções e outros misteres, os marmores, os granitos,
as pedras de cal, as pedras de gesso, os pozzolanes, os stras, os ba
saltos, as lavas, os marnes, as gredas, as areias, as pederneiras, as
argillas, kaolins, terras de enfortir, terras para louça, as substancias
terrosas, os seixos de qualquer natureza, e as terras pyritosas
consideradas como adubos. (16)

Todas estas substancias estarão comprehendidas no têor da Ord.
L. 2° tit. 26 ~ 16?

Esta Ord. faz distincção entre vieiras e minas e refere-se a
c( ouro ou prata ou qualquer outro metal »).

estes termos, tomando-se o vocabulo metal como synonimo de
mineral, conforme era costume na época do Codigo Philippino (r7),
antolha-se como certo que as expressões da Ord. abrangiam todas
as substancias mineraes á que se reportam as legislações modernas

(iG) Des mines, 'llIillieres et can·,el·es.

Mt. LO Los massos do substaneos miuóralos ou fossilos, ronformóos dans lo soin
do la torro ou oIislant à la urface, sont clas,éos, rolativolllont aUI regI os do
l'exploitalion do chacuno d'ollos, sous los trais qualificalions do minas. millioros ot
carricl'cs.

Art. 2.° 80ront considoróos commo minos collos connuos paul' conlonir on filons,
on coucbos ou on amas, do I'or, do I'argont, du platino, du morcuro, du plomb, dn
for on filons ou cauchos, dll cllivro, do I'ólain, dll zinc, do la calamino, du bis
mouth, du eobalt, do I'arsonie, du manganeso, do I'antimoino, du molybdeno, do la
plombagino ou autros matiêros mélalliquos, du soufro, dll charbon dotor,'o ou do
piorre, du bois fossilo, dos bitumos, do I'alumon ot dos sulfatos a baso mÓlalliquo.

Art. 3° Los miniores eemprennout los minorais de for, dits d'allu,'ion, los torros
pyritousos propros à etro eenvortu:, eu sulfalo do for, los lorros alumineusos ot los
tenrbos.

Arl. 4.° Los carrieros ronformont los ardoisos, los gl'CS, prepros à batir ot autros,
los marbros, gronits, piorro. a ehanI, piorros a plàtro, lo pozzolanos, los slras,
los basalts, los laves, los mamos, eraios, sa1>los, piorros à fuzil, argilo , kaolins
torres à feulen, torros à potinó, los substanees lerreu os ot los eailloux do touto
natura, los torros pyrílousos rogardéos cOIDmo on graios, lo tons oxploité a ciol
ouvort ou avoc dos galorios soutorrainos.

(01.7) Agl·ico/a. De re melaUica. Esto auetor correspondo ao poriado do ~!>90 a 1555,

Em i35G, a Bulia Auroa qualificava I/i,'eito reat da corôa allomâ sobro os IDotaos,
como incluindo: • univol"as auri ot argonti fodinas alquo minoras stanni, ellllri,
plumbi, forri ot alterius eujuscumquo gonoris motal1um ae atiam salis.•
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da Europa (18). Isto se confirma pelas palavras <eveeiros e minas de
qualquer sorte que sejam» constantes do preambulo-do tit. 28 da
mesma Ord" e pela rubrica do tit. 34 que reza ({ Das minas e
metaes ».

Tendo nós, por consequencia, segundo é evidente, lei expressa
que considera os mineraes como propriedade elo Estado, parece que
o que ora mais urgente se torna é regulame.ntar esse texto legal,
constituindo sobre bases solidas a industria mineira, e para isso é
sem duvida a legislação franceza o melhor modelo, que se nos
apresenta.

Com exclusão do systema inglez, que tambem já se vai modi
ficando, é principio reconhecido que a propriedade das minas
constitue uma propriedade a parte, que até na fórma da Ord. L. 2°

tit. 34 ~ 9° póde ser transmittida por si só; e que nada tem de
commum com o domínio exercido sobre o solo, o qual neste
caso figura rl"almente como accessorio. (19)

Mas sendo, como é, uma propriedade de natureza differente, exige
tambem disposições differentes que a rejam, e constituam para
ella um regimen especial proprio á sua natureza e desenvolvimento.

Isto, e tanto mais assim, que os trabalhos subterraneos de mine
ração tomam cada dia maior vulto, e se tornam mais extensos e
intensos, á proporção que neste sentido os progressos da sciencia
vão. dilatando a cada passo mais o imperio da industria.

(iS) Para intorprotação da palavra metaes na citada Ordonação ó tambom digno
do uota o Alvará do 5 cio Maio do 1753, quo so rofore a minas do prata ou qllaesqller'
tllineracs na America; facultando o seu doscobrimento. Usa da mesma expressão
(mineraos) a Rosolução de 14 do Maio de 1781.

(i9) O aproveitamento das pedreiras situadas no sobre·solo é pela legislação Cran·
coza qualificada como Une ao propriotarin do solo; ma~ impõe o legislador condições
que etrectivamento cercoiam este direito de um modo particular, em barmonia com
o caracter 1ue a mesma legislação incuto ;Í propriedade mineira.

A saber:

• L'oxploitation des carriéres à ciel ouvort a lion sans permi3sion, sons la simpla
survoillance de la police, et avoc I'observatioo des lois 00 réglemeots géoéraux
ou locaux .•

Em summa; ó aioda o mesmo espirito quo ditou a Lei i39 i O do Dig.
L.8, tiL I.,

Si coostat, ia tuo agro lapidicinas esso, invito to nec privato, nec publico nomina
quisquam lapidem cadoro potost, cui id faciondi jus noo est, nisi talis coosuetodo
iu illis lapidicinis co.nsistat, ut, si quis voluerit ex his cedore, non aliter hoc
faciat, uisi prius solitlllll solari um pro hoc domino pr:Blltat; ita tameni\apides
codoro dobot, post qoam satisfaciat domino, ui, noquo usus necossarii lapidjs
intorclodutur, noque commoditas rei jure domino adimatnr.
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D'est'arte a legislação franceza tratando das minas, mi1zcrasJ e
pedreiras, passa a cccupar-se com as determinações desta especie
de propriedade: regula as explorações, aquilata os direitos que
decorrem do descobrimento, fixa os gráos de preferencia, pelos quaes
se devem resolver as concessões, estabelece o processo por cujo
intermedio estas podem ser obtidas, define as obrigações dos proprie
tarios, prescreve os direitos adquiridos das antigas concessões,
sancciona disposições especiaes em relação á cada uma das substan

cias, preceitua os casos de exames e vistorias, e decreta qual a juris
dicção especial, c medidas de policia que nas differentes eventua
lidades devem vigorar a respeito deste assumpto.

Os direitos reaes, na accepção de que usa a nossa Ord., são con
stituidos por attribuições do poder governamental, já como privi

kgio publico em casos expressos, e já como attributo de utilidade
publica em casos não expressos.

Neste complexo entram pr0eminentemente os direitos fiscaes,
motivo pelo qual a propriedade do Estado sobre as minas tem fre
quentemente sido consid rada como simples recurso financeiro.

O Manual do Procurador dos Feitos da Fazenda, entretanfo, em
o 9 302 considera as minas e todos os metaes e pedras preciosas
como bens do dominio do Estado. (20)

Importa assaz esta classificação, afim de não se considerar a
este respeito o regimen das nossas Ords. como incompativel com
a nossa lei fundamental. (21)

Qualquer que seja a fónna de governo, o poder politico tem
attribuições que os publicistas de mais recente data qualificaram

'de direito eminente sem exactamente definil-o. (22)

(20) Accrosconta o Manual do Procurador dos Foitos 00 § 321 :
As minas do motaos o diamautos o podras prociosas o os torronos diamaotinos

são do propriodado nacional.

(2l) Sogundo o systoma francoz o dominio nacionalllomprohondo :
i,o O dominio publico, dobaixo de diversas admini trações, mas cujo uso é

commum a Lodos os cidadãos.
2.° O domilllo do Estado, constanto dos bens cuja propriedade pertenco pri1'a

ti vamen te ao E,tado.
:i.o O domínio da cor61l composto dos bens do dominio do Estado a[eclo, ao

uso e goso da Familia Reinanto.

(2~) Dominium osl vel eminens vaI vulgaro.
Au citoyen appartient la proprieté, et !lU souvorain l'~mpiro; diz Portalis.
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Assim, por exemplo, a nossa Constituição pelo art. 102 § 15
concede vagamente ao Poder Executivo, a faculdade de pnlver a
tudo que fôr concernente á segurança interna c externa do Estado,
enumerando apenas exemplificativamente as attribuições que inclue
no citado artigo, pois ~s qualifica expressamente só como jJriucijJaes

attribuições.

Logo outras ha implicitas, inherentes ao poder por sua propria
natureza.

Não são, portanto, em these, extranhos ao nosso regímen os
direitos reaes enunciados no tit. 26 da Ord. liv. 2°, e muito mais na
parte formulada no § 16 do mesmo titulo e desenvoI-vida no tit. 34.

Neste concurso de idéas, e até de modo assaz exaggerado, ainda
em 1846 o Decreto n. 478 de 12 de Outubro preceituava que o
ouro em pó tivesse livre curso e gyro nas Provincias que o pro
duzissem, qualquer que fosse a sua quantidade; mas que nas
outras Provincias só pudesse correr depois de reduzido á moeda
ou barras na casa da moeda; sendo que o ouro em pó que fosse
achado fóra das Provincias que o produzem, e fóra das estradas e
caminhos que se dirigem para as cidades do Rio, Bahia e Santos,
seria apprehendido, e se formaria o competente processo para serem
punidos os extraviadores por taes extravios e c01ltrabaudos.

Estas disposições bem denotam o exercicio em o qual o Estado
continuou das antigas medidas legaes destinadas a fazer preva
lecer o di1'eito nalde mineração.

Os direitos reaes do Estado podem se classificar em tres cate
gorias.

A saber ~

Ia. - direito' de propriedade do Estado. exercido> directamente
sobre certos objectos.;

2a. _ direito exclusivo do Estado ao commercio de certos obj~

cto~, o~ ao exe;JjCicio de certas industrias ;
3"" - direito do Estado de apropriar exclusivamente ao fisco

certos productos ou rendimentos.
Entendcmos que é na primeira categoria q ue se deve classificar

o direito sobre os metaes, bem como na segunda o obsoleto com
mercio do pá:o brazil, do qual tanto se occupou a legislação colonial.

Na terceira categoria classificam-se os bens do evento, os bens
vacantes e os impostos em geral.
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As minas são, por tanto, pura e absoluta propriedade do Estado.
O caracter de propriedade do.Estado, com o qual figuram os

mineraes em a nossa legislação, conforme os textos já citados, é
confirmado por todas as disposições legaes subsidiarias e resulta

muito vivamente das provisões regias de 2 de Janeiro, 28 de Março,
15 de Junho de 1608 e 6 de Janeiro de 1609,' Alvará de 27 de Julho

de 1641, Regimento de 19 de Abril ele 1702 e cartas régias ele 7 de
Maio de 1703.

A Lei de 24 de Dezembl'o de 1734 declara que as minas de dia
mantes pertencem á corôa do mesmo modo' que as de metaes.

No mesmo sentido pleiteam o Decreto ele 8 de Julho'de 1801 e
o Regimento de 30 de Janeiro de 1802.

Este complexo de medidas legaes, todas conducentes ao mesmo
fim, e emanadas do mesmo pensamento, isto é, da necessidade de
garantir e administrar directamente a propriedade mineral do

Estado, não póde deixar duvida a respeito d sta ; devendo-se por
certo entender que, entre nós, o Estado, senão como entidade
politica, ao menos como pessoa' civil, é proprietario de todas as
minas (23), propriedade, que, ,:omo já vimos pelo ~ 9 da Ord. do
liv. 20 tit. 34, é independente da propriedade do solo.

Assim tambem entendeu a Imperial Resolução de 13 de Outu

bro de 1866, tomada sobre parecer da Secção dos Negcios do Im

perio do Conselho de Estado, exarado em consulta de 19 de Agosto
do mesmo anno.

(23) A propriodado immovol acha-so ontro nós om mão do particularos, tondo
por titulos primitivos já doaçõos rógias, já concossõos, isto 0, sosmarias. Em
qualquor dostos titulos ficavam sompro rosalvados os diroitos roaos.

Modornamonto temos como titulo do dil'oito do acquisição a compra do Lorras
devolutas; mas na vonda dostas, vimos quo não so inclue a propriedado das
minas.

Este rogimon ó o mo.mo quo se obsorva na Austl'alia, a qual na qualidado do
colonia, ó considorada como patrimonio do Estado, com a diITorença que alli, na
vonda das torras devolutas não se roserva o direito do minorar, ficando as
novas propriedades elevadas á categoria de froo·bold.
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CONSOLIDAÇÃO

ALPHABETICA E CHRONOLOGICA
DA.

ooiaí~o antiga emoderna de Parlngal edo Brazil

SOBRE EXPLORACAO E. LAVRA DE MINAS

---...._.....---

A

Abandon.o.- Dá·se nos seguintes ca os: .
Lo ão apresentando o conces ionario a planta do terreno da

concessiio no prazo de seis meze, contados da data do titulo
provi orio.
2.° Faltando ás condiçõe" da couces ão, e e'pecialmente á se·

guinte :
3. ° Não começando o trabalbo dentro do prazo de dous

mezes. contado da data do Decreto.
4.° Não tendo a mina con lantemente em estado de elfe

ctivo trabalbo ;
5.° Não providenciando no prazo que lhe fór marcado, no sen

tido de remover qualquer perigo resultante da má direcção dos
trabalhos.

6.° Si por uma lavra ambicio a difficult.lr o ulterior apro
veitamento do mineral. - Lei Portugueza de 3i de Dezembro
de i852, art. 35.
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- Seu julgamento corre pelo contencioso administrativo, com
recur~o para o Conselho de E'tado.-Lei Portugueza de 3{ de
Dezembro de {852, art. 36.

- Da mina por mais de 30 dias importa caducidade da con
ces ão.- Decreto n. 61OlJ, de 19 de Janeiro de {876 clau ula 10.

- Verificado, o governador civil mandará fazer registro
no livro competente, e communicará ao conce~sionario para
que no prazo de {5 dias allegue o que tiver por conveniente.
Ao mesmo tempo ordenará as diligencias e reconhecimentos

que julgue nece ario p:Jra cenificar- e da verdade do facto.
Herebida a cOlite ta~ão do intere.sado, ou decorrido sem ella

o prazo concl'dido para a dar, e completa a in trucçiio do expe
diente, de llIodo que o facto <Ippnreçam com exactidão, o go
vernador civil declarará si tem logar ou não a perda da
concessão.
Esta declaração será communicada aos interessados, e contra

ella poderá reclamfl~ quem se julgar aggruvado.
No ca o de que a declaração seja de perda de direito, o con

cessionaria poderá reclilmar contra, perante o conselho do dis
tricto, seguindo o julgamento os tramites sobre o modo de
procederem o mesmos conselhos nos negocios con tenciosos
da administração.
Declarada a perda do dIreito pelo governador civil, sem op

posição, ou quando a houver, si aquella tiver sido confirmada
por sentença, publicar-se-ba no Diario do Governo, para
cOuhecimento de todo, abrindo-se immediatamente con
curso para e conceder novamente seguudo o prescripto no
art.37 do Decreto de 3{ de Dezembro de 1852.-Regula
mento Portuguez de 9 de Dezembro de {853, art. 78. - Veja
Concessão.

Agua.- Que correr em terrenos de propriedade particular,
e não estiver aproveitada, póde ser utilisada para trabalhos
da min ração, devendo o arrendatario indemnizar o proprie
tario por meio de accôrdo ou arbitramento. - Decreto n. 5955
de 23 de Junho de 1875, art. 83, 2" parte.

- Será rPputada de ponta de alavanca, e p,'opria de quem fizer
mina ou bUl'llCO no terreno, Que tiver arrendado, a Que pro
vier de Itlgum olho d'agufl de que outrem e tiver alJroprilldo,
dentro da distrlllcia de Ijljl1l para a parte uperior, e 9 para os
lados, Ne te caso não poderá ter o dono da mina mais do que
uma lavagem de metro e meio de comprido, e outro tanto de
largo, devendo logo a dita agua ser eneilminhada para o serviço
do antigo possuidor.- Decreto n. 5955 de 23 de Junho de 1875,
art. 85.

- Que fôr cauaJisada para o serviço das lavras, ou brotarem
das minas, erá convenieutemente encaminhada para não
ficar estagnada nem prejudicar a terceíros.- Decreto n. 6iOq.
de {9 de Janeiro de 1876, clausula 7."
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- Quando do seu uso ou emprego provier prejuizo a alguem,
fica o eonces ionario sujeito á competente indemnização.- Re
gulamento Portuguez de 9 de Dezembro de 1853, art. 79.

Areias.- Podem er aproveitad~s sem dependencia de li
cença, bem assim quaesquer mineraes que se lmcontrem nos
rios e terrenos de alluvião, si esta operação se fizer por
meio de estabelecimento volantes.- Lei Portugueza de 31 de
Dezembro de 1852, art. 15, e art. 48 do respectivo Regulamento
de 9 de Dezembro 1853.

ArrelDatação.- De bens hypothecados é feita engloba
dlJment, de modo a evitar· e que o e tabelecimento da
mineração desappareça.-Alvará de 17 de Jovembro de 1.813,
§ 4.°

- Tem logar em ha ta publica por prazo de 4 a lO annos a dos
terrenos diamantinos.- Lei n. 37li. de 24 de Setembro de 18!l5,
art. 1.0, n. i, e Decreto n. 5955 de 23 de Junho de 1875, art. 25.

ArrendaJnente.-O dos terrenos diamanliuos autorizados
pelo Delegados do In.pector Geral podem ser annuJlados por
este empregado.- Decreto n. 5955' de 23 de Junho de 1.875,
art. 16, § H.

- De terrenos diamantinos é feita precedendo editaes de 60
dias e convocação dos possuidores e occupantes do sólo para
contractarem e nua terá logar ,enão mediante garantia de dous
findores idoneos, ou deposito de dinheiro, ou apolices da di
vida publica até a importancia do arrendamento de um anno.
- Decreto n. 5955 de 23 de Junho de 1875, art. 25.

- Na concurrencia das condições será preferido o proprietario
do ólo, concedendo-se· lhe a quantidade que pedir até
484,000 metros quadrado, e ao que tiver elrectiva occupação,
embora sem titulo, alé 29,040 metros quadrados, comprehen
dido o e paço occupado pelo estabelecimento, bemfeitoria , ou
casas de viveuda.-Decreto n. 5955 de 23 de Junho de 1.875,
art. 27.

- Perde o direito de contractar o proprietario ou occupante que
não concorrer ao· arrendamento da lavra, podendo ómente
rehaveI-o quando a arrematação tiver Jogar em hasta publica,
em cuja hypothese será preferido. - Decreto n. 5955 de 23 de
Junho de 1.875, art. 31.

- Poderá ser de 15 annos o pr.no dos pretendidos por com
panhias ou ociedades, não excedendo o terreno a 6.600 metro
em quadro ou 43,560m e á quarta parte de ta exten ,ia si o
contracto, for sómente de tl'es anuos.- Der.reto n. 5955 de 23
de Juuho de 1875, art. [12, § L°
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- Tem lagar em basta publica, com editaes de 30 dias, para os
tel'renos diamantino qu não f rem rerrLlrridos [1"los respecti
vos proprieta rios ou occupantes.- Decroto n. 5955 de 23 de
Junho de 1875, art. 32.

- Nova b3 ta pl1bliéa com prazo de 10 dias erá annl1nciada por
edilaes, si findo o de 30 dia 03 primeira praçn não tiverem
comparecido licitante. á arrematação.- Decreto n. 5955 de ~3

de Junbo de i875, art. 32, 2" pnrto.
- São este os preços minimos annl1aes de cada metro quadrado

de tel'reno diamantino sujeito á nl'rQmatação :
2 réis para os terrenos ainda vi rgens.
0,206 réis para 05 já explorado no tempo da Extincta Real

Extracção.
:1 real para os já explorado', ma de'coberto e aproveitados depois

das novas admini lrações diamantinas.- Decreto n. 5955 de
23 de Jnnbo de'1875, art. 4,0.

- Níio podem ser rescindidos, mas tão sómente alteraJos, si con
vieI' aos interesses do nrrcndata 'ias e do Estado os contractos
de arrendamento de teFI'enos diaOlantinos celebrados legal
mente.- Ordem do Thesouro Nacional n. 214 de 9 de Junbo
de 1856. .

- O pag-amenlo das taxa annuaes dos terrenOs diamantinos
arrendados sú tem 100'01' depois da apprÜl'ação dos respectivos
contrncto .- Ordem do Tl10 ouro Nacional n. 605 de 26 de
Dezembro de i86l.

- Não ha lei qne prol1iba a transferencia de contratos de ar·
rendamento de terrenos diamautinos.- Ordem do Thesouro
Nacional de lO de Agosto de :1868.

B

Balanço.- Deve remeHer trimensalmente o lu pectol' Gerill
dos tenonos diamantinos á Tl1esoul'aria de Fazcnda dos arren
damento feitos.- Decreto n. 5955 de 23 de Junho de :1875,
art. i6, g il~.

- Deve o ln pector Geral do terrenos diamantinos remetler á
Directoria Geral das Renda, em Fevereiro de cada anno,
da receita e despeza da repartição a seu cargo, com um
relatorio circurnstanciadn do e tado d:.t administração diaman·
tina.-Decreto n. :;955 de23 de Junho de 1875, art. i6, § 15.

B.'aça.- Quadrada corresponde a 8,84,1112 .- DecrAto n. 6iO~
de :19 de Janeiro de 1876, clausula 7", n. 3. ' .
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c

Cadueidade.- Os casos de caducidade das concessões para
minerar são os seguintes:
i. ° Deixando o conces ionario de cumprir as 'Cllll1sulas do

respectivo Decreto dentro de fi annos; .
2.° Abandonando as mina;
3.° Deixando de lavraI-a por mais de 30 dias sem causa

de força maior, devidamente provada;
lj,.o No ca o de reincidencia de infracção a que esteja imposta

pena pecuniaria.
Decreto n. 61Olj, de i9 de Janeiro de i876, clausula 10.

CalDara Munieipal.- Veja Pesquiza.

Caaninho.- Devem os proprietarios de lavra abrir em todas
as betas, aOm de se poder andar livremente sem perigo.
Regimento de i5 de Agosto de i603, § 27. .

Capitação.- Este impo to, Oreadó MI ~q. de Março de i73q.
sob proposta do Conde de Galveas1 foi substituido pelo do
õ.o- Lei de 3 de bezembro de i75u.

Carvãoi- As minas de carvão de pedra existentes em ter
ra particulares são propriedades da nação.- ConSulta do
Conselho de Estado de :3:1 de Julho de i85lj,.

- Sendo o carvão de pedr~ equiparado aos demai tnineraes
dependenLes de concas ão do Governo, a ninguem é permittido
lavrar as minas que de cobrir sem licença do go\'erI1o.- Re 0
lução Imperial da Consulta de lj, de Janeiro de i87i e Aviso de
7 de Fevereiro do mesmo anno.

Casa.- As de fundição antigamente creadas foram estabele
cidas para o serviço do ouro exLrahido das minas.- Regimento
de i5 de Agosto de i603, § 53, e Lei de 3 Dezembro de :1750,
cap. 2°, n. i.

Cavar.,..... As minas nõo podem ser cavadas, nem mineradas
sem licença régia, embora existam em propriedade particu
1::1'.- Ord., I. 2°, til. 3!J" § 10.
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- Ninguem póde cavar por dentro nem por fóra das minas
demarcadas, sob pena de iO cruzados de multa para a fa
zenda, e de perda para o proprietario de toda a madre que
tiver extrabido si cavar dentro, e para a fazenda, si cavar
fóra.-Alvará de !7 de Dezembro de !557, 3° item, e Ord.,
1. 2°, ti t. 3lj, 3 3. °

- Os que bouverem de cavar minas, antes que nelJas tenham
trabalhadores, deverão segurar as obras de modo a evitar desas
tres, sob pena de serem responsaveis pelos damnos causados.
- Regimento de !5 de Agosto de !603, § 26.

Clausulas.- Devem ser submettidas á approvação do con·
cessionario antes de ser lavrado o competente Decreto. Regu
lamento Portuguez de 9 de Dezembro de 1853, art. 69.

- Quaes as que devem acompanbar o Decreto de cçmcessão.
Veja - Decreto.

ComOlercio.- Veja Diamante.

Companhia.- De mineração foram autorizadas mediante
cértas bases.-Alvará de i3 de Maio de 1803, nrt. 7°, §§ io, 20 ,

30, lj,o, 59 e 60, e Lei n. 59 de 8 de Outubro de i833, art. 50, § 3.°

Concessão.-Ninguem póde possuir mais de tres concessões
para minerar.- Regimento de 8 de Ago to de i6!8, § 7. o

- Não estão sujeitas á approvação do Poder Legislativo as que
se fizerem para o serviço de exploração e lavra de mineraes.
Aviso de 6 de Outubro de !863.

- Póde haver mais de uma para explorações na mesma locali
dade, si o mineral fOr differente. - Lei Portugueza de 3! de
Dezembro do i852, art. 33.

- As que forem abandonadas serão postas a concurso para
serem concedidas de novo, podendo o concessionario, companhia
ou particular aproveitar-se de todos os trabalhos subterraneos,
que achar feitos, sem pagar retribuição alguma por elles á em
preza que tiver abandonado a lavra.-Lei Portugueza de 3! de
Dezembro de !852, art. 37.

D

Damno.- Os descobridores de minas existentes em terrenos
aproveitados sâo responsaveis pelos damnos que causarem aos
proprietarios.- Alvará de i7 de Dezembro de !5p7, io item,
rtegimento de i5 de Agosto de :1.603, § 20, e Ord., 1. 2", tit. 3!J"
§ i. °
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Data.- Corresponde a 686,070 metros quadrados uma data
mineral.- Decreto n. 610q, de 1.9 de Janeiro de 1.876,
clausula 1..'"

- A proporção entre a data mineral e o capital social das em
prezas de mineração é a seguinte: tantas datas de iH,750b2,
quantas forem as parcellas de 20:0008 etrectivamente emprega
das no serviço. - Decreto n. 3236 de 2i de Março de i864,
art. L°

Decreto.- As clau ulas que baixarem com o decreto de con·
cessão podem ser geraes ou accidentaes.

As geraes sã0 as seguintes:
i. _ Executar os trabalho da mineração, conforme as regras

da arte, submettendo-se os donos empregados e trabalhadores
ás regras de policia que marquem os regulamento.

2.· Responder por todos os damnos e prejuizos, que por
causa da lavra possam resultar a terceiro.

3.- Re arcir os damnos e prejuizos que possam sobrevir a
terceiro, por causa do apparecimento de aguas dentro da mina,
sua cond ucção para fóra, ou incorporação em rios, arroios,
on desaguadouros.

q, .• Resarcir aos vizinhos os prejuizos occasionados pelas
aguas accumuladas nos respectivos trabalhos, si, tendo sido
intimado, não as seccar em tempo marcado.

5.'" Dar principio aos trabalhos dentro do prazo de dous
mezes, contados da data do decreto da concessão, ficando salva
a circumstancia de força maior.

6.- Ter a mina em e tado de actividade.
7. '" Dar as providencias nece sarias, no prazo marcado, quan

do a mina ameace ruina, pela má direcção dos trabalhos.
8.'" Não difficullar ou impossibilitar, por uma lavra ambi

ciosa, o uHerior aproveitamento do mineral.
9.- Não suspender os trabalhos da mina com intenção de

abandonal·os, sem dar an tes parte ao governador civil, e deixar
a conservlJcão dos mesmos em bom estado.

1.0. Satisfazer pela mina e seus productos os impostos que
as leis estabelecerem.

ii. Enviar ao niinisterio das obras publicas, nas épocas
marcadas, relatarias sobre os trabalhos feitos no periodo
anterior.

1.2. Não admittir -novo engenheiro para dirigir os trabalhos
da lavra sem licença do governo, precedendo informação do
conselho de obras publicas e minas.

i3. Estabelecer as obras nece sarias para a segurança e sa·
lubridade das povoações e operarias.

Taes obras serão as que ordenar o governador civil, ouvindo
o engenheiro respectivo, e no caso de não assentimento do
emprezario, as que ordenar o governo, ouvido o conselho de
obras publicas e minas.
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14. Executar 5S obras que nos termos expressos na anterIor
condição, ficam prescriptas para se evitar o extravio das aguas e
das regas.

Hí. Não extrahir do sólo, senão as substancias uteis indicados
no decreto de concessão, e as que se acharem com ellas associadas
em deposito. .

1.6. 'folernr nos oampos da concessão trabal hos de pesquizas de
ontras substancias uteis, quando o governo j nlgne conveniente
permittil-os.-Regnlamento Portnguez de9 de Dezembro de 1.8ã3,
art. 70, §§ i O, 2°, 30 ,4°,5°, 6°,7°, 8°, 9°,1.0, H, 1.2, 1.3, 1.4:, :1.5 e 1.6.

As accidentaes são as seguintes:

L" Soffrer áintervençao da antoridade militar na minas que
se achem situadas dl1ntro de 1.,320 metros (600 braças) de di tan·
cia das praças de guerra e postos fortificados, e nos trabalhos de
investigação, que se houverem de fazer por poços e galerias, os
guaes não poderão abrir-se sem permissão do ministerio da
guerra dentro das mesmas distancias.

2.'" Observar as I~re\renções prescriptas pelo governador civil,
ouvido o engenheiro das obras publicas, quando os trabalbos da
mina se houverem de executar dentro da zona de 33 metros
(:1.5 braças) ao lado de estradas, caminhos e casas.

Sobre eslas obras, no caso de não estar de accôrdo o empreza
rio das minas, observar-se-ha o pre cripta na :1.3" condição
geral. - Regulamen to Portuguez de 9 de Dezembro de 1853,
art. 75, §§ :1° e 2. o .

DeOlarcação.- Das dalas mineraes é feita com cordel
direito, formando can tos e fincando·se estacas.-Regimento de :15
de Agosto de :1603, §§ 9", :1.0 e H.

- A ella devem assistir o Provedor das minas e seu Escrivão.
Regimento de Hí de Agosto de 1603, § :12.

- E' obrigado dentro de 40 dias a apr8sentar amostras'da beta, que
tiver descoberto, o individuo que pretender a demarcação de
minas com~o fim de impedir que o concessionaria lance para os
seus terrenos o ca. cal 110 e entulho da sua lavra.- Regimento
de :1.5 de Agosto de :1603, § i3.

- Despezas com a demarcação de lotes de 'tetrenos diãmautinos
oorrtJm por conta dos arrematantes ou arrendatarios ........necreto
n. 5955 de 23 de Junho de :I.87ã, art.- 56.

- Como se procede na das socavas.- Veja Minas.

Demarcar.- Tem a Fazenda direito de demarcar para o go·
verno até a quarta parto da' betas descobertas, entrando com as
despezas e pagando os direitos.- Ord., 1. 2°, tiL. 34, § 6. 0

- Demarcar a sua dat3 dentro de i5 dia, é obrigado o conces
sionaria, afim de que outrem não a peç~ para si.- Regimento
de i5 de Agosto de :1603, §§ 70 e 8. °
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Desapl-opriação.- Aos conce sionarios é concedido este
direito para facilidade dos trabalhos da mineração e construc
ão de caminhos, por onde tenham. de ser transportados os pro

ductos.- Decreto 11. 4.064, de 4, de Janeiro de 1868, 5a clausula.

Descobridol'.- Deve dar conta ao juiz do logar, aOm de ser
registrada a sua deseobertil.- AI vará de 1.7 de Dezembro de
1557, 20 item; Regimento de 15 de Ago to de 1603, §: 1° e 20 ;

dito de 8 de Ago to de 16L8, § 30; Ord., I. 2°, til. 3(j" § 20, II Lei
Portugueza de 31 de Dezembro de 1852, a·rt. 12.

- De minas de ouro tem direito a 20 cruzados de premio, e ao
de 10 i a descoberta fór de outro metal.-·Alvará de 17 de
Dezembro de 1557; Regimento de 8 de Agosto de 1618, § 1°, e
Ord " I. 2", li L. 3q,.

- Tem direito a duas datas de tenas p:lra minerar, sendo uma
como descobridor, e outra' como lavrndor.- Regimento de 15 de
Agosto de 1603, § 4,0; dito de 8 de Agosto de 1618, § lO, e dito de
19 de Abril de 1702, § 0.°

- As datas concediLlas ao descobridor devem ser a im demarca
da : fl'ente 30 v<ll'a de õ palmos por diante, do logar em que a
veia fór a signada ; fundo 30; largura q, para o lado direito e
outra tanta' par!l o esquerdo.- Alvará Lle 17 de Dezembro
de 1557, 2° item' dito de 13 de Maio de i803, art. D°, §3°; Ord.,
J. 2°, tit. 3'~, § 2°, e Decreto Portuguez de 22 de Dezembro
de i852, art. 0°, § 1.°

- O que achar quatro minas tem direito a outras tantas datas para
lavrar, endo dua como descobridor, e duas como lavrador.
Regimento de 19 de Abril de 1702, § 5.°

- O que pela sua pobreza não pudO!' trabalhar nas minas da sua
conce ão, receberá dos que nolla tiverem interes-e ou so
ciedade os auxilios neces arios.- Regimento de i5 de Agosto
de 1603, § 29.

- O de mina de ouro em quebrada sêcca ou com agua tem direito
a uma data de 60 varas.- Regimento de i5 de Ago to de 1603,
§ M.

- O de mina de ouro em regato tem dil'eilo a uma data de 60
vara .- Regimento de 15 de Agosto de 1603, § q,2.

- O de mina de ouro em rio caudal tem direito a uma data de 80
varas.- Regimento de 15 de Ago to de 1603, § q,3.

- O de mina de ouro em margens, campo, serra, outeiro,
pontas de rio, quebradns ou regato- tem direito a urna data de
30 varas em quadro.- Regimento de 15 de Ago to de 1.603, § Mo.

- O de terrenos mineraes que Liverem de er concedido a
qualquer oeiedado ou empreza de minernrão, tem direito ao
lucro' correspondrntes lia valor de uma acçào como e tive e
entrado com ell;) para a soei dnde. - § 7" dos tatutos que
aCOll1panbam a Carla Régia de 12 de Agosto de 1817.
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- Seus socios têm direito a uma data de cinco braças, - Carta
Régia de 7 de Maio de i703,

- O que denunciar o descobrimento de terrenos diamantinos
tem direito a premio.- Lei n. 374 de 24 de Setembro de i845,
art. 1..°

J)evassa~-Tirava-se de seis em seis mezes afim de se conhe
cer do modo como se procedia na cobrança do imposto do 5°
e administração das minas.- Regimento de 8 de Agosto de
i6i8, § 15.

DiaIDante.- O commercio destas pedras esteve durante
muitos annos sob a protecção do Hei. - Alvará de ii de
Agosto de 1753.

- A lei gratifica aos que os descobrirem. -Alvará de 2 de Agosto
de i77i, n. 32, e Regim,ento de i3 de Novembro de i809.

- Os terrenos que os tiverem são do dominio da nação, não po
dendo pessoa alguma exploraI-os, sob pena de ser punido como
réo de furto.- Lei de 25 de Outubro de 1832, art. \1.0

Direitos reaes.- São direitos reaes os vieiros e minas
de ouro, prata, ou outro qualquer metal.- Ord., I. 2°, ti t. 26,
§ 16.

Dividas.- Os privilegios concedidos aos proprietarios de
lavras pelo Alvará de i7 de Novembro de i813, n. 2, acham-se
revogados. - Lei n. 46 de 30 de Agosto de i833.

Divisão.-Da terrenos diamantinos terá logar com assistencia
do intendente das minas. - Alvará da i3 de Maio de 1803,
art. 6°, § 7.°

- De datas mineraes não tem logar sem licença do Governo.
Decreto n. 6104 de 19 de Janeiro de i876, clausula 9."

E

Editaes.- São affixados pela Camara Municipal do districto
a que pertencer 'a mina requerida, afim de que os intere ados
apresentem suas rechlmaçães, ou concorram á conce ão,
quando fôr caso de concurrencia. - Regulamento POl'tuguez
de 9 de Dezembro de i853, arts. 60, M, 62 e 63.
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Escravo.- A lei garan te plena liberdade ao que descobrir
mina de diamantes, ou entregai-os ao Intendente.- Alvará de
2g, de Dezembro de :l.73g,.

- O que trab~lbar em minas tem direito a duas braças e
meia de terras, afim de que fique participando das vantagens
da mineração.- Regimento de:l.9 de Abril de :1.702, n. 5.

Estrangeiro. - E' equiparado em direito ao nacional na
couces ão de licença para minerar. - Lei n. :1.507 de 26 de
Setembro de 1867, art. 23 (')

- Que pretender licença para pesquizar nas províncias ulLra
marinas, é obrigado a declarar, que em tudo o que tiver relação
com a dita licença, e depois com a conce são para lavrar, de
sisle de qualquer rlireito como eslrangeiro, ficando em igual
condição á dos nacionaes. - Decreto Portuguez de 22 de De
zembro de :1.852, art. 2·, § :1.. °

Exploração.- São trabalhos de exploração a abertura de
poços profundos, ou galerias superiores a 1.:1. metros de exten
são. - Regulamento Portuguez de 9 de Dezembro de 1853,
art. :1.8, 2a parte.

- De terrenos diamantinos só póde ter logar mediante arrenda
men lo em hasta publica, ou licença para faiscar.- Decreto
n. 5955 de 23 de Junho de :1.875, art. 23.

- Uma concessão não autoriza, senão a exploração das substancias
uteis nella indicadas, e das que se acbarem associadas com
outras em deposi to. O campo de uma mina concedida póde ser
objecto de pesquizas ou de exploração de outras ub tancia , e
a lavra destas concedida sem prejuizo do concessionario pre
existente. -Lei Portugueza de 3:1. de Dezembro de :1.81>2, art. 33.

Explorar.- Póde qualquer pessoa buscar minas em herdade
alheia, comtanto que os que as acharem e lavrarem dêm
fiança para garantia do damno que causarem ao proprietario
do sólo em que ellas existirem.- Regimento de 15 de Agosto
de 1603, § 20, e Ord., l. 2°, tiL. 3g" § :1..0

- E' indispensavellicença para a pe quiza de outros mineraes
que não e tejam incluídos no decreto de concessão.- Decreto
n. 1>91>5 de 23 de Junho de :1.875, art. 89.

(') Esta loi rovogou o DoorMo do l.6 do Sotembro de l.824 o o Aviso n,'l.32 tio
l.4 do Maio do l.849.
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- Tem todo o concessionaria dous a1nos para explorar. - Lei
Portugueza de 3:1. de Dezem bro de :1.852, arl. 6. ° (')

Extracção.- Veja Lavra.

Extravio. - Para impedir o do ouro em pó ou em folheta
adoptaram-se providencias, mllndando-sfl que o ouro corresse
pelo toque de seu justo e verdadeiro valor. - Alvará de 29 de
Fevereiro de 1752.

F

FabrBca. - São consideradas partes integrantes das minas
para não poderem ser desmembradas nas execuções por dividas,
as machinas, bois, cava lias, e todos os moveis etrectiva e imme
diatamente nellas empregados. - Alvará de 6 de Julho de 1807
§ 2° ; dito de 21 de Janeiro de :1.809, 2°; Lei de 30 de Agosto de
:1.833, art. 27, e Regulamento n. 737 de 25 de Novembro de :1.850,
art. 53i, § 2.°

Faiscar~;- As licenças para semelhante fim são concedidas
pelo tempo de dous annos pelo Inspector Geral dos terrenos
diamantinos.-Decreto n. 5955 de 23 de Junho de :1.875, art. :1.6,
§§ 8° e q3.

-"O faiscador de terreno arrematado tem direito não só de concluir
a cata, em que estiver minerando, como de haver outra igual,
no caso de que seja cassada a licença de que estava de posse.
Decreto n. 5955 de 23 de Junho de :1.875, art, q8.

- Licença para faiscar paga de taxa 5nOOO annuaes...... Lei n. fõ07
de 26 de Setembro de :1.867, art. 23, § 2.°

Fiança. - Deve prestar previamente a pessoa que pretender
fazer pesquizas ou explorações em propriedade de outrem, de
modo a garantir os prejuízos que causar. - Lei Portugueza de
3:1. de Dezembro de :1.852, art. 5°, e 2q, do Regulamento de 9 de
Dezembro de 1853.

Fiscalisar.- Para a fiscalisação do serviço da extracção dos
diamantes adoptaram-se providencias.- Alvará de 23 de Maio
de :1.772.

Fundição. - Veja Casa.

(') o Govorno Imporia! não tom ostabolecido prazo corto para somolhanto seniço,
tanto que nas primoiras eOJ1COSSÕes quo foz mareou cinco annos, dopoiu lros Opor
ulLimo dous.



-15 -

G

Galerias. - Ninguem póde fazer investigações de substan
cias mineraes por meio de poços ou galerias sem permi ,ão do
Governo, - Lei Portugueza de 3 de Dezembro de i852, árt, 7.°

Guarda-lDó". - Tem a seu cargo a fiscalisação do serviço
das minas. - Regimento de i9 de Abril de i702.

- Nas provincias onde se descobrirem minas de ouro, e não
residir o Guarda-mór Geral, nomearão os pre identes Guarda
móres substitutos. - Lei n. 517 de 28 de Outubro de i84B,
art. 34,.

H
Hasta publica. - Veja A1'I'endamento.
Hypotheca. - Como immoveis as minas ão objecto de

hypotheca. - Decreto n. 34.53 de 26 de Abril de i865,
art. i38.

- A legal do credor contra o devedor é nulla, em face dos pri
vilegias outorgados aos mineiros.- Alvará de i7 de Novembro
de i8i3. (.)

I

Inlposto. - O de capitação foi substituido pelo do 5°, qu.e
mais tarde passou a iO° ou meio 5°, e acha-se extincto.- Lei
de 3 de Dezembro de i750.

- O concessionaria de licença para minerar fica sujeito a pagar
annualmente 5 réis por braça quadrada (q,,84,m~) do terreno
mineral, e a. entrar ·todos os annos para o Tbedouro com a
quantia correspondente a 20 % do producto liquido da mine
ração. - Lei n. i507 de 26 de Setembro de i867, art. 23, § Lo

(') Somolh~nto privilogio não olisto hojo, visto tOl' sido revogado pola loi D.1,6
do 30 do Agosto do i833 ,
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Será de iO réis o preço minimo de cada braça de terreno diamantino
ainda virgem, que se houver de arrendar, continuando o de 5
réis estabelecido na lei n. 3iq, de 28 de Outubro de i84,8 para
os já explorados, e forem de novo arrendados. - Lei n. :1.507
de 26 de Setembro de i867, arL. 23, § 2."

- E' de 5~000 o imposto de licença para faiscar. - Lei n. i507
de 26 de Setembro de i867, art. 23, § 2. 0

- Todos os concessionarios de minas são sujeitos:
Lo Ao pagamento de um imposto fixo annual;
2.° Ao pagamento de um imposto proporcional, annual.
Oimposto fixo é regulado pela extensão do terreno demarcado,

e é de 80 réis por iO. 000 braças quadradas.
O imposto proporcional é a coIlecta lançada sobre o producto

liquido da mina, e não póde exceder a 5 % deste mesmo
producto.

ChaII!a-se producto liquido a differença entre as despezas de
extracção feita com uma dada quantidade de minerio á bocca
da mina, e o preço por que o mercado avalia essa mesma quan
tidade tambem á bocca da mina. - Decreto Portuguez de i7
de Junho de i858, art. i.o

Indemnização. - Tem direito a ser indemnizado o pro
prietario de terreno estragado pelos trabalhos de encana
mento das aguas necessarias ao serviço da mineração. - De
creto n. 61.04, de :1.9 de Janeiro de :1.876, clausula 7", n. 6.

Inspecção. - Veja Minas.

Inspector. - Ologar de! inspector geral dos terrenos dia
mantinos foi creado pela lei n. 374, de 24, de Setembro de :1.84,5,
art. H.

Juiz de paz.- E' a autoridade competente para conhecer
das questões, que se suscitarem entre os arrendatarios sobre en
tulhamento de terrenos, passagem d'aguas, poços e outras.
Lei de 25 de Outubro de :1.832, art. 23 .

....uizo arbitral.- As questões entre o Goverho e os conces
sionarias de licença para explorar, ou minerar, são decididas
por meio de arbitramento.- Decreto n. 6:1.0~ de :1.9 de Janeiro
de :1.876, clausula :l.q,. n

.....uramento.- O descobridor de minas confirmará a sua
allegação por m'eio de juramento prestado perante o juiz do
logar da descoberta.-Regulamento de 8 de Agosto de :1.6:1.8, § 3. 0
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L

Lavrar.- Nenhum llescobridor póde lavrar sem licença do
Go,rerno, ainda mesmo em terrn de sua propriedade. - Alvará
de 17 de Dezembro de 1557 . dilo de 2q, de Dezembro de 173q, ;
Ord., I. 2°, tiL. 3q" .§ io e 10; Lei de 25 de Outubro de 1832,
art. 9°; Aviso n. q,61 de 22 de Outubro ue 1866, e dito de 7 de
Fevereiro de i871..

- Nenhum conces ionario de datas mineraes póde lavrar
quae quer outro~ productos mineraes que encontrar, sem auto
rização do Governo, sob pena de perder a concessão.- Decreto
n. õ955 de 23 de Junho do i87õ, art. 89, e n. 6iOq, de 19 de
Janeiro de 1876, clausula 9. a

LavI"a.- Devem ser postas em arrematação as que forem re
servadas para o Estado.- Regimento de 19 de Abril de 1702,
D. 22.

- Antii(as adquiridas por herança, oompra, doação e oulros
titulos legitimas de transmi~ ão de propriedade não precizam
de licença para serem de novo trabalhadas.- Carta Régia de
12 de Agosto de ~817.

- Tem todo o conce ionorio o prazo de 2 anno para começo dos
re pectivos trabalhos, si outro não estiver marcado no Decreto
da conces ão.- Decreto n. 3350 A de 29 de ovembro de 186q"
art!;. i O o 3.°

Licença.- E' nece aria para minerar ainda me mo em
ternis do descobridor das minas.- Alvará do 17 de Dezembro
de 1557; dito de 2q, de Dezembro de 173q,; Ord., l. 2°,
til. :[6, § 16; dita tit. 28 princ.· dita, til. 3q" §§ 2° e :1.0;
Lei de 25 de Outubro de 1832, art. 9°; dita n. 37q, de 2q,
de !':etembro de 18M;, nrt. 9° ; dita n. 601 de 1 de etembro
de 1850, art. i6, . q,0 ; Decreto n. 5955 de 23 de Junho de i 75,
art. 3° ; Aviso de 23 de Março de 183 ; dito de 22 de Outubro
de 1866 ; dito de 2q, de Setembro de 1868 e dito de 7 de Feve
reiro de i871.

- E' indispensavel para a exploraçâo de outras substancia mi
nerae que não tiverem sido mencionada no Decreto de con
cessão.- Decreto n. 5955 ele 23 de Juuho de 1875, art..89, e
n. 61Oq, ele 19 <.Ie Janeiro de 1876, clausula 9."

- Concedida pelo delegados do Inspeetor Geral do terrenos
Diamantinos á fai cadores póele ser annullada pelo Inspector.
- Decreto n. 5955 de 23 de Junho de 1875, 3rt. 16, § H.

II
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Lot.e.- Nenhum lote de terreno diamantino posto em arre
matação deverá ter menos de 29,040m9 ,nem mais de [184,000,
salvo si no acto da licitação reconhecer-se que o terreno é
insufficiente para os pretendentes.- Decreto n. 5955 de 23 de
Junho de 1875, arts. 27 e 38.

M

Marca. - A esta formalidade eslava sujeito todo o metal
sahido das minas, ficando os contra factores sujei tos á pena de
d~gredo por iO annos 1)ara S. Thomé.- Alvará de :1.7 de
Dezembro de 1557, 50 item, e Ord., ]. 2°, til. 3!J" § 5.0

- Podem os proprietarios marcar os productos das suas lavras,
para não serem confundidos com os de outI'OS.- Regimento de
15 de Agosto de 1603, § õ!J,.

- Ninguem poderá ter fóra da casa de fundição, vender, trocar,
doar ou embarcar metal de ouro e prata sem ser marcado com
as armas reaes, sob pena de morte e perda da fazenda, sendo
desta, duas partes para a camara real, e a 3" para o denunciante.
- Regimento de 15 de Agosto de 1603, § 55, e Ord., 1.2°, til. 34,
§ 5.0

Medição.- A dos terrenos diamantinos deve ser feita do se
guinte modo: do ponto do alveo do rio, ribeirão ou regato, se
medirá em linba recta a outro ponto elo :;!Iveo do mesmo rio,
ribeirão ou regato, um certo numero de metros, que formará o
comprimento do lote.
Esta extensão deve ser tomada tendo-se em vista que,

multiplicada pelo numero de metros ela largura média, não d9
um producto maior de 484,000m2; v. g.: si a largura
média do terreno do lote fôr de 88m. o comprimento só poderá
ser de 2,500m •

A largura que deve servir de base á determinação do compri
mento será a distancia média das vertentes do logar do Jote,
quando est~ distancia não exceder de 69501

, i o lote fór de
4,8!J,,000m2, ou em geral a um numero de metros que,
multiplicado por si mesmo, produza o numero de metros qua
drados qur. deve ter o lote. Neste caso o terreno a arrendar terá
por Iimite em largura as mesmas vertentes, excepto na direcção
das aguas nativas, em que a li1 rgura não excederá á que se de
terminar pnra o calculo do comprimento. Si a distancia média
das vertentes exceder ao limite fixado, far-se-ba a medição
arbi Lranr]o o Inspector Geral ou Procurador Fiscal, e Delegados
elos Terrenos Diamantinos, uma largura sufficiente; e neste
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caso não se verificará o disposto relativamente ás vertentes 0
Decreto n. 5955 de 23 de Junho de 1875, art. 50°

- -a dos terreno arrendados a Companbias ou Sociedades se
procederá do me mo modo fixado na disposição anterior,
attendendo- e a que o comprimento, multiplicado pela largura
média do terreno concedido, não dê um producto maior de
43,560,000m2.- Decreto n. 5955 de 23 de Junho de 1875,
arl. 5i.

- Quando o terreno diamantino não contiver rio, ribeirão ou
regaLo, para Lirar a linba recla que forme o comprimento do
lote, far-se-ha a medição, acommodando--e do melhor modo
po sivel ás condições e natureza do terreno, tendo-se em
vista os intere es do arrendatario e da Fazenda Nacional.
- Decreto n. 5955 de 23 de Junho de 1875, art. 52.

- Na de qualquer lote de terreno diamantino e fará abstenção
de toda II parte que estiver lavrada ou explorada e fôr eviden
temente inutil para a mineração, medindo-se sómente os terre
nos uteis e virgens, como si as respectivas áreas Ia sem
contiguas uma ás outras.
Não obstante, a parte não medida, com as restingas e areias

que comprehender, poderá er aproveitada pelo arrendatario
para ouLro fim qualquer.- Decreto n. 5955 de 23 de Junho
de 1875, art. ri3.

- Nos decretos em que não se tiver feito menção de prazo
para a medição das respectivas datas mineraes, devem os con
ce sionarios fazel·a dentro de 2 anno , sob pena de caducar
a concessão.- Decreto n. 3350 A de 29 de Novembro de 1864,
arts. 1° e 3.°

l\l:etaes.- f ão póde ninguem tirar sem licença do Governo.
-Ord., I. 2°, tit. 34, § 2.°

- Que se tiram das minas pagam o imposto do quinto, depois de
fundidos.- ardo, I. 2°, tiL. 34, § 4.°

- Não se podem vender sem o fazer aber primeiro aos ofliciaes
para serem marcados.-Ord., L 2°, til. 34, § 5.°

- Os de cobre, chumbo e calaim que forem precisos para os
armazens do Estado, serão vendidos pelo preço que fôr justo, e
a ninguem serão offerecidos sem licença do Governo 0- Regi
mento de 8 de Agosto de 1618, § 6°, e Ord., I. 2°, tit. 34, § 5.°

Minas.- São propriedade da nação. - Alvará de 17 de De
zembro de um7 ; dito de 24 de Dezembro de 1734; Ord., I. 2°,
tit. 26, § 16; dita, tit. 28 princ; dila, til. 34, §§ 1° a 10;
Lei de 25 de Outubro de 1832, art. 9°; Decreto n. 74 de 24
de Setembro de 181i,5, art. 9°: dito n. 601 de 18 de Se~
tembro de 1850, art. 16, § 4°; Decreto n. 5955 de 23 de Junho



- 20-

de 1.875, art. 3° ; Aviso de 23 de Março de 1.838; dito de 22 de
Outubro de i866 ; dito de 24 de Setembro de 1.8ti8, e dito de 7
de Fevereiro de 1.8i i.

- Para nellas se cavar não basta posse immemorial.- Ord., 1. 2°,
til. 34, § fin.

- Velhas que não estão na comarca de Traz os Montes se podem
registrar com outras.-Ord., 1.2°, tit. 34, § 8.°

- Não se entendem ser doadas nas doações que EI-Rei faz.
Ord., I. 2°, tiL. 28.

- De ouro, ou prata, ou qualquer outro metal, pertencem ao
direito real.- Ord., I. 2°, til. 26, § i6.

- No descobrimento delIas que se deve fazer.- Ord., J. 2°, til. 34,
§ 2.°

- Não podem ser cavadas nem mineradas sem licença do Go
verno, embora existam em propriedade particular.- Ord., I. 2°,
tit. 34, § iQ.

- Qnam pretendor explorar deve pedir licença ao Governo, in
dicando a localidade em que existirem, e apresentando amostras.
-Regimento de 1.5 de Agosto de 1.603, § Lo

- Das que forem de cobrrtas se lavrará termo com todas a con-
frontações necessarias, que será assignado pelo Provedor das
minas.- Regimento de 1.5 de Agosto de 1.603, § 2.°

- O descobridor delIas apresentará dentro de 30 dias os metaes
que tiver achado, e não o fazendo perderá o privilegio que lhe
é devido, salvo justificando iml)edimento.- R gimento de 1.5
de Agosto de i 60:.:1 , § 3. 0

- O de cobridor tem direito a uma data de terra de 80 vara de
comprimento e 40 de largura, e mais outra de 70 de compri
mento e 30 de largura como lavrador.-Regimento de i5 de
Ago to de 1.603, ~4o; dito de 8 de Agosto de i618, § io, e dito de
i9 de Abril de 1.702, § 4. o

- O que primeil'o achar e tirar metaes, se entenderá ser o des
cobridor, e gozará de privilegio, ainda que OUtl'O tenha
primeiro buscado descobril-as.- Hegimento de 15 de Agosto
de 1.603, §§ 5° e 6.°

- Havendo pretendentes á beta descoberta, o descobridor é obri
gado a demal'car as suas 80 varas dentro de 1.5 dias.- Regi
mento de 1.5 de Ago to de 1603, § 7.°

- Havendo pretendentes á concessão de minas no perimetro das
descobertas, os concessional'ios que já tiverem obtido datas
serão obrigados a demal'cal-as no prazo de 3 dias.- Regimento
de 1.5 de Agosto de 1.603, § 8.°

- Como se procede na demarcação das datas mineraes.- Re·
gimento de 1.5 de Agosto de 1.603, § 9."

- Como na colIocação de balizas para a sua demarcação. - Re
gimento de ir> de Agosto de i603, § 1.0.
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- Como na demarcação de datas mineraes existentes p.m ter
renos montanhosos, e mais altos em urna parte do que em outra.
- Regimento de i5 de Ago to de 1603, § H.

- Como na mudança dos marco e balizas, todas as vezes que se
tiver necessidade de de montar e limpar as minas.- Regimento
de i5 de Ago to de i603, § i2.

- Quem pretender datas mineraes com o fim de impedir que o
de. cobridor I:mce para o seu t l'I'eno entulbo ou ca calho, é obri·
gado a apre entar dentro de 40 dia a beta que allegar ter des
coberto.- Regimento de Hi de Agosto de i603, § 13.
- ào podem er vendida ante' de se ter descoberto metal
fixo.-Regimento de i5 de Agosto de i603, § H.

- Havendo dilferença na medição das datas pertencentes a varios
prett'ndentes, corno se procede.-' Regimento de i5 de Agosto
de i603, §§ 15, :16 e :17.

- Ninguem póde minerar em lavras alheias, mas sómente nas
suas, depois de demarcadas e bali~adas.-Regimento de:15 de
Agosto de :1603, § i8.

- As que forem achadas deu tI'O de legua e meia pertencem ao
descobridor da que anteriormente tiver sido registrada.
Regimento de 15 de Agosto de 1603, § i9.

- Póde qualquer explorar em terras alheias, comtanto que satis
faça o damno que causal' aI) propl'ietario do terreno. - Regi.,
mento de 15 de Agosto de :1603, § 20.

- Dentro de legua e meia ninguem póde po~suir mais de uma
mina, salvo si fôr con iderada pobre a primitiva, ou conti·
nua ão, delIa, a que fór encontrada nesse espaço. - Regimento
de i5 de Agosto de :1603, §§ 21 e 22.

- Póde qualquer conces ionario seguir a veia que estiver la
vrando, ainda que vá entrando pelas quadras alheias, sem lhe
poder ser po to impedimento algum. - Regimento de i5 de
Ago to de 1603, § 23.

- Como se procede com as veias que forem sendo descobertas nas
ilharga da beta principa\.- Regimento de i5 de Agosto de
i603, § 24.

- Quando duas ou mais betas pertencentes a diver os donos se
juntarem em certo ponto, poderão ser lavradas de meia, divi
dindo·se o lucros e sacrificios pelos interessados.-Regimento
de i5 de Agosto de :1603, § 25.

- Nellas devem ser tomada todas ns pro"Videncias para que- não
corra perigo a vida dos operarios. - Regimento de i5 de Agosto
de 1603, § 26.

- Em todas as betas devem existir caminhos para que se possa
vêr e andar de uma pa ra olllra livremente.- Regimento de :15
de Agosto de i603, § 27.
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- O descobridor que pela sua pobreza não puder trabalhar na.sua
mina, receberá dos que nella tiverem interesse ou ocie
dade os necessarios auxilios.-Regimento de 15 de Agosto de
1603, § 28.

-- Sobre duvidas na verificação das demarcações. - Regimento
de 15 de Agosto de 1603, § 29.

- Não devem ser concedidas, senão a quem tiver meios para
lavraI-as e beneficial-as.-Regimento de 15 de A.gosto de 16U3,
§ 30.

- Como se deve proceder, quando se tratar de conceder datas
mineraes que estiverem abandonadas. - Regimento de 15 de
Agosto de 1603, § 31.

- A pessoa a quem rôr concedida permissão para minerar em
alguma lavra abandonada, é obrigada a abrir-lhe uma mina
da ai tura de 6 braças, e outra de mais 6 ao fundo, sob pena de
perder a concessão. - Regimento de i5 de Agosto de 1603, § 32.

- Podem ser prorogados os prazos marcados aos; concessionarias
para começo dos respectivos trabalhos.- Regimento de 15 de
Agosto de i603, § 33.

- Devem ser lavradas ao mesmo tempo as que forem possuidas
dentro de legua e meia da concessão principal.- Regimento de
15 de Agosto de 1603, § 3~.

- Para que não possa ser pretendida, sob fundamento de se achar
despovoada a mina que pertencer a diversos sacias, dllve um
delles, pelo menos, continuar com o serviço em nome de todos.
- Regimento de 15 de Agosto de i603, § 35.

- Como ·devem ser cavadas.- Regimento de i5 de Agosto de
1603, §§ 36 e 37.

- Devem ser seguidas as betas novas encontradas nas quadras dos
concessionarias vizinhos.- Regimento de 15 de Agosto de 1603,
§§ 38 e 39.

- Como se procede na demarcação e largura das socavas ,- Re
gimento de i1~ de Agosto de 1603, § ~O.

- Numero de concessões a que tem direito o descobridor de betas
em quebradas sêccas, regatos, rios, campos e serras. - Regi
mento de 15 de Agosto de 1603, §§ M, ~2, ~3 e ~~.

- Sobre novas descobertas em minas existentes em quebradas de
rios e campos. - Regimento de 15 de Agosto de 1603, § ~5.

- Como se procede relativamente ao entulho das lavras.-Regi
menta de 15 de Agosto de 1603, § ~6.

- Como até encontrar o ouro existente nos regatos, rio caudal e
outro pontos de difficil accesso.- Regimento de 15' de Agosto
de 1603, § ~7.

- Ninguem póde requerer em nome de outrem. - Regimllnto de
15 de Agosto de 1603, § ~8,
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- o beneficio das mina os concessionarias podem aproveitar-
e de todas as madeira, campos e rocios ao alcance dos mora

dores das villas, em cujos limites demorarem, comtanto que
taes campos sejam communs e de concelbo e não de particu
lares.- Regimento de i5 de Agosto de 1603, § 4,9.

- Os proprietarios dellas gozam de privilegio. (i) - Regimento
de i5 de Agosto de i603, § 50.

- Devem er vi itadas com frequencia pelo provedor e escrivão.
- Regimento de i5 de Agosto de :1.603, § 5:1..

- NeJlns não podem o empregados da respectiva administração
ter parte ou interesse all!"um, sob pena de perderem seus laga
res. - Regimento de i5 de Agosto de :1.603, § 52.

- Para a fundição do respectivo ouro e metaes construíram-se
casas apropriadas. - Regimento de 15 de Agosto de :1.603, § 53.

- Podem os proprietarios marcar os productos das suas fabrica
para não serem confundidos com os de outras.-Regimento
de :1.5 de Agosto de :1.603, § M.

- Fóra da casa de fundição ninguem póde ter ouro, prata ou
qualquer outro metal, sem ser marcado com as armas reaes, sob
pena de morte.- Regimento de :1.5 de Agosto de :1.603, § 55.

- Metaes achados fóra da casa de fundição sem marca pertencem
ao Estado. - Regimento de :1.5 de Agosto de 1603, § 56.

- Pessoas suspeitas não têm entrada nas casas de fundição.
Regimento de :1.5 de Ago. to de :1.603, § 57.

- Modo e fórma dos processos a que estão sujeitos os contrafacto
res dos preceitos legaes. - Regimento de i5 de Ago to de :1.603,
§ 58.

- Relataria dos trabalhos e estado da mineração deve ser remet
tido pelo Inspector das minas ao Governo.- Regimento de:l.5
de Agosto de :1.603, § 59.

- As que pela sua riqueza merecerem ser lavradas pela Real
Fnzenda, pa sarão a pertencer a El-Rei, dando- e ao desco
bridor satisfação, on fazendo-se-Ihe conveniente mercê.- Regi
mento de 8 de AgG to de 16:1.8, § 5.°

- Ninguem póde possuir mais de tres concessões para minerar.
- Regimento de 8 de Agosto de :1.618, § 7.°

- _ ão podem sei' pos uidas pelos Mini tros de E tado, ofliciae
deputados, ou outro de qualquer proeminencia que seja, nem
terem nel/as interesse algum, sob pena de perda do lagares
que occupam. - Regimento de :1.9 de Abril de 1702, n. 9.

- Aos empl'egados da administração das minas foi permittido
que lavra sem, sem direito, porém, a pagamento de salarios. 
Carta Régia de 7 de Maio de :1.703.

(i) FOil'ovogado pola Loi n. 46 do 30 do Agosto do i833.
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_ Não podem ser vendidas sem autori7.a~ no do Governo. - Lei
Portugueza, de 31 de Dezembto de i852, art. 32, § unioo.

- De ouro em terrenos diamnntinos.-Veja Terrenos Diamantinos.

Minerar. - Ninguem póde sem licença do Governo, ainda
mesmo em terras de sua propriedade. - Alvará de i7 de De
zembro de 1557 j dito de 24 de Dezembro de i734; Ord.,
1. 20, tit. 34, §§ ia a lO; Lei de 25 de Outubro de 1832.
art. \la; Aviso n. lJ,6i de 22 de Outubro de 1866; dito de 7
de Fevereiro de i87i e Regulamento Portuguez de 9 de De·
zembro de i853, art. 68.

- PÓ de qualquer em terras particulares com licença do go
verno, uma vez que satisfaça os pre) uiio que causar ao propri~

tario do terreno em que exislirem as minas.- Regimento de i5
de Agosto de 1603, § 20, e Ord., I. 20, til. 34, §§ 10 e iD.

- Nas concessõeó que se tiverem de fazer serão preferidas as
pessoas da localidade ás extranbas ou de fóra, e as companhias
ou sociedades aos pretendentes de poucos recursos. - Alvará
de i3 de Maio de i8.03, art. 60, §·LO

- E' indispensavel licença para minerar outro producto que
não esteja mencionado no respectivo decreto de concessão.
- Decreto n, 5955 de 23 de Junho de 1875, art. 89, e n. 6iOlJ,
.de i9 de Janeiro' de i876, clausula 9. a

- Nos terrenos ainda não bavidos pOli diamantino, e por isso
ainda não sujeitos á privativa jurisdicção do respectivo Inspe
ctor, prevalece a competencia do Guarda-mór para conceder
as datas necessarias ri mineração de ouro. -Ordem do 'l.'hesouro
de i9 de Setembro de i849.

- A jurisdicção e attriQuição do Gunrda-mór Geral das minas
relativamente á nova conce são de datas para a minera ão do
Quro, nos termos do seu regimento, subsiste a respeito de
todos aquelles terrenos minerae', que não estiverem legal e
etrectivamente declarados e havidos por diaOlantinos, por de
tArminação do Governo, na fórma do art. 30 do ,Regulamento de
i7 de Agosto de i8lJ,6.- Ordem do Thesouro de i9 de Setembro
de i8lJ,9.

- E' prohibido em tenenos, onde existirem mananciaes 4e aguas
indispensaveis ao abastecimento de quaesquer povoações ou
estabelecimentos industriaes. - Decreto n. 5955 de 23 de Junho
dll i875, art. 87. .

- Ouro em terrenos diamanlinos. - Veja Tet'I"cnds Diarnantinos.

Multa. - Estão sujeitos ás se~uintes multas:
Lo De iOD a 50nOOO os que explorarem terrenos diamantinos
sem licença ;
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2.0 De 208 a i00800 o individuo que com dous ou mais explo
radore e feitor ou admini trador estiver fazendo trabalho de
exploração;

O administrador ou gerente de qualquer companhia, de
cada trabalhador que exceder o numero de que tiver pago
taxa·

Os' arrendatarios que não tiverem demarcado os seus terrenos
dentro do prazo de 60 dias;
Incorrem nn multa de 508 a iOO~OOO os que destruirem, arran·
carem, damnificarem ou di:figurarem os marcos, e balizas,
po tos nos t rrenos do arrendlltarios ;

Os que arrancarem, ra garem ou obliterarem qualquer edital;
Os que deixarem de assignar o contrato, ou oão satisfizerem,

dentro de 5 dias, as de pezas da expedição do titulo;
O que rescindirem o contractos que tiverem celebrado com

a ndmmistração diamantina. - Decreto n. 5955 de 23 de Junho
de :1.875, art . 65, 67, 68 e 69.

- "a falta de pagamento será o mullado recolhido j lldiclalménte
li cadêa, pelo tempo correspondente á importaocia da multa,
na rnão de 18000 por dia. - Decroto n. 5955 de 23 de Junho
de 1875, art. 72.

N

Napbta. - Sendo esta substancia equiparada aos demais
minerae dependente de conces ão, a ninguem ti permittida
a sua lavra sem licença do Governo. - Avi o de 7 de Feve
l'eiro de :1.871.

Nomeação. - A do Inspector Geral dos Terrenos Diaman
tino é da competencia do Governo Imperial· a dos seu substi
tutos, Procurador Fiscal e seu substituto, engenheiro, secre
tario, delegados e agentes do Procurador Fi cal pertencem aos
Presidentes de Provincia, mediante propo ta do 10 'pector Ge
ral ; a do porteiro da reparti 'ão diamantina ás The ourarias
de Fazenda. - Decreto n. 11955 de 23 de Junho de :1.873,
art. 8. o

o
Obra.- O concessionaria ou a empreza de mineração não

pód~ con truir predio , abrit' poços e galeriiJs sob o edificios
particulares e a:l.5 metros de circumferencia deHes nem sob
os caminhos ou estrada publicas e a :tO metros de suas
margens ........ Decreto n. 610q, de :1.9 de Janeiro de 1876, clau
sula 7."
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Obrigação.- Os concessionarias de minas são obrigado a
pagar aos proprietarios da superficie do terreno uma quantia
proporcional ao producto liquido, que nunca excederá de dous
e meio por cento. - Lei Portugueza de 3i de Dezembro
de i852, art. 33.

Ourives.- Deram-se instrucções para os officios de ourives
e ensaiadores de ouro e prata. - Regimentos de i3 de Julho
de i689 e dito de iO de Março de i693.

Ouro.- Que premio tem quem descobre minas deste metal.
- Veja Descobridor.

p

Pedreira.- Podem ser aproveitadas sem dependencia de
permissão pelo pro)rietario, ou com o seu consentimento. - Lei
Portugueza de 3:1. de Dezembro de :1.852, art. :1.6.

Perolas.- E' necessario licença para a pesca de perolas, as
quaes serão vendidas ao Estado [Jara uso de EI-Rei, a dinheiro
pelo preço que valerem, ou desconto dos direitos de outras
perolas que forem sendo pescadas.- Regimento de i5 de Agosto
de i603, § 60.

Pesquizas.-E' livre o direito de pesquizar, comtanto que o
proprietario do solo seja indemnizado dos prejuizo que solfl'er.
- Regulamento Portuguez de 9 de Dezembro de i853, art. H.

-São trabalbos de pesquiza todas as investigações feitas á super-
ficie por meio de sargetas, sondagens, e poços ou galerias, que
não excederem de H metros.- Regulamento Portuguez de 9 de
Dezembro de i853, art. i8.

- Não são permittidas em estradas e camiríhos publicas, nem nas
praças fortificadas e povoações não ruraes. - Lei Portugueza
de 3i de Dezembro de :1.852, :11't. H.

- Não póde o proprietario de uma lavra impedir que alguem
proceda a pesquizas de substancias uteis differentes da sua
concessão, quando o Governo julgue conveniente autorizaI-a .
- Regulamento Portuguez de 9 de Dezembro de :1.853, art. 70,
§ i6.

- Para obter licença é necessario :
:I. •o Que o pretendente declare o districto ou os logares em

que pretende pesquizar, e por conta de quem taes pesquizas
hão de fazer-se.

2. 0 Que justifique que os individuos encarregados dos trabalhos
têm para elles as necessarias habilitações. - Decreto Portuguez
de 22 de Dezembro de i852, art. 3. 0
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Pesquizas. - E' garantida ao individuo, que tiver obtido
permis ãú para pesquizar, a futura concessão para la vrar as
mina que descobrir. - Decreto Portuguez de 22 de De·
zembro de :1852, art 4,. o

- O pesquizador que não puder habilitar-se para obter a con
cessão da lavra que tiver descoberto em terras de propriedade
particular, tem direito a um premio correspondente á importan
cia da descoberta, o qual será pago pelo concessionaria da mina
e entrará como condição no auto de concessão.- Decreto Por
tuguez de 22 de Dezembro de :1852, art. 50, § :1.0

- E' de um anno a licença para pesquizar.
O espaço do terreno permittido á uma pesquiza não exce

derá de 9 leguas quadradas, isto é, a um quadrado cujos
lados seja m de 3 leguas. - Decreto Portuguez de 22 de De
zembro de :1852, art. 6. o

- São competeI1tes as camaras municipaes para conceder licença
para pesquiza, podendo ellas exercer por si este direito
no" terrenos de sua propriedade.- Regulamento Portuguez
de 9 de Dezembro de :1853, art. :12.

- Autorização para pesquizar não permitte, senão fazer o reco
nhecimento do solo pela inspecção da superficie, e por es·
cavações a céo aberto e por sondagens, sendo necessaria licença
do Governo para a abertura de poços ou galerias. - Decreto
Portuguez de 22 de Dezembro do :1852, art. :10.

-Todo o cidadão que pretender fazer pesquízas em terrenos alheios
requererá ao administrador do concelho pedindo que intime
administrativamente o dono ou o seu representante, para que,
se o julgar necessario, adopte as disposições convenientes para
evitar prejuizos.

Quem entrar em propriedade alheia, sem satisfazer este que
sito, não poderá u ar do direito de fazer trabalhos de pesquizas,
e ficará além disso sujeito as penas que as leis impoem.
Regulamento Portuguez de 9 de Dezembro de :1853, art. H.

Pessoal.- Marcou-se para a administração e serviço das mi
nas de ouro da Capitanias de S. Vicente, Espirita Santo e Rio
Janeiro.- Alvará de 2 de Janeiro de :1608.

Pet.roleo.- O que acha-se dito com referencia á - Naphta
tem applicação a esta substancia.- Veja Naphta.

Plant.a.- Dentro do prazo de 5 annos, contados da data da
concessão, o concessioMrio deve apresentar á Presidencia a
planta das datas que tiver medido e demarcado, afim de ser ve
rificada a sua exactidão por engenheiro, correndo as despezas

.da respectiva verificação por conta do interessado. - Decreto
n. 6:104, de :19 de Janeiro de :1876, clausula 2,1>
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- Oconcessionario é obtigado a apresentar ao Governo, pura ser
appl'ovadn, a dos trabalhos que tiver de realizar.- Decreto
n. 610~ de i8 de Janeiro de 1876, clausula 7,"

- Topographica e geologica devem os concessionarios submetter
á approvaQão do Governo, afim de poderem obter concessão de
datas.- Decreto n. 406~ de 4 de Jaueiro de i868, clau ula 2."

Nellas Indicarão o conce -ionarios com exactidão o córtes
que bouverem sido feito no terreno, o maximo da profundi
dade, que houverem attingido os trab~lhos de exploração, e a
inclinação e direcçiio do vieira ou depo ito que de cobrirem.
- Decreto n. 4064 de 4 de Janeiro de :1868, olausula 2."

~ Nellas se designarão os lagares em que o conoessionario tiver
de minerar, e serão acompanhadas dos perfis indi'pen aveis
fi se poder conhecer, tanto quanto passivei, a superposição das
camaLlas minernes, e outros esclarecimentos qUI} se tornarem
nece sal'ius a suaapreciação.- Decreto n. 500B-de 10 de Julho
do 1872, clausula L"

- Devem ser levantadas na escala de i por iO,OOO e serão apre
sentada em duplicata, aOm de ser entregue uma ao conce
sionario e a outra annexada ao Decreto respectivo . ....., Lei Por
tugueza de 3i de Dezembro de 1852, art. 25.

Posse . ~ Tem logar perante o admini trador do concelho,
depois de expedido o competente titulo de concessão. - Regu
lamento Portuguez de 9 de Dezembro de i853, art, 73.

Prazo. - E' de dous annos para exploração de miuas. - Lei
Portugueza de 31 de Dezembro de i852,

-Póde er prorogado o que tiver sido marcudo no conoes
sionario para çomeço dos respectivos trabalhos.- Hegimento
de i5 de Agosto de i603, § 33,

-Póde ser prorogado o dos contractos de prrendamento dos
terrenos diamantinos que estiverem a Ondar, com tanto que se
obriguem os arrendatarios a pagar 50 % ao menos obre o
primeiro pl'eço.- Lei n. 374 de 24 de Setembro de i845,
IJrt. 3. 0

-E' de 2 annos para a medição e demarcação das datas, si
outro não estiver fixado no Decreto de concessão.-Decreto
n. 3350 A de 29 de Novembro de i86(J,,- arts. i o e 3. 0

-E' de um anno para começo dos trabal bos preparatorios das
medições e demarca~ões das datas mineraes, con tado da data
do Decreto de concessão.- Decreto'n. 3350 A de 29 de Novem
bro dé 1864" art. 4,. o

Pret"erencia.- Tem o descobridor que primeiro tiver
achado a mina, apresentando amostras do mineral. - Regi
mento de 15 de Agosto de 1603, §§ tio~e 6. o
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Pref'erencia.- No arrendamento dos terrenos diamantinos
ão preferida em igualdade de circumstancias as pes oas, que

já tiverem titulos de conees ão dos terrenos que tiverem de ser
arr ndados, e os que nelles se estiverem estabelecidos com re
sidencia ou cultura de qualquer genero.- Lei n. 371~ de 24, de
Setembro de 18MI, art. 20 ; Decreto n. 5955 de 23 de Junho de
1875, art. 27.

PrelD.io.- A lei garante o premio de 4,OO~OOO ao cidadão que
manifestar a descoberta de mina de diamantes, ou entregai-os
ao Intendente das minas.- Alvará de 24, de Dezembro de
:1.734.. (:I.)

- Concede o Governo a quem descobrir terrenos diamantino
nos muoicíplos, onde não seja conhecida a exi teneia deJles,
comtaoto que denunciem immediatamente á autoridades, e
que por ulteriore exames e reconheça a realidade da de co
berta.-Lei n. 374, de 24, de Setembro de i84,õ, art. :1.0, e Decreto
n. 5955 de 23 de Junho de :1.875, art. 88.

Privilegio.- Aos descobridore de minas II lei as e"ura
privilegio de descoberta. - AI vará de t7 de Dezembro de
~557. Regilllento de '15 de Agosto de '1603; dito de 8 de
Agosto de {618; Lei de 3 de Dezembro de 1750; Lei n. 374, de
21~ de Setemuro de :l.8(J,5, e Decreto n. 5955 de 23 de Junho de
1.875.

-Têm o proprietarios de minas para não poderem ar execu
tados por dividas. ~ Regimento de 1.5 de Agosto de :1.603, § 1)0 ;
dito de 8 de A"osto de 1.61.8, § '12 ; dito de 1.7 de Novembro de
1813 e dito de 5 de Maio de 18il~. (2)

- O operarios das minas não podem er executado por di
vida .-Carta Bé~ia de 1.7 de Julho de :1.618 e Rerrimento de 8 de
Agosto do mesmo anno, § 1.2. (3)

- Estão isentos de todo o serviço publico, corrl excepção do mi
litar, os empregados das minas.- Lei Portugueza de 31 de
Dezembro de i852, art. 74.

P,·ocurador.- Nenhuma pe oa póde requerer conee são
para millerar em Dome de outrem, alvo sendo crüldo ou a sala
riado, sob pena de perder a cone ão e er mnltado em 50 cru
zados.- Regimento de 15 de Agosto de :1.603, § 1~8, e Alvará de
1.3 de Maio de 1.803, art. 60 , § 2. 0

(:I) Esta disp6sição acha-so substituida pola immediata.

(2) A Lei u. 46 do 30 de Agosto do :1833 revogou somolhanto privilegio.

(3) Acha-so rovogado eslo prÍl'ilogio.
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Proprietario.- E' obrigado a soJfrer no seu terreno:
:1.. o As explorações, que forem necessarias para a abertura de

poços e galerias, estabeler.imento de armazens, officinas, e de·
po itos, servidões, e encanamento de aguas, e outras obras.
2.0 A occupação de todo, ou de parte do terreno por tempo

limitado, precedendo informação do conselho geral de obras
publicas e minas.

Os concessionarios serão obrigados a pagar préviamente o
valor das expropriações, e a dar fiança idouea á indemnização
dos prejuizos, que causarem durante a occupação temporaria
do terreno.
No caso de não chegarem o proprietario o o concessionario a

um accôrdo, seguir-se-hão os tramites marcados na lei de ex
propriação por utilidade publica. - Lei Portugueza de 3:1. de
Dezembro de :1.852, art. 39.

- Os concessionarias são obrigados a pagar aos proprietarios
da superfioie do terreno uma quantia proporcional ao producto
liquido, que nunca excedel'á de 2 :1./2 %.

O proprietario do sólo tem direito a este pagamento em
quanto a extracção se fizer do fundo correspondente á sua
propriedade.
Póde ser convertido em renda fixa, e em prazo marcado por

convenção mutua, intervindo o Governo como arbitro na falta
desta.- Lei Portugueza de 31 de Dezembro de 1852, art. 38.

Prorogação.- Veja Prazo.

Provedor.- Foi creado este lagar para o serviço das minas
- Regimento de 8 de Agosto de :1.6:1.8, § 9. 0

Q

Quinto.- Todos os metaes fundidos e apurados das minas
pagam este imposto.-Ord., I. 2°, tit. 3r.., § r... O

- Restabelecido pela Lei de 3 de Dezembro de :1.750, reduzido
depois a :1.0 % e mais tarde pela Lei de 26 de Outubro de
:1.827 a 5 %, foi abolido pelo art. 32 da Lei de 28 de Outubro
de :l.8q,g. Revogado quanto ao ouro, prevalece entretanto para
os outros metaes, como se vê do Decreto n. 887 de :1.8 de De
zembro de :1.85:1., cond. 2."

R
Recursoi.-Dá-se das decisões tomadas pelo Inspector Geral

dos Terrenos Diamantinos, seus substitutos e Delegados para
as autoridade superiores, sendo necessarios ou vo/untarios, con
forme no caso couber.- Decreto n. 5955 de 23 de Junho de
:1.875, arts. 75, 76, 77, 78 e 79.
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Regist.ro.-:-O termo de registro da mina descoberta deve con·
ter:
1.. ° O nome, idade, estado civil, naturalidade, residencia e

profi são do descobridor;
2. ° A especie do mineral que se descobriu;
3.° O sitio em que se acha a min:J, o concelho a que pertence,

marcado exacta e circumstanciadamente;
4.° As minas confinantes, quando as houver;
5.° O nome e re idencia do proprietario, ou proprietarios do

sólo, em que as minas se acharem;
6. o Si a mina foi descoberta por simples trabalho de pes

qui7.a, ou por meio de poços e galerias, indic.llndo a autori
zação, que houve, para esse fim.- Regulamento Portuguez
de 9 de Dezembro de 1.853, art. 40, §~ i O

, 20, 3°,4°, 5° e 6. 0

- Em todas as provincias deve proceder-se ao registro das
minas concedidas.
Este registro deve conter:
i. o A qualidade das minas'
2. 0 Sua situação, designando-se a localidade emunicipio a

que pertencerem;
3. ° Os nomes, profis ões, e residencia dos concessionarios;
4.° A data do titulo da concessão'
5.° A extensão da concessão expressa em braças e em metros
quadrado ,-Decreto Portuguez de i7 de Junho de 1858, art. 4,"

Relat.orio.- E' obrigado o concessionario a apresentar ao
Governo por intermedio do engenheiro fiscal ou do Presidente
da Provincia.- Decreto n. 61.04 de 19 de Janeiro de 1876,
clausula 7°, n. 7.

Dequel'hnent.o.- Para obter a concessão de uma mina
é nece sario dirigir petição ao Ministerio das Obras Publ icas,
cm que se apresente:
i. ° A certidão do direito de descobridor;
2. ° O nome, idade, estado civil, naturalidade, residencia e

profissão do pretendente, ou director da companhia;
3. ° Os documentos com que prove ter os fundos nece sarios,

para fazer a lavra;
4. o Os esta tutos da companhia, havendo-a.- Regulamento

Portuguez de 9 de Dezembro de 1853, art. 59, §§ 1°, 2°,3° e 4.0

Rescisão.- De contrato de arrendamento de terrenos dia
mantinos.- Veja A,','endamento.

s
Schistos betuUlinosos.- O que se disse relativamente

á Naphta tem applicação a e ta substancia.- Veja Naphta.

SeUo.- Licenca para exploração de mineraes paga 2(1)000.
N. 36, § 50, tabella B, do Regulamento n. 8946 de 19 de Maio
de '1883.
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Sello.- Dita para minerar até iO annos 2758000, de iO a
20 annos 7508000, por mais de 2~ anno i: i508000. - N. i (a,,
§ i3, tabella B, do Regulamento n. 89(a,6 de 1.9 de Maio de 1.883.

SuppriInento.-De licença dará o Presidente de Provin
cia si o proprietario do terreno negor-se a concerIer permissão
para a passagem das aO'uos necessarias ao serviço das
minas.- Decreto n. 6iO(a, de 1.9 de Janeiro de 1.875, clausula 7',
n. 6.

T

'J;'axa.-De pagamento de terrenos diamantinos arrendados.
-Veja Â1Tendamenlo.

Terras.~As minas descobertas em terras devolutas expo tas
á venda ficam sujeitas á' di posições da lei respectivas.
Lei n. 60i de i8 de Setembro de 1.850, arL. i6, § (a,."

- Devolutas devem ser conservadas em sesmaria para trabalbos
montanhisticos. - Alvará de 1.3 de Maio de 1.803, art. \:)0; § 3. 0

Terrenos diaJ'llantinos.-Continuam a ser do dominio
da naçào.- Lei de 2(a, de Dezem bro de i73/~; di ta de 25 de
Outubro de 1.832, art. 9"; dita n. 37(a, de 2(a, de Setembro de
1.8/~5, art. 90, e Decreto n. 5955 de 23 de Junho de 1.875, art. 3."

- Devem er postos em hasta publica, para poderem er
explorados,-Lei de 25 de Outubro de 1.832, art. H;.dita n. 374
qe 24 de Setembro de 1.8/15 e Decreto n. 5955 de 23 de Junho
de 1.875.

- Os que contiverem minas de ouro passam pora a categoria
. das tenas mineraes, podendo ser divididos pelos interessados,·

observado o principio de prioridade do podido.- Alvará de
1.3 de Maio de i803, art. 80 , §§ 1. o e 3. o

- Os que não tiverem sido arrematados serão cedidos a quem
pretender neltes faiscar.- Decreto n. 5955 de 23 de Junho de
1875, art. 1.6, § 8. o

Titulo.- Do arrendamento de terreno diamantino é as ignado
pelo Inspector GoraI ou Delegado da Admini tração diaman·
tina. - Decreto n. 5955 de 23 de Junho de'1875, art. 30.

- De posse póde ser' expedido aos conce'siollarios indepen
dentemente de audiencia dos herdeiros dos cedentes. - Ordem
do Thesouro Nacional n. (a,3(a, de 28 de Outubro de 1868.

TI~abalbo. - O descobridor de mino de ouro demar
·cndn é obrigado a começar os respectivos trabalhos den tI'O
de dous mezes da data da concessão, sob pena de caducidade,
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.alvo ca o de força maior. - Alvará de i7 de Dezembro de
1.557,20 item, e Ord., I. 20, tit. 3lJ" § 2.°

r-L'rabalho.- O concessionaria de datas mineraes tem o prazo
de Ires mezes para começar os respectivos trabalhos, sob pena
de caducar a concessão.- Alvará de 13 de :tl'Iaio de 1.803, art.
60, § 6.0

Tl-ansf"erencia.- De contratos de arrendamento de ter
renos diamanLinos.- Vejam Arrendamento.

Turt"a.-O que ficou dito relativamente á Naphta tem appli·
cação a esta substancia.- Veja Naphta.

- Póde ser lavrada pelo proprietario do sólo, ou com o seu
consentimento, precedendo em todo o caso licença do Governo.
- Lei Portugueza de 31 de Dezembro de 1852, art. 20.

v
Vender.- As minas não podem ser vendidas sem autorizaçiío

do Governo. - Lei Portugueza de 3i de D zembro de 1852,
art. 32, paragrapho unico.

-Veias de ouro e outro metaes não podem ser vendidas,
sem que os respectivos donos façam saber ao Governo si as
quer para si pelo tanto. - Alvará de 17 de Dezembro de'
1557,7" item, e Ord., I. 2°, til. 3!J" § 7.°

- Metaes e mineraes extrahido das minas no progresso das
explorações não podem ser vpndidos. - Regulamenlo (Por tu
guez) de 9 de Dezembro de 1853, art. 35.

- Não podem ser vendidas as minas em que não se tiver acha
do melaI fixo, sob pena de perder o comprador o preço que
por ellas tiver dado, e o vendedor o direito que ás mesmas
tinha. -Regimento de i5 de Ago lo do 1603, § ilJ,.

- Machinas, bois, cavallos e todos os moveis elfectivamente
empregndns nas minas, não podem ser vendidos separadamente.
-Veja Fab7·iclt.

Vieiiros.-Não podem ser objecto db doação régia.- Ord.,
I. 2°, ti t. 28 prinr.

- Os quo so encontrarem em terreno alheio á lavras de proprie
Larios dilferentes, ou por el1ns entrllrem, devem ser trabalhados
d meias, dividindo- e os lucros pelos inleressado .- Regi
men lo de 15 de Ago. to de 1603, § 23.

- O proprietari.o de concessão para minerar póde seguir, sem
obstacnlo ou Jlnpedimento do dono dos terreno visinhos, com
a beta até onde ella parar.- Regimento de i5 de Agosto de
iBOj, §§ 23 e 38.

3
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LEGISLAÇAO

ANTIGA E MODERNA DE PO RTUGAL E DO BRALIL

SOBRE AS MINAS

,
ALVARAS

~Ivarú de .,. de Dezembro de I~~"

Dos quo descobrem veas de meLaes, e o premio
que baverão

Ha EI Rei nosso senhor por bem, de dar licença, que toda
pessoa possa buscar veas de ouro, prata, &. outros metaes em
todolos lugares, tirando a comarca de Tralos mõtes, em que
ninguem, sem special mandado de sua Alteza buscará as ditas
veas, nem trabalhará nas descnbertas. E nas outras partes po
deriio, ainda que quaesquer pessoas ecclesiasticas ou seculares
tenhão jurdição na taes terras, ou sejão de pes oas particulares,
como se sempre usou nestes regnos. E alem da dita licença, faz
sua Alteza merce de vinte cruzados a cada pessoa que novamente
descobril' veas de ouro ou prata, & de dez cruzados sendo de
outro metal. As quaes merces haverão, do rendimento dos de·
rei tos das dita veas que acharem.

i Hem que no de cobrimento & dereitos tenhão esta maneiia,
que sendo o descobrimento em terras aproveitadas, o não poss;):o
fazer, sem primeiro pedir licença ao proveedor dos metaes, o
qual lha dará, mostrando lhe as ditas pessoas mostras para isso.
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E com a dita licença o farão saber aas pessoas cuja, forem,
aas quaes pagarão o damno que fizerem, que o juiz do lugar
fará aualiar per pessoas seUl suspeila, a que dará juramento. E
teendo a terra nouidade, se não fará obra ate ser r colhida .
. 2 E achando algúa pessoa a vea dos ditos metaes, o fará

logo saber ao juiz do 1ugar em cujo lermo a terra stiuer. O
qmli a irá logo ver com o scriuão da camara, &: o dito scriuão
a registrará no li Ufa della com todalas declarações neces. arias,
&: o nome da pessoa que a achou, aa qual passará certidão do
dia. em que a registrou assinada pelo juiz. E do dito dia a
vinte dias, será obrigada a tal pes oa, appresenlar se ante o scriuâo
da fazenda, a que o cargo pertencer, com a dita cerlidiio, &: com
as mostras da dita vea, p'ara se dellas fazer ensaios, E atlhando
se qlle he proueitosa, a regislrará no liuro que em seu poder
ha de teer : &: disso passará certidão para o proueedor dos metaes
lha ir demarcar. E não stando o dito proueedor em lugar para
o poder fner, ou sendo impedido, a dita pessoa o fará saber aa
fazenda de sua Alteza, para lhe darem outra pes oa, que faça a
di ta demarcação, A qual certidão, que o dito seriuão da fazenda
pasf;:)r para o dito proueedor, ou mandado que se pas ar para
outra pessoa, que for em lugar do proueedor, se apresentará a
elles dentro de trinta dias, que se começarão da feitura doJla.
E apresentando lha dentro no dito termo, irá logo demarcar . f.
trinta varas de cinquo palmos por diante do lug,ir em que a
dita vea for assinada: &: outras lrinta por de tras: &: quatro
varas de largura para a banda dereita da dita vea : &: outras
quatro varas para a banda esquerda deIla. E esta larcrura será
em todo o comprimento da demarcação. E em comprimento &:
largura se enMU'derá, ao JC:lngCl da vea per on~e el'la fOI'. E da
dita demarcação a dous meses primeiros seguintes, será obrigada
a dita pessoa, a trabalhar ]]ella continuadamente. E não come·
çando assi no dilo termo, ou deixando de trab:dhar quatro
dias, não teendo impedimento, que ju Lincará ao dito proueedor,
perderá a dita vea, & ficará aS. A. para proueer naJla. E assi a
perderá, não apresentando a dita certidão ou mandado nos
termos acima diltos.

3 E nenlllUa pessoa poderá Callal.' dentro das demarcações
qne forem assi assinadas aas ditas vea , nem poderiío per fora das
ditas demarcações atalhar as dila veas, assi por dianle como por
de Iras, posto que se estenda per muita di tanci;) de lel'l';l sob
pena de dez cruzados paril a fazenda de S. A. & perdúr toela ;)
JlJadro q~le lille.r tiraàa, se for dentl'O das deJ1);l]'('[Içõ s, para ns
,prs:0a ,e.mjas forem. J~ _e for ~o'J:a delilas, será para a fazenda cio
dito sen,lwr.

fi, E de t· dolos .n~etne,q, que se tirarem dcspois de fllDflidos
.& apurados, pagarão o quinto a .S. A. em suluo ele todolos custos.
E e.lldo alguas_ vea tam fracas, g~e niío o1friio palrar os ditl'l
deJ1(}ILo '. IJoderao re~l uerer S. A. niSSO, para proucer oomú for
seu serUlço.
. 5 E ,todos ·@s metaes que uas partes ,ficare.m, pagosos ,di,t0s

.dllreitos, & ,sêdo ja mancados, 1l0del1ão vender a l:,luem quiserem
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não sendo para fora do regno, fazêdo o primeiro saber aos offi
ciae que do dito cargo houuer, para se fazer assento das vêdas
no liuro que hão de teer, onde as partes que venderem li sina
rão. I;; o que vender sem lho fazer saber, pagará a quantidade
do que venuer em dobro: &: o que comprar, 11 quantia anoúendo,
&: erão pre os ate merce dei Rei, de que serão dous torço' para
a fazenda do dito senhor: &: o outro pnra quem o descobrir <.\:
accusar. E o que vender os dito melae antes de serem mar
cada', ou em madre ante de fundido, ou para fota do regno,
perderá a fazenda, &: será degradado por dez annos para . Tho
mee.

6 I;; em cada hun vea das ditas demarcações, poderão O!\
omciae da fazêda de suá Alteza, tomar para ella, em qualquer
tempo que o dito senhor quiser, hum quinhão ate a quarta parle,
entrando com ns de pe as, <.\: pagar do dereito .

7 E o que "chn rem as di tilS veas, ns nuo poderão venrler,
nem fner outro parUdo, em o primeiro fnerem aber a el Hei,
pnrn ver se a" quer tomar pnra si polo tanto.

8 E ha o dito senhor por bem, dar licençn aa pessons que
quis rem tralwlhar na' minn velhas, que não sUuerem na co
nHlrcn de Traias monte, p,lra que as po iío re~blrnr pela ordem
olJreelita. E Das pessoas que trouxerem certidões ele canJa forno

os primair(ls que (I registr:lr:io, lhe mandará dar em cada IlUa
della' 11Lla demarca 'ão, do comprimento <.\: largura acima ditos.

9 E das demarcações que se deerem, as i da minas nouas,
como da.'; vel h"s faz . A. merce ans pc soa que as regi trarem
para sempre, para 1\lIe <.\: todo eus herdeiro, com a ditas
condições.

ia E manda a tadala ju tiças, que o cumpram nssi, sem
embargo do regimêto dos metae &: prouisões em contrnrio, que
toda deroga &: ha por nullas.

Alvará de ~ de Janeiro deIG08

Nomoação de Officiaes para minas, concodida a D. Francisco pelo segninle
alvará.

Eu el-rei faço saber aos que e te alvará virem, que eu envio
ora a D. Franci co de Souza, do meu Conselho, por Gover
nado!' e Capitão Geral do di tricto das tres capitanias de S. Vi
cente, Espirita Santo e Rio de Janeiro, da conquista e adminis
traç~o das minas descoberlns e por descobrir nns dilas tres
capitanias, e para que se consigam os bons ejfeitos que neste
negocio se pr~tende, haverá na administrnção e descobrimento
das ditas minas os omciaes seguintes: um procurador, que haverá
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cada anno de ordenado quatro centos cruzados; um thesoureiro,
que haverá cada lInno de ordenado trezentos cruzados; os qnaes
ordenados serão pngos dos rendimentos das ditas minas e proce
.didos delias, pelo que mando ao thesoureiro das dita minas que
do dinheiro deJlas se em si mesmo cnda anno de seu ordenado, e
fará pagamento ao dito procurador da dita quantia, e pelo tras
lado deste lhe sérá levado em conta ·0 que assim pagar; e este
hei por bem que valha como carta e que não seja passadc pela
chancellaria, sem embargo da ordenação que o contrario dispõe.

Francisco Barbosa a fez em ~Iadrid a :2 de Janeiro de 1.608
annos.

O secretario Francisco de Almeida de Vasconcellos :1 fez es
crever.- REl.- Antonio VeZlos Dessimus.

Alvará de :2 ele Janeiro ele 1608

Minoiros quo .lovom havor nas minas do S. Viconto. Espirita Santo o
Rio do Janoiro

Eu el-rei faço saber aos que este alvará virem, que envio a
D. Francisco de Sonza, do meu con elho, por cnpitão geral e
governador do districto das tres capitanias de S. Vicente,
Espirito Santo e Rio de Janeiro, e dn conquista e adminislrtlção
das minas descobertas e por descobrir nas ditas, tre' capiL:lllias,
e para que consigam os bons elIeitos que se pretendem, hnverá
na administração e descobrimento da ditas minas os mineiros
seguintes: dous mineiros de prata que haverá cada um seiscento
cruzados; um mineiro de ouro de bela, seiscentos cruzados; um
ensaiador, eiscentos cruzados; um mineiro de perolas, que
haverá seiscentos crnzados; um mineiro de esmeraldas, eiscentos
cruzados; um mineiro de salitre, quinhentus cruzados; dous
mineiros de ferro que haverão ambos quatrocentos cruzados, os
quaes ordenados serão pag-os aos dilos mineiros do rendimento
das ditas minas e procedido deltas, pelo que mando ao tbesou
reil'o das ditas minas qne do dinheiro dellas dê e pague aOS ditos
mineiros cada anno os ordenados acima declarndos, e pelo traslado
d~s cartas que tiverem dos ditos officiaes e seus conhecimento,
com o traslado desla, lhe será levado em contn o que lhes assim
pagar; e seja passado pela chancellaria, sem embargo das ordens
que o contrario dispõe. Fl'anci co Barbosa a fez em Madrid a 2 de
Janeiro de -1608. O secretario Francisco de Almeida de Vascon·
cellos a fez escrever, - REI.- Antonio Veltos Dessimus.
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Alvará de 24 de DezeJ.ubro de.7'34

Providencia relativamenLe :i deseoberla dos diamanLes

Dom João por gl'aça de fleos, Rey de Portugal, e dos Algarves
dáquem, e dálem, MuI', em A.frica, Senhor de Guiné. e da Con
quista, Navegação, Commercio de Ethiopia, Arabia, Persia, e da
Jndia, etc.

Faço saber que eu [Jassey ora uma Ley por mim assinada, e
pas ada pela minha Chanceilaria da qual o treslado h e o
seguinte. .

Oom João por graça de Deos, Rey de Portugal e dos Algarves,
dáquem, e dálelll, Mar, em Africa, Senhor de Guiné, e da Con
quista, Navegação, Comruercio de Ethiopia, Arabia, Persia, e da
India, etc.

Faço saber aos que esta minha Ley virem, que como as Minas
dos diamantes, que se achão nos meus Dominios, me perteucem
da mesma sóne, que todas as de metaes, e pos o reservar dellas
o que me parecer; e que pelo costume dos Dominios, em que
se achão diamantes são re ervados para o Soberano os de es
pedal grandeza. Hey por bem. que ainda nas terras, em que
com minha permi são se extrahirem diamantes, álem das outras
providencias, que prescrevem as Leys, e que eu for servido dar,
fiquem reservados parll a minha Fazenda, os que forem de pezo
de vinte quilates, ou dahi para cima; e as pessoas, que os
acharem, ou tirarem, os entreguem logo dentro de trin la dias,
contados dos em que os tirarem, ou acharem n&s casas de Fun
dição, ou aos Ministros mais vi inhos para remetterem a elIas;
da qual entrega se fará auto pelo Escrivão dos eus cargos, que
será ourigado a remetello ao Governador; e endo os laes dia
mantes munire lados, e entregues por qualquer escravo, ficará
forro, e se lhe passará carta de al.forria em meu nome pelo Su
perintendente da Casa da Func1içiio, ou Ministro, a que fizer a
entrega, e se darão a seu dono pelo valor de me mo escravo
quatro cento nlÍl réis, que lhe serão pag-os na propria Casa da
FundiçAo, onde ('01' entregue, ou remetido o diamante; e sendo
feita a entrega por homem livre, se Ibe darão os mesmos quatro
cenlos mil rei' ; e todos os dial11lillte;; de pezo de vinte quilates,
ou dahi para cima, que se acbarem daqui em diante, e não
forem entregue na forma referida.

Rey por bem, que fiquem perdidos para a minha fazenda, em
qualquer mão, em que forem achados, e delles poderá denunciar
toda a pessoa; e provada a denunciação, e posto em arrecadação
o diamante, se Ihe darão em premio della quatrocentos mi! reis
sómente pela minha Fazenda; e sendo o denunc.iante escravo,
se lhe dará IilJerdade, e a seu senhor os quatro centos mil reis
pelo valor delle, salvo se a denunciação do escravo for dada de
seu senhor, porqne então o escravo ficará livre, e se lhe darão
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duzentos mil reis, buma, e outra cousa depois de se julgar a
denunciação por boa, e o senhor nno haverá COU"3 aJ~uma pelo
valor do e cravo, ma incorrerá na' penas ab,ixo declaradas;
e da me_ma Sl)l'te se puderá denunciar daquelles, que tirando,
ou ,lcl1andn o diamante de vinte quilate., atI dahi paru cima o
desencaminbarem, sem o manife .. tllr, e entregar na runna rere·
rida; os qua,;: lilem do perdimento do diamante, o seu valor,
mando, que incorrão nas penas stabelecidas contra os que de
sencamin bão o ouro; e sendo escravo, terá pena de açoutes, e
galés por toda a vida, e outrosim se poderá denunciar das pe •
soas, que mandarem os taes diamante3 para fóra do Reyoo, a·
quaes além de perdimento do valor delle-, lerITo a pp.na de des
gredo de dez annos para Angola, e confl~cac1\o de todos O' eens
ben ; e sendo as taes denunciações dadil por escravo do me
mo culpados,.e lbe dará a liberdade em premio della ; o
sendo escravo all1ryo.. nlém da liberdade, e dar50 a seu dono
quatro cento' mil reis pelo ralar delJe. como acima se declara.
E porque não he a minhu real intenção comprehender os dia
mantes, que ja 5e houvel'em tirndo ao tempo que se publ.icar
esta resoluçÃO, sou servido que toda a pessoas, que tiverem
diamantes de pezo de vinte quilales, ou dahi para cima, tirados
~ntos de se publicar esta resolu -ão, os manirestem d~nLr(J de
dOLIS mezes, contados do dia d,1 publica ão dclla p 'riltc, qualquer
dos meus Ouvidore- do E~tado do 81',1. ii, e mais ministros deste
Beyn , e de toiloo os lIleus Domioios, oude laes diamantes esti
verem, e o~ apresClJtem aos me mos mini tro' parD O' reme
terem o esta Cimo á Cn 3 da Moeda della, parti e comprarem
para a minha Fazenda pela ju-ttl avali;JçÃo, que delles se fjzer:
e os que uITo e manife-tarem, e entreg-arem 00 diLo termo, so
reputarão como descoberto depois da dita publicação, e ficarão
irremessilmente perdidos para a minha Fazendil, em qualquer
mão que forem achado.; e delle se poderá denunciar, e have
rão os denunciantes o mesmo premio, e os culpados as me mas
penas; e ela mesma sorte se poderá denunci,ll' do que concor
rerem para os (lescaminllos aqui prohibidos, e se executarão nelles
tlS mesmas penas nesta resolução ostabelecidas, e haverão os
deo ancian tes o me '010 premio. Pelo que mando ao Regeclor da
Ca,a da Supplicação, Governador da Relação, e Ca a do Porto,
Vice-Bey do Estado do Brasil, ou' a que seus carg03 servir, De
zem bargadores das di Las Casa, Governadores das Conqui tas,
é a todos os Corregedores, Provedore , Ouvidores, Juizes, Ju liça.,
Officiaes, e pe oa de tes meus Reynos, e Senhorios cumprão,
e guardem e ta minha Lei, e a façam integralmente cumprir, o
guardtlf, como nelJa e contém; e pora que venha á noticia de
toclo , e enào possa aIlegar ignorancia. Mando ao men Cbm·
ccUer móI: de tes Reyno ,e Senhorios, ou a quem seu cargo
servir, a façam publicar na Cllancellaria, e enviar o traslado deUa
sob meu sello, e seu signal, a todo os Correrredores das Co
marcas, destes Roynos, e aos Ouvidores das terr.as dos Dona
tOI'ios, em que os C(.rregedores não eutrão por correição, aos ,
quaes mando que publiquem logo nos lagares, em que estiverem,
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e a faç1io publ icar em toda' as das suas Comarcas, e Ouvidorias'
e se regi-tará DOS livros do DezemiJurgo do Paço, e nos da Ca a
da Supplicaç.io, e Helação do Porto, e na ào Conselho Ullra
marina, e nas mais parte" onde semp.lhante Leys e co tumam
reg-istrar, e e ta propria s lançará na Torre du Tombo. Dada em
Li boa Occidental a 2lJ, de Dezembro de :l.73lJ,.

fuY.

Ley por que V. Mag-estade ba por bem que todo o
diamllnte, qlJe se extrahir da Minas, e for de pezo de vinte qui
lates, ou dahi para r.ima fique reservado para a ua Real Fazenda,
e que as Jl soa que o achnrem ou tinirem os entreguem, nas
Ca ns da FundiCiio, ou ao Ministros LUftÍ vi inhos para o re
meLeI' a ell<l , e que os diamanLe manifesLados, e enLreo-ue por
escrnvo llque forro, dllndo- e a seu dono pelo valor d Ile quatro
cenLos mil réi , e sendo livre s lhe d6 a mesma quantia, e que
os dinmanL' d diLo pezo. ou dnhi pal'a cima, que e acbarem,
e não forem enLregues, fiqucm perdidos para a Fazenda Real,
o que dl)lles pos~a denunciar túda a pe oa, e provada a denun
ciação, e po to o diamante em arrecadação, -e lhe dê em premio
qualro centro mil rei ónlente pela lincnda Real, e sendo o
denuncinnte escravo, e lhe dê liberdade; e a seu enhor a dita
quantia de quatror.entos mil réis pelo valor delle, e que ,e a de
nunciação do escravo for dada de eu Senhor lique livre, e se
lhe dêem dnzeoto mil réi , não bavendo o Senhol' cou a alguma
pelo valor dnlle, e incorrerá na' p na nasta declaradas, e que se
IJO sa rleuunciar dos que tirando, ou ncbando diamante do dito
pezo, ou d'ahi para cima, o dezencaminbão ,em o manifestar, ou
entregar, os l]uaes nlém do p I'dirnento do diamante, o seu
valor incorrer?io na penas do lue descaminhão OLHO; que ,endo
e cravo sel'ú de a~outo5, o tralé. por toda a vidn, o que e po a
denunciar elo que mandal'em diamant para fóra do Reyno, o
quae" além do perdimento do valor delle, terão a pena de de
gredo de dez annos parn Angola. e conli~eaçiio de todo o seu
bl'n , e que sendo as denunciaçõe daeln por e cravo. do cul
pados, se lhes ele liberdade em premias della , e sendo albeyo
o e,cravo além da liberdade, se dê a seu dono qnatro cento
mil J'I;is pelo valor dcHe; e que os diamante já tirados antes
ria pnbli açiio desta Lcy, que tiverem de pc o vinte quilate, ou
dald para cimn. se manife tem dontro de dou mezes perante
o. Ouvidores, do Estado do Brazil, e mais Mini Iro. para os
remeterem a e la (orLe ú Ca a da Moeda para se côm prarem
para ua neal Fuzenda pela justa avaliação que e fizar, e não
~e manife tando, nem entregando no dito termo, ~e reputarão
como descobertos depois da dita publicação, que ficarão per
didos para a Fazenda Real, e delles se possa denunciar, e ha·
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verão os denunciantes o mesmo premio, como tambem dos que
concorrerem para os descaminhos nesta prohibidos, eO? quem se
executarão as penas nesta estabelecidas, e os denunCiantes ha·
verão o mesmo premio, como nesta se declara.

Para Vossa Magestade ver.

Por Decreto de Sua Magestade de 22 de Dezembro de :l.73/í,.

GI'egorio Pel'eym Fidalgo da Silveira.
Belchior do Rego e Andmde.

Gaspar GaIvão de CasteIlo Branco a fez escrever.

José Ferreira a fez.
José Vas de Carvalho.

Foy publicada esta Ley de Sua Magestade, que Deus Guarde
na Cbancellaria MoI' da Corte, B Reyno. Lisboa, Occidental o
1.7 de Janeyro de 1.735.- Dom Mi,quel Maldanado.

Registrada na Chancellaria Mór da Corte, e Reyno, no livro
do Registo das Leys, a 1'01. 59. Lisboa Occidental o L de Janeyro
de :1.735.- Innocencio I,qnacio de Mour'a.

Alvur'á de II de Agosto de 17'"3

Determina que e commercie dos diamanlos fiquo dobaixo da Prolec~ãe Real

Eu EI-Rei Faço saber aos que este Alvará de Lei virem,
que .endo informado da imminellte ruina, a que ~e llcham
exposto o contrato, e Cornmercio de Diamantes do Brazil, não
só pelas desordens que até agora se commeLteram na Admi
nistração, e no maneio delles, preferindo-se os interesses par
ticulares ao bem publico, que se seg-ue da reputação deste
genero; mas tambem pelos consideraveis contrabandos, que
delles se fizeram, com grave prej uizo do Meu Real Serviço, e
do cabedal de Meus Vassallos, que licita, e louvavelmente se
empregam neste negocio, em commum beneficio dos Meus Rei·
nos, e das suas Conquistas;

E tendo consideração a que no estado, a que tem chegado
as sobreditas dAsordens, não podia cabei' o remedia dellas nem
na applicação dos meios ordinarios, nem nas faculdades dos
particulares, que nelle tem interesses;
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Hei por bem tomar o referido Contrato, e Commercio de·
baixo da Minha Real, e immediata Protecção, ordenando a res
peito delle o seguinte:

i. Nenbuma pessoa de qualquer qualidade ou condição,
que spja, depois do dia da publicaçiio de ta Lei em diante,
poderá contratar neste Reino, ou seu Dominios, sobre Dia
mantes brutos por compra, ou por venda, nem introduzil-os
nos mesmos Reinos, vindo fóra dos Cofres Reaes e do seu
Manifesto, nem extrabil-os da Terra, nem fnel-os transportar
para os Reinos Estrangeiros por qualquer modo que seja sem
especial commissão, e guia do Contratador, e Caixas do presente
Contrato, em cujo favor Hei por bem fazer exclusivo o com·
mercio dos referidos Diamantes brutos, sob pena de perdimento
dos que forem extrabidos, ou contratados; e do dobro do seu
valor commum, a metade para o denunciante, e a metade a
beneficio do mesmo Contratador, e Caixas, para entre elles se
repartir igualmente: incorrendo de mais os transgre sores desta
Lei nas penas corporaes, de dez annos de degredo para Angola,
sendo pessoas livres, que morem no Brazil; e para o Maranhão
ou Pará, morando neste Reino; sendo, porém, escravos, serão
condemnados a trabalbar com braga nas obras do contrato
pelos referidos annos, e o mesmo exceptuada a braga, se pra
ticará com os pretos e bomens pardos, que delinquirem, sendo
fôrros.

2_ Estabeleço, que esta probibição, e as penas por elIa
oruenadas, se executem sem alguma differença, não só nos
principaes transgressores, que fizerem as compras, vendas,
conducções, ou remessas; mas tambem contra todas, e quaes
quer pessoas, que para isso concorrerem por terra, ou por mar,
sendo Corretores, Condutores, ou Factores, dos que fizerem o
contrabando, ou odmitlindo-o em suas caSll , carruagens, em·
barcações ou cargas; porque em qualquer tempo, que i to se
prove, S8 procederá cOlltra elles, ainda depois do facto, na ma
neira abaixo declarada.

3. Par'a que mais efficazmente seja esta Lei observada,
Sou Servido Urdenar que as denuncias sejam tomadas em se
gredo, como se pratica no Fisco do ausentes; e que sendo os
denunciantes escravos, se liberte pela competente parte do
premio da denuncia; entregando-se-lhe o resto parll delle
uzarem, como bem lhe'> parecer.

4. Bem entendido, que em todos os sobrcditos casos, sendo
os transgressores desta Lei estrangeiros, não terão contra elles
lagar as penas de degredo para os meus Dominios da America,
ou Arrica; ma antes em lagar das referida penas se executará
nelles a de prisão até Minha mercê, e a de confiscação de todos
os bens, que lhes forem acbados nos Meus Dominios, sendo
exterminados para nelles mais niio serem admittidos. E sendo
caso que nestes Reinos não tenbam bens equivalente ao
valor do descaminbo, e dobro delles acima ordenados, ficarão
na cadêa até que com eITeito seja esta pena pecuniaria satis
feita com o inteiro pagamento dos interessados nella.
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(l. As condemnações pecumarlas, que deixo estabelecidas,
passarão com os bens dos transgressores como encargo Real a
seus berdeiros, e sueces ores, para se executarem nos referidos
bens, sendo o crime de coberto, e a peua delle pedida até o
espaço de vinte annos, contados desde o tempo em que for com
mettida a tran gressão.

6. Em tudo o que não encontrnr esta Lei ficarão em eu
vigor todos os bandos, ordens, e cautelas estabelecidas pelos
Governadores das Minas, contra os que distraem Diamantes,
e neUes negociam furtiva, e clande tinamente.

7. Todos o commerciantes de fazendas em grosso, e por
miudo que entrarem nas terras Diamantinas, ou cinco leguas
ao redor dellas, serão obrigados a dar entrada na Intendencia
dos Diamantes, e perante os Commissarios, que forem nomea·
dos para este eil'eito : declarando as fazendas que levam, e sua
importancia, e dando fiança segura a mostnlrem depois ao
tempo da sabida os eil'eitos, em que levam os productos do
que tiverem introduzido, debaixo da me mas penas acima
ordenadas.

8. O mesmo se observará debaixo das mesmas penas a re. peito
da pes oa , que forem cobrar divida nas referidas Terras Dia
mantinas, e seu districto acima declarado. E a estes se lhe
assignará pelo Intendente para a cobrança das suas divida o
termo, que lhe parecer competente, para, findo elle, serem abri·
gados a sahir da referidas terras, a menos que não alloguem e
provem alguma ju ta eausa, para lhes ser o termo prorogado, como
parecer ju to. .

9. Prohibo que nas mesmas terras e seu di tricto, se permitla
alguma especie de faisqueira; para que, porém, se possa occupar a
g·ente, que abi vive deste trabalbo, se Ibes concederão mais
algumas lavras daquellas que estiio prohibida ; com tanto, que
primeiro sejam examinada pelo Intendente e Contratador, vel'i
ficado, que uellas se não acbam diamant s.

iO. Nas mesmas terras, e scu districto, se não con entirá
pos oa alguma, que não tenha nellas oficio, emprego ou modo
de vida, (I ue seja permanente, e notaria a todos, com pena de que,
endo nellas aolTado, peJa segund'a vez, depois de haverem idu

expulsos pela primeira, com termo que devem as~ignar, serão
condemnados por dez annos para Anrrola.

11. Todas as lojas de fazendas, t ndas, tab mas e mai casas
pubJic'3s, que se acharem estabelecidas ou vierem estabelecer-~e

no arraial do Tejuco, e na distancia da demarcação das terra
Diamantinas acima declarada, serlío approvadas e le"itimac1a'
(sem salario algum) pela camara com o concurso do Intendente;
de sorte que as pes oas, que se permitLirem em semelbantes
casas publicas, conste que são de bom viver. E acbando- e, que
são de outra qualidade, requererá ao Contratador a sua expuJ ão
á sobredita camara e ao Intendente, aos quae Hei por mui
recommendado o cuidado, que devem ter sobre e ta materia.

i2. A Companhia de Dragões destinada a gU3l'Uição e guarda
do Serro Frio será sempre rendida no fim de cada seis mezes
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com todos os seus oficiaes; fazendo-os o Goveruador suhstituir
por oillciaés dos Governos vizinhos que lhes parecerem mais
dignos da sua approvilção e confiança.

:13. Semelhantemente serão rendidos os Capitãe do Mato, dos
quaes o Governador nomeará, li cu ta da Minha Real Fazenda, o
que juntamente lhe parecerem necessarios para as competen te
gua rdas da terrn demarcadas.

i!t,. Os Intendentes, além de conservarem sempre abertas as
devassas que lhes tenho ordenado contra o;; contrabandistas de
diamantes, visitarão iJeSsoalmellte, as mais vezes, que lhes fór
possivel, a Villa do Principe, e os arraiaes do di tricto, que
tenho declarado, para maior exame do que se passar naquelles
logares.

:15. Não só os referidos Intendentes, mas tambem todos o
Mini tros dos territorios das Minas e dos portos do Brazil, per
gun tarão cuidado amente nas correições e devassas, pelos de ca
minhos dos Diamantes, para por elles procederem contra o
culpado na fórma de ta Lei' inquel'indo-se na resideucias dos
sobredito Mini tros se bem fizernm esta deligenci:l. Não sendo
admitlidos a despacho sem certidão de que cumpriram com ella,
e dando-se-Ihes em culpa qualquer negligencia, em que forem
acbados.

:16. Porque não é da Minh:l Real Intenção prohibir a entrada
do Diamantes, que o commercio deste Beino traz a elle da India
Oriental: e para prevenir todo o :lbuso, que d:l entrada do
me mos Diamante e podia seguir: E tabeleço, que os obreditos
Diamantes venbam da mesma 'orte, que os do Brazil, em cofre
com 3lTeeadaç50: registrando·se cuidadosamente na Ca-a da India
e filZendo-se nella a signar termos ao seu respectivos donos de
os não venderem ne te Reino; e de os mnndarem para fóra delle
debaixo das guias que mando se lbe fia sem para este effeito.
O que tudo se ob ervará debaixo das me mas penas acima orde
nadas.

i7. O me mo determino a respeito de todas as pe soa, que
neste Reino tiverem ao tempo da pllblicação de ta Lei Diamantes
brutos: ordenando, que no termo de um mez, continua, e ucces-
ivamente, conlado do dia da me~m3 Jlu!:llica\.'iio o~ venham ma

nife lar aos Administl'3dores do ContruC'to, p3fa se ihes permittir
a extracção para fóri.l do Reino, com termo competenle; debaixo
das g'uias, e segurança necessal'ias.

:18. Urdeno ontl'osim. que em nenhum Tribuual. ou Auditorio
deste Beino, e uas eonquislas, se tome conhecimento de'les
Contractos e suas dependtll1eia , porque re ervo privntiv<lmente a
Mim todo o conbecimento sobre e le negocio como l<lmbem dar
as providencias, que Me parecerem necessaria para a boa admi
ni tração do Conlracto presente, ao qUi.l1 darão tona ajuda, e favor
os Olliciaes, Minislros de Guerra, e de Ju Liça, tendo entendido
que do contrario Me darei por muito mnl servido.

Pelo que mando ao Pre idente do Desembargo do Paço, Pre
sidente do Con elho de Ultramar, ao Reg dor da Casa da Suppli
cação, Governador da Relação, e Casa do Porto, ao Vice-Rei do
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Brazil, aos Capi tães Geueraes, aos Governadores de toda" a
Conquistas, aos Ministros dos sobredilos Tribunaes, aos Desem·
bargadores das ditos Heloçõe , e da; da Bahia, e Rio de Joneiro,
e mais pessoas deste Reino, e Senhorios, cump,'um e guardem
inteiramente este Alvará, como nelle se contém sem embargo de
que seu effeito durará por mais de um anno, e de que não pa e
pela Chancellaria, não obstaute os Ordenaçõe em contrario,
que Hei por derogadas, como si dellas fizesse expres a menção;
sómente para o eJIeito de que o disposto neste Alvará se observe
inteiramente sem duvida, nem contradicção alguma, e cujo fim
Hei tambem por derogadas quaesquer Leis, Ordenações, Resoluçõe
e Ordem sómenle no que o encontrarem, Este se r gistrará nos
livros do Desembargo do Paçu, Casa de Supplicação, Relações do
Porto, Babia e Rio de Janeiro, nos do Conselhos de Minha Fa·
zenda, e do Ultramar, e o proprio se lançará na Torre do Tombo.
Dado em Belém a ii de Agosto de 1.753. - Com assignatura de
EI-Rei e do Ministro.

Alvo.r;"", de 13 de l\faio de 1803

T,'aLa da. adminisLração das minas do OUJ'O o diamantos llo lll'azil

Eu O Principe Regrnte Faço saber aos que e te Alvará com
força de Lei virem: Que tendo-Me sido presentes os gravi simos
prejuizos, que vem á Minha Real Fazenda, e aos povos das ca·
pitanias do Brazil, principalmente mineiras, do rórma actual da
organisação, e administra 'ão das minas de ouro, e diamantes;
pela progres~iva diminuição das suas lavras e rendimentos; pela
perda dia ria do ouro, que circula em pó, como moeda, e do seu
desperdicio nas lavagens, e apurações; pelfls obstaculos postos á
extracção do dito ouro, e diamantes, achando-o e vedada; e desa
proveitados hoje em dia vastos, e riquissimo terrenos, que com
muito proveito de meus fieis vassalos, e da Minha Real Fazenda
podiam ser f:lcilmente minerados, e ultimamente pela impericia
dos proprietarios e falia de conhecimentos scientiOcos, e te
ch nicas dos feitores, sem os quaes não pOllem prosperar, nem
durar semelhantes estabelecimentos; vendo-se desto modo os
mi noiros obrigados a desamparar as uas lavras, por não cor
responderem os lucros ás U[IS grr.ndes fadigas, e despezas; e
por niio poderem octuolmenle as SUIIS minas pagar-me o direito
real do quinto, que pelas antigas leis deste reino me é dovido:
E quorendo cu promover por todos os meios po ilreis os tra·
balhos, e melhoramentos futuros das minas de ouro, e diamantes
do Brozil, e remover todos e quoàsqllel' obstaculos, que se
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possam oppõr ao augmenlo, e prosperidade de um tão importante
ramo de administração, e de riqueza nacional, vi to ser o ouro
um genem preciso, não Ó como metal de valia, mas tambem
como moeda uni ver aI: Pejo que confurmando-me com o parecer
dos mini tros de E"tado, e do meu conselho, doutos e zelosos do
serviço de Deus, e meu, que ouvi sobre esta materia, sou servido
ordenar o seguinte:

Art. i. Do estabelecimento da junta Admini trativa de Mi
nernção, e Moedagem em Minas Geraes.

i o fiei por bem crear na capitania de Minas G~raes uma junta,
a qu[iI e intitulará Real Junta Admini trativa, de Mineração e
lI10edagem. E ordeno ao governador, e capitão o-eneral da capi
tania de Minas Geraes que Jogo convoque na villa da ua resi
dencia, ou no lugar aonde se haja de erigir n ca a da moeda,
umn junta administrntiva, composta do me. mo governado,', como
pre. idente, do intendente geral da mina do Ouvidor geral
de Villa Rica, como juiz conservador, do prov dor da ca a da
moedn, que vai slabelecer- e, de dous deputados habeis em mi
neralugia, de um ou dou engenheiro de minas, quae eu for
ervido nomear, e de dous mineiro dos mais intelligentes, e

mais bem 'tnuelecidos; o' quaes dou' ultimos deputndos de
verão er leitos triennalmente pela mesma junta, afim de poder
haver concurrencia e di tinc DO para os benemerito, a qual
entrará em exercicio, e leo-erá o officiae de escripturação, e
contadoria, que preci amente lhe forem necessarios, de que
pedirá a minha real appruvaç'ão.

E em ob ervancin das minhas renes determ innções dadas por
este Alvará, procurnrá desde logo pôr em y tema n relações
que deve t I' em toda a outra comarca~, e di trictos mineiro
com os governadores e com 3S junta- lerritoriaes, ou ernquanto
e não e tahelecrm, com as pessoa' ao diante nomeadns para a

me ma ndlllinistração.
ImmediatnUlentc procederá no e tnbeJecimento da CD n da

mOHdn,. e a prover sobre a compra, ou nn America, ou neste
reino, da prat,l e cobr , que n lia se ha de cunhar, por meio
de um empre timo, como abaixo vai determinado; a organizar
as c;lsa de permuta. para ce sal' a circulação UO OUI'O em pó;
e promover todos os melhoramento economicos que poder ad
mittir, tanto 1\ admini traçno da C,] a da moeda, como a mine
ração do ouro, e outro' metncs, que pnra o futuro se po,~am

de 'cobrir e lavrar. Occupando-se do meios, com que todas 1\S
capitnnias do centro se poderá promover o adiantllment das
minas, a melhol' intelligencia no seu lavor e a maior perfeição
da regulnções do regimento das data. e agua ; ns im como o
e Inbelecimento de escola mineralogjcas e metalluro-ica, em 
Ihnule ás de Fnyber.qe e Sc!te7nint:::, de que tem re ultado
nquelles pnizes tão grandes, e ns jU'naladas vnnlagens. De tudo
o que a junta obrar a e te respeito, e do mai que por e-te
alvará lile é enr:nl'l'egado, me doirá regularmente parte, para
que eu oruenando provisoriamente o que fór melhor para o meu
real servi~o, li bem dos meus povos,lbes estabeleça definitiva-

4
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mente o regimento geral para o governo e administração da
minas, e e tabelecimentos metallicos no Brazil.

2. A junta administrativa, que mando estabelecer, será per
manunte; convocando- e ag-ora, e continuando as U<lS se sões
dous dias em cadM semana"além daquelles em que I'ôr preciso
convocar-se extraordinariamente, pelo tempo que róI' )1I'cessario
para se pôr em ordelll o que neste alvaní determino: E depois
todos os annos se reunirá pelo tempo que o presidente e deputados
julgarem conveniente que e teja efftlctiva um nada um anno para
o expediente dos negocias de que é encarregada, e para me con
sultar todos aquelles que me dev m er presentes. E me consnl
tará tambem os ordenados que julgar conveniente que eu mande
dar aos seus deputados; faz ndo dill'erença do que por não
terem outro emprego, merecem maior compensação do seu tra
balho; assim como a respeito dos mais empregatlos e olliciaes,
que em razão deste estabelecimento devem ser nelle oceupados.

3. Na junta se conbecerá em recur o dos despachos, deci 'ões
e sentenças, que forem.proferidas pelo intendente gerdl das mi
nas, e pelo juiz consurvador metallico ; e em segunda instancia
pelas jlllltas admini 'trativas territoriae , ou emquanto não esti
verem em exercicio, pelos intendentes servenwarios, em todos
aquelles objectos, que por e te alvará são commeUidos; o não
haverá della outro recurso ás partes senão o de revista para o
Comelho de Ultramar.

A junta me dirigirá pela secretaria de estado da Fazenda todas
as participações de omcios da contas geraes de toda a ua admi
nistração, e os planos annuaes, que me devem ser presentes, do
estado economico d,lS minas, seus productos, e pertences: e os
participará outro im do me mo modo a meu ecretario de es
tado dos negocias da marinha, e dominios Ultramarinos para sua
intelligencia.

01. Attendendo ás grandes distancia, e vastidão das outras
provincias do Brazil, em que ha minas, sou servido que o
govel'llador da capitania de Goines, logo que estiver fundadO o
novo estabelecimento da junt<l administrativa de Mina Geraes,
convoque semelbante uma junta administrativa de mineração
para aquella capitania, na qual se observará o mesmo regimento;
promoverá igualmen te o adiantamento da mineraçilo; inspe.c·
cionarã as CJsas de permuta; e regulará a administração das
companhias mineiras e datas pela mesma norma que ou servido
estabelecer para a junta admini traUva de Minas Geraes, em tudo
o que fór applicavel ás circumstancia., e localidade do paiz.
Terá a mesma alç,lda, dará os mesmos recursos, e contas annuaes,
corno para aquella tenbo determinado. No que pertence, porém,
ao estabelecimento de le novo plano, recorrerá consultiva mente
á junta administrativa de Minas Geraes para obrar de accórdo
com ella, e seguir a uniformidade das disposições; assim como
para o futuro nos casos occorrentes, que forem duvidosos, umas
a oulras se consultarão reciprocamente. E deverá ser composta
do governador, corno presidente; do intendente, quo nomearei
lJessoa habi! em mineralogia; do ouvidor, de um ou dous mine-
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ralogislas, de um en~enheiro de minas e de dous mineiros dos
môds intelligenles e aCI'l'dilado!' que serão eleitos tl'ieunallllente.

5. Urdeno outrusim que o Vice·rei e eapitão g-eneral de mar e
terra do eotado do Bruzil, o governador d'l capitania da Babia e o
govcrnôldor da capitanIa de S. Paulo procedam a erigir outro
igual eslabel cimento, cada um na sua respt'ctiva capitania, no
mudo que for proprio e conveniente ás circumstancias e estado
das II li nus dos -eus governos; procurando plomover e melhorar
a SUllS lavra e productos, e olJrando sempre que fór po 'ivel
de accórdo com a junla admini trativa de Mina Gerues, pHra se
ob erva r uniformelllcnte o que por e te alvará lhes determino.

Os iutendentes gerac do ouro do Bio de Janeiro e Bahia e o
director das minas de ferro de S. Paulo serão depulado das
referidas juntas (Idministrativas de minerôlção. E tanto a econo
mia interior do serviço, e conferencia da mesmas juntas, como
a pl'ecedencia dos seus deputados, serú regulada pelo presidente,
conforme a antiguid'lde que cada um tiver, quando concorrer
igual graduação de emprego.

6. A, junla tcrriloriaes de mineração, que deverá baver em
cada uma das comarcus, ou termos, aonde houver minas, serão
immediutamente sujeitas á juntu administrativa da capitania
respectiva, ou á mais proxima dus que pelos paragraphos antece
dentes mando agora estalJelecer: E serão campo tas do ouvidor
da comarca, e aonde não houver, do juiz de róra; de um pro·
fessor habil em mineralogia; e de dou mineiros peritos, quando
eu bouver por bem mandar proceder á sua convocação. E sou
servido que os referidos mini tros sirvam entretanto de inten
dentes, os qunes com um perito, a cuja eleição se procederá logo
em cada uma das comarcas com upprovação do governador da
cupitnnia ou da junlu administrativa, aonde a bouver, com um
guarda-mór, ao quaes se dará juramento em cumara, observarão
o que por este alvará ao dinnte lhes é determinado, e pela junta
adminislrutiv(llhes for commellido; dando-lbe parte de tudo o que
con vier a bem do meu serviço sobre os objectos que são da ua
compctenciu, com a mesma regularidade com que a juntu mil
deve dar contu du sua cammissão.

7. Ordeno que continuem em indefectível observancia os privi
legias aLé agora concedidos aos mineiros; e que da mesma rórma
continue a ob5ervancia dos regimentos, cartas regia, e mais
ordens, que paru ucapitunia de Mina Gerae, e mai disLrictos de
Minas tem sido expedidas, em tudo aquillo em que por e le atvurá
não vai de outro modo determinado, uté que eu baja por bem
mandar promulgar novo regimento.

Art. 2.° Da prohibição da circulação do ouro em pó.
1. Desde u épocu, em que nu capitaniu de Mina -Geraes se ti

ver estabelecido, e organi ado em tudas as suas partes o novo
sy tema, que mando crear por este alvará a favor du mesma ca
pitania, e das outras aonde ba minas, e circula o ouro em pó, e
de de que ne3\as ultimas capitanias se bouver procedido ás 'on
venientes disposições, e accordo entre os seu respecti~os gover
nadores, e Junta Administrativa de Minas-Geraes, que mando es-
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tabelecer, ficará prohibida toda a circula\ão de ouro em pó; de
rogando eu, como derogu, o que a este respeito se manda guar
dar pelo c[lpitulo quarto, parag-rapllo primeiro do alvará de tre
de Dezembro de f750, e todos e quaesquer regimentos, pelo
quaes se ordena que circule o ouro em pó como moeda: E os mi
neiros, e fai queiras serào obrigados a levar todas as seman,j ou
mezes, ou no tempo em que fizerem suas apur \õe, e realizarem
o seu ouro, ás casas de permuta, que mando estabelecI', todo o
ouro que houverem recolhido; ou a manife,tal·o nas mesmas, se
o quizerem levai' á casa da moeda, que mando estabelecI' na ca·
pitania de ~iinas·Geraes: E tanto nas ca as de permuta, como da
moeda, lhes será paga o seu ouro pelo preço e modo que mais
abaixo vai determinado. Igualmente ordeno quo, do tempo acima
notado em diante, fjque cessando em tudo o que for contracto, con·
venção, ou pagamentos, o methodo de fazer as contas de ouro
em libras e suas fracções, substituindo-lhe o de réis, commum
para os meus dominios: E tudo que até agora e replllava oitava
de ouro, fique considerada, para os cOlltraeto. preteritos, do me'
mo modo, e relo mesmo preço porque conia ; mas de entào em
diante será reputaão pelo preço, porque mando permutar o ouro
em pó.

2. Fica prohibido a todo negoeiante mineiro, faisqueiro, ou ou
tra qualQuer pes oa, tran portar ouro em pó, sem guia, fóra dos
limites d'a casa de permuta tIo seu respectivo districto, e de umas
para outras: E toda a pessoa, que in('orrer em tal delicto, erá
pela primeira vpz eastil{ada com o perdimento do ouro que se Ine
achar, e ,lutro tauto mais; uma terça parte para o clenunciónte,
outra para os que lizerem a apprebensào, e o resto para a r aes
caixa' de ecouvmia de miuas e fundiçõe:, que milndo crear para
bem e fome·nto dos novos e.tabelecil'llenlos de mineração; e pela se
gunda vez tornará a perder lodo o ouro que lhe for ach,ldo, e o
tres dobro; o que tuLlo será repartido do mesmo modo: e além
disto será para empre expul o da capitania, aonde voltando sem
perdão meu, será castigado com degredo perpetuo para os meus
dominios de Africa :

Hei por bem revogar para e te Gm o que se determina nos pa
ragr,lplloS pl'imeiro, e segundo do CilpiLulo Sl'xto, e os c;lpitulos
setimo, e oitavo, do alvara de 3 tIe D zembro de 050, a~ ill1
como tambem u 1I1vará de fi de Janeiru de f785, na parle em que
não se conforma com esla di posiç;lo.

Art. 3. o Do va 101' c{ue ha de ter o ouro nns cn, as de permuta,
e na casa da moeda; e da moeda que ficara correndo nas capila
nias, onde agora circub o ouro em pó.

t. De 'L'januo fil vorecer o trab~1 ilos da mineração do ouro, e
animal' a extracçào de te precioso meLaI, determino que o direito
real do quinto, que os minc:iros eram obrigados a pagar, fiQue ao
mesmo Lempo em diante reduzido ao decimo, atI meio quinto,
que como direito re,iI me ha de pertencer; de contado o qual,
pag~rãu t"miJem do resto os gastos da fUlJdiçào e a quebra do
fogo, que serão a razão de dOlJs por cento.

Conseguintemente ordeno que o valor da oitava de amo, sendo
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o seu titulo e toque de vinte e dous quilates, seja a mil e
quinhentos réis; e ~endo superior, ou inferior, cresça ou di
miuúa o valor na mesma razão, depoi de feito o en.aio. E todo
ouro, que fór levado ás ca as de perm uta ou da moeda, erá
pago pelo referido valor, de contado que seja o decimo e quebra,
com a moedas de ouro e prata, que giram no Brnil.

2. Podendo algulllas vezes ucceder que na casa da moeda se
não po S3 dHI' toda a expediçf10 á quantidade de ouro, que alli
po a trazer-se, autorizo aos administradores da me ma casa, dis
pen ando na Ord. Liv. 20 Til. 51 § 4,0 a darem Uill bilhete ex
traltido do seus livros ou registras, no qual e declare a quan·
tidade e titulo do ouro com que o mineiro entrar; indicando·se
o valor total, e o dia em que se achará na casa da moeda o seu
ouro f,lbricado, e cunhildo; o Qual dia, não podendo em ca o
algum ser alterado, poderá este bilhete ser posto em circulação,
e cOITerá como letra de cambio a vencer; fazendo·se na costas
delle o seu tra.pa se ou endosso, fJara que o ultimo portador
fique autori ado a poder receber o seu valor, quando quizer ir
cobral·o á ca a da moeda. Declaro outro sim que, devendo estes
dopo itos ser sagrados, todo o administradores da referida casa
respond rão por qualquer demora, ou falta que bouver na exe
CLlÇ~O de tas minhas relie determinn ...ões, e serão castig-ados com
as penas dos que distrahem, ou alienam a minha real fazenda, a
qual será t3mbem respon arei pelo pagamento das referidas
letras.

3. E porque póde acont.ecer que a minha real fazenda soffra
temporilriamente alg-uma diminuição na suas rendas, pela mu
dança rapida do quinto em decirno, que mando sómente cobrar;
sou ervidn aLltorisflr os governa dare. das capitanias mineiras,
para que, ouvindo primeiramente as juntas administrativa, me
consultem O' meios, que julgarem maio adequados e meno gra·
vasos aos mim' vass:dlos, das dilas capitanias, e que possam
supprir por ora a sobr/'dita diminuição.

Art. 4,.0 Do estabelecimento dns casa de permuta, e das con
duCI-,ões r guIares que dus mesma se hão da fazer para a casa da
moeda.

1. Em as villas, arraines, ou logare~, aonde haja mineiros
e;;tabelecido com lavras de consideravel prOdUGIO, a junlas
administl'aLivas de mineração farão eriQü' ca as de permula, onde
com os fundos que se receiJerem da ca a da moeda se trocará
todu II quantia de OLHO em pó, que ahi levarprn os fai~qneiro ;
e todo o f1uro do mioeiros de profLsiio; ou, e lhes darão as guias
dn declaraçõe que lizer Ili os me mos minpiros, que quizerem
levar o eu l1uro á ca a da moeda para nella er cunhado; ou e
estabelecerá um commi .ario, onde se jull!ar ser i to ba tanta,
parn fazer o mesmo resgate e troca do ouro em pó: E nenh um
ouro, sem a dila declaração e guia, poderá sabir do districto da
villa, ou anaial, que erá demarcada sem incorrer aquelJe que
o levar, nas penas que tenho e tabelecido contra os seus extra
viadores.

2. O governador e capitão general, de Minas Geraes e a seu
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exemplo os governadores d3s mais capitanias, onde circula o
ouro em pó, ouvindo, e de accôrdo com a junta administrativa
do mineraçüo e com os admini tradore da casa da moeda e ta
belecerão a conductas, acompanhado por um omcial da m,'sma
ca.a da moeda, ou seu commis,ario, com soldado de linha ou
milicianos, qLle todas as semanas ou mezes, ou nos tempos conve·
nientes recolherão todo o amo em pó da;; casas de permuta para
a da moeda, e levarão desta todo o ouro cunhado, que se hOLlver
de remetler para as mosmas casa de per'muta: E se fixará um
systema regular, para que estas partidas sejam sufficientemente
fortes, afim de se evitar qualquer roubo, ou descaminho; e para
que o transporte se faça com a maior economia po ivel, como
cumpro ao bem da minha real fazenda.

E ordeno que os governadores e administração da casa da
moeda, a cujo cuidado dei. o o vigiar na regularidade destas
conducções em dias fixos e determinados, na escolha da tropa,
que ba de e'cl'ltar as remes as, e na direcç50 mais commoda da
sua viagem para encontrar as remessas de todas as casa de
permuta, fiquem responsaveis na minba real presença por
qualquer demora, ou falta quo baja no cumprimento destas
minhas reaes determinações.

3. Os com missarias empregados na permuta do ouro e dia
mantes terão meio por cento dos lucros que resul tarem por
quartel á minha real fazenda dos fundos de ouro om pó, que
houverem remettido á ca a da moeda; e outro im um quarto por
conto do valor taLaI dos diamantes por elIes pormutados pago á
custa das partes: E a casa da moeda, que delles commissarios
ha de receber em cada expedição uma cont:l muito exacta e
circnmstanciada do que remetterem, conservará della, o para
cada um registo separado, em que notará todos os productos
para depois calcular o ganho liquido da minha real fazenda,
e o que a· cada um pertencer. Em cada uma destas expr,dições os
mesmos cornmissarios darão conta elos fundos quP. receberão da
casa da moeda para a da permuta, do emprego que lhes derão, e
dos que se acharem em ser; do que tudo a administração da
moeda dará contas exactas á junta administrativa, para serem
revistas e approvadas. A mesma administração mandará cada
anno uma, ou mais vezes fazer a visita do cada urna das casas
de permuta e verificar as conla de cada commi <ario, para
evitar que haja o menor doscaminho, e ser desped ido aquelle,
em que se achar a menor falta, não só na contabilidade dos
fundos de que estiver encarregado, mas ainda na exactidão e
promptidão das permutas, ou na execução dtls ordens que mando
dar para esse fim. 19ualmente ordeno aos governadores que
attendam sempre, e prefiram para os ameias que vag-arem o que
mais se distinguirem destes serviços; que além do premio já
estabelecido, quero tambem que tenham o de honra e conside
ração.

4., As casas de permuta, que se houverem de estabelecer, serão
servidas pOI' dous olliciues, um dos quaes terá o offieio de e crivão
e outro o de thesoureiro , e sendo maior o trabalho, haverá mais
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outro com missaria ; os quaes ;;endo propoc los pelas junta admi
ni. tr3til'as, s rão apprnv<ldos pelos goverlllldores resp 'livos da
capilania ; ondl"l e crigirpm <1, c:l,as de pt'rllluta; e fnrão re
gi traI' as sua compL'Ll'ote' Ollnça na <Idlllindração da ca a da
mOl'dil. Todos LL'r~o parlo nos lucro, e na con 'i~eraçiio que Oca
e tilhelccida; erno contraste, e responsllveis uns pelo oulro ;
e Lanto o dlllheiro para a permula, corno o ouro rei'g3Iado, elão
gU<lrdildos em cofres de tantas chave, quantos forem o ~01l1

mi 's;lrio empreg-ado em c;lda casa, Hilverá na ditas ca a um
100"111' s guI'o em que se guardem os cofre, e uma ala dividida
por uma arade, de modo que os oficines commissario não
po, am er pllrturbados pelo concur o dos que trouxerem ouro
pnr3 permutar; e junto' em mesa começarão a re.galal-o,
havendo p,lI'a isso dias fixos em cada emana; o thesoureiro re
c beni ent;io do porlador o ouro em pó, sem se embaraçar se
elle é ou não o proprietnrio delle, e verá se está bastantemente
puro e limpo para lhe er logo pago; e quando não tornal-o-ha
are LiIUil' ao portador, para que elle o apure; ou em caso de e
julo"al' mais util, será remeu/do com a devidas declarações e
guias para amalgamação, que se deve estabelecer na casa da
mceda, ou em algumas casas de permuta, onde a junta adminis·
trativa o Lulgar mais conveniente j para o que ordeno que a
me ma juntll faça uma instrucção breve e facil do modo, com
que se deve, por meio da amall!amação, purificar o ouro natural
mente il1puro: avançando para este eO'eito, se assim for coove
nien to, o azougue nece.sario aos f~i cadore., de cujo valor se
embol ará Jepois na permuta do ouro. Sendo o ouro de ca caibo
bem apurado e limpo, e de toque de vinte e dous quilates, ou dabi
para eimrl, o commis ario, que ervir de escrivão, em um livro
de regi tro, rubricado pelo provedor da casa da moeda, es
creverá o nome do portador, e iO"ualmeote o pezo do ouro; e
nelle declarara a quanlia que se Ibe pagou, a qual sera.::I total
nas pequenas quantia ; as dua terça partes, sendo de um até
dou marcos; e a terça parl , excedendo desta quantia, descon
tando a decima, gastos da fuudição, e perda de fogo; declarando,
além di to, que p;tgará o re to, logo Que na ca a da moeda e
houver tocado, ou saído cunhado a dita parcela.

Si porém, o ouro for de titulo mai baixo que o de vinte e
dous quilate, depois de já purificado, como fica dito, em tal caso
se pagará só a parte que se julgar conv-eniente, e o resto depois
do onsllio na casa da moéda.

E com os bilhetes que extrabir se oh ervará o que fica deter
minado 00 capitulo tercriro, paragrapbo serrundo deste alvará.

5. A junta admini trativa obrigará alada ca a de permuta a
ter a pedra de cevar, ou magnetes artificiaes, com que pos ão se
parar o rerro, o e meril misturado com o ouro; como tambem a
ter pedra e agulbetas proprias pal'a conhecer do toque, e tornar
alem di so as precauções necessarias, para que ao ouro, que se
vai permutar, se não misture limalha de latão, e outras impurezns,
qUll a má fé, e dólo dos malfeitores costumào ajuntar. Pelo Que
sou servido determinar, que toda aquelJa pessoa, que misturar



- 56-

com o ouro limalha de latão, de cobre ou outra materia que o
falsifique, depois de averiguado devidamente, seja castigaria; pe
la primeira vez, com a perda do ouro que apresentar, e pague de
mai o tres dobro, cuja terça parte será para os ollicilles que des
cobrirem o dólo, e as duas parles para a caixa de economia de

.mineração; e se for escravo, offra uma competente pena corpo
ral; e pela segunda vez pague o anoveado, e eja degradada para
a Africa. Ord no, outro sim, que ainda quando não conste clara·
mente o dóIo da mistura do dito· materiae ,se o ouro apre enta·
do for de tão baixo titulo que possa 'uspeil:Jr-se falsiOcaçào, por ser
inferior ao extrahido no districto das lavras da casa da permuta,
o que se deve muito br.m conhecer, seja obrirrado o portador a
provar que na lavra ou mina, em que dis er se extrabio, e tira
ouro de tão baixo titulo; e se o não provar, será castigado com as
sobre ditas penas, sem embargo do alvará de 3 de Dezembro de
i750, cujo capitulo decimo hei por derorrndo nesta parte.

6. Quanlo ao modo de determinar o titulo do ouro, que entrar
na casa da moeda; ordeno que a parcelIas, que não chegarem a
um marco, sejão pagas depois de fundidas pelo seu toque, e as
que excederem, serão pagas pelo toque, ou en aio feito a arbitrio
do proprietario ou portador; e a seu pedimento se deverão en·
saiar até dua vezes; e não havendo diJfereuça consideraveis
nos ensaio, que sempre devem ser feitos por diversos ensaiadores,
tomar-se-hão as ditTerenças, e se dividirão ao meio; e pelo Litulo
do ouro assim calculado se pagará ao. propriewrio.

7. Sendo indispensaveis a principio os fundos necessarios, que
sirvam para comprar a prata e cobre para cunhal' a moeela pre·
ci a para as permutas, donl1e devem resultar os grandes [11'0
veilos do cessar inteiram nte a circulação damno a do ouro em
pó; e as utilidades de terem os capitali tas das mencionadas
ca piLanias em pregos vantajosos, e Iueros seguros para os seus
cabedaes ociosos: sou servido autorizar os govel'lladores das dilas
c1lpitanias, para que de accordo com as juntas admini Lrativa
abrnm um empre timo desde a qU;lntia de mill1iio e meio até dous
milhões, o qual vef!cerá o juro de cinco Iilor cento, livre de toda,
e qunlqner impo ição: sendo pago o juro de cada ei mezes
pelos cofres da thesouraria geral. e dos fnndos, que provierem
de todas as minl1as reaes rendas nas ditas capitanias, as quaes
todas sou servido hypotllecar pa,l'3 o mesmo fim, e 'pecialmente o
rendimento do declmo do omo, a que tambem e ha de ficcre 
centar, pelo meno todos os anno , o cutesimo do total valor do
emprestimo, que erá applicado pura o lento pagamenlo, e amor·
tização do mesmo empreslimo; ordeno que todos esles fpndos
de tinados, tanto p;lra o pagamento do juros na épocas Oxas,
como para a amortização do referido emprestimo, fiquem per
petua, e inalLeravelmente applicados ao mesmo fim.

ArL. Õ. o Da erecção da casa da moeda m Min[,s Geraes, da de
Goyazes ; e abol içlio das ca as de fLllld ição,

1.. Para ~c realizar o plano qne Lenho e tabelecido, mllndo no
vamente erigir uma casa de moeda na capitania de Minas Ge
raes, seja Villa Rica, ou em qualquer outra villa da mesma
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capitania, cuja situação offereça maiores utilidades pela sua
maior vi inhança do centro da capitania, ou pela maior abun
dancia de aguas, que permitlam que as fieiras, e outras
ma hinas neces aria e mtlvam por liguas, para que assim se
possa fner melhor, e menos dispendio o o fabrico da moeda.
E ta ca. a será estabelecida com o instrumentos, e officiaes, que
tem a ca a da moeda do Rio de Janeiro, que mando agora abolir,
o qune pas.arão para Mina Geraes, para serem alli empregados,
juntamente com o das Cil a de fundição, que pos am ter ex.er
cicio na nova ca a da moed,l, evitando-se ]1orém toda a super
fluidade de trabalho, despezas e empregados inuteis em damno
da minba real fazenda. Tanto a situação, como o que tocar ao
regimen da casa da moeda, Iln de ser fixado pela jnnta adminis
trativa, á /ual confio a ex cução do que se acha determinado por
e:;t alvará. E quando estrja e tabclccida a referida ca_a da
moeda de Minas Geraes, mandarei similhantemente e tabelecer
outra casa da moeda na capitania de Goyazes por commodidade
das mina de Goyne ,Malta Gro o, Cuyabá, e outras vi iubas.
para onde pas arão os officiaes da casa da moeda da Babia, que
de então em diante licará abolida.

2. A ca a da moeda do Rio de Janeiro fica abolida, logo que
estiver prompta para trabalhar a de Minas Geraes, que manrlo
erigir cm eu logar: E irrualmente hei por bem abolir a ca a,
de fundição de Minas Geraes na mesma circumstancias. E para
que as pes oas empr g-adas na casa de fundição e de moeda,
ou de permula, não sofIram detrimento na abolição das mesmas:
lIei por bem que a' junta, a quem encarrego a execução de te
alvará, proponham as indelllniza<;ões por meio de outros emprego ,
que so pO' am dar aqu Iles que constar-mo têm ervido bem,
e clljas runc~ões vem agora ce saro por e ta tão ju ta como neces
saria aboliçlio. E aos quatro intendente- de Villa Rica, Rio das
Mortes, Sabará e Goyaz sou ervido nomear para a relações
do Rio de Janeiro e Bahia, havendo-lhes por acabado os seus
logares.

;l. Sou outrosim servido determinar, que, ficando abolida a
casa de fundiCão da capitanw, tanto o ouro extrahido das suas
minas, como o das minas dó Rio de Janeiro e JacolJina, erá,
levado ás ca as de porUlutn, que ahi se devem levantar. E ordeno
que todo e ouro Dollas permutado, e pago segundo o que fica
estabelecido, seja remeLLido para a ca a da moeda de Lisboa,
onde dev 'rÁ ser cunhado, em que por.l:ÍlU e deva e peral', rara
o pag'arnento, pela reme 'a da casa da moeda de Lishoa, como
P:l1'il os daquelie contino'Dto fica est:Jbelecido; ma fazendo-se
nus ca as de pormuta os preciso en aios, para' e inteirar o
pagamentu da permuta, debaixo da ia pecção das re pectivas
junta administrativ<1s.

1,. As mr mas juntas encarregadas da execução de te alvará
me proporão todas as economia que se poderão fazer nôl casa da
moeda, 'lue vai llovanl(,JIlte erigir·,e, e todas as nece sarias
precauções, que será indispensavel tomar, para que de uma tão
util creação se não sigam inconvenientes alguns, quaes seriam os
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de moeda falsa, ou illegalmente fabricada, e extravio ou falta de
arrecadaçflo.

E mnndo que com todo o rigor se oh~ervem e cllmpram a"
lei, que a estere peito se arhnlTlpromnlg,dnsnos meu dominio

. contra os réos de semelhantes :1L1enlados. Assim ('omo orrleno
que, quando leg-nlmente se prove qUI' qunlqucr fal:ifiloU bilhete,
seja dos que forem dado na C!lsa da moedll, . ejam rJo: que forem
dados nos casos de pJrll111ta; os que ~ sim obr"relll .ejam ca,ti
gados com as pena' impo ta aos que furtiio o Illeu signal : E os
ouvidores tirnrão as devllssns, e tomarão a denuncin, exerci
tando toda <I jurisdição criminal, que exercitavalll os intelld nte
do ouro. Igualmente me propt)rá a junta admini 'trativa de
Minas Geraes e as outras pela pn rte que lhes penencer, toda a
fórma da mais exacta t;ontabilidade, que deve !wver na mesma
casfl da moeda, n50 só para suas opl'rações, m<li ainda pnm as
suas correspondencias com ns casns de pormuta, de maneira que
umas contas veriOquem as outra, e f(lçam logo' conbecer o
menor erro que possa haver, para que dclle não resulte incon
veniente algum.

1). Si dn mudnnça da casa da moeda do Rio de Janeiro para
Minas Geraes resultar alguma diminuição da renda daquella
capitania, o presidente do meu real erario dará ;IS proviLlen
cias necessarias e convenientes, para que e restabeleça o
equilibrio, fazendo que a capitania de Minas Ger!le ceda nova
mente essa parte que tiver do augmf:nto da ua renda,

Art. 6.· Como se deve fner:1 divisão das tenas p;ll'a a mi
neração; e das dtllaS que deverá repartir o intendente.

1" Querendo por este ;llvará regulai' para o futuro toda e
qualquer divisão de terras mineraes, tanto para os novos des
cobertos, como para aquelles que por esta minba real deter
minação hei por bem conceder; ordeno que na divi 50 da'
referidas terras sejam sempre preferidos os moradores estnbe
lecidos no di tricto, cm que as terras se houverem do repartir,
ou pas suas visinbança :

E entre elles serão prefel'idos, para o teneno, que exigirem
maiores forças, e industria, as corrpanhias ou sociedades; e
pão as havendo, os mineiros, flue ã uma reconhecida expe
riencia na arte de minerar unirem maiores posses, ou maior
numero de escravos, sem que por motivo algum se possam com
prehender na referida repartição as pessoas ausentes, cpmo até
agora abusivamente Unham praticado os guarda -móres, dando
a ausentes datas por procuradores, e a homen, que nem pos
suiam escravos, nem exercitavam a occupação de mineiros.

2. Satisfeito o moradores das terras, 011 faltando uellas
habitantes, poderão ser admittidos os de fóra do termo, comarca
ou capitania; e para com estes se observará sempre a regra de
ser prefel'ido aquelIe, que ;lpresentar maior numero de escrnvos,
ou sejam pertencentes a um só, ou a muitos em sociedade, e
mando que as terras se distribuam todas pelos povos, sem que
ne ta' pHrle tenha lagar o que se determina no regimento do
guarda-mór a respeito das terras, que se r.eservam para parti-
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culnres, de qualqner classe ou condição que sejam, renunciando
eu me~mo (IS que se costum:tm re.el'v(lr pnra a minha real fa
zenda, porq ue todas hei por bem ceder em beneficio dos meus
fiei va alias.

3. Todn e qualquer conce ão deverá ser medida e de
marcadn, concedendo-se por cada e cravo quinze braças em
quadro ou duzp.nta. e vinte cinco braça. quadradas: E por
este modo se calcularão as dntas, para as ign:tr o terreno a um
numero maior, ou menor de escravo., ou prarns, Olulliplicando
duzentos e vinte cinco braças quadrndas pelo seu numero,
de cujo producto se tirará :I rniz quadr<tda, que mo. tr,.rá o
terreno em Quadro que se deve dar, destinado ao trabalbos
da lavra e npuração, derog-ando ne ta parte, como menos exacto
o que linha sido flstabelecido no paragrapho quinto do regi
mento das minas ele 19 de Abril de 1702, e outrns quaesquer
di po ições em contrnrio.

Quando porém em alguns terrenos, por justas e ponderosas rn
zões, a junta administrativa jull!nr conveniente ao meu real er·
viço que e deve fazer a repartição em meias dala. por praça, ou
em qualquer outra proporção, que nno scja a das da la por inteiro,
assim o poderá eslabelecer, consultando-me porem a este re peito.

4,. Tendo em consideração que poderá ser pesado ao mi
neiro o p"garem qualquer capitação; e attendendo á diminuição
de rendimentos que deve ler nece. (lriamente a minha real fa
zenda pela redução do quinto (10 decimo; sou servido ordenar
que o mineiros, a quem forem repartidas as ditas terras mi
nerae ,a im como todo os outro, que tem lavrns, e terrenos
j:í concedidos, e quo estão em actual mineração, h(ljam de pagar
por cada data de quinze braças em quadro trezentos réis cada
tres mezes, cm signal de reconhecimento do supremo senhorio
que tenho sobre todos os melaes e mineraes uteis de meus reinos
e dominios. Par(l o que haverá um livro de regi tro, em que se
as ente o numero das datas concedidns, e o nome do pos.uidor,
ou companhia. O vencimento desta pen ão de regali(l princi
piará a correr tres mezes depois do dia da demarcação da. data;
e a sua cobrança selá feita pel<'ls officiaes da ca a de permuta,
que dar50 exactamenle contas das demoras, ou falIa de paga
mento de ta pensão :is juntas admini trativas, para que estas dem
promptas, e necessarias providencias. O mineiro terão todo o
cuidado de pagar promptamente e ta pen.ão no tempos acima
prefixos; porque do contrario, por cada quartel retardado pa
garão outro tanlo mais de multa; e sendo a falta por um anno,
em tal caso ordeno que percam as datas, e que estas fiquem li
vres para serem dadas [I quem as pedir.

Si porém o commi sarios da permuta forem os culpados nesta
falia, pagarão elles a p na pecunial"ia, que deviam pagar os mi
neiros. Quando o trahalho destas lavra e uspenderem por
algum ju to motivo, approvado pelo intendente geral, de modo
que o mineiro não deva perde,· o direito que lem na dilas la
vras, então sou servido ordenar que se pague sómente cem réis
por cada quartel.
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tL As datas concedidas do modo que acabo de ordenar, não
poderão legalmente ser vendidw', .em que sejam tambem ven
didos ao cornpr<ldor os escravos, que nestas tJ'3balharern, alvo
entrando o comprador com (lutros tanto ; e o contrato de com
pl'a e venda com os nome do compr<ldor e vendedol' ucará re
gistrado ao pé do termo primordial da data concedida, p<ll'a que
não só se legitime a acquisiç50 d<l maneira mais olemne, ficando
elle encalTegado da brignçõe do vendellol', mas p;lra que no
ca o de SJ ,Ichar que os v nlledore' adquirem dilta p(lra filZerem
commercio deHa , e não para as traball.Jarem, nunca mai , depois
da terceira acquisit:ão cedida, se lhes concedam outras data,
Ficam porém exceptuadas as data do" de cobrid re~; pai de e
jando eu anim<ll' os seus descobertos e encontrados; sou servido
permittir á venda das suas data. de premio ii quem bem lhes
parecer, sem o encargo de venderem igualmente 0 escravos, no
caso de os terem nellas eOlpre~ado .. O accionistas porém per
del'ão as suas <\c/;ões com a mencionada formalidade, e assentos
neces;;arios, como se ajustarem.

6, Concedidas que sejam quae quer datas, ou a muito em
soeiedade, ou a um só, devel'ão os conce" ionarios começar a
trabalhar riel/as immediatamenle; e si passados tres mezes não
tiverem principiado (I tral)nlho, caducará o liir il.o, que tiverem
sobre as datas concedidas; e poderá qualquer que e achnr nas
circum tancills attuldmente requerida' por este :dv.1rá, segundo
o numero dos escravos preciso, obtel·o do intendente, o qnal
não pode~á negilr a concessiio deI/as ao prinleiro Cjue Ih'as pedir,
por nenhum titulo Cjue e po~'a; e negando-o, poderá o Cjue a
pedir aggravar deI/e, e obler reparação na junta administrllliva.
Começado uma vez o trabalho llllm o numero de escravos. para
cujo empreg'o as datas furam concedida~, niio poderãll os conCtl •
siunarios suspendei-o, ,em al/egarem perante {I intenden!!', o que
deverá dar pllrte á junln adlllinistrativa, motivo ju 'to- para o fa
zerem; e We motivo ó prderão ser, alem dos elJ'eitos prove
nientes da cau'as nnlurae" como a muitôls ,Iguas, que inundem
os serviços ãborda do rios, desa'tres, epidelllias, quo lIusem
grande mortandade nos escravos, e melbantes; a falta absuluta
de cascalho, ou till pobreza na lavrll, que o' concessionarias nlio
po, am pelo menos ter jOl'Daes por semana de, etecento: e vin te
cinco rei~ por cada esel'uvo: E Sllml'nte neste- casos provados, ou
por publica notoriedade, ou por visloria feita lJelo inlend!'nte, .u
seu commissario, poderão os que pos ui rem datas abandonar as
que se IIIe: tiverem concedido, e adquiri/' novas.

7, A'divi lia de qualquer t rreno assistini senlpre o intend nte
ou pessoa dequem el/e se confie, a qucm podl'rã ('Oml'ller a divi
são das tenas milÍs l' mota da ua I'e'idencia. Medido qUIl eja o
terreno, se lavrará em um livro, rubricado pelo intendente, que
servirá de tombo das datas, que se houverem de concedcr d" ago
ra em diante, o termo da demill't'a 'uo com as suas confrontações,
menCiOnillJdo-se a extens:io da data, e numero dos escravos, que
nella devem trill.Jallwr; e outro sim impor-se-hão aOS conce;;sio
narios as condições necessarias á regularidade dos trabalhos,
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8, Assi~nado e demarcaelo o terreno, como fica ordenado, man
dará o intendrnle passar Cllrlil de Õilla ao conces. ionario, ou
companbi'1 na qual e copiará o termo.ela demarca 'ão, e con
cess:io, devendo elle. entrar log-o no lJOS e do lerreno demarcado,
no mesmo aclo da d marcação a que ,era presenle o conce,si
onario, ou o fiel paaador da cOlllpanbia, como seu represenlanle.
E porque para bOll ordem e economia, que quero e pratique, e
observe dilqui em diante, será conveniente que n<l divisão do
terr'no a datas, que se houverem de conceder se to,quem, e
succedão uma ás outfllS, e que se não concedão, e meno se
pos a lavrar, rio abaixo, nenbullla das terra que mando dividir;
sentia de oulro modo impossivel prevenir todo" o damno , que
po sam dahi re u!t"r: Ordeno:lo iótendentes, e pe oa' encar
regada da reparlição. e demarcação das dalas que ob, ervem
nesta maler'ia o que Oca determinado, para que os entulhos das
terras jil lavradils não vão embaraç,ll' a. que se bou verem de
lavrar par:l o futuro; por que a respeilo della qUI'ro que e
observe o Que se orden:J no IJaragraplJu quarto do alvará de:;! de
Setl'mbro de 177f, a re peito do.. illveos dos rios. E pllique as
pessoas encarregad,1s da repilfti 'ão d<ls dila. lerras nao poderão
ter todo o conlll'rilnentos lbeoricos, e prlltico:, ao menos nos pri
meiro tempos de sua adllliuistl'aç;io, dI) modo com qu e devem
lavrar, e dispor o;; serviço; Ordeno que Iwja p~ra cnd" co
milrC:l, e districlo mineiro, ;10 meoos um perilo juramentado 'lll
comarC:l, homem iD 'lruido, e de lodll a proui hlde, o qual possa
Valar, dirigir o mineiro nos lrabnlho~ da Olineiração, e apu
ração, com o qual con. nltar;io o encarr gadus d" rt'pnrtit;íiJ o
melhor modo della, IlS condit;õe, que se deve impor pina se con
se~uir a regularidade n lrabidbus, e cvit;lr o coslnmado. de 
perdicios na apura~'fio do ouro, e diamanll's, c amai .obre que
duviolarelll, regula IIdo- e pelo que o.' perilus Valarem; e no CH o
de duvida, chamar-se ha lambem o gunrd:l-mór, o, quaes ven
cerão IIS s,liario COUllJetente á cu~la das parles; e esle' pl'rilos
darão tall1bl'tll parle regular'mente do e tado da 1:J'i'rn e minas
á junLn admillistralivn para lhes dar as ordens convenienles.

9. N'nlHlIlIll pesson poderá 1;11'1'(11' ou m,illdnr lavrar lerras das
que mandu dividir, sl'm que tenha pos e, e cartn de data pa Ilda
pelo inlelldent ; e loda as pe~ oa: qu e acbarem nlinerando
sem I'el'llliss:io nas dilas terras, sendl1 C[lIlUVO" serão confisl'ados;
e depois de vendidos, se elltregará :10 dellPnciante l11ebde de s u
pruducto, a oulra melade irá pariJ a c;lix;1 geral da economia
de II li Das; e ~endo hOll1em IÍI're. ení punido com a pena que
lbe c~t:i imposta. pill'élll nas terra dlamallLilJils lhe erào além
da referida Jl na, conl1scado' os seu ueDs, nlelade para o denun
cinnle, e metade parn a ouredila caixa; e será pela pl'lmeira vez
expulso dos di trictos diamanlino: pela eguDda vez degra
d<ldo [Jara Africa, punindo-se o que for e cravo pela obredita
fofma.

iO. A' excepção dos rios caudalosos hei por abolido o u o de
conceder lJor 'ortes eXLt:'Dsão :llgum;1 de.lerreno : E para a mi
neraçào dos ditos procurarào quanto for pos'ivel as juntas admi·
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nistrativas, e mais encarregados estabelecer companhias da na·
tureza, e forma ao diiJnle mencionada.

Art. 7.° Das terras Que se deverão mineral' por companbias;
e da forma que devem ter.

f. Sendo ímpratkavel o repartirem-se em datas os rios cau
dalosos. tanLo. os comprehendido na demarcarão diamantina,
como fora della, em que de ordinario se acham as maiores ri·
quezas, esta distribuição .erá fl'itu por cor"tp . E Cllll.O para
o seu Javor são preci as despezas mais avulliJdas, e sUJl riores ás
faculdades de um so particular o intendente o fará trabalhar por
companhias. E sendo da mesma forma dependentes de maiores
forças os novos de.cobertos, O" serviços de morro, e betas, e
outros muitos, que precizem traballwr-se a talho aberto (ou
por galerias, e poços: Ainda que estes se poderão repartir por
datas, o intendente procurará que com preferencia sejam traba
lhados por cOfllpanhias, ou sociedades. Para o que fará publicar
cdiLae, nos quneo se de crevão os cortes, ou datôls, que se
prel.onJern conceder, e logo qne se formarem as ditas as o ia·
ções, oiptendente àará a companhia a sua carta de data, na
qual lbe prescreva as condições do Lrabal!lo do modo <lue achar
mais vantajoso, tanto pal'a os as oclados, como para a minha real
fazenda. E parI! que semelhantes associações e po sam facil
mente formar, e ncllas pos 'am entrar os habitantes dns capitnnias
e ainda das visinhas, e qUlllquer dos meu vassalos, mandnrá
o intendente g-er:Jl pôr os editaes nas principaes povoações,
dando conta á junt::! administrativa, e ao governador e capitão
general respectivo, os f)uaes ficão por este ::dVDI'á igualmente
encarregados de promover n formação das me mas com pn·
nhias, e concorrer quanto fOr pos lvei parn asna prosperi·
dnde.

2. As companhias, qne se estabelecerem, não poderão entrar
com menos de duzentos e cincoenta e dous escravos cndn uma
nem exceder a mil e oito escravos, para que cada al:\ão não seja
menor de duas praças, nem maior de oito. A junta admini tra
tiva regulará, conforme a difficuldade do serviço, as companhias,
cujns acções devão er mais, ou menos fortes, entre os limites,
que vão prefixos; assim como para que serviços será neces
snrio associar duas, ou mais compan !lias, pr screvendo-I !les a
condições. Todas aquellas porém que trabalharem no mesmo
rio, ou carrego, entrarão em sociedade entre si, debaixo das
condições que exigir a localidade, discutidas e examinad;lS pela
junta administrativa;. pois que n natureza de semelhantes tra
balhos pede a reunião de vistas, e fins, para <lue uns não prejudi
quem (lOS outros. Cada uma destas companhias terá um director
on administrador mineiro, que dirija os trabalhos da mineraç1lo,
e um fiel contndor e pagador, que cuide na economia e cu teia
da mesma companhia. E. tes dous empregados erão propostos
pela pluralidade dos re peclivos accionistas. e approvados, e
juramentado:, ou excluídos pela junta administrativa de mine
ração, á qual tambem ficarão sujeitos, e inspeccionará a boa
mineração, e a exacta contabilidade.
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3. A companhias constariío de cento e vinte oiLo acções,
segnndo o u,:o metal Iico ob"ervado na maior parte dos paizes
mineiros da Europa, das quae haverá duas acções livres, uma
para a minha Beal Fazenda, e outra para a caixa da eronomia
das minas, e fllndições: A ontras acçõe' seriío dividida pelos
accionistas pelo numero dos escravos com que entrarem, na
fÓl"lna do paragra[Jho antecedente; assim como serão por estas
acções raLeautls n despezas da lavr<l, apura\:30, e a mais da
mesma com[Jnnhia, da quaes de.pezas .ão i entas-as duas ncções
livres já mencionadas. O' lucros provenientes no fim de cada
anno, ou no tempo das operacões, serão repartidos pelo numero
total das acções; reservando·se porém nas cento e vinte seis
acções do iuteressado uma parte do' Il1Oros, a qual deve (icilr na
caix;1 particular da companhia para a de pezas accidenlaes da
mesma, e ga-·to maiores, como são o supprir a mortandade dos
e cravos, os desmonte, e outro semelhantes. E enLraudo a
minhn Beal Fazenda com algnmas outras acçõe , entrará tambem
para os lucros, e de pezas, na forma da Ord. Livr. 2° Tit. 3q.

6. Quanto á di posições e regulamento, qu forem precisos
para II bom regimen, e prosperidade das mesmas companhias,
ordeno que a junta administrativa de interinamente todas as
providencias necessarias. daudo-me lagoa parte, para que eu haja
de dicidir o que for mais proveitoso ae bem do meu real serviço
e do meus fieis vas,allo : recommendancto·lhe desde jú que
proteja quanto for passiveI o matrimonio dos escravos, dando aos
e~cravo' e e cravas casado a preferencias qne lhe parecerem
conveniente : Assim como por que póde acontecer que alguns
homens livres e as ociem para trabalharem elles mesmo alguma
porçãu de terrils, a junta tambem promoverá estas as ociações
com as condições que lhe parecerem favol'llveis.

Art. S.o Da minel'ação da Ierras diamantinas; e como se de·
"eruo comprar os diumuntes para a minha real 'orôa.

i. Hei por bem haver por levantada a prohibição de se lavrar
o onro nus terras diamantinas, e conceder que se dividam, e
assignem os terrenos até agora vedado, regulando primeiro as
juntas administrativa a CIuanLidade de terra, e o sitias, em
que serú conveniente fazer a l'epaliição de accôrdo com o iQten
dente g ral das minas, o qual depois procederá á sua divi ão,
ob. ervando o .que ai dispo to neste alvará.

2. Nas outras capilanias do Brazil, onde houverem diamantes,
não havendo mini tI'O especialmente encarregado deste, e de
outros l'amos de ecol)Onica mineral, servirão de intendente dos
diamantes, debaix.o da immedialn inspecção das jnntas adminis
trativas de mineraçflo, os ouvidores d11S comarca, e os juizes de
fóra das villas, onde não houver ouvidores, na fórma que já pelo
paragrapho sexto do artigo primeiro deste alvará vai deLer
minado.

3. Os ministl'os acima mencionado repartirão, sendo reque·
ridos pelos meus vassallos, que tiverem po ses para lllvraI-o,
os terrenos conhecidos pelos nome de Gopiaras, Toboleiros, Veios
de Aguas, Ribeirões, Carregas, c em geral as formações de trans-
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porte, ou aIluvião, denominadas cascallJos; que, como fica dito,
for conveniente repartirem-se no districto diamantino, e demais
terras vedadas, ob ervando o di po to no artigo antecedentes.
Quanto, porém, ao serviços de morro, veeil'o, beta., e outros
qual'squer jazigos de ouro, descoberto ou por de 'cobrir nas
terras diamantinas, ou em outra qualquer parte dos meus do
minios ultramarinos, ainda sendo e t· s formações de quae quer
outros melaes, e pedras prer.io as, as junta admini 'lrativas
com o intendente geral darão a e te re peito as ruais providencias
convcnientes, que valerão. e terão todo ovigor, sem embal'go de
qualquer lei, ou regimento em contrario, emquanto eu pOl' um
regimento geral não determino o que se deve impre creptivel
mente observar para o futuro: E ordeno que a divi ão das refe
ridas terras só e entenda da que contém ouro ómente, ou
diaman tes, e omo ao me mo tempo, cuja extracção de ouro só
por si faça conta: porque as que contém só diamante ou pouco
ouro, fit:ariio excluidas desta repartição, e sómnnte serão traba
lhadas por companbias, que pilra i o se podem formar pela
maneira determinaàa no anigo antecedente.

E porque póde acontecer tambem a respeito das referidas
terras que algumas pessofl tenham ubtido do guarda· mór cartfls
de data de terras p~lra minerarem ouro, quando n<l dila data.
se achavam, ou acham tambem diamantes, e ficaram por este
motivo nullas as ditas cartas por terem sido pil sllda illeO'ol
mente, declaro que estas tambem poderão er novamente repar
tidas; os po suidores porém de tas conces ões na igualdade de
circumstancias terão o direito de lJrioridade, e escolha nas datas
que poderem trabalhar.

4. Serão obrigados todos aquelles, quo participarem dli divioão
das terra, ou sejam companhia~ ou particulares, a entr gar nas
juntas das fazendas d:JS respectivas capitunias, ou nu caSll de
permuta, onde para isso houver commi snrio , todo o qU:le. quer
diamantes que extrahirem para lhe erem pago pelos pre~os

indicados na relaç1io, e tarira, que'baixa com ste alvará, aS'i
gnuda pelo presidente do meu Hcal Erario depoi de tirado o
decimo para a minha real fazenda como direito real.

5. Determino que fique de nenhum freito a Lei de 24 de
Dezemhro de :I.73(j" porque tol!o~ os dia01:lllles se pa!!al'~o na
juntas da fazenda, ou pelos commissario das casus de permuta,
nomeados pelas junLa .JdOlini tralivas de accÔl'do com :15 junlas
da fazenda reôpectiva pelos preços indicado na tarira, E suc
cedendo éxceder qualquer diamante ao pe'o de triuta quilates,
pagar-se-ha logo ao portador o preço determinado para os
diamantes do referido peso, e dar-se-I he-ha Ullla gui:1 as ignada
pelo presidente, e deputado da junta éla fazendu, em que so de
clare o pr.so, e coufigura ão da tal pedra, para ti vista dólla se
pagar ao portador, proprietario, ou o seu bastante procurador
nesta côrte pela junta da Direcção Geral dos DiamaLlteS o excesso
do dito peso, depois de e determinar o s u valor total por pes
soas periLas em tal materia. E pe'o que toca [lOS outrus diHmantes
daquello inrerior peso, pagur-se-Iia 1)I'O"lpt"mentl~ aos portadores
o seu valor, segundo se declara na mesma tarif,\; seja tudo em
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dinheiro de cantndo. seja parte em dinheiro, e pnrte em letras
sobre :t diJec~'ão geral dos diamante tJe~ta cõrte, como até agora
se tem pr;\licado pela reül Cidmini 'tração dos diamantes do
Tijuco.

E para que conste a todos não só o que pertence á fórma dos
paga men tos, ma ta mbem ao preço, porq ue mando pagar os
diamantes, ordeno aos governadores das capitanias, onde elles
forem minerad"s, que mandem alIixar editaes nas cidades, e
logare dl{ concurs.), onde 'e extrahirpUl, nos quae ediLaes será
copiada a tarifa porque se compram, o conteúdo neste
paragrapho.

6. Auendendo á vasLidiio das capitania' do interior do Brazil,
e tambpm a que uma .ó junta da fazenda não poderá fazer a
compra de todos os diamantl's, ti/n:o que se lhe acculllularem sobre
outros e~ses negados, cumo por ficar mUito distnnte dos itios
onde se extrah.em, ou houverem de extrahir diamante': Que
rendo eu por uma !Jane, qne ~e f,lcditem aos mineiros os meios
de l~ l'P;liizart:'D1 as pedra que extrahirem, e por lazer COIII que
os diamillltes não pn sern da mãos daquelles que oa extrahirem,
sen~o para a dos agentes por Inim estabelecidos para a compra
dos mesrno , o que por e.te alvará probibo inteirnmente, sob
pAna de st:'rem o pr"prietarios, que obrarem o contrario, con i
dera dt) eon.o con tra ba nd ista , e incorrerem uns peuas estabele
cidas pelfl alvnni de 2d,' Agosto de 1771: ou servido, estabelecer
por ora 110 il1'l'aia I do Tij uco, 'como cen tro do di tricto dia Ulan
tino, urna junta de faz ndn compo~ta de tres dppuladlls, e co
lhido >ntre homens mai5 inlelligente do paiz na materia de que
se tmta, entre o lIdministnldore<, ou feitore da re1J1 extracçãu do
Tijuco, qu á pratica, e uso de di tingnirem o verd"delro dos
falos diamantes. reunnm a maior probidade, e tenham mo
tradn m"ior zelo para minhll real fazendd, cada um do. quaes
servirá !J;lra o futuro triellnalmeote; de modo porém que em
caela aono sahir:i um, e entrará outro deputaria. Estes deput~lelos,

depois d haverem m~ trado que serviram bem, e exaelamente
no tempo da .na adminbtraçiio triennal, hei por bem que possam
ser de novampnte eleito., e os ~eus onlenado,: me serão propo tos
pel" junla admioi,trativa de mineração, e moedagem.

O e crivão da intendenciil 11Igilr que hei por bem con ervar, o
será da nova junta, e" .erá presidente o g-overnador, e vice· pre
sidente o intendente geral dil mina, ficando ablllidos os 100'ares
de intendente, e dH fiseal do diamilnte, O intendente geral vi
giilrá ~Ilbre a execuçl10 de,:1 alvará, e de todas;ls leis, que pelo
presente não ficam derog~das, relativas 3 extracção do dia
manl s, e policia mine-ral das t,.rras dinmantinas; ,endo elIe
obriga:lo a re ielir :dli o mai tempo que lhe for passivei e visitar
frequentes vezes a lavra, pnra melhor a rod>r dirigir, e me
lhorar os seu trabalhos. Quanto aos terreno diamantino das
outra capitanias, que por muita di tancia não pódem er
inspeccioni,rlo p la junta o intendente geral de fina Geraes, o
serão corno está r1eterminado pelas juntas administrativa, e in
tendentes, ou ministros, que seu lagar servirem; e ordeno que

5
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os diamante sejam remettidos ús junla da fazenda re peclivas,
as qune fiCilm encarregad:.ls. do~ poderes qLLe por e te alv:.Irá
con(;cdo á junt<l dll fnzenda do Tijuco.

7. Considerando eu que ó á juntn do Tijuco, que hei por
. bem mandar erigir, não poderão os mineiro COlD1Il0damente

lev:.Ir os dinmantes que extrahirem, sou er'vido, outro sim, 01'·
denar que, no di trictos diamantil10s mais remotos do arraial do
Tijuco, os commissilrios encarregado da permuln do ouro. que
devem igualmente (Jos uir todos os requi 'itos já lembrado a
re,peiLo do deputadü da junta do dito arrnial, liquem t,lmbem
encarregados da compra dos diamante. E o escrivãe das ca as
de permuta ficarão enr.arregados igualmente de fazer as verbas
das vendas em livros rubricados pelo intendente geral, em que,
depoi de lerem declêlrado o numero, e peso da pedras com
pradas, a sígnarão o termo com o tbe oureiro. e vendedor.

E todos os commissario, das compras terão de alaria um
quarto por cento do total valor das pedras compradas, depois de
deduzido o decimo, pago á cu ta das partes. E como ha de ser
neeessario fazer. orLeamento das pedra, que se hão de comprar
pelas juntas da fazenda, e pelos cornmissnrios de permuta, o
presidente do men Real Ernrio mandará paril a referida' ca as
<JS iJalanças, pesos, e peneiras de metal mais proprios, e bem re·
guiadas parêl se pesarem, e sortearem o diamantes; e de\'erão
as dita pcllleirns ser marcadas em cnda uma da: sua graduações
o preço, que lhes corresponde na tarifa mencionada.

S. f ara que não venham :.I l'alt:I1' us fundos neces ario para :1
oompra dos diamantes, sou servido applicar pam o eu paga
men to :1 mesma consigmlç50, que tinh<l a real admini trHção do
Tijnco, e produoto do direito real sobrtl as dala' acima e labele
oido; fundos que hei po.r bem entregar para esse fim á dispo
sição das junta da Fazenda do Tijuco, e de VilJa Rica, oom a qual
se entenderá o intendenle "eral, para que forneça o~ mai fundos
que forem neo·ssarios. A junta da Faz'nda de Tijuco se gover
nará pelas mesmas leis, porque e reg-ulalll as mai junta de fa
zenda das capitania' do BJ'azil ; ficando além disso obrigada não
só a obrai' de aocôrdo com a junta administrativa, mas a dar
conta de toda a: suas operações de fazenda á direoção geral dos
diamantes de-la oôrte.

9. Como no tempo em que se proceder á divi ão das tenas da
demuroilçào diamantina, necessariamente hão de existir muitos
casoalho , e arôas extral1idas nos serviços da renl extracção do
Tijuco, continuar-se-ha a sua lav:1gem por conta da minha real
fazenda até á ultima operação, com a qual se haverá por exLincta
a mesma admi nistl'aoção com todos os seus officiaes, e incum
benoias, ficando obrigados todos os que tivel em servido de oaixas
a dar em demora as snas contas com a individun ão, e legalidade
necessarias na j unta da direoção geral dos diamante desta oôrte,
par<l onde se farilo transportar todo o~ livros, e papeis, que se
acharem no cscriptoriü da administração do Tijuco para se to
marelll por elles as contas. Na aboliç;lo dos Gllioios, e empregos
de magistratura se deverá tambem incluir o fiel da minha real
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fazenda, lagar que se reunirá na pe soa de um dos deputados
da juula da faz nda do Tijuco, deixando aos mineiros, e compa
nhins, além do perito já e,labeleciu03 no par'lgrapbo sexto do
artigo primciro, o direilo de nomearem um procurador geral
pago por elle ,o qual pl'Omoverá nll junta da fazenda os intere e
dos 'eu c n tiluiute5, e neHa terá voto consultivo. O magis
trados JJas nriio ao logare, que Ibes competirem; o quanto aos
mai empre~ados se olrervará o determinado no artigo quinto
paI'a~ra pbo segundo,

iD. Findas as lavaO'ens de cascalho, e areas, todas as fabricas,
in trumentos de minerllção, moveis, e cravos, e quaesquer outros
erreilo , ou seja de botic,i, ou de provimento, que existiiio nos
armazens pertencente á real extracção, 'depois de precederem
os cdilae elo co tume, serão vendidos em hasta publica pelos
m~iore. preço que e orrerecerem, fazendo-se as dilas arrema
tações na pre lmça elo intendenle geral da minas, e dos depu
tado. da jnnta da fazenda. Concedo porém, para animar a erecção
das companhia mineraes, que a junta administrativa po' a en
trar com altrulU numero de e cravo' (lnde julO'ar conveniente
para a acções nas me mas companbias por conta da minha real
fazenda.

ii, Ficarão do me mo modo extinctas as companhias de pc
d stl'es por conta da minha real fnenda. Deverão porém, os mi
neiro., por uma cotização feita a seu arbitrio, municiar corpos
de pede tres e capitães do matto que irvão como em lodas as
com,ircas da capitania de Mina -Geraes, para as deligencias rela
tivas ti pri ão dos contrabandi ta • vendilhões, e e cravos fugidos
qne contra a leis andarem pelas lavra.

O qne se far:i com auto:'idade da junta admini tr~tiva, que
con 'uILará os meio de proceder ao e tabeJecimento tão util a
elles me mo e o seu com mando militar será debaixo das ordens
do Gov rnador.

Art. 9,0 Como se deveriio promover os novo de cobertos, e o
approveitamento das aO'ua , e bosque.

i. O' intendeutes gerae, e mais pe oa, a quem tocar, de
ar. ardo com a, junta iidmínistrativas, promoverão, quanto lhes
for passiveI, a flrecçlio de band -iras, ou p ssoas dtlstinlida a faze·
rem novas descoberta, dando-lhes para isso as ner.es arias porta
rias; obrigando porém ao~ a 'sim 2ssociados a declarar quaes são
o' itios uu terrenos, que pretend m explorar, e numero de pes,oas
e e cravos, que, para is o leviio; ficando ig-ualm nte obrigada
toda a sociedllde, e cada um dos eu membros a dar conta ao in
tendente geral do resultado da uas averiO'uac;õe e a eotre,gar
na junta da fazenda o dilim lHes e ouro, que tiverem extrahido.
E se <lIguem por si ó se propuzl'r a fazer indagaçõe em terreno!
ainda não conhecidos, nào o poderti fazer sem especial licença do
inl ndente, a qu 10, logo que lenha feito alg-um descoherto, dará
immedialamente partI'; e f'azenc1 .. o contrario, não serti attenc1ido
como de cobl'irlor. Dando porém pnrte ao intendente geral, ou
aos outros intendenles, irão estes, depois de verificado o facto,
e examinando o teneno, fazer a repartição pelas pessoas que o
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pedirem, e não tiver'em o~ escravos affec:tos 3 outras datas para
se empregarem n('lIas, e ao descobridor da 1';1 o inten d"lite urna
dlltu de pl'emio de trinta braças em qlwdro no lOirar do de co
berto que elle quizer escolher; a qUií] data poderá vender, ou
lavrar, corno bem lhe parecer; e além dis'o será attendido corno
mineiro na rppartição das terras, segundo o numero de escravo,
que apre entar, e o que se determina no 3rtigo sexto, paragra
pho terceiro.

Si o de. coberto for feito por uma bandeira, ou as nciação, cada
membro dl~lla terá urna igual recompensa, a qual pl,derá ser
maior, conforme os serviços, que Uver prestado: Do que tudo
julgará o intend nte cem o peritos, dando parte á junta admi
nistrativa da capitania respectiva.

2. Corno sem aguas não poderão minerar a. terra , seja
para os desmontes, seja parei a lavag-em do ouro, ou diajIlantes,
não havendo por ora titulo legitimo de propriedade sobre ii. que
existem no districto diam;mtino por e tarem na corôa toda as
terras; hei por bem que na divisão dos terrenos o intendente pro
ceda ao mesmo tempo a fazer, ou mandar fazer illv ntario das
al!uas, que pudprem ser conduzidas aos terrenos divididos: e o
que se fará á custa dos concessionarias da data que ellas hou
verem de cobrir. Lugo que forem conduzidas, serão dividida
pelos que ti verem recebido datas, segundo houverem con tri
buido, ou deverem contribuir para a ua cOliducção. Corno
porém pos~a acontecer que algumas agua e achem cm terra
possuida, por pe:soa , que as tenham havido por esmaria, hei
por bem ordHnar que, não ervindo ellas a fazer i1l1dar engenhos,
ou moinhos já e tabelecidos, sejam todas ,dfectas á minel'<ll..:ão, em
quanto para isso forem neee saria .

E neste particular ardano que qualquer geoero de industria,
que se possa introduzir c~da ii mineração em geral, e em parti
culal' á do ouro e dialllantes.

3. Sendo do mesmo modo indi pensavel aos trabalhos monta
nhislicos, que ~e consr.rve toda.aquella porção de bosuues, que e
póde dispensar, sem que solfram os babilantes do paizes mineiros
fal tu alguma dos provimentos necessarios ao' seus nl istl:'res e
precisõp.s: AUendendo a que se terão já concedido indi 'creta
mente muitas das maltas, que existem no terreno que mando
abrir, ~rande parte das quaes estará já destruida; sou ser
vido ordenar que sejam consideradas de agora em diante corno
sesmarias as terras não possuidas, onde houverem b ques; mas
tão sómente as de campinas: porqne hei por bem applic8r todas
aqueJlas aos usos montanhisticos, isto é, ao trabalho das minas
e a fusão dos metaes. E acontecendo que seja n~ce sario tirar
das maltas jil po.suidas madeiras, lenba , ou carvão, o inten
den to geral com a junta da fazenda fixará os pre ·os, porque os
proprietarios de taes malta deverão fornecer, imilhaute artiro-os:
E ás junta~ administrativas rle minera 'ão; e onde 11<10 as houover,
aos governadores, bei por bem comnlcLl('I-a 8 insppcçf10 para a
con el'vaçúo, qmmto for po.sivel, dos bo que~, t' madeiras; e
debaixo da sua inspecçào :lOS magistrados territoriaes, guardan-
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do-se nesta parte, no que permittirem as circumstancias do clima,
e localidildes o que se ar.ha determinado para a administração,
economia, e policia da mattn, do reino no til. 1° e 5° do alvará
de MIDas de JO de Jnneiro de 1802.

4,. Todos os pleitos, que possam ter logar entre os mineiros,
sendo relativo a terra' mineraes, ag-uas, e bosques, erão jul
gndo, pelo intendente geral das min'!s; e nos respectivos dis
trielOs pelos intendpntes de minas, oU quem eu lognr,sefl'ir,
dos qUile se poli rá appellar, ou llggravar parn a juntn adminis
trativa da mineração, que os julgará em ullima instancia. E
quero que guarde em imilbantes causn , o meio sunimnrio; de
cidindo- e pela verdade sabida, provada por te temunbas, ou
vistorias.

5, Como possa ncontecer que neste alvará não vão expres as
algumas determinações, de que seria nece ario fazer especial
menção, não e podendo em um e tabelecimento de~ta natu
reza prever todo os ca o ,que podt'ffi oecorrer; a junta admi
ni trativa de mineraçào e moedagem, ouvindo o intendente geral
da minn, dará tiS providencias interina, que julgar que convem
ninda para o que for preciso e 'tabelecar-se, e depoi~ me dará
partcl, para eu determinar o que julgar mais conveniente: Ob
servando- e un iformemente por todas as pessoHs encarregadas da
execu 'no destes novos e~tab 'Iecimenlos tudo o que por este
alvará vai determinado.

Polo que II1nndQ: á mesa do desembargo do Paço; Pre idente
do meu Real EI'ario, Regrdor da Cnsa d;1 upplicat,;ão; Con elhos
da minha real Fa'~enda e Ultramarino; Junla da direcção geral
d0s Diamantes; Vice-Rt'i de Mar e Terra do E tado do Braz,i1;
Governador e Capitão Gen rnl dn Cnpitaniil de Minas Geraes, e
a todo o Governadores e Capitães Generaes dos Meus Dominios
U1tramnrino ; Junta Admini trativa de Iineração e Moedagem,
e mais Juntas Administrativns e de Fazenda; e bem assim a
todos os Tribunae , Rrla 'ões, Mini.tro', Juize , e pe. soas. ilquem
o conhecimento e execução ncste alvará haja de pertencer que
o 'cumpram e g-uardem, e façam cumpl'ir e guardar tào inteira
e inviolavelmente, eomo neHe se conlém, sem embal'go de
qnap.squer lei, regimentos, ordens, costu'nes ou eSLylos em
contrario. porque todas e todos hei por bem derogar pHra este
etreito sómente. como e de cadn um delle lhe' t' especial, e
expre a menção. E ao Dr. Diogo Ig-naeio de Pina Manill ue do
Jlll'u Conselho. De embargador do Paço e Chnnrellt'1' Mór do
Reino Ol'deno que o· foça publicar na Cbancellnria, e registrar
nos li Vi'I'S onde toca 1', ren1f'tlendo-se este origi [lal pa ra o meu
real Archivo da Torre do Tombo, Dado no Palncio de Queluz
em 13 de Maio de 1803. - Com assignatura do Prinr,ipe Regente
e a do Ministro.
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Alvar~de 1.')' de Novembro de 1.81.3

Privilo"io aos proprioLnio úo fabricn do minoração

Eu OPrincipe Regente Faço saber aos que este meu Alvará com
força de Lei virem, que subindo á Minha Real Pre ença asupplica
de uma grande parte do' mineiro. que e occupam na extracção
do ouro com fabrica pequeuas, pedindo-me a graça de lhe con·
ceder em toda a extell ão os privilegios que pelo De reLo de 1.9 de
Fevereiro de 1.752, e Re olução de 2~ de Junho de 1758 foram con
cedidos aos mineiros, qlle trabalham com fabrica eO'ectivas de
trinta ou mais escravos proprios> para lhes não serem executadas
nem penhoradas as dita. fabricas, as quaes sendo muito e cada
vez mais di pendia as, só com este privileg-io podem ubsisLir:
E COIl tando-me tambem por Officio do Juiz Executor da Minha
Real Fazenda da Capilania de Minas Geraes a diversa int lligen
cia que se tem dado 30 referido Decreto sobre a comprehensão das
dividas fi caes, no que tem havido julaados contrüdictorios:

Querendo eu pôr termo a estas duvidas, e auxiliar com igual·
dade a todos os meus v3ssallos que se empregam na excavação do
ouro;

Conciliando ao mesmo tempo o direito do credores que preten·
derem o embolso da suas divida :

Desejando promover o augmentó deste ramo importante da mi
nera 'ão, que constitue um mananci;)1 das prosperid<ldes dos meus
Esr"dos e das rendas da rninllu real Corôa; E aLttlDdendo por uma
parLe a que os mineiros poi)l'es têm o me 1110 direito que os minei
ros ricos ri minha real prote'ção, e maior neces:idade de serem
[mimados e soccorrido ; e con iderantlo pela ouLra, que o privi
legio que elles me supplicam fora concedido em geral e sem res
tricção de I'ilbricas pequen:ls logo nos principio do descobrimento
do ouro, pelo Alvar~ de 8 tle Ago. to de 1lii8, paragrapho treze a
faval' dos mineiros das Capitanias de S. Paulo e de S. Vicente: Por
todos esLes motivos e conformando-me com o Parecer da mesa do
meu desembaral) do paço, que sobre esla materia me consultou,
ouvido o Procurador da minha real Corôa e Fazenda: Sou ser·
vido ordenar aos ditos respeito o egouin te:

Primo: Que o mineiros em pregado na exLracção do ouro com
fabricas effeclivas, seja qual for o numero de e. cravo de que
ellas se componham, não pos;:am ser executadas nem penhoradas
as suas lavras e fabricas, nem os escravo, ferramenta', in ·tru·
mentos e mais pertenças della; e esLe se ob.erval'á geralmente a
respeito de quaesquer dividas, posto que contrahidas ante da
po se, e erecção das Javr" e fabricas, e ainda no ca o de quo
e tas lhes e tejam especialmente hypothecada por Lei ou Con·
trato,

Secltndo: Sou servirlo declarar, quo éste privilegio compre
hende as dividas Fiscaes, por ser minba vontade que O' mineiros
gozem nesta parte da mesma graça, quI' a Ord. do Liv. 3°,
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TiL 86, § 2lJ: concedeu aos Lavradores, e já dantes lhes tinha
ido concedid:l por EI-Rei D. Manoel de ventura. a memoria na

suaOrd. Liv. 3° Tit. 71, §II. E mando, que nflnhum mineiro
pos-a renunciílr o privilegio, que por e te alvará lhe libera
lizo, por serem dados não. Ó em particular heneficio seu, mas
taulbem, e muito principalmente em contemplação das utilidades
que delJes resultam ao Meu~ E-tado e á Minha Rp.al Corôa.

Te1'tio: Os credores do' mineiros, que por este alvará ficam
privados de procurar o embol,;o das uas dividas pelas lavras, e
fabricas pl'ivil 'giadas, poderão buscai-o por outro guae quer
b us guo o' devedores po uirem, e pela terça parte dos lucro
apurado da mesmas lavra, e fabrica., fazendo correr sobre
elles as sua execuções na f<írma das Leis do Reino.

Qum·to: No ca o de erem as divida maiote, ou ainda
iguaes ao valor das fabrica dos devedores, avaliadas parll. e te
fim as terras mineraes, e cravos, ferr~ment3. e mais perlenças,
poderão o credore levar Obre ellas as ua execuções; com
tanIa porém que o estabelecimeuto da mineração se não de tma,
e seja arrematado em toda sua integridade, e com toda as. uas
terras, o escravos n um só licitante. 1sIo mesmo se observará
com o credor, se n fabrica lhe for acljúdicada por falta de lici
tante, e remissno.

E este e cumprir:i como neJle se contém. Pelo que: Mando á
Mesa do ne p.mbargo do Paço, e da Con ciencia e Ordens; Presi
denein do Meu Beal Erario; Conselho da Minha Real Fazenda;
Regedor dos Justiçn dn Casa da Supplicnção; e aos Capit;ies Ge
nerlie du Capilanias dils Min<J . e a todo os TriLunae, Mi
ni tro de Ju tiça. e mai pessoa, a quem perLencer o conheci
mento deste <Jlv:lrá, o cnmpram e guardem inteiramenle em
embargo de qualquer Leis, Oecreto , Orden . ou Regim ntos em
contrllrio; porque t,odos Hei por derogado para este elfeilo só
mente, como se delles lhe se expressa e declarada men no, fi
cando ali:is eUlpre em eu vigor. E o Dr. Thomaz Antonio de
Villa Nova Portugal, do Con elho, Meu DezembarO'ador do Paço,
e Chanceller Mór do Estado do Brazil, o fará publicar na ehan
cellaria, e enviará exemplares delle a lodos os Ouvidores da Co
marca na fórm<l do estylo. Dado no Rio de Janeiro a i7 de No
vembro de 1813.

O Pincipe - Com guarda.
Alvará com força de Lei, pejo qual Vo sa Alteza Real Ha por

bem Ampliar a todo os mineiros em excepção o Privilegio Con
cedido pelo Decreto de 19 de Fevereiro de i/52, e Resolu{'ão de
22 de Junbo de 1758, lenham ou não 30 e. cravos, e rjam
quae quer que forem as dividas, comprehendidas a. Fi cacs j

não excedendo, ou não iO'ualando ao valor das Fabricas, es
cravos, terras, e mais pertenças; pela fórma acima declarada.

Para Vossa Alteza Real Ver.

Por 1mmediata Resoluçno de S. A. R. de dezenove de Julho
de mil c oitocentos e treze tomada em Consulta da Mesa do Des-
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embargo do Paço, e Despacho da me ma de vinte e seis do
dilo mez e anno.- Momenhor Mimnda.- F?'a11CisGO Ar/tania de
Souza da Sill'eira ,- Bernardo José de Souza Lobato a fez escrever,
- Joaquim José' da Silveira o faz,

Reg, a foI. i71 do Liv. i o que serve de Registro do Decretos,
e Alvará nas Secreto da Mesa do Dezemhargo do Paço:- Rio de
Janeiro dous de Dezl'l1lbro de mil oilocrnlos e lrezp..- Antonio
Luiz Alves.- Thomaz Antonio de Vitta Nova Portugal.

Foi publ. este Alvará com força de L i nesta Chancellaria Mór
da Côrte e Estado do Brazil,- Rio dous de Dezembro de mil
oitocentos e treze.- José Mada Raposu de Andrade e Souza.

Reg. na Chanrellaria-Mór da Côrle e Estarlú do Brnzil a
fol. H3 do Liv. i das Leis. - Hio duu de Dezembro de mil
oilocento e treze. - José Rod?'i,ques Ferreira.

Alvará de ~ de 1\lalo de .8.4

Privilegio aos propriotarios do fabricas de minoração.

Eu ú Principe Regente Faço aber aos que este Alvará virem:
Que sendo-Me lJreSenle em cunsulta do Meu Conselllo d;1 FlIzenda,
as duvidas que se tem f'XCilado sobre a intelligl'llcia do Alvará
de H de J~ueiro de 1809, o qual crlDeedenrlo ao proprielarios
dos Engenhos de A~sucar e uos Lavradores de c;lnna~ o privilogio
de uão serem executados nus bens das suas fabricas, mos, umenle
nas ten.:lIs partes dos rendimelJtos dellas, nno exceplUOlll'XpreS 'a
mente as execuçÕt'S, que por parle da minh;1 Re,i1 F,lZf'nda se
promovem contra os devedores: E Quer ndo fixar em h ne·
licio dos Meus fieis vas~llllos a verdlllJeira intf'lIigencia do o
bredito Alv,lrá, e á vista das dispo içõe da Orden:"ião do Reiuo
do Liv. 3° tit. 86, § ';!q" e do AIv. de 17 de Nov mbro do
anno pa~gado; tendo concedido este me mo Privilegio á outros
lavradores, e aos Mineiros empregados na extracção do ouro;
comprehendem expressamenle n3 sua generalidade as ditas
execuções da Minha Real Fazenda, como foi ponderado na
sobredita consulta, sendo ouvido o Procurador da Minhll Beal Corôa
e Fazenda, Sou Servido Declarar, Confurmanno-Me com o pllrecer
do mesmo Con<elbo, que o mencionadi' pril'ilegio concedido pI'lo
Alvará de:21 de Janeiro de HlO9 aus proprielado dlls enl:f'nhos
de OIS, uear, e aos Invlarlores rle canna., comprl'l1endl' todll e
quae qu'l' dividas, e rxecurões, aindil qne srjal11 da Minhll neal
Fazendil : Delf'rminando qne assim se ob en'e' cumpl'ldamenle,
e não venha maIs em duvidas.
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AVISOS

Aviso de ~3 de Julho de lto!l31

Doclara que os nacionaes podom formar sociodados de mineração independen

tomonto do liconça. do Govorno.

111m. e Exm. Sr. - Sendo presente :I Regencia o officio de
V. Ex., de 29 de Março deste anno, em que por occasião do e ta
belecimento da sOl:iedade de mineraç~o do ouro, dduominada
do Sei' Amigos, solicita saber e Laos sociedades, aiuda me mo
de nacionae, podem e tllbeleeer-se nessa provincia sem per
missão do Governo, escoll1endo os terrenos devolutos, abrindo
os sem trabalbo onde bem quizerem; e pondera a nece sidade
de providencia" que regule as acquisições das terras, e aguas
mineraes, afim do e evitarem desavenças e contendas: Manda a
mesma Regenci:l, em nome do Imperador, d·ecIarar a V. Ex.,
que quanto aquella primeira parte, o Decreto de 27 de Janeiro de
f829 já declarou poderem os ubditos de te lmperit l emprebender
:I mineração nas terras de SU:l propriedade, por meio de compa
nhias de nacionaos ou e,trllng-eiros, as quaes podem livremunLe
formHr, sem prccisnrem de :lUtorização, não devendo por come
quencia, V. Ex.. obstar o estabelecimento dessa ociedades, uma
vez que se verifique a'luel/n condição da propriedade do terreno
ou sej;1 hllvido, ou concedido por meio e titulas legaes, e e
observem o reg-ill1entos das terras e nguas mineraes, com as mais
lei e ordens em vigor n. Quanto, porém, á eg-unda parLe, nesta
data e remette o citaria offil:io a Canwra dos Srs. Deputado,
para a As ellluléa Geral Legi lativa providenciar cumo julgar con
veni'3nte.

Dpus guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 23 de
Julho de i8M. -José Lino Coutinho. - Sr. Miguel Lino de
Moraes .

. Aviso de ~3 de Março de 1838

Dcclar'a quo so não podem fazor oxploraçõo' n03 torrODOS diamanlinos som

autorização da A somblóa gorai Legislativa.

111m. eExm. Sr.-Cumpre que V. Ex. faça immediatamente
ce sal' Lodo e qU'iI'lller trabalho ljuo se tenha feito para a "xtrac~~ão
de diam;,nLes no terreno drssa provincin, de que trata o seu
ameio de::lO de Dezembro ultImo, e proceder contra qualquer

(') o aviso n. 461 de 22 do Outnbro do 4.866 ostabeloce doutrina contraria.
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individuo que os quizer continuar; porquan to, sendo sem duvida
que os terrenos diamantino sào do dominio da <lção, e que as
miuas dos diamantes a ella pertenc m dn mesma arte I]ue ;lS dos
metaes, não se podem por isto fazer explornções algumas em taes
terrenos, sem autorização da As.embléa Geral; fic,iI1do V. Ex.
na intelligencia de que, em tempo opportuno, erá levado ao
conhecimento della o referido seu omcio, c que ne ta occa ião
remetto para o !\fuseo as amo tras de diamantes que o acompa
nharam.

DeuS guarde a V. Ex.. - Palacio do Rio de Janeiro em 23 de
Março de :1.838.- :Miguel Calmon du Pin e Almeida. - Sr. pre i
dente da provincia de Matlo Gro so.

Aviso de 14 de 1\18io de 1849

Não é oxtonsiva aos ostrangoiros a licença para minorar

IIIm. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio de 3 de Fevereiro
ultimo,~offerece-se-me dizer á V. Ex. que, sendo ManoeI Chris
tíano de Oliveira estrangeil'O, e não se estendendo á minernção os
favores outorgado aos estrnngeiros, é procedente a duvida de
V. Ex. á respeito da pretenção do supplicnnLe á licen a e privi
legio para extrnhir ouro em algun. lagoões formados pelo rio
S. Sapé, concessão que se não lhe deve fazer.

Deus Guarde á V. Ex.- Joaquim José Rodrigues Torres.
Sr. presidente da provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul

Aviso de 18 de Maio de 1860

Declara quo as instrucções de 29 de Outubro do ,[859 sobro a concossão do torronos

diamantiuos, só têm applicação aos contratos l/UO 50 fizol'cm posteriormonto

IIIm. e Exm. Sr.-Communico á V. Ex. que o tribunal do.
thesouro nacional, á que foi presente o recur o, que acom
panhara o officio des a presidencia n. LíO de 22 de Fevereiro
de :1.859, interpo to pelo coronel Heginaldo Landulpho da Rocha
Medrado da decisão do inspector geral do terrenos diamanliuos,
confirmada pela thesouraria de fazenda dessa proviucia, não o
admittindo á preferir com mais alguns individuas, como antigos
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conce sionarios da extincta compllnhia n. 4, no arrendamento do
Ribeirão Moeugé e outro' elaquelle terreno silos na vi/la de
Sanla IzaiJel ele Paragua sú. re oh' o em ses.50 de 7 do corrente
mez neg-ar provimento ao me.mo recur o, e approvar o conlrato
celebrado com a compnnbia repre enlnrla por Joaqnim Marinbo
Rufino, declarando além disso que as instrucções con-tantes da
ordem n. 32ts de 29 de Outubro elo anuo flassado só têm appli
cação aos contrato que se fizerem daquella datn em diante.
An.fJclo 1I1uniz da Silva Ferraz. - r. presidente da provincia da
Babia.

Aviso de 6 de Ou"tubro de 1863

Doclara quo o IlI'OZO das concossõos (lo minas, ti vista da logislação, não careco
OID nenbum caso do allprovação do podor legislativo.

IIIm. I) Exm. Sr.- Foi presente a Sua Magestade oImperador
o requerimento, em que o Visconde de Barbncena solicitou:

1. v Que fos e novamente prorogado por dou anno o prazo,
de que traiam os Dp I elos n . 2737 de 6 de Fevereiro de 1861,
condi 'ão 7". e 2909 de 19 de Abril do anno passado, para orga
nisação de uma companhia nacional ou estranll'eira, que se encar
regue ele lavrar as minas de cal'vão de pedra exi tentes nas
margen. do Pa5sa-Oou , des a provineia.

2. o Que lhe fosse concedido, de de já, privilêgio por vinte
annos para lavrar a referidas minas por maio da companbia, que
incorporar, ficando o resto do tempo (70 annos) dependente da
approvnção da as embléa gel'allegi lativa~ nos termos da lei de
28 de Ago to de 1830.

3. 0 Finalmente, que lhe fos e dada a preferencia da compra dos
terrenos contigua ás datas dI) terra, que lhe foram concedidas
parã os trabalhos de mineração, em identidade de preço.

E o mesmo Augu to enhor, Conformando-se, por Sua Im
mediala Re olução de 28 do mêz pa ado, tomada sobre parecer
da secção dos negocias do imperio do conselho de e tado, exarado
em con ulta de ti do mez anlel'ior, Houve por bem. por decreto
n. 3157 ele 2 do corrente, prorogar novamente por dous annos o
prazo concedido no referido Vi conde para organizar a companhia,
nacional ou estrangeira, qne se encarre"ue de lavrar as minas de
carvão de pe1ra exi tente na margen do Pa a-Dou, no termo
do Decreto n. 2909 de 19 de Abril do anno pas ado, e mandar
declarar que, ri vi ta da legi lação, que re~ula a mineração no
Imperio, e, portanto, do direito que tem o governo de fixar o prazo
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das concessões sobre este ramo de industria, não ha que deferir
ácerca do segundo pedido; e bem a sim que, não tendo o re
querente ju tificfldo a terceira allegacão, sobre a nece idade de
uma área maior de terras para os trabalhos da mineração, de que
se trata, nana se póde re olver a semelhante respeito.

O que communico a V. Ex., para seu conhecimento, e para que
o faça constar a quem convier.

Deus Guarde a V. Ex.- Pedro de Alcnntara Bellegal'de.
Sr. presidente da provincia de Santa Catharina.

A.viso n. 461 de 22 de Outubro de I866

Declara que a qualidade do proprioLario do solo não oxime autorização provia do
govoroo para a minoração.

Illm. e Exm. Sr.- Foi prpsente a Sua Magestade °Imperador
o r.equerimento em que John Donelly, subdito brazileiro, pediu
permissão para incorporar, dentro ou fóra do Imperio, uma rom
panhia destinaall a lavrar carvão de pedra e outro mineriles, que
diz existirrm no Jogar denominado - Morro de Camaragibe,-
dessa provincia. .

E () me~mo Augusto Senhor, conformando-se, por sua imme
diata resolução de 13 do corrente, com o parecer da Seccào dos
Negocio do Imperio do Conselho de Estado, (. ) exarado em con
sulta de 19 de Agosto ultimo, Houve por bem declarar:

Lo Que a rircumstancia de ser cidad:io brazileiro, e declarar-se
a minil situada em sua propriedade (o que aponas foi allegado,
mas não provado, pelo supplicante) não autoriza a laVl'a de
qualquer mina independente de prévia permissão do governo im
perial, não obstante a doutrina em contrario do decreto de 27 de
Janeiro de i829, que, como acto do poder executivo, expedido
depois de jurada a Constituição do Imperio, não póde revogar a
Ord. L. 2° Tit. 26 § 16. que clara e terminant mente e. tabelece o
direito do Estado a todos os minerae existen tes no sub-solo, di.
reito posteriormente firmado no art. 34, da L i n. 514, de:28 de
Outuhro de 18lt,8, explicada pela Ordem do Tbesouro Nacional
n. 226 de 19 de Setembro de i8lt,9, e art. i6 § 4° da Lei n. 60i de
i8 de Setembro de 1850.

~.o Que, pOI'tanto, o supplicante deve apresentar o estatutos
da companhia, que preteude incorporar, para serem approvados,
e, á vista delles e do capital social, ser-lhe pelo governo imperial
marcado o numero de datas mineraes que a mesma companhia

(') A Consulta "ai publicada na socção compeLento.
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poderá trabalhar, na conformidade da condição 2" do decreto
n. 3161 d 9 de Uutubro de 186:1 e do drcreto n. 3236 de 21 de
Marçu de 186'~, que eSl<lbeleceo a proporçiio entre o capital social
e a extensão de terreno mineral que póde ser cOll(~edida.

O que communico a V. Ex., para seu conhecimento e para que
o faça constar ao peticionnrio.

Deus Guarde a V. Ex.-llfanoel Pinto de Souza Dantas.
Sr. presidente da provincia .das Alagôas.

A viso de 24 de Setembro de .868

As minas o os terrenos diamantinos pertoncem ao dominie do Estado.

IlIm. e Exm. Sr.- Em resposta ao Aviso de V. Ex. àe ~l de
Julho ultimo, remettendo a traducção de uma nota que lhe dirigiu
'0 ministro de ua 1age tade Britannica olicitando, de ordem de
seu gOl't'rno, informaçõe: subre os direitos e privilegios da corôa
relativ;illlenle aos diamante que ão extrabiãos das minas do
Brllzil, communico a V. Ex. que pertencem ao domínio nacional
as cousas do dominio do Estado, en tre as quaes se contam os ter
renos di,llnantinos c a minas; que e ta especie de ben foi com
prehendida e enumerada entre o da corôa pela Ord. L. 2" Tit. 26
§ {6, Tit. 28 principio e Til. 3q, § 10 ; que a administração dos
terrenos dillm<tnLinos e mina foi regulada pelo Alvará de 2q, de
Dezembro de i73q,; que a Resolução da ,Issembléa geral de 25 de
Outubro de i832 ('onsidel'ando tambem no art. 9° pertencentes
ao domínIO da nação os ditos terrrnos, aILerou profundamente o
sy·tema des~a adlltini ·tração ; e finalmente que os Decreto de 2q,
de Setembro de 18q,5, 17 de Ago,to de 18M, 11 dr. Dezembro de
1852 e n. 3350 de 20 de Novembro de 18tiq" todo e tabelecem
regras s(\bre as minas e terrenos diamantinos, bem como as Leis
n. 665 de 6 de Setembro de 1852, n. 751 de 15 de Julho de 185q"
e n. Hi07 de 26 de Setembro de 1867 art. 23.

Deu Guarde a V. Ex.- V'isconde de ltaborahy.- Sr. Jo é Maria
da Silva Paranhos.

Avi&o de 7' de Fevereiro de .87'.

Firma principies acorCa da doscoborta das minas o sua propriedade, o doclara quo
o cal'vão du pedra, potl'oloe; scbistos betuminosos o outras substancias são oqui
parados aos motaes preciosos.

r . 1.- 2° Secção. - Rio de Janeiro.-Mini terio do egocios
da Ag'l'icultura, Commercio e Obras PulJlicas, em 7 de Fevereiro
de i87i.

Foi pre ente a Sua Mag-egtadfl o Imperador o requer'imento em
que o Tenente-Coronel Antonio M3rtins da Silva e outro, recla-



-78 -

mando o direito de descobridores de carvão de pedra, turfa, petro
leo, e outros mineracs, na comarca de Cilm<lmú na provincin da
Bahia, pedem privilegio exclu ivo para SLla extracção represen
tam contra o que roi concedido por Decreto n. 4,386 de 30 de Junho
de 1868, a Eduardo Pellew \Vil on, OLl pelo menos que o teJ'l'eno de
parte da fazenda denominada-João Bl'ilnCO-, de propriedade dos
requerente, fique excluído deste privilegio. E o mesmo Augu.lO
Senhor, conformando-se, por sua Imroediala Resoluç~o de l~ de
Janeiro proximo findo, com o parecer da secção dos. 'egocios do
Imperio do Conselho de E lado, eXllrado em con ulta de 19 de
Agosto do anno pa sado, Ha por bem declarar:

Que a de coberta de minerae não conferindo ipso facto ao
descobridores o direito de os extrahir, ainda que ejam proprie
tarios da superncie;

Que pertencendo ao E"lado as riquezas subterranells e os
mineraes de todns as especie .

Que tendo Il Ord. Liv. 20 Til. 26 § 16, com a qual ão con ollntes
as leis sobre minas de todas as naçõe , e entre nó a novi sima
lei de 18 de Setembro de 1850, art. 16 § 4,0, incluindo entre o
direitos reaes, hoje do E tado, o de lavrllr minas e extrahir
minerac~;

Que tendo sido sempre entre nós doutrina constante firmada
em con ulLns do Conselho de Estado e nos Decr tos de conres 50
considerar como mineraes o carv:io de pedra, petroleo, schistos
betuminosos e outros semelbantes;

Que não tendo os peticionllrios, que nllegam a propriedade do
solo e Il descoberta do minerlles e trllbaiho Ilnteriores de ua
extrncção, empenhado capitaes e e forços uillciente. pnrll desen·
volver os me mos tralJlllhos pelo contrario patentellndo-se dos
proprios documentos por elles Ilpre entados que a lavra a que
procederam não passou de uma ten tal iva pllssageira ;

Quenão sendo de convoniencin publica que IlS riquezas do men
cionado ólo jazam sepultadas nlls entranhas da tenll quando em
prehendedores activos e capitaes sulllcientes apparecem para as
aproveitaI' efficazmen te:

1.0 Fica mantido o privilegio concedido a Eduardo P lIew
Wil on, sob as clausulas do Decreto n. 4,3 6 de 30 de Junho de 1 69;

2.° Sflo improrogaveis os prazos marcado nas clausulas 2",
.q,", 7", 16", 19" e 20" do citado Decreto n. q,:J86 ;

3,0 Os terrenos que João da Co ta Junior e Antonio Martin. da
Silva e seus as ociados allccram ser de sua propriedadc, licam
iup,luidos na concess[lo, por não terem elles continu:ldo seLlS tra·
balho nem obtido autol'iza~rio do Governo Imperial para extrahir
os mineraes que os terrenos contêm, e ser de interes e publico
dar desenvolvimento a essa mineração;

q,.o O conce ion~rio continúa obrigudo, na fórma da clausula
4,.. , a comprar ao sapradito OLl de apropriar os terrenos que
elles mostrarem ser ele aa propried~de, e bem as im os de oatl'os
nas meslDas cil'cumstancias ou condiçõ s de propriedade;

5." Na hYP0these de caLlucar este ultim.) privilegio, o Governo
Imperial, fazendo separaI: os terrenos devolutos dos de proprie-
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dade particular, concederá aos proprietarios que o requererem au
torização Iara mineração, marcando-lhe prazo curtos para a le
varem eIDcazmente a elli'ito e sob a clan ula do imposto lançado,
pelo art. 28 da lei n. 1507 de 26 de Setembro de 1867;

6.° Os terrenos devolutos erão olferecidos á venda pelo preço
maximo do § 2" do art. i!1< ela lei n. 601 de 18 de $etembro de 1850,
incluido o direito de extracção dos mineraes e sujeitos ás taxas do
artigo citado da lei n. 1507. O que communico a V. Ex. para seu
conhecimento e devidos elfeltos.

Deus Guardea V. Ex.- JOM Alfredo C01Têa de Oliveim.
A S. Ex. o Sr. Senador Presidente da provincia da Bahia.

BANDOS
Bando. em additamento ao reghnento d~s Supe

rinteudentes e Guardas Móres das JDwas

Gomes Freire de Andrade. do Conselho de Sua Mage tade,
Sargento maior das batalhas de seos exercitas, governador e
Capitão general da capitania do Rio de Janeiro, Minas e suas
annexas etc.

Faço. aber que Sua Mage tade a quem Deus guarde foi servido
mandar-me que interinamente, emquanto se não fazia novo regí
men to para as terras minerae, dés e a providencia que me
parece se conveniente para evitar a de ordens ne ta m3teria, e
que aquella e observ:Jsse até que Sua lago tade approva se, ou
fosse servido mandar o contrario, tlltendendo tambem :J que o
regimen to an tigo se não observa torcendo- e-I he o verdadeiro
sentido em alguma materias em que e não acha derogado.

§ L o Em todn a frcguezia de terras minerae nomeará o
guarda-mÓI' sub tituto , e escrivãe , não o havendo já nomeado
dentro da distancia de quatro leguas, porque havendo-os tão vi
zinhos pela pequenhez das freguezias, niío multiplicará sem
necessidade o numero dos substitutos que nomeará dentro de 40
dias, e pa sados elles se proveriio sem sua nomeaçeo: man'do e
ordeno que o g-uarda·mór, e eus sub titutos tenbam livro de
repartição das data, rubricacros pelos superintendente que os ru
!;lricarão de graça, pai . não l1a regimento, u provi ão que por
isso lhe a igne emolumento algum: tendo Sua Mage tade ex
pressamente prohibido que se não possa fazer exten ão, ou in·
terpretação alguma para haverem os min i tros e omciae de
ju tiça salarios que por uas renes ordens lhes não e tejam deter
minados, e quando os superintelldentes por suas occup(lções os
não puderem rubricar, recorrerão á secretaria deste governo
aonde se lhe expedirão rubricados.
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§ 2.0 Pedindo~se d~t~s de algumas tenas ou agu~ , examinará o
guarda-már, e seu e c.riviio p~los seus livros si estiio já conc.e
dida: a outro, e ach~lDdo-as vagas, irá com o escrivão dl'marC1ir
lhe as necessarias, segundo o numero de escr<lvos e fabrica de
serviifos que tiver o mineiro, e da met.liç;io e demarca~ão que
signal3l'ão com marcos ou estacas de páo de lei nos qu~tro illl
gulos, fará um termo claro e brevl-' no livro das rep~rlições,

dando logo posse ao mineiro. Oeste livro com o teor do termo
se extrahirá a carta de data, a qual nào conterá clausula alguma
de jurisdic~'ão ou concessão, mas dirá simplesmente que a fulilno
se repartiram as terras conteúda no t...rmo que irá de todo in
corporado; est~ carta será subscripta ao menos pelo. escrivão que
no livro a escreverá da sua propria lettra, de cuja assig-natura
levará o guarda·mór meia oitava, e o r-scrivão outra meia por
fazer o termo no livro, e passar a carta na fórma que se declara
no regi menta dos salario .

§ 3. 0 Nos livros da repartição, entre cada termo não fi ca I'lí
claro algum mais do que o preci. am nte necessario que levarp.m
os signae- do guarda-mór, e testemunhas da po e e medição,
continuando logo immediatamente o termo seguinte, os quaes
livros devem ser revistos na fórma que se co tuma cum os das
notas dos tabelliães e escrivães da demandas.

§ 4,.0 Por grande que seja o numero das datas, como estas se·
jam contiguas na mesma paragem, SP. não poderà f..ur mai
que um só tel mo de reparti\,'ão, e medi 'ão, e passar uma Ó carta
sem mais emolumento, salario ou as ignatura que o acima de·
clarado, e o pscrivão meia oitava pelo auto de posse que o regi
mento permitte.

§ 5.° Lev.. rão o gu~rda-mór de salaria de cad~ dia de caminho
tres oitavas, e o escrivão duas, rateando-as, quando forem de um
caminho fazer differentes, ou não gastarem IIlais que meio dia,
não levando maior salario da repilrtr 'ão ti Cilrtas de dat~s de
aguas, que das de terra. Que guardando-se o regimentn sobre a
medição. e dalas nos córrpgos, e descobrimentos nas milÍs t"rra ,
se guarde o costume estabelecido nas minas, dando· e t~rras a
proporção da pinta, fabricas, e serviços necessarios para mi
nerai-as.

§ 6." Porém, havendo em esta ma teria excesso notaria, recor·
rendo-se ao superintendente, este,.por meio ele louvado intel·
ligen tes que serão os guardas sub titulas vizin bos, nào sendo
suspeitos, ou dous mineiros experimentados e intelligentes po·
derá annulIar as datas em que bouvllr excesso exorbitante, redu·
zindo-as a excesso de bom varão de que se pori! declaração á
marg-em do lil'rojunto á tal repartição alterada, pagando-se a
quem foram repartidas todo o .erviço f)ue tivpr feito ell1 ulilidnde
das mesmas terr~s pro rata das que se ihe tiram, ~egundo a de
claração do louvados. E porque a rlilUsula ordin,Il'ia, airda que
salve o direito de terceiro, não evita demandas, custas e conten
das de~necessari;ls e pl'ijuditiaes.

§ 7. 0 • Mando que depoi~ da publicação deste se não fara novo
termo de medição ou carta de data, sem primeiro rever todas as
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que naquelle di tricto forem dadas de tr.es annos para _traz,
examinaudo muito lJem as identidades dos sitio para nao as
repartir m de novo, e. tando já repartidas, sob pena de suspensão
de tempo do um allno e pagar as cusla quo tiver foito a parto a
quem se repartiram, não o tando devolulas, a qual pella lhes
imporá o uperintendente, penmte qu !D se julgarem nnllas
por este motivo as egundas carta.. Da me ma sorte mando que
os guarda ub tituto. ou eus e crivães não po sam servir nem
chamar-se ou mtitular-<e taes, sem provisão minha, na fórma
da ordens de Sua Magl' tade.

§ .0 E attendendo aos poucos emolumentos que estes aflicios
têm se lhe pas arão interinamente os pI'ovimentos aos guardas
,ub titutos pela metade'e aos escrivães pela terça parte do que é
taxado pelo regimento da secretaria, som que e ta minha deter
minação po. sa cau ar par~ o futuro prejuizo nlgum aos alarias
que Sua lagestal1e róI' ervido nomear antes de ser confirmada
com a sua real approval,'ão.

§ 0. 0 Mando qu sendo suspeito o guarda-mór, ous sub
stitutos ou e criv<ies, po am O' superintendentes, com informação
extrajudicial e j urartlento da parte, commetter á répartição e
data a qualquer olllro guarda-mór que fique mais vizinho, a qual
se e reverá sempr nos livros da repartiçõe a que tocar.

§ ia. Porque a distancia não dá lagar muitas vezes a recorrer
ao uperintendente, para que vista a duvida e ouvidas ver
balmente a' parte a decidir, e ser preci o dar remedia em
semelhante caso para occorrer a pernicio a consequen ias que
da tardança pos am resultar: em conformidade do mesmo regi
mento, poderão por virtude de uma com missão geral os guarda 
móres e eu substitutus obrigaI' a pa'rtas a que e louvem
em /Ies oa iotelligentes e desinteressadas, vejam e r firam na
verdade, facto e duvida que houver de que se e creverão termo
de louvação e doclaraç:l0 aS-ignados pelas partes o louvados, em
presença do guarda.mór, que fará todo o po ivel pelos compôr
amip:avelmente, peln mediação do louvados, e não o con eguindo,
os remetterá cilada as ptlJ'tes, ao uperintendent , como lhes
parecer justiça, sem e trepito do juizo, como o re"'imenlo ordena
no capitulo /j,o: ou para mandar que as p~rtos deduzam a artigos
ju tificativos seu direito, quando pela relação do dilO termo não
pnder Gcar in truido na rralidade do facto, como di põe o mesmo
regimento, procurando na fórma d ·lIe os mesmo superintendentes
evitar todas as d manda e discordias.

§ ii. E puderá o guarda-mór, quantlo lhe parecer neces<aria
mente evitar algum disturbio oU liquidação dificil, embnrgar o
serviço até deci ão do superior que imporá a penas ju tas a
quem tran gredir o embargo, ou attentar de novo antes da
decLão.

§ .tiL Que nas cartas de data de repartição, ou assignação de
aguas e observe o mesmo, que e lem declarado nas terras, e
serviços mineraes.

§ i3. E e não pos am degradar as agua, divertindo-as de
sua origem, e vertentes, sendo toda necessarias ao serviço para

6
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q.ue foram determinadas, e sendo superfluas e excessivas, se
possam repartir as que sobrarem, sem prejuízo do tal serviço, da
mesma sorte, e pelos meios que se declarou a respeito das terras
mineraes.

§ i(j,. E que não seja repatada agua de ponta de labanca, e
propria de quem fez mina, ou buraco aquella que remanecer, e
se transcolllr de 1I1gum alba de agua de que outro estiver apro
priado deutro de distancia de duzentos palmos para a parte
superior, e quarenta para os Jados, e ne te caso não terá o dono
da mina mais uso que de urna lavagem de sete palmos de com
prido, e quatro de largo, como é uso, e costume, e se encaminhará
a dita ag-ua logo para o serviço do ante·po suidor, a quem se
divertiu pela vizinhança da mina, ou buraco.

§ M. E que supposto que a auuas dos districtos mineraes
sejam destinadas a e tes, e suas lavagens, e que este u o deva
preferir a qualquer outro que se lhe intenta dar, comtudo
quando alguem tiver occupadas as aguas pnra enuenbos, ou
hortas, se não possam divertir com pretexto atTectado de minerar
para outro dilferente uso e que desta preferencia só e haja de
usar, amquanto actualmente houver trabalbo, em que se em
pregue.

§ i6. E que se não entulhem ou damnifiquem os regos de
agua limpa que corre com pouca descida, mettendo·lhe outra de
desmontes, ou lavagens; porque neste caso se devem fazer pon
tes, canaes, ou bicas á custa de quem inten tal' o despejo sem
prejuizo algum dos regos antigos.

§ 17. E que 08 roceiros não possam roçar de novo nas cabe
ceiras dos carregas de pouca agua de que se usa para serviços
mineraes, e devam conservar o mato em distancia de quinhentoS'
palmos para evitar o damno da falta de agua que por esta causa'
se experimenta.

§ i8', Mando tambem que nos morros da Passa'!:'em, S. Vicente,
Gougonbas, conegos de Agua Limpa, e Catas Altas se observem os
bandos, e portarias, que para elleS mandaram publicar meus ano
tecessores, e que os outros se regulem pelos ditos bandos em
casos semelbantes.

§ i9. Descobrindo-se porém algum cuja riqueza ou formação
mal segura necessi tal' de outra providencia se deve dar parte ao
Governo cama até agora se praticou. ,

§ 20. E para evitar a desordem com que alguns começam OS
buracos, ou minas para os venderem, sem intenção de os prose
guirem : declaro que daqui por diante será de nenbum vig-or, e
se repute' feita em fraude a @ccupação', ou principio de buraco,
GU mirra, si antes de passar de quinze palmos estiver sem prose
gUirf e trabalhar ao menos' com um' escravo quarenta dills conti
nuas, o que neste caso sem mais citação ficará devoluto para
quem o quizer proseguir,. o que não terá lagar se o tiver feito
por maior distancia, porqM então será necessaria notificação, et
sentença, como na devolução das terras.

§ 2i. E em vi,rtude de outra! ordem de SU!a' Mágestade', firmada
da sua real mão, eill! que manda daI:' prGvidencÍlr so.bTé'os matos'
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da~ minàs; ordeno que se observe o despacho de meu antecessor
D. Loureuço de Almeida, de 12 de Julho de i726, registrado na
secretaria deste governo, e outro semelhante de i6 de Ja
neiro de 1731, registrado na ouvidoria desta villa, e que confor
me a elle se não impeça o uso das madeiras, como tambem que
se não rossem mato nas origens dos correg-os de pouca agua
como atrás fica declarado.

§ 22. E que entre 3S roças vizinhas que hoje partem por mato
virgem se con erve nas partilhas, ou extremos uma linha de
duzentos palmos de cada parte a qual de novo se não poderá
roçar sem licença do governo, precedendo informaçõe authen
ticas e nellas ha arvores de lei que se devam conservar, pois a
experien<Jia mostra que a natureza das terras não as produz de
novo, ou tarda seculo' para AS produzir, e quem sem esta licençá
reçar as ditas linhas perderá todo o domínio e posse que neUas
tiver, e ü(jará por es e me mo feito applicada ao vizinho co~
quem parte que II poderá s~mear, e desfrnctar, sem que aquelle
que a roçou possa pretender delle cousa alguma, além da pena
de cincoenta oitavas pagas da cadêa para o denunciante, e se
ambos o vizinhos contravierem, juntamente, esta disposição
pagará cada um a pena em dobro.

§ 23. Que no engenhos e não possa queimar, nenn
em qualquer parte reduzir a carv:io páo algum que possa
servir para delle se fazerem bateias, ou que passe de gros
sura de dez palmos em rodn que são pouco mais de tres de
diametro.

§ 2~. E que na distancia de tiro de mosquete da margem dos
rios em que algum tem (la po sa ser nece sarià canM senão pos á
cortlir patIJ outrO' tI o dltl'e'rente, pão al<rum de que sê p.Q sá fa
bricaI' canôa j sob peua de dez oitava applicadas ao omcia1 de
milicia, justiça, capitão do mato, ou pes oa que o denunciar, ou
achAr em contravenção, os quaes serão crido por sua fé, ten
dO-à, e corroborando-a com urna só testemunha, sem embargd
do interesse que lhe resulta, e não a tendo pelo dito de duas
testemunhas, ainda que uma dellas seja menos legal; e recom
mendo muito a todos o offici:les de milicia tenham particular
cuidado na observancia desta disposição,

§ 25. Em todas as roças, terras, itios, ou vertentes, que se
concedes em, ou de alguma sorte se occupassem. depois do dia
30 de Outubro de 1733, ou occupam em terras de mato virgem,
serão obrigados a conservar a decimá parte por roçar da mesma
sorte debaixo das mesma penas que atrás e declarou ácerca das
linhas, ou extremo das demarcações, além destas que igual
n:ente devem conservar e a metade desta deoima parte se con
servará junto dos corrego , ou rios que por elle correrem j e
nestas pàrtes em que se mandam con ervar as arvores do mllto
para não faltàrem madeiras tão necessari(ls para o uso publico
não poderão os donos impedir que se cdrtem madeiras para os
serviços mine'tae's vizinhos pl'oporcionalmente a arbítrio de bom
varão, tudo debaixo das mesmàs penlis e tecómmendação atrás
declãrada.
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§ 26. E attendendo aos inconvenientes que tem resultado das
chamadas posses, pretendendo-se, com a fllcil occupnç1lo de mui
pequena porção de terra, adquirir a po se todas de as vertente. de
que tem resultado muitas mortes que ficam sem ca tigo pelos
desertos em que se commettem, além de outra feitns pelo gentio
bravo nas partes mais remotas: prohibo que do dia da publicação
deste em diante ninguem lance semelhantes posses sob pena de
duzentas oitavas, e de se julgarem nullas, e que dellas não resul·
te posse alguma nu terru immediuta, e que lica dentro uas
mesmas vertentes, e querendo algumas pessoas povoar, ou lançar
ro'ças nas extremidades nfio povoadas deste governo o não po
sam fazer sem licença minha ou àe meus successores por escripto
que fique registruda na secrelaria, a qual se concederá, ou nê·
gará, segundo for conveniente á utilidade publica, e serviço de
Sua Mages\ade, e para que e \a determinnção que faço em virtu
de das rereridas ordens do dito Sr. chegue a noticia de todos
mando publicar este bando, que se registrará na secretaria,
ouvidorias, e camarus deste governo,·e o guardu-mór, e substi
tutos terão copias pela parte que lhes tQcu. Villu Ricu, em i3 de
Maio de t736.

O secretario do governo Antonio de Souza Machado fez es
crever.

Gomes Freire de Andrada.

:DMndo IiObre o. execuçiio do lei que prohibe que
haja ourives no O.'ozil e IDanda sahlr t;odo. que
exlstcw:n

Gomes Freire de Andrada, do Conselho de Sua Magestade, Sar
gento maior de batalhas de seus êxercitos, governador, e capitão
general da Capitania do Rio de Janeiro, Minu e uas anuexas,
etc. etc.

Sua Mageatade é servido mandar- me faça allir d'esta Capilaniu
todo i os ourivos, que houver n'ella, e o mundn execnlar na fórlllas
das suas leis e ordens, estas comminam confiscação de bens e seis
annos de degredo paru o Estado da Jndia, e Qualquer ourives que
findos tres mezes depois da publicução de te bando fór achado em
esta Capitania, declaro que. no dito termo de tres mezes saiam
todos os ourives da dila Capitania, e não o fazendo O' doulores
intendentes das comarcas os mandarão prellder e confiscar remel
tendo-os presos á minha ordem e o conl1scos á real fazenda, e
para que esta real ordem tenha o inteiro complemenLo que Sua
l\fagestade recomUlenda, mando que no lim de quatro mezes me
dêem conta os doutores inlendentes se se acham as im executado
o referido e se parn a sua execução fór necessario proceder á de
vassas, a tirarão, dando-me conta com o resultado della, e havendo
algumas pessoas Que hajam usado d'este oJlicio, e a allnos o te
nham de t040 abandonado, usando nestas minas o empregode
commercio, roça ou mineral sem que no mesmo tempo em sua
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ca 'a hajam rezado couza conducente ao dito oflicio de ourives,
ou requererão para que mandando fazer as diligencias precisas
lhe possam deferir como Sua Magestade determina.

E para que venha á noticia de todos e se não possa allegar igno
rancia depois da publicação de te bando á tom de caixas se re
gi trará na secretaria deste governo, comarcas, intendencias e
provedorias da fazenda real. ViIla Rica, 31 de Julho de {751. O
Secretario José Cardozo Peleja o fez escrever. Gome3 Freire de
Andmda.

CARTAS RÉGIAS
Carta Régia de 1.')' de Julho de 1618

Privilegio dos mineiros d:ls minas de ouro do Brazil.

Com carta de 2lJ, de Março passado, enviastes uma consulta do
Desembargo do Paço, sobre os privilegios que deverão ter as pes
soas que beneficiarem as minas de ouro do Brazil- e hei por
bem que se lhe concedam os privilegios que se refere terem os
mineiro do Perú, moderando o primeiro, como parece, e na
rÓI'ma da Provi ão que mandei pa sal', acerca da liberdade dos
indios do Brazil. Escripta em Lisboa a 17 de Julho de 16i8.
Christovão Soares.

Carta Régia de ')' de l\laio de 1')'03

Desembargador José Vaz Pinto.- Eu el·rei vos envio muito
saudar. Mandando ver em junta particular alguns meios que se
me apontaram para a arrecadação do quintos, sendo um delles
não se assignar no regi mento que mandei fazer para n 'ardes
delle na superintendencia da minas de que vos tenho encarre
gado, datas ao ocios dos descobridores: Fui servido resolver
que além do que se determina no cap. 60 do me mo regimento,
se dê a cada um dos socios de cobridores cinco braça de repar
tição á sua 'scolha depois de segunda data do de cobridor, e en·
trarão depois na reparti ão que lhe tocar a cada um delles como
mineiro ; e depois de ·tas braça, qne se hão de dar a cada um
dos socio , e colhereis uma data, que tambem vos concedo, e outra
ao guarda-mór, que elIe escolherá, porque assim o hei por bem,
e que com estas declarações se guarde o cap. 6° do dito regi
mento.

Escripta em Lisboa a 7 de Maio de i703.
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Carta Régia de ')' de Maio de .')'03

Desembargador José Vaz Pinto.-Eu el-rei vos envio muito
&audar. Fazendo-se-me presente pelo meu conselho ultramtlrino

. as duvidas que se vos otIereceram a alguns capitulas do regi
mento qlj.e mandei fazer para delle usardes na superintfludeucia
das minas çle puro, de que vos tenho eucarregado; e mandando-as
yer flQl .i unta particul1\f j fui servido permittir (sem embargo do
que está disposto nos caps. 9 e 1.0 do dito regimento) que além
do ordenado declarado neHe, possais minerar com as mais pessoas
que assistem na minas, sem ditIerença alguma, e usar das mais
conveniencias qüe as minas dão de si; e a mesma permissão
concedo ao guarda-mór, thesoureiro e mais olJiciaes sem se lhes
dar ordenado algum da fazenda real, como antes se dispunha
no regimento, com o que fica cessando o disposto neHe sobre o
que deviam contribuir os mineiros cada um a respeito da sua
data, para pagamento dos \!les ordenados; Q\l que vos aviso para
que o tenhaes entendido, e nesta fórma façais praticar esta minha
resolução.

Escripta em Lisboa a 7 de Maio de i703'.

Carta, Regia, de ')' de 1\lal0 de .')'03

Pesambargador José Vaz P~nto ...- Eq al·rai vos envio muito
saudar. Por reconhecer a impossibilidade do guarda- mór poder
assistir e acodir ás partes tão distantes, como as em que ao mesmo
tempo se trabalha n~s minas, em que pMe ser nece saria a sua
assistencia: Me pareceu conceder-lhe que possa nomear guardas
substitutos seus que assistam nas partes mais distantes, e tambem
escrivães que sirvam com elles) us quaes guardas e seus escri
vães poderão ter a mesma conveniencia de minerar, e as mais
que se concedem ao guarda-mór em lagar do ordenado que antes
S8 lhes taxava no regimento; de que vos aviso para o terdes
assim entendido, e llO guarda-mór mando declaraI' esta permissão,
que lhe coucedo para q"e possa usar delIa.

Escripta em Lisboa a 7 de Maio. de n03..

Cl\rta Regia de ')' de. l\lalo, de .')'03

:Desembargador José Vaz Pirnto.- Eu ai-rei vos envio muito
saudar. Fazendo-me presente pelo meu conselho ultramarifio as
duvidas que se vos offereceram a varias capitulas do regimento
que mandei fazer para d\llle l,1sa,.J'des na super~ntendencia das
minas d9 ouro de qUd vos tenho encarregado, e mandando-as ver
~m junta particular, por se reeonhecer como apontais, a impossi-
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bilidade e grande prejuizo que resultaria á fazenda real de se
minerarem a datas por conta da mesma fazenda, quando se não
PDS am arrematar por lanço ppnveniente como dispõe o cap. 22
do dito regimento, me pareceu ordenar-vos que, no caso sup
po to de não se achar pessoa que queira lançar nas ditas datas
preço conveniente, as dês a quem as fabl'iq ue de meias Cazendo
o gastos em minerar, todos por sua conta, e do ouro que se tirar,
melade para elIe, e a ouLra para a fazenda real; e para se mine
rarem estas datas na referida fórma, as dares ás pessoas que forem
de mel hor consciencia e maior credito, e de quem entenderes
podeis fiar correspondam pela sua parte com a fidelidade que se
dev~; e com esta declaração, mando se observe o dilo cap. ~2 do
regimento.

Escripta 13m Lisboa a 7 de !\faia de f.703.

Rei.

Carta Régia de ~S de Setembro de 18'I1

,Adopta providoncias para impedir o extravio do ouro em pó

Conde da Palma, do Meu Con elbo, Governador e Capitão Ge
neral da Capitania de Minas Gerae, Amigo.- Eu o Principe
Regente vos envio muiLo audar como aquelle que Amo.

Sendo-Me pre ente a grande e progressiva diminuição que tem
havido no quinto do ouro em pó que é devido á Minha Real Fazenda
sem duvida procedida da falta de inteira e exacta ob ervancia dos
Alvarás do i o de Setembro de f.808 e de i2 de Outubro do mesmo
nnno, e da Provisão de f.4 de Abril de f.809 para o que tem con
corrido as muitas estradas e caminho que se tem aberto, e fran
queado á bem do commercio e da communicação dos povos, sendo
quasi impossivel o vedar-se o extravio que a cubiça humana póde
fazer por innumeraveis pontos de uma fronteira tão extensa,
como a da Capitania de Minas Geraes, :lÍnda mesmo que os In
tendentes dos comarca e as patrulhas militares se empreguem
com a maior actividade em embaraçar um tão ruinoso contra
bando: Considerando que e te extravio só póde er eflicazmente
evitado no lagares em. que se extrahe o ouro, fazendo-se que todo
eUe seja enviado as ca as de fundições, em aue de modo algum
passe das mãos dos mineiros ás dos mercadores mlkcates, ou de
quae quer ouLras pessoas: Sou servido ordenar que immediata
mente que receberdes esta Minha Carta Regia façaes recai bel' as
guardas e patrulhas ora occupadas em extorvar o extravio do
ouro em pó, visto que s~o ineflicazes, deixando sómente aquelJas
que julgardes indispensaveis e proveitosa/> e as do districto Dia
mantina! Que empregueis os oflieiaes do regimento de cavalJaria
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de linba de maior conceito no exame das lavras de ouro, tomando
logo em relação que deverá er todo os anno renovado o nnmero
de escravos occnpados em cada uma das lavras, e examinando os
productos d~ seno trabalbo, sem vexame porém do . minei.r0s~ lJ~e
muito desejO animar e favorecer: Que estes olliclae di tl'Jbul'
dos pelas q, comarcas dessa Capitania sE-jam auxili,l(10 pelos com·
mandantes dos districtos, os quaes erão obrigallos a dar-lhes
todas as informaçõe , que exigirem á apre entar-Ihe a relaçõe
dos mineiros de eus districto., com o numero de escravo em
prelTados na lnvra de oi.lro, e a informal·us dos producto que
lbes constar das operações das me ma·' l:wra : Que os me mos
officiaes por si, por seus snbalterno" e pelos comm,llldantes dos
districtos hajam de indalTar quanto lhes fôr possivel quaes siío a
pessoas suspeitas do contrabando do ouro em pó, quae elTecLiva
mente o fazem contra o di posto em Minhas Leis e Regimento,
procedendo-se logo contra e tes na conformidade das leis, e
dando parte ao Intendentes respectivos dos que forem suspeitos
de taes procedimentos, para que se façam o devidos exames:

Que sejão igualmente encarregados estes officines de vigiar
muito particularmente sobre a conducta dos empregados nas casas
da Permuta do ouro em pó, dando parte aos respectivos Inteu·
dentes e á Junta da Fazenda dessa Capit<Jnia de tudo o fine re·
conbecerem, que em taes casas se pratica contra as Minhas Ordens:
Que os ditos officiaes hajam de proceder a repetid s exames da
porção do ouro em pó que ti verem os taverneiros, :lllm de que nas
tavernas e vendas se não con inta maior quantillade do Ilne a
permittida pela Provisão eXI edida peln Meu Real Erario em fll. de
Abril de 1809 : Que os me mos oficiaes bajiio de remeU r annu
almente á JUBta de Fv.zenda de sa Capitania a rela~ão d tOlla as
lavras de ouro dos districtos, de qne forem encarregado, com as
declarações antecedentemcnt ordenadas, não sómel1te do num '1'0
de escravos nellas empregados, ma do produclu de suas apu·
raçõe I egundo a declaração do Mineiro que deverão comlJinar
com o que :í tal respeito dis erem os feitores das me mas lavras,
e com as informações dadas pelo vizinhos e pessoas il1telJigente
afim de que se possa verificar qnanto fM passivei a quantidad de
ouro extrahido, e evitar que entre em giro no commercio contra
o disposto em Minha Leis, e elll prejuizo do Real quinto: Que
similbantes relações e exame ejão feito pelos Intenrlente do
ouro das comarcas, e pelo intendente commissario da Vi lia dn Gam
panba da Princeza, endo por elles remettid~s taes rela~ões á Junta
de Fazenda, para serem combinndas com as que fizerem os mili
tares: Que os Intendente do ouro tenbam empr devns a aberta,
e procediio com a maior actividade na execuç1io de tudo quanto
lhes tem sido encarregado pelas Minhas Lei, Regimento c Ordon ,
devendo ser o seu principal objecLO evitar o extravio e com
mercio do ouro cm pó, c&da um na sua respectiva comarca. Final
mente ,vos ordello que me façais constor muilo circull1 tanciada
mente'tudo quanto rãr relativo ao comportamento dos Intendentes
do ouro das comarcas, do Intendente commissario dn Villa da
Campanha e dos omciaes que forem empregados nesta tão impOl\-
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tante deligencia, para en mandar proceder contra os omissos e
atLender com hunras e mercês os que dellas julO'ur dignos:
E perando do zelo, actividade e intelligencia com que vos dis
tinguis no Meu Real. erviço, a exacta ob ervaucb do que ora vos
ordeno, e do disposto nos sobredito Alvarás, Regimentos e Pro
visões. Hei por bem encarregar-vos de f~zerdes ubir á Minha
Real Presença pela Repartição do Meu Real Erario Loda a re
flexões, que Vos.occorrerem á bem do melhorameuto do quinLo
do ouro, a fim de que obre ellas Eu haja de dar as ulteriores
providencias, que Me p~rect'rem conveniente. O"que tudo assim
tereis entendido e [areis ex:ecutar. Escripta no Palacio do Rio de
Janeiro em 25 de Setembro de 18U, Principe. Para o Conde de
Palma.

Carta régia de 1.:2 de Agosto de 1.81.7'

Dá Estatutos para as Sociedados do miuoração n

Dom MaMei de Porgual e Castro, Governador e Capitão Gene
ral da Capitania de Miuas Geraes: Amigo. Eu EI-Rei ''o euvio
muito audar: Havendo-me ido pre ente o e tado de decadencia
em que estão nes a Capitania os trabalhos da' mina de ouro,
tornando-se cada dia mai dispendioso os serviços nao só porque
já se achavam lavrados a maior parte dos terrenos, que são faceis
de trabalhar, porélll aiuda mai porque os mineiros não po uem
os conhecimentos praticas da mineração que tão ulei tem ido
em outros p:lÍzes, oude ha minas de melaes de muito menor
valor, as qL13es apez:1l' desta grande dilI'erença, dão ,ufficientes
lucros ao emprchendores que as lavrão: E querendo Eu animar
e te importanti simo ramo de industria e riqueza nacional pro
movendo nesta capitania a adopção do methodo regular da arte de
miuerar, e o u o das machinas de que' e ervem os mineiros da
Europa, por meio das quae tem mo trado a experiencia que se
obtem graudes resul tados naquelles trabalhos com pequena des
peza , e com muito meno!' numero de bra o do que ão neces
sarios fazendo-o e a mineração pelo meLhodo ordinario que se
segue nessa capitauia: Hei por bem deLerminar, que ahi 'e
formem sociedade compostas de acções, com que poderão entrar·
quae quer individnos qne nellas queirão ser admittidos, cujos
fundos habilmeute empregados, debaixo da dil'ec ão de um in pe·
ctor geral, pe soa intelligente na Sciencia Montanhi ti a, e meta
lurgica, que eu for servido nomeiar, serão applicallo' ao eslabe-

(") Os Estatutos vão publicados na socção compotento.
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lecimento das lavras regulares e methodicas, por conta das
mpsma sociedades; as quaes lavras servirão, ao mesmo tempD
para a instrucção publica, patenteando-se a sim os habitantes desta
capitania ps grandes vantagens que resultão do methpdo scienti·
fico dos trabalhos montanisticos: E as mesmas Sociedades se
relYularjjo pelos estatllLos Que com esta se vos remettam assignados
por Thomaz Antonio de Villanova PorLuguaJ, do Meu Conselho,
e Ministro e Secreturio de E 'Lado dos NegociQS do Reino. Confio
do vosso zelo, e intelligencia, que vos occupareis logo que rece
bllrdes e&ta, em promover o estabelecimento das sobrediLas Socie
4ades, dando-me conta ann ualmente do seu resultado pela
Secretaria competente, e pelo Meu Real Erario, U que me pareceu
participar-vos, para que as im execute, não obstaute quae quer
Regulamentos, ou Ordem em contrario. Escripta no paJacio do
Rio de Janeiro em :12 de Agosto de :18:17.- Com a assignatura de
Sua Magestade.

CONSULTAS DO CONSELHO
DE ESTADO

.con@ulta da Secção dos Negocios do Imperio do
COII@elbo de E@tado sobre si o cal'vuo de pedra
deve @er conl!!llderado na clas!!Je dos ullnerae!!!l
cuja p"opriedade se entende reservada ao Es.
tado na concessão de seslnaria!!!l, ou !!!II deve per.
tencer ao proprietario do 8ó10.

SENHOR.~Vossa Magestade Imperial Foi servido ordenar que
a Secção dos Nego ios do tmperio do Con 'elho de Estado consul
tasse sobre a questão seguinte: si o earvão de pedra deva ser
eon iderarlo na classe daquelles mineraes .cuja propriedade se
entende reservada ao Estado nas conce sões das sesmaria , ou si
deve pertencer ao proprietario do sólo Bonde fôr encontrado; e a
secção tem a honra de satisfazer o imperial mandado.

A legislação antiga, que é a que ainda hoje rege a materia não
faz menção expressa do mineral de que se trata, e nem era pas
siveI que fizesse, sendo eHe descoberto posteriormente. Mas é
mi ter reconhecer que este mineral estlÍ comprehendilto na gene
ralidade da Urrl. L. 2" Til. 28, a qual nenhuma distincção faz
quando declara todas as minas de qualquer sorLe que sejam ex
cluídas das doações régias e conseguintemente das sesmarias uma
vez que não sejam e~pressamente nomeadas. Neste mesmo sen-
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tido foi organizado o Decreto de Portugal de 3:1 cj.e Dezembro de
:18Q2, pelo qual si regulou a mineração naquelle reino.

Pela. nossa legislação moderna apenas temos alguns reg'ula-
mentos paa a mineração de ouro, e da prata. .

Mas es a me ma legi lnçiio já tem sido applicada á mineração do
cobre nas dilIereutes concessões que para essa mineração tem
sido feitas pelo Governo Imperial.

Entende pois a Secção lue o carvão de pedra está comprchen
dido na dislJosição geral da lei que reserva ao Estado a propriedade
dos mi neraes.

A Secção acrescentará que, ainda quando si entendesse que o
c&l'vão de pedro deve s r considerado como pertencente ao pro
prietario do sólo, não e deveria nunca consentir que ao livre
arbitrio de te si deixasse a sna lavra, e nem ainda a sua explora
ção por meio de po~os e galeria subterraneas. Este mineral
fossil é hoje o grande elemento das fabricas, e póde ser tido
como de primeira necessidade para ellas. Esta simples razão
mostra que este objecto, Que tanto influe hoje na riqueza dos
povo, não deve ficar dependente da simples vontade e muitas
vezes do capricho do proprietario da superficie, o qual póde
facilmente impedir, ou ao menos diflicullar os beneficias que elle
póde trazer á n~ção toda.

Além disso nessa' operações arriscam-se vidas e grandes ca
pitaes, e a boa ou má direcção dos trabalhos póde influir no
aproveitamento, assim como na perda de ricas minas, as quaes
podem ficar inutilisadas enão no todo ao meno em grandes por
ções de depo itos, como acontece na mina ãe carvão de pedra~de

Buarcos em Portugal.
Entendendo lJorém á Secção que ao E tado pertence a pro

priedade da minas de carvão de pedra, com i o não pretende
ella negar ao proprie.tario do sólo todo e qualquer direito aos
beneficias que possam resultar de sa riqueza escondida nas en
tran11a da terra.

Nas legi l<lçõe modernas obre esta materia concedem- e-lhe
certas vantagen , as quaes é ju to que i""ualmente si outorguem
entre nós. Mas para i so é neces ario uma lei esr.ecial que a sim
o disponha, e que determine o modo, e as condições das con-
cessões. .

E' este, Senhor, o parecer que a Secção mui respeito amante
submette ao alto juizo de Vossa Magestade Imperial.

Sala das conferencia. da Secçi.ío dos Negocias do Imperio do
Conselho de Estado em 31. de Julho de i85~.- Visconde de Olinda.
- Viscon(le de Monte A.le,q,-e.-Candido José de Arçzujo Vianna.
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Consulta da 8ecção dos Negoclos do Imperlo do
Conselho do ~stado sobl'e " requerimento elll
que John Denely solicita concessuo para lavrar
Ininas de carvã.-. de pe"'ra elD terras de sua pro
priedade, situadas na Proviucia das Alagõos.

SENHOR.- ASecção dos Negocios do Imperio do Conselho de Es
tado relJelJeu Ordens de Vossa Mage~tade Imperial por Aviso de
:\.3 do mez corrente nara consultar com seu parecer sobre o re
querimento em que John Denely solicita autorização para incor
porar uma Companhia destinada á lavrar carvão de pedra em
terras de sua prolJriedade, situadas lia Provincia das Alagõas.

Sobre esta pretenção informa a respectiva Secretaria d'Estado
que sendo o requerente cidadão brazileiro e proprietario das
terras, em que jaz o carvão de pedra, está nos termos do Decreto
de 27 de Janeiro de :\.829, que diz o seguinte:

Tendo-me representado o Marquez de Maceió que, em virtude
do contrato celebrado com seu irmão o Conde de Linhares, se
acha na posse do dominio util das fazendas· denomi nadas de
S. João do Castro e S. José.da Barra com outras datas de terras
sobre as margeus do rio Piranga na ProvinlJia de Minas Geraes,
e que, por serem auriferas, pretendo emprohender nellas a ex.
tracção de ouro, formando uma companhia de socios nacionaes e
estrangeiros, por não ter proprios os fundos necessarios, pedindo
me para a pOLler estabelecer, 3 autorização noces aria; e tendo
subido á minha Im[Jorial Presença outros relluerimeotos seme
lhantes de cidadãos brazileiros: Hei por bem Declarar que os
subditos deste Imperio não precisam de autorização para po··
derem emprehelldel' a mineração nas terras de sua propriedade
por meio de Companhias de socios naciooaes e estrangeiros, que
podem livremente formar, ficando elIe e seus socios sujeitos
ás leis do Imperio, e obrigados a pagar sómente os impostos nes
tas declarados, ou que para futuro se determinarem.

José Clemente Pereira do meu Conselho etc. Palacio do Rio de
Janeiro em 27 de Janeiro de :\.8:29, 70 da Independencin e do 1m·
perio.

Como rubrica de Sua Magestade o Imperador.-Jose Clemente
Pereira

E concluem pois as informações da secretaria que deve ser
deferida a pretenção.

A Secção tem, porém, a respeito do direito do supplicante al-
gumas duvidas que passa a expor. .

Em primeiro logar a l13gislação anterior ao Decreto de 27 de
Janeiro de :\'829, que era a Ordenação do Livro 20 Til. 26 § 1.6,
consid.erando as minas de todos os metaes propriedade da cor õa,
hoje do Estado, não foi revQgada e nem o podia seI' por um de
creto do Poder Executivo, ex.pedido depois de jurada a Consti
tuição do Imperio,
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A isto accresce que o art. 34, da Lei n. 514, de 28 de Outubro
de 1848, mnndando crear guarda -mores em todas a provincias
onde se descobrirem minas ele ouro confirmou o principio an
tigo da r.once lio velo governo, como foi depoi explicado pela
Ordem do Tbe ouro n. 2:.16 do 19 de Sotembro de 18i9.

Ainda a lei n. 601 de 18 de Setembro de 1850 no § ft,o do
art. 16 cOllfirmon o direito do Estado re ervanrlo na venda dos
terreno devolutos o ul)- 010 com todos os seus mineraes, como
era de rrgra na coJOees 30 ~ns sesmal'ias.

E porque não ómente é esla a legi lação em vigor, cremos
que os principio admittidos, na legi lação rle n::uitos \Jaizes, con
sagram adir oito que tem o E. tauo, ao mineraes com excepção
dos llIenos prl'cio os que jazem na superficie do ólo, como pe
dreira , turfeiras, etc., etc., entenrle a Secção que o requerente
preci a conces ão do Governo pnra lavrar as minas de carvão, de
que trata em U[I p tiç1io, e i ·to tanto mais que por uma Resolução
Imperial de ClIn ulta de 3i de InnIJo de '1854, se explicou que o
carvão ue pellra entra no numero dos mineraes cuja conce 'são é
re ervada ao E tado .

1:'ara esta concessão a qualidade de brazileiro, e de proprie
tario não é indispen avel, sem que comtudo a primeira deixe de
merecer atlenção, e quanto á segunda não e deve dar a prere
rencia que na legislação franceza e de outros paizes se concede
aos proprietarios do terrenos. Estas mesmas qualidade não estão,
porém provada com documentos.

Si Vos a Marrestade Illlperial julgar por bem autorizar a mi·
neração do terrenos, deve o supplieante apresentar o estatutos
da Companbia para erem approvados, e á vista del1es e do ca
pital ocial e marcar o num oro de data dr. terra que ella pc'lde
minerar elIectiva e efficazment·, rgundo a condiçãu 2& do
Decreto n. 316i de 9 de Outubro de i86., e n. 3236 de 21 de
Março de i86~, que estabelece a proporção entre o capital ocial
e o terreno em que tem do ser empregado.

Intere sa limito ao E lado, e sua futnra pro_per idade, que os
terrenos carboniferos não sejam apos ados por individuo l]ue
não tendo meios pnra extrahir o mineral, irvam de embaraço a
que outros o façam.

Vossa l\'Iageslade Imperial Uandal'á o que melhor lhe parecer.
Sala das conferencias da Secção dos Negocio do Imperio do

Conelho de Estado em 19 de Agata de i86G.-EentUt'dode
Souza Franco.- Visconde de Sapucahy.- ~[arqtleZ de Olinda.

Como parece.- Pa"ço de S. Chri toyão em i3 de Outubro
de i866.

Com a rubrica de Sua Maga tade o Imperador.

Manoel Pinto de SoUZa Dantas.
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ConstIlta da Secção dos Ne~oclos ao Fazenda do
CoD.gelho de Estado sobre se o § 23 da lei n. 1.0,.s
de ~6 de Setembro de IS6" revogou o Decreto
legislativo n.66S de 6 de Iliet.embro de ISS2

Senhor.- Houve Vossa Magestade Imperial, por bem, que a
Secção de Fazenda do Consel ho de Estado consultn. se com seu
parecer sobre a inclusa representação da Camnra Municipal da
cidade de Diamnntina, Provincia de Minas Geraes.

Pede ella ao Governo de Vo S3 Magostade Imperial que declare
á Thesouraria da dita Provincia, que a di posição do art. 23 § 20

da Lei li. 11107 de 26 de Setembro do 1867, não se refere aos
terrenos diamantinos da extincta demarcação, por isso que não
revoga os Decretos ns. 665 de 6 de Setembro e 1081 de 11 de De
zembro de 1.81l2.

Para apreciar esse pedido a Secção passa á expor o que ha sobre
II materia, para que alinal deduza o que lhe parece canse·
qnente.

O citadó ãtt. 23 § 20 diz: «O preço minimo de cada braça qua
drada de terreno diamantino ainda virgem, que se houver de
arrendar, será de fO téis, continuando o de Il réis estabelecido na
Lei n. 314, de 28 de Outubro de 1848 para os terrenos já explo
rados, e que forem de novo arrematados. }}

Este paragrapho guardou silencio sohre os ditos Decretos'
ns. 665 de 6 de Setembro e i08i. de ii de Dezembro de 1.852.

A Circular n. 33 expedida pelo Ministerio da Fazenda, mandou
executar esse § 20 sem que fosse acompanhado de regulamentos
ou instrucç6es algumas.

Nestas circumstancias o Inspector dos terrenos diamantinos de
Minas Geraes deu ordem ao respectivo Secretario para que affi
xasse editaes, annunciando a alTemataçào de varias lotes de toro
renas diamantinos requeridos por diversos.

Tratando-se de executar e ta ordem o Procurador Fiscal respe
ctivo representon em 17 de Outubro, pedindo que se providen
cias e para que não prevalecesse mais a arremataçiio de real por
bl'açn quadrada, prevista pelos sobreclitos Oecretos de 6 de Setem
bro e de 11 de Dezembro de 1852, pois que os considerava revd·
gados pelo referido § 20 do arl. 23 da lei citada.

O mencionado Inspector depois de alguns tramites mandou
cobrar Il ré is por braça qu~drada de terrenos já explorados ainda
quando elles fossem de natureza prevista por esses dous decretos.

E' contra isto que tem representado e representa aCamara
Municipal, allegaIído o seguinte:
Qu~ pejas disposições vigentes ha tres especies de terrenos dia

mantmos :
. L a Os terrBnos aind( virgens, que devem pagar lO réis por
braça quadrada;
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2." Os já explorados mas descobertos e aproveitados depois da
nova administração diamantina, que devem pagar 5 téis par braçlt
quadrada:

3." Os antígas t6trenos explorados e aproveitados ao tempo da
anterior e real administração, e que sào os especiaes de que
tratam os dou indicados decretos, e que 3Ó devem pagar Um real
por braça quadrada.

Que não se referindo o art. 23 § 20 senão ás duas pI'imeiras
classes, e vi to que nada innovou quanto á terceira, que por sua
especialidade, com razão demandou legislação tambem e pecial
e posterior á de 1878, qnll ficou subsistindo ó em parte.

Que em vez de se applicar á questão o nrt. 4,7 da citada lei, que
revoga as disposições em contrario, se deve applicar o art. lj,3
que deixa em vigor a disposições an terjore, que não tiverem
sido expressamente re"toglldas, e muito mais quando são es'"
peciaes.

Que is o mesmo se depreheude tambem da palavra continuando
de que se servio a lei, e que foi applicada aos terrenos de 2&
classe, palavra que por sUa significClção I1í1o póde ser estendida
aos de 3" classE1; terrenos e tes que foram revolvidos ba mais de
um seculo, e que são porventura de mais difficil aproveita
mento.

E finalmente, que e lia in terpretação nlém de i/legitima é muito
oppressiva aos mineiros, e desfavoravel á renda publica, pelo que
tem produzido grande descontentllmento e clamor em todo o
norte da Provincia.

Ouvida a Directoria Geral das Rendas Publicas opinou o re pe
ctivo Conselheiro Director Geral, que não se devia con iderar em
6'XO'cução o § 20 do art, 23, emquanto não fór e"!pedido o compe
tente Regulamento, alvo quanto ao preço de ia réis pot braça
quadrada de terreno ainda virgem, pois que ne ta parte não ba
materia para duvidas.

A Secção adopta e ta opinião quanto aos terrenos àe ia; e 2&
classes, e pen a que esse Regulamento deve fixar a verdadeira
intolligencia da lei quanto aos da 3"', tanlO' mais pontue parece
lhe que a Camara Municipal oppõe considera õe bem fundadas
contra a in erpretação de que e queixa.

E' este o pare'cer da Secção. Vossa Magestllde Imperfal, parém,
em sua alta sabedoria mandará o que fór acertado.

Sola das conferencias da Secção do ~egocio da Fazenda do
Conselho de Estado, 6 de Março de 1869.-Visconde de S. Vicente.
- Prancisco de Salles. Torres Homem.
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Consulta da SecQão dos Negocios do Imperio do
Conselho de Estado sob~'e o ~'equerimento eu.
que u teuente'~'oronel Antonio lIIlartius da Silva
e outa·os pedem privilegio para explurur ca~'vão
de ped.·a e outl'OS mineraes. no. comal-CU de Ca.
~nalllú da p,-nvincla da Babh•• e ~'eprel!lentalll

euntra a concessão Ceita a Edua~-do PeDe'v
"lilsou.

SENHOR.- A Secção dos Negocios do DImperio do Conselho de
Estado teve ordem de Vossa Magestade Imperial para con ultar
cnm seu parocer sobre o requerimúnto elo Sr. tenente-coronel
Antonio Martins da Silva e outros qm' reclamam o direito de de 
cobridore do carvão de p 'dra, da turfa, do petroleo e de' ontros
mineraes na comarca de Camamú, da provincia da Bahia, pedem
o privilegio exclusivo para sua extracção, repr sentam contra o
concedido pelo Decreto n. (j,3S6 a Eduardo Pellew Wil on para
os explorar nas mnrgen do rio Marabú da mesma comarca e
pelo menos que o t rreno da parte da Fazenda João Branco, da
propriedade dos requerentes tenente-coron I Antonio Martins da
Silva, tenenLe-COI'lmel Carolino Feneira da Silva, DI'. Joüo José
Lobo Peçanba 'e José Ribeiro da Silva, fique excluído desse pri
vilegio.

A Secção já consultou sohre' requerimento de Jono da Costa
Junior e José Francisco Thomaz do Nascimento, que, alle~
gando prioridade na descoberta e ter o primeiro trabalho de mi
neração, pedem tambem privilegio exclu ivo para n mineração e
a revogação do Decl'eto n, (j,386 ciLado. A' vista, pOI'ém, dos novos
documen tos, a Secção re uLUirá ueste parecer as sua ob ervações
sobre toda a questão.

A descoberta dos mineraes não confere ipso facto ao desco
bridor o direito de os extrahir, nem mesmo sendo proprietal'io
do sólo. Ao Estado éClue compeLem as riquezas 'ubterranea, os
mineraes de torlas as eSIJccics, e aos individuns n propriedade da
superücie. A Ordenação do Liv. 2° TiL. 26 § Hi os consideram
direitos reaes, boje do Esl:ldo; as leis de toda a nnções o, tem
como taes e a lei novissima de iS de Setemhro de 1850 o confirmou
no § (j,o do art. 16.

A respeito da elas ificação do carvi'io de pedra, petroleo,
schistos bitumiuozos e semelhante, o Governo Imperial os' tem
censiderado como minernes ; assim' o tem consultado a Secção
dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, e como taes
os pretendentes têm precisado de aULorização para os extrabir, e
diversos decretos o. tem concedido.

E o Governo Imporial concedeu o privilegio do Decreto n. (j,386
pelo motivo muiLo proceden~e de sua competencia e porque nem
os que allegam a propriedade da superficie do solo e a desco
:.Jerta dos metaes e trabalhos anteriores ele extracção, os tem con
tinuado com capitaes e esforço' bnstantes para os desenvolver, e
nem os diversos concessionarios do privilegio têm levado em
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tempo á eXllcução os seus trabalhos. João da Costa Junior, que se
diz proprietario de um terreno, abriu um poço, e desde muitos
annos interrompeu o abandonou eus trabalhos, dos quaes nào
chegou a lirar fructo.

O tenente-coronel Antonio Martins da Silva, Dr. João Jo é
Lobo Peçanha e outros apresentam publicas fórmas de docu
mentos em prova de terem comprado parte da Fazenda João
Branco, extrahido turfa, remettido amostras, e posto á venda o
genero . porém, tudo i to, a ser exacto, não ultrapa ou de t858.

O Dr. José de Barros Pimentel e Frederico Soutworth conces-
sionaria de e Sergeant, que se lhes seguia, todos elies
deixaram caducar as concessõe .

E a riquezas daquelle sóIo jazem sepultadas nas entranhas
da terra, sem que emprehendedor activo e tenaz e os capitaes
necessarios tenham apparecido para a aproveitar efficazmente.

E ta razõ~s levaram a ecção a con. ullar, o Governo Impe
rial a conceder privilegio exclusivo a Eduardo Pellew Wilson, na
e perança de que reuna os cilpitae5 preci os e leve a elfeito a
extracçào, e fixou-lhe clausulas que a não serem cumpridas, darào
lagar á que outros se apre enlem e as riquezas enterradas
venham li contribuir para a prosperidade da Provincia e do Iro
perio.

O Decreto n. 4386 deve, pois, SOl' mantido.
Além da carencia de direito dos alle~ados de cobridores,

accresce que nenhum delles o foi, porém o Estado, e que a tirada
de algum pouco de mineral de algum lagar já conhecido não con
stitue nem João da Costa Junior e nem o tenente-coronel An
tonio Martins da Silva e eus sacio descobridores do minerae.

Jo é Franci co Thomaz do a cimento foi o verdadeiro desco-
bridor da turfa e outros minerae por ordem do Presidente da
Provincia da Bahia e con ta do Thesouro Publico, que foi quem
fez as de pezas da exploração e pagou vencimento ao mesmo
Nascimento, que depois foi remunerado com um logar contri
buido da admini tração publica. E' o que se prova com docu
mentos olliciae , cópias authenticas de ameias da administração
Provincial da Bahia, juntos aos papeis por Eduardo Pel1ew Wil on.

A i ·to accresce que o upradito Na cimento cedeu a Eduardo
Pellew Wilson os direito' que possa ter ao privilegio, a ignando
perante duas testemunha a declaração lambem junta com data de
1.9 de Setembro de 1.86!:J.

De f~ilas aS"im todns as alleO'ações de primeira de coberta e á
vista das disposições das leis e documen tos que só ultimamente
foram presente á Secção, é ella de parecer:

Lo Que seja mantido o privilegio concedido a Eduardo Pellew
Wil on, sob as clausulas do Decreto n. !J,386 de 30 de Junho de
i869.

2. o Que se deelare a e te conce ionario que o prazos marcados
nas clau ulas 2·, 4,., 7", i6', 1.9" e 20·, .ão improrogaveis.

3. o Qlle os terrenos que João da Costa Junior e Antonio Martins
da ii va e seus a saciados allegam ser de sua propriedade ficam
inclusos na concessão por não terem elles coutinuado seus tra

7
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balbos, nem obtido autorização do Governo Imperial p~ra extrahir
os mineraes que os terrenos contêm e ser de interesse publico
dar desenvolvimento á essa mineração.

4. o Que o concessionaria continue obrigado na fórma da
clausula !.J,&, a comprar aos supraditos, ou de~aproprial' os terrenos
que elles mostrarem ser de su~ propried~de, e bem ~ sim os de
outros nas mesmas circum tancias ou condição de propried3de.

0. 0 Que na hypothese de caducar este ultimo pl'ivilp-g'io, o
Governo Imperial fnendo separar os terrenos devolutos do de
propriedade particular, conceda aos proprietarios que os requere
rem autorização para a minerac.fio, marcando·) hes prazos curtos,
para a levarem eillcazmenle a e!Teilo, e sob as clallsulas do imposto
lançado pelo art. 28 da Lei n. 1007 de 26 de Setembro de 1857.

6. o Qne os terrenos devoluto sejam arre reeidos á venda pejo
preço maximo do § 20 do art. 14, da Lei n. 601 de 18 de Setembro
de 1800, incluido o direito de extracção dos miDl:lraes, o sujeitos
ás taxas do artigo cilada da Lei n. 1507.

A venda dos terrenos cortará os vôos á e~pecuJaç1ío e tal"
nará mais provavel oaproveitamento das riquezaR qlle encerram.

ViRconde de Sapocally pelo que toca aos rrclamantes José
Franci co Tllomaz do Nacimento e João da Costa Neto, pede
venia para reportar-Fe ao voto que dá no parecer e pecial desta
mesma data, a respeito de outro requerimento deHes.

Vossa Magestade Imperial melhor resolverá.
Sala das conferencias da Secretaria dos Negocios do Imperio

do Conselho de Estado em 19 de Ago.to de 1870.-Bemardo
de Souza Franco. - Visconde de Sapucahy. - Como pa rece ao
Conselheiro de Estado, Souza Ft'anco. Paço em 4, de Janeiro de
:1871. Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.-Joào Al
fredo Corréa de Oliveira.

•

DECRETOS
Decretos de J.6 de 8etelllbro de J.824

Concedo permissão ao eSLrangeiro Eduardo Oxonford para minerar (")

. Tendo subido á minha presença a propost3 de Edu3rdo Oxen
ford negociante em Londres, apre~entada e assignada por Fer
nando Oxenford,. eu irmiío residente nesta côrte, no qual pede que
lhe seja permittido fner nas terras auriferas deste Imperio um
estabelecimento de mineração, para extrahil' não só ouro, mas

(') Vido o art. 23 da Loi n. l.50'1 do 26 de Sotombro do 1.867.
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tambem outros metaes preciosos, mandando a sua custa babeis
mineiros e trabalhadore., e sujeitando-se ás leis por onde se
governam os subditos do mesmo Imperiq ; e desejando eu pro
moveI' este ramo de industria nacional tão abatido, introduzindo
e vulgarizando os melhodos aperfeiçoados na Europa, e aLtra
llindo e trangeiro habeis e capitalistas, que pos am fundar
estabelecimento grandes: Hei por bem conceder ao dito Oxen
ford a licença que pede, e approvar a proposta em todos os seus
lIrti~os, li qual baixa com e te, a signado por João Severiano
Maciel da Coo ta. Paço em i6 de Setembro de i82~, 3° da Inde
pendencia e do Imperio.

Com li rubrica de Sua Magestade o)mperador.

Estevão Ribeiro de Rezende.

CONDIÇÕES A QUE SE REFERE o DECRETO Acn1A

Art. Lo Que lhe sejam permittido e a eus sacias, o empre
bender li extracção do ouro, prata ou quaesqner outros metaes,
na provincia de Minas Gpraes, pagando mais 5% que os direitos
e t3belecidos, e sujeitando-se ás leis que regem os subditos do
Imperio.

Art. 2. o Que a sobredita extracção seja estabelecida em uma
ou quando muito duas lavra, ora abandonadas por seus actuMs
donos, uma vez que as obtenham por compra, a contento e livre
arbitrio dos acluaes pos~uidores, ~alYo em todo o caso os terrenos
diamant:no e aquclles em que fôr prohibida a mineração.

Art. 3. Que seus sacio Directores, Agentes, mineiros e tra
balhadores g-ozarão de toda a proLecção de que em geral gozam
os estrangeiros honestos de louvavel procedimento neste feliz
Imperio do Brazil, não sendo inquietados nem distrahidos dos
serviços a que se de tinam, ficando, porém, sujeitos ás leis e
providencias de policia, como pede a boa ordem e tranquilidade
publica.

Art. ~.o Que logo que cbegarem seus sacias directores dos tra·
balhos melallurgicos a esta Côrte, e lhes dará os necessario pas.a
portes para a provincia de Minas Geraes, aIim de escolherem nma
ou quando muito duas das lavras que se acbarem abandonadas, de
as comp"arem, si seus actuae donos as quizerem vender, e de
começarem. eus trabalhos debaixo de uma justa e bem enten
dida pro tecção do Governo.

ArL. 5. 0 Que os trabalhos mlltalIurgicos n?ío podem princi
piar som que a sociednde entre para os cofres do The.ouro
Publ ico da provincia de Minas Geraes com a quantia de iOO:OOOn,
que servirão de hypotheca ao pagamento do.s futuros direitos.
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necreto de I.,. de Setembro de I8,~4

Est'nb'Oleco regras pata o sor'tlfo dás minas doscobortas nas Provinoias do
S. Podl'o do Sul o Espirita Santo

Tendo·se novamente descoberto ricas minas de ouro na
provincia 'de S, Pedro do ..sul, e em lal abundaucia, que gro 
sas partidas de vagalJUnàos e têm dellas apos ado, trabalbando
clandeslinamente, e sem rogra, donde re ulla grande perda
ao E tado, mina a'Os proprietal'los das terra, a perturbação
da ordem publica: E achando-se outro sim totalmente li vre,
e deslirnhàl'a da li. rica scrl'à denominada do CasteJlo, na pro
vincia do Espirita Santo, para ser regularmente minerada, e
em virtude das providencias que recentemente houve por bem
dar para o aldeiamento e civitisação dos indios Botocudos que
a infestavam: Requerendo os Povos d'ambas esta Provincia
que fe lhes facilitem os meios para poderem extrahir com
systema e boa ordem o ouro, e metaes pr cioso que o Crea
dor Iues orrerece com tanta abundancia: E Con iderando Eu
os grandes proveitos, que póde tirar este nascente Imperio de
se promover, e favorecer um ramo tão importante da inda tria
naêiohal :

Hei por bem Ordenar que nas dilas duas Provincias e em
qUaesquer outras, em que e descobri I' grande riqueza se pro
ceda ii repartição, medição, e concessão dos terrenos de cober
tos, na rórma dos Regimentos e Ordens anliga e moderna, fi
pelas quaes se regem as Provincias, ora Mineiras; devendo
neJlas servir de fntendente os Ouvidores das Comarcas, em
falta delles os Juizes de Fóra, e nomeando os Pro identes das
Províncias Gllarda Móres para a medição e partil ha, na rÓl'ma
do seu reghnento; obrigados os Mineiros a manifestarem o
ouro extrahido para a deducção do QUInto nas Juntas de Fazenda
respecíivas. úll nas Camaras mais proximas, donde deverá
passàt pll'rà as mesmas )úntas; e tendo os dilas Presidentes
todo o ,cuidado sobre um tão importante negocio .pata darem
as pYovidencias que julgarem convenien tes, e \)edi re'til deci
~ão daquilio que depender da Minha Imperial Resolução.
'Cão everl'ano j\f'aciel da Costa, do meu Conselho de Estado,
M4nl t'to e Secretario de Estado dos Negocio do Imperio o tenha
assim entendido, e faça executar com os d.eslJ8chus neces ario .

Paço 'eln 1.7 da Setembro de 1.82q" 30 da Independencia e do
Imperio.

Com a rubri'Cll de Sua Magestade o Imperador.

iJoão Sevel'iano /r/aoiel da O<Is~a,
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Decreto de ~" de ~RDeiro de J.8~9

Doclara quo os subdilos do Imoorill qüo precisam do (\nlori~ação para ompro
b~ndor. a mio~r~2ã9 n~s lorras do s)l~ propriodadp por maill do comp, p.hias
do &OCIOS n(\olonaos o ostrangoiros. ( )

Tendo-Il1\3 llpresentqdo O Marquel de ~qceió que, eQ1 vir,
tude de contrato celebrado com seu irmão p Conde de LinQl\res,
se acha no pos e do domínio ulil das fazendas çlenominadas
de S. João de Cra~to e S. Jo é <la Barril com outrlls dqtu de
terra sobre as margen QO rio Pir;mga {Ia província dl\ Minas
Gerlles, e que por serem qurifertls pretende emprehender nelIas
n extracção do ouro, formanqo uma companhia de socios na,
cipn:te e e trangeiro ,por nno ter propl'los os fundo neces
sarios, pedinçlo-me para a poder e tabelecer a, alJtorír:acão
neces.oria, e ~endo subid') á Minhil Imperial Presença Qutros
requerimento emelhanÇes de cidadãps brazill}iros:

Hei por bem decla rar que os mbditos deste Imperia nãQ
preci am de autorização para poderem emprehender a minera·
ção nas terra de sua propriedade por meio de companhias de
sacias Ul\cional}s e I} ~rangeiras, qUI} PDdem livremente formar
ficando elles e seus sacias sujeitos ás leis do Imperio, e abri·
gados (I pagar sómeote os impostos nestns declarados, ou que
para o [ulurp SI) determinarl}lll

José Clemente Pereirn, do Meu Conselho, lIIinistro e Secre
tario de Estado dos egocios do Imperio, o tenha assim eoten
dido, e expeça os despachos nece sarios.

Palacio dp Rio de Jaqeiro em 27 de Janeirp qe i829, ao da
Iodependeocia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua lIIagestade o Imperador.

Jos~ Clemente Pereira.

Ooneodo ao Consolhoiro do Estado Oaotano Maria LllpOS Gama, o ao Dr. Joaquim
~o~ó d~ plivoira a ~utoriz~pão q40 pedelll. Para pxploqgão ~Qs miqpn!ps elis,
tonfe.s Jlo lljp IJrando Q4 Ara~uaya, comnrqll~nl!idos os ~mua?tos lanto np.
ProvIDo", do Matto Grosso, oomo na do Goyaz, e Igualmonto das mlqas de cobre
nas margons do Rio Jaum.

A ttendeudo ao que lI'r~ FePr!' entarpqJ o CooselbejrA P!' Estagg
Caetano l\lilria I.QPll~ Gama! e o Dr; Joaquim J?,é de . Iiveira,
Jlll~il1do 3u~orização para eJUpreqender, por mela de ull'J.a com,
pllnhia ÇJué têITI procurado formnr, a, ~xploraç~Q ªe mweral:~

(.) Vielo o Aviso n. ~Gl do 22 do Outul1ro dq ISqp'.
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existentes no Rio Grande, ou Araguaya, desde o ponto cm que
elle atravessa o caminbo de Goyaz a CUYAbá alé suas cabeceiras,
comprehendidos os ailiuentes tanto na Provincia de Matlo Grosso,
corno na de Goyaz; e bem assim as das minas dê cobre nas
margens do Rio Jaurú, e Conformando-Me por Minha immediala
Resolução de :13 do corrente, com o parecer da Secção dos Nego
cios do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta
de 4, do dito Olez: Hei por bem Conceder aos referidos Conse
lheiro de Estado Caetano Maria Lopes Gama e ao Dr. Juaquim
José de Oliveira, a autorização que solicitam, sob as condições,
que com este baixam, assigoadas pelo Visconde de MOllt'AI"g-re,
Conselheiro de Estado, Presidente do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado dos Nogocios do Imperio ; ficando
reservadas as que mais convier estipulaI' para serem encorporadas
no Contrato que, na fórma do § 3° do art. 5° da Lei de :18 de
Outubro de :1833, se deve celebrAI'. Omesmo Ministro e Secretario
de Estado Assim o tenba entendido e faça executar. Palacio do
Rio de Janeiro em 18 de Dezembro de :185:1,30° da Independencia
e do Imperio,

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Visconde de Monte Alegre.

CONDIÇÕES A QUE SE REFERE o DECRETO N. 887 DESTA DATA

:1.." A empreza durará por espaço de 30 anilos, cO'1.tados do
tempo em 4ue começarem os primeiros trabalhos nos rios e
terras, de que trata o Decr. n. 887 desta data.

2.· A' proporção que a Companhia fôr explorando cada um dos
rios e terras, achando ouro, prata ou quaesquer outros melnes,
requererá a concessão das dalas mineraes, que julgar conve
nientes até o numero de :150, as quaes lhe serão dadas, medidas,
e demarcadas na fórma das Leis; e paga rá o i mpos to de 2$000
ora estabelecido por cada uma datas para a mineração do ouro;
e o quinto de tod9s os outros melaes, na fórma da Ord. Livr. 2"
Til. 34 § 4,0.

3." Ninguem poderá aproveitar-se dos trabalhos da Companhia,
nem de qualquer modo perturb,d·os para minerar no espaço das
datas que lbe forem legalmente concedidas.

4,." Ouro e prata que se extrahir, se apresentará á Thesouraria
Geral da Provmcia para a verificação do seu peso, o qual será
declarado em cautelas ou guias expedidns pela Thesouraria, urna
das guaes será entregue ao Agente da Companhia, e a outra re
mettida ao Thesouro Publico.
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5.& Cada remessa, que o dito agente fizer á caixa da Companbia
nesta Corte, será acompanhada por uma parte pertencente á
Fazenda, como se praticnva antigamente com o direito dos quinlos,
ohrioada, porém, a Companhia ás despeza de etapas, forragem e
ferrngem das cavalgaduras, e as de montada da e~colla, tanto
duraute a vinda como a volta e mais quinze dias de estada na
Corte.

6." Feita á Companhia a entrAga do ouro e prata assim condu
zidos, s~rá ella obrigada a apre ental-os no primeiro dia Ulil na
Ca a da Moeda da Corte para ser cenferenciado o seu peso, e
deduzir-se abi 5 "/0 em especie, da totalidade do mesmo ouro ou
prata apre. enlados, para a Fazenda aeiona!.

7." O cobre e qualquer outro metal que se extrabir, será
tambem apre.en tado, depois de fundido, á The ouraria Geral da
Provincia, para a verificação de seu pe.o, e pagamento do quinto,
que será efi'ectuado com o mesmo metal, ou em d}nheiro, pelo
preço que li ver no mercado da .Provincia, ficando enlão livre á
Companbia o dispor como lhe convier.

Palacio do Rio de Janeiro, i8 de Dezembro de i85i.

Visconde de Monte Ale,q,·e.

Decreto n. 3~36 de ~I. de Março de 1.864

Estabelece a properção entre a data mineral e o capital social que a empreza,
que deve lavrar as minas de carvãe de pedra ás margens do rio Jaguarão,
tem de empregar atrectivamente.

Em execução do disposto no art. 40 § 2° do Decreto n. 3i6i
de 9 de Outubro ultirilO, Hei por bem Decretar o eguinte:

Art. i. o A em preza que tomar :l si n lavra das minas de
cnrvõo de pedl'a descobertns nas margens do rio Jaguarão e eus
affiuente., da provincia de S. Pedro, de que tratam os Decretos
os. 304.9 e 3i6i de 6 de Fevereiro e 9 de Outubro do nnno findo,
serão concedidas dentro do maximo e condições estabelecidas no
primeiro dos Decretos citados, tantas datas rnineraes de !4.,i,750
braças quadradas quantas forem as parcellas de 20:000~ que ella
reunir e empregar real c effectivamente nos trabalhos da mi-
neração. .

Art. 2. 0 Todo o territorio mineral, que á empreza competir,
segundo a proporção estabelecida no artigo antecedente, será
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medido e demllraado dentro do prazo improrogavel de um llnno,
cantil do da d~ta deste Decreto.

Esles trabalhos serão feitos a expensas da em preza, que, além
disso, fica obrigada a sati fazer todas as despezas da verificação
por parte do Governo Imperial.

Art. 3.° Esta medição e demarcação das datlls mineraes,
ainda depois de verificadas pejo Governo Imperial, não dará
direito á empreza para lavrar no territorio medido e demarcado,
emquanto perante o Ministerio da Agricultura, Commercio e
Obras Publicas ou a Presidencia da Provincia de S. Pedro nno
fàr provado pela dita em preza, que se acha nella empregado
e:tfectivamente o capital correspondente ás mesmllS dalas.

Art. 6.. ° Findo o prazo ce 1.0 annos, contados desta data, a
empreza perderá o direito ás dataS, de que se não achar de posse
por não ter empregado o capital correspondente á sua aquisição
definitiva,

Art. 5.° São consideríldos effectivamente empregados, e por·
tanto com direito á proporção estabelecida neste Decreto;

L° O custo dos trabalhos de medição e demarcação das datas,
levantamento de plantas, despezas d(l explora\lãQ e outros trabal hos
preliminares exigidos pelo Decreto de 6 de Fevereiro de 1.863.

2.° O custo dos terrenos devol·utos, dos pertencentes a parti
culares, e bem assim as despez!ls çom li desapropriação destes.

3.° A importancia dos instrumentos e machinas importadas
para os trabalhos da mineração.

6..° As despezas efIectuadas com o transporte de engenheiros,
empregados e trabalhadores da mina.

Fica entendido que e tas despezas comprehendem sámente as
que provém do transporte de taes individuas dos lagares de sua
residencia alé li mina, e nunca as diarias, regulares ou constantes,
da mina parti qualquer povoado, ou vil!e·ver~a.

5.° As despeMs das obras feitas em vista dos trabalhos da
mina, tendentes a facilitar o transporte de seus productos, in
clusive estradas de ferro ou de rodagem parn isto necessarias ;
e pero (\ssim /IS casas de moradia, arrnazens, Qfficinas e o\ltros
estabelecimentos indi. pensavcis a empl'eza.

6. ° O custo de animaes, barcos, carroças e quaesquer outros
vehiculos empregados nos trabalhos da mina e transporte de
seus prpductos,

7.° FiQallllente, o custo dos trabplllos que forern e~ecutn~os
em rei lição á lavrQ de que se trato, ou qua~squer desIlezas (tlilas
bana fid(! ppra realizpr defi\litiY'l101en~e est~ mineração; jjcnndo
tlnt~ndido que o custo das plantllções, feita~ peja llmprll4a nno
será levado em cppta do oapilal.

Al'~. fi·o As provas ~as hypotheses do arLigo antllcedepte
serão ndmittidas bana {ide, e CJllnlquer Hni~cjp CJue fôr empregado
eT)l Qrçlem il jliudir o Governo IQ'lperj/ll oij ~eus maI\~f\ti\rios dará
direito aquoIle, em qUi\lqu.('1r telnpo qne li frapçle venhq Qser
descoberta, a rescindir os contralos desta concessào, sem que
o GOllGessionAriA pu a cO)l1P/lnqifl, teIlba tli~~ito ~ inqemnização
ajgullJa.· .
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ArL 7. 0 Quaesquer contestações, que porventura se susci
tarem entre o concessionaria ou a companhia, de uma Pllrte e o
Governo Imperial de outra, ácercl1 de ta eonce são, serão definiti
vamente decididas sobre consulta da Secção do Negocias dQ
Imperio do Conselho de Estado.

Art. 8. o Ficam revogadas todas as disposições anteriores,
que estiverem Iitteralmente em opposição com aS do presente
Deoreto.

Domioiano Leite Ribeiro, do Meu Conselho, ?tIinistl'o e Secre
tario de E tado do Nego ias da Agricultura, Cammercio e Obras
Publicas, as im o tenha entendido e faça executar,

PallJcio do Rio de JaneirQ em 21 de Março de 186f!" q.3° da
Independencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Domiciano Leite Rib~iro.

N. 33HO A.~ Deoreto de 29 de l'IoveUlbro d~

1864.

Marca os prazo:; dontro dos quaos os ooncossionarios do minas dovem oom8ça~

a lavraI-as o começar os trabalbos interrompidos.

AtteIJdendo á +Jecessidade de dar malar deseqvolvimen
lo a industria da mineraçiio regulando a concessiio das minns l
e sendo neces ario para e te fim e tlibelecer prazo. dentro do
qunes qev8m começpr ps lrpbalho d lavra e continuar os que
fOl'am interrompidos com grave prejui?o 11ara o fim da conces-

DO, Hei por bem, de conformidade com a Minha immediata Re
solução de 29 do mez findo, tomada obre parecer da ecção
dos N gocio do Imperia do Conselho de Estado, de V do dito
mez Decretar o seguinte;

Art. i. o Fica marcado o prazo de d0118 annos para os actaaes
concessionarjos de minas começarem os trabalho da lavra das
mesmas minas, ob pena de caducidade da conce,são.

ArL. 2. o Uma vez começados os trabalho da mineração,
não poderão, debaixo da me ma pena do art. antecedente, ser
suspen os por mai de trinta dias durante cada anno civil, sem
q~e os concessionarias provem perante os presidente da pro
vlncias, onde estiverem si tuada a minas, ou perante o fin is
tro da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que a interru
pção dos trabalhos é occasionada por qualquer caso de força
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maior, devendo em tal bypolbese submetter-se ao prazo que lhes
será marcado para recomeçarem os mesmos trabalhos.

Art. 3." As dispo ições dos artigo" anteriores vigorarão
tambem para os futuros concessionaria de minas, em cujos
actos de concessão se não marCarem prazos para o começo o in
terrupção dos trabalhos.

Art. 4. 0 Os trabalhos preparatorios da medição e demarcação
do terreno mineral de todas as conces.ões feita até o presente
ou que para o futuro furem feitas, deverão ser começados e
terminados, na primeira hypothe.e, dentro do prazo de um
anno, contado da data deste Decreto, e na segunda l1ypothese,
dentro do mesmo prazo, contado da data da concessão; salva a
dispo içiio em contrario nella expressa.

ArL. 5. 0 No ca o de caducidade da concessão decretada em
virtude das disposições do artigo ogundo, o concessiona rio per
derá todas as i.Jemfeitorias que tiver feito nas minas, cuja con
cessão fór annullada, sem direito a qualquer indemnização, po
dendo entretanto retirar todas as cousas moveis e semovenLes,
que alli ex.istirem e lhe pertencerem.

Art. 6. o Aos actuaes conces ionarios de mina, aos quaes
forem estabelecidos prazos para começo dos respectivos trabalhos
e para a medição e demarcaçào das datas concedidas, mas que
não tiverem preenchido as clausulas das suas concessões, lica
marcado o prazo de mais de um anno, contado da data deste
Decreto, tanto para medirem e demarcarem as mesmas datas,
como para darem começo aos trabalhos da mineração, si pre
sentemente fór menor o resto do prazo que lbes tiver sido con
cedido para este fim. Findo este prazo, que por nenhum motivo
poderá ser prorogado, a concessão caducará, na Jórma deter
minada no artig-o antecedente.

Art. 7.· Ficam revogadas as disposições em contrario.
José Liberato Barroso, do Meu Conselho, Ministro e Seoreta

rio de Estado dos Nogocios do Imperio e interinamente do Ne
gocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e faça executar.

Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Novembro de i864, 430

da Independencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Jose Liberato Barroso.
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Decreto n. 34S3 de ~6 de Abril de 186S

Regulamonto hypothecarío

TITULO n

CAPITULO III

Do objecto da hypotheca

Art. {38. Só podem ser obj ecto de hypDtheca por si sós:
§ ia Os immoveisproprialnenteditos, ou que o são por sua

natureza, isto é, os prcdlos urbanos e ru tico .
§ 20 O r1ominio directo dos bens emphileuticos.
~ ;10 O domínio uLiI dos mesmos bens independentemente de

licença do senhorio, que não perde, no caso de alienação, o di
reito de Ol.lç~o.

An. i;19. Póde ser objecto da hypotheca, mas juntamente
com os iUlmoveis, a que pertencem, os accessorios dos immo
veis, ou imO/oveis por desLino.

Art. 1,g,O. Consideram -se accessorios dos immoveis agrícolas
e só podem ser hypothecados com e tes immoveis:

§ i o Os in trulllentos de lavoura e os utensilios das fabricas
respectivas, adherentes ao sólo.

§ 2° Os escravos e animaes respectivos, que forem especifi
cados no contrato.

Al't. tU. Fica entendido que não são objecto da bypotheca
os illlmovei , assim chamados pelo objecto, a que se upplicam,
como são:

O usufruclo.
As servidões.
As acções de reivindicação.

Decreto n. SO.08 de 10 de Julho de 1.8')'~

Concedo ao Commondador Joaquim Antonio do Paula Machldo pormissão por dous
annos para oxplorar as minas do carvão do podra que eocontrar nas l'OlDUCaS
do Jacarohy O l:'arahybuna, no município do ::l. Joso dos Campos na Prúl'incia
do S. Paulo.

Attendendo ao que Me requoreu o Commendador Joaquim An
tonio de Paula Machado, Hei por bem conceder-lhe permissão por
dous annos improrogaveis, conlados desta data, para proceder á
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exploração de mina d(l c{lrvão de pedra que encontr~r nas co
marcas de Jacareby e ParahyLJuna, no municlpio de S. Jo é dos
Campos, na provincia de S. Paulo, sob as seguintes clausulas:

I

Dentro do referido prazo o concessionaria designará os Jog-ares
em que tiver de minerar, aprsentando na Secr 'taria de Estado
competente, plantas geolorrica e topographicas dos terreno ex
plor"dos, com os perlis que demo» trem, tanto quanto fôr pos
si veI, a uperposição da ca madas mi neraes.

A estes trabalbo acompanbará, além de amo tras do, mineraes
e das variedade das camadas de terras, uma de cripção minu
ciosa da possança das mina~, dos terrenos de dominio publico ou
particular, necessario li exploração, com designação dos proprie
tarios, das edificações llelles existentes, e do uso ou emprego fi
que são de tinadas.

Outrosim indicará qual o meio mais apropri!.\do para o trans
porte dos productos da mineração, e qual a distanoia entre cada
uma 'das minas e os povoados mais proximos.

II

Satisfeitas as exirrencias da clall IlII1 H, ser-llw-hãA conce
dilas até cinco datas minpral) de 1H. 7i:í0 braças quadradas por
espaço de 30 anno,;;, conforme os meios que o conca iQparip gro
vaI' q\le terá tle emprtlgar efTectivarnente SAI:! as cop(lições an
nexp& aQ pecretQ n 3.0/~9 Àtl fi de Ilevoreiro de 4863, no que
forem applicaveis ás espécies de mineraçno que lhe tiverem oe
ser fal:ultadas, e quaesquer outras que o Governo In~rleriAI julgar
conveniente impor no aCLO da conces ão, em benefi(lill dos jgte
resses publicos e da policia da minas.

O Barão de Itilúna, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Neg9cios da Agricultura, Com
m/)rcio e Obras Pcblicas, a sim o tenha entendirlo e faça
executar. Palacio do L1io de Janeiro, em 10 de Julbo de 1872, 5io
da Inqe[ltlp,dencia e (lo Imperig:

Ba?'CLO de Itmina.
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Decreto n. ~9~S de ~3 de Junho de IS')'S

Dá uovo RegulamenLo á Administração dos Terrenos Diamaulinos,

U ando da autorização conferida no art. ii § 9°, da Lei
n. 23(&,8 de ;,:5 de Agosto de 1873, Hei pOI' bem determinar que
na ndmini lraçiio, arrendamento e auarda dos terl'enos diaman
lino se ob erv o RegulamenLo que com e:te baixa, as ignado
pelo Vi conde do Hio Branco, Con elheiro de E lado enadol'
do Imperio, Pre idenle do Conselho de Mini tros, Mini tro e
Secretariú de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do
'l'ribuoal do 'l'he.ouro Nacional, que a im o tenha enlendido e
faça exe 'ular. Pnlncio do Rio de Janeiro em 23 de 3unho dll 1875
5qO da Indepen~encia e do Imperie.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Visconde do Rio Bm?lco.

I'legula1D.en1>o para a adxninis'tração dos 'terrenos
tliàxnau'tlno ~ a que se ref re o Decre'to n. 5955
des'ta data.

CAPI'I'ULO I

DOS TERRENOS DIAMANTINOS E SUA ADMI ISTRAQÃO

Art. 1.0 O Governo declarará quall os terrenos diamantinos
que, além do que já são a im con iderado, ficam re ervados
á adminislraçiio publica. na fórma da leaislaç;io em vigor.

Art, ~. ° Kgs;} dec4arnção ,erá feüa por De~elo, e a ella pre
cederá informação do Presidenle dll provincin, da The ouraria de
Fazenda, do Inspector Geral do' Terrenos Diamantino onde o
houver, e de quaesqucr oulras auloridades e pessoa habililadas,
a quem ,o G<H'verllo julgue conveniente ouvir obre li iluaçiio,
eXlen ão o mais circl'lmsWlncias do terreno, bem como obre a
qualidade e a quantidnde pre umivel dos diamante neUe en
contraltos.

Art. 3 o:Os terrenos <1iamanlinos, de que trata o olIrt. i o,
pertencem. aG domínio do Estado {óei de 2~ de Dezembro de i7-3Q"
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e resoluçõe.s le!tislativas de 25 de Outubro de i832, art. 9°, e
n. 37/1 de 2~ de Setembro de f845, ~rt. 9°), ficando o propriet~rio

do ~ólo com o direi-lO sómente a preferencia para·a ~xploração

e lavra dos mes..ilOS terrenos, em conformidade do presente
Regulamento.

Art. fJ,.0 Os terrenos diaIliantino~ serão ndministrados por
llma Repartiçno immediatamente subordinada á Tbesournria de
Fazenda da Pl'ovincin, e compo ta de um ln pector Geral, um Pro
curador F cal, um Secretario, um Eng'enheiro e um Porteiro.

O ln pector Genl\ e o Procurador Fi cal terão substitutos, que
servirão em suas fnltas e impedimentos temporario . Para o logar
de Procu rador Fsc,il e o de seu substi tulo serão preferido os
b~chareis ·form~dos em direito, e na falLa destes, pessoa versada
na legislação.

Art. 5.° Além dos empregados de que trata o artigo nute·
tecedente, haverá em cada município, que contiver terrenos
diamanlinos, nno sendo o da séde da repartição, um Delegado do
Inspector Geral, e um Agente do procurador FscaJ, accumulando
este ultimo as funcções de Secretnrio.

A creação destes funccionarios (I sua suppre são, quando
desnecessarios sejam, competem ao Presidente da Provinci~, sobre
proposla j u ti ficada do Inspector Geral, devidamente informada
pela TIJesouraria de Fnzenda. .

Art. 6.° A Adlllinistrilção dos Terrenos Díamantinos e suas
Deleg-acins funccionarão nos lo~ares que o Pre iclente da Pro
vincia designar, ouvindo prévi;'mente a tbesouraria de Fazenda,
e esta o respectivo Inspector gE'ral.

Art. 7.° Na séde da Admini'tração Gernl haverá um desta
ramento da força policial da provincia, com o numero de praças
que o pre,idente julgar necess:lrio. Est~ força ficará sob as
ordens immediatas d~ autoridade polici~l do Jogar, nno só p~ra

manutenção do socego publico e d~ sellurança individual, mas
tambem para auxiliar o Inspector Geral dos Terrenos Diamantinos
nas diligencias que tenba de oxecutar. A despeza com a dita
força correrá por conta dos cofres geraes.

CAPITULO II

DA NOMEAÇÃO, POSSE, SUBSTITUIÇÃO E VENCIMENTOS DOS EMPREGADOS

DAS ADMINISTRAÇÕES DIA.MANTINAS

Art. 8.° O Inspector Ger~l dos Terrenos Dinmantínos será
nome~do pelo Governo Imperial j o substituto do Inspe ·tor Geral,
o procurador fi c~l e seu 'ubstiLuto, o engenheiro, p ~ecrt'tario,

os delegados do Inspector Ger~1 e os agentes do Procurado.r Fiscal,
pelo presidente da provincia, sobre proposta do mesmo Inspector
geral e informação da '1'hesouraria de Fazenda I o porteiro, por
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esta repartição, sobre proposta do Inspector Geral. Todos estes
empregado são amovi veis .

Art. 9. o O Inspector da Tbesouraria de Fazenda deferirá jura
mento e posse ao Inspector Geral, e este ao Deleg-ados e demais
empreg-ados da Admini 'tração. O agente do Procurador Fiscal
será juramentado pelo Delegndo da respectiva delegacia.

Art. :1.0. Nas faltas ou impedimentos temporarios serão sub
stituidos:

O ln pector Geral e o Procurador Fiscal, pelos respectivos
sub tHu tos.

O Secretario, o Engen beiro, os Delegados e os Agentes do Pro
curador Fi cal, pela pe soas que o Presidente da Provincia no
mear, sobre propo ta do Inspector Geral e informação da The
soural'in de Fazenda; podendo o dilo Inspector, em caso urgente,
fazeI' a nomeação provi~oria.

O porteiro, por quem o Inspector Geral designar.
A rt. ii. O InspectaI' Geral perceberá o ordenado annual

de 1:200/$ e 600~ de gratifil:açào; o Prol:l1rador Fi cal, 600. de
ordenado e 2008 de grati flcação; o Secretario, 6008 de ordenado
e 200n de I4ratifi ação; o porteiro, 300 de ordenado e :1.8015 de
gratilicação. O Engenheiro si fõr militar, perceberá o venci
mrnlos de commissno nctiva; e si o não fór. (j00~ de ordenado
e 200a de gratificação.

§ Lo Além destes vencimentos perceberão mais os ditos em
preITado uma poreen tagem, deduzida da renda dos Tel'l'enos
Diamantlnos arrecadada nos municipio onde exercerem ua
funcçõo . Mbre proposta da Thesouraria de Fazenda, que terá em
vista a imporlancia da dita renda, arbitrará o Mini, tro da Fa
zenda triennalmente a referida porcentagem, a qual poderá ser:

Até fi 0/0
" 3 %

» 3 %

» 3 %

para o in pector geral;
• procurador fiscal;

engenheiro;
secretario.

§ 2. o Os Delegados e Agentes do Procurador Fiscal perceberão
sómente uma porllenlagetn, arbitrada e deduzida~ do mesmo
modo, até 1.0 0/" para os Delegados, e até fi % para os Agentes
do Procurador Fi cal.

Art. 1.2. A porcentagem de que trata o arligo antecedente
será tirada dn renda liquida, depois de deduzida as quo compe
tirem ao Col/eclor e &0 E cri vão da Collectoria.
. Art. i3. Só o elfectivo exercicio dá direito ás gratificações e
])orcen tagens est;lbelecidas no art. 11. No ca GS dR Iicença e nos
desub titllicão, ob,ervar-se·ba a legi lação de fnzenda.

ArL. 14:. O InspectaI' Geral, quando s:.Jhir em serviço fóra do
municipio da séde da Repartição, percrberá mais, a titulo de
ajuda de custo, uma diaria correspondente á metade do seu
vencimento fixo.
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Àrt. Ui. São competentes para attestar a effectividade de
exercicio: do Inspector Geral, a Camara Municipal; dos Delega
dos, Secretnrio, Procurador Fi cal e Engenheiro, o Inspector
Geral; dos Agentes do Procurador Fiscal, este empregado.

CAPITULO III

DAS ATTR1BurçÕE5 DOS EMPREGADOS DAS ADMINISTRAÇÕE

DIAlIlANTlNAS

Art. 1.6. O Inspector Geral é o Chefe da Administração dos
Terrenos Diamantino da Provincia: todo os empreo-ado da
mesma Adminislração lhe são imlllediatamente subordinados.

Compele-lhe, ou a seu sub-tituto, quando este se achar em
exercicio:

§ L° A inspecção, direcção e policia inlerna da Repartição,
e a Administração, em geral, dos terrenos diamantinos da
Provincia.

§ 2.° Fiscali ar a conservação e guarda dos mesmos terrenos,
vigiando que não sejam explorados sem titulo legitimo, e pro
movendo o arrendamento dos que não se acharem nessas con
diçõe~.

§ 3. 0 Convidar concurrentes por meio de editaes, affixados
nos lagares mais povoado, para o arrendamento em hasta pu
blica dos terreno diilmanlinos, com declara ão expressa de sua
situação, extrn ão e limite, e dos rios, ribeirõe e regatos que
lhes forem adjacente, ou cuja exploração se pretenda.

§ lJ,.0 Fazer medir e demarcar pelo engenheiro os terrenos
arrendados, ou que forem pedidos por arrendamento, e provi
denciar sobre a eITectiva collocação dos re-pectivos marcos ou
balisas.

§ 5.0 Resolver como melhor entender, ouvindo o Procurador
Fiscal, as preteações e que. tões, que po sam suscitar-se ~cerca dos
terrenos diamantinos, dando aos licitantes, no caso de concur
rencia, a prererencia eslabelecida neste negulamen to.

§ 6." Deliberar, ouvindo o Procurador Fi cal, sobre a idoneidade
dos fiadores offerecidos, aceitando-os, ou recusando-os quando se
não acharem nas condições legaes.

§ 7. u Fazer lavrar em livro proprio, e com todas as declarações
ácerca dos lerrenos, clausulas e condições Jegaes, os termos de
medição, demarcação e arrendamento, assignando-os com o Pro
curador Fiscal, engenheiro e partes, e seus fiadores ou procu
radores, na fórma deste Hegulam'ento.

§ 8.° Conceder licença e passar titulo aos faiscadores para
a exploração do terrenos diamantinos, que levados á basta publica,
deixarem de ser arrendados; com declaração expressa da situação
e limites do terreno concedido e do prazo da concessão.
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§ 9.° Activar o Procurador Fiscal no andamento das execuções
contra os tlevedores da administração do terrenos diamantinos.

§ iú. Ver que os empreg~dos da repartição e os delegados
cumpram seus deveres, advertindo-os e aspendendo-os até trinta
dias, no caso de negligencia, e dando conta á 'fhe ouraria de Fa·
zenda, quando careçam er corrigidos por meios mais severos,
para rlue essa Repartição olicite do Presidente da Provincia as
providencias que forem necessarias.

§ 11. Conhecer e jul"ar, ouvido oProcnrador Fiscal, os arren
dament0s feilos pel0s Delegados e as licenças para faiscar por estes
concedirlas, podendo annullal-as, quando não tiverem sido dadas
com a formaIitlades e senciae , ou prejudicarem a renda diaman
tina.

§ i2. Informar circumstanciadamenLe á Thesouraria de Fa
zenda sohre quae quer factos extraordinario , que oecorram na
administração dos terreuos dialllantinos, communic:llldo as pro
videncias, ljlle tiver tomado, e solicitando as que excedentes de
sua altribuições, entender mais apropriadas.

§ i3. Consultar a Thesouraria de Fazenda ácerca de quaesquer
duvidas que se offereçam no cumprimento das disposições do
presen te regulamento.

§ iq,. Remetter trimestralmente á The ouraria de Fazenda uma
reIaçilo do arrendamentos feitos e re cindidos, e do respectivos
conhecimento e titulos de renda, que tenham sido archivados na
repartição diamantina.

§ i5. Remetter em Fevereiro de cada anno á direct1>ria geral
das rendas, pelo intermedio da Thesouraria de Fazenda, um ba
lanço da receita e despeza da repartição a seu cargo, acompanhado
de um relatorio circnmstanciado do estado da Administração
Diamantina em geral, e de cada uma das delegacias em particular,
com declaração assim do numero dos terreno arrendados a par
ticulares, ou a sociedades e companhia, e da licenças concedidas
ao faí:cadol'es, como da exLen ão do terrenos, tempo e preço dos
arrendamentos, progre so ou decadencia da exploração dos
diamantes, e seu motivos, e tado da execuções, providencias que
a bem da Administração e desenvolvimento da exploração diaman
tina; entenda convenientes e sobre o comportamento do pe-soaI
da Admi~istração.

§ i6. As ignar e remelter, no principio de cada mez, á Col
Jectoria respeetiva a folha dos vencimento .do- empregados da
repartição no mez antecedente, acompanhada dos competentes
attestados de exercício, sem os quaes não se fará o pagamento.

§ i7. nepresenLar ao Pre idente da Provincia, pelo intermedio
da l'hesouraria de Fazenda, contra qualquer falta de cumprimento
de dever da força de policia que o deve auxiliar.

§ 18. Exercer suas funcções nos territorios das Delegacias,
quando por qualquer circumstancia seja isso indispensavel, com
municando-Q logo á 'l'hesouraria de Fazenda.

§ i9. Submetter á approvação do Thesouro, pelo intermedio
da Thesouraria de Fazenda, os arrendamentos feitos a companhias
ou sociedades.

8
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.§ 20. Impor multas e determinar a rescisão dos contratos, nos
casos previstos neste Regulamento.

''Art. i7. Ao Procurador Fi cal e a seu Sub tituto, quando em
exercicio, compete:

'§ L° DaI' parecer, como entender de direito: i Osobre todos os
teql1erimentos e papeis em que por qualquer modo se prete:nda
o uso dos terrenos diamantinos ; 2° sobre todas as questões de ca
racter contencioso que interessarem á Administração dos. terrenos
d~amantinos.; 30 sobre a idoneidade dos fiadores ofIerecidos para
os arrendamentos.

§ 2. ° Proceder criminalmente contra os invasores dos terrenos
diamantilios, e eX'8cutivamente contra os elevedores.da adminis
tração, provendo a efYectividade das multas e penas commilladas
neste Regulamento.

§ 3. q Remetter ao Inspector Geral, no mez de Janeiro de cada
anno, -um relatorio do pstado da execuções contra o devedores
da Admiuistração! Diamantina, com declara ão não só da divida
cobrada e por cobraq e dos embaraços e difficuldades enlJou,Lra
das na marc;ha regular dos processos! cemo dos arrendatarios,
cujos oontratos tenham sido ou devam ser re cindidos.

§ 4. o Informar clirectamente á 'I.'hesouraria da Fazenda sobre
qualquer-a'cto da.Administração dos.'J'errenos Diamantinos que lhe
paraça contrnpio aos interesses da Fazenda Nacional.

§ 5. q Esclarecer e activar o respectivos ·Atgentes no. cfrm Jilr i
menta de seus deveres, propondo ao Inspector Genal,a sua subsLi
tUição, qll':\Ddo a sim convenha ao serviço.

Art. i8 ,,' Ao -Secretario r.ompete :
1. §. 1.. qllCompareeer diariamen te na Repartição; classificar e ar

chivar os papeis, conhecimentos e livros la 'ella pertencen tes .
.§' 2. 0 ! F.:JZer a cor.respondencia o1Iicial doi Inspector Geral, la

vrall os tffi1mos de arrematação e os clilntvatos rUe arrendamento
do 'terrenos; bem como quaesquer outf(ls"~e]1/'nos de tlan ferancja
eTescisão dos mesmos contrato, ofr'demuHas.

, § 3.0 Passar ns cerLidõe que forem requeridn , edaut0rizad(ls
pelo Inspector Geral ;! fallendo arreoadar para a recei ta genal, de
conf01'midade com o Reg.ulamento nO 435G';de 24.de Abril.de
1.869, os respec ivos· emolumentos.

§ 4.° Cumprir as ordens do Inspector Geral.
Art, 1.9. Ao Engenbeiro oompete:
§ 1.. o Medir e demarcar, com todo o cuidatlo e exaaticlãQ, as

lavras e lotes de terrenos diamantinos, que forem ou .tivel'Bm de
ser dados em arrendamento, levantando a respectiva; planta
topographioa. .

'§ 2. 0 ·Traçar e entregar ao Inspector Geral mappas doslLerJ1ena
de cada municipio, reconhecidos como diomantinos, ldistin~uilldo
não só as porções al'llellllndas e não nrrendadas, e os rtlspecti
vos rios, l'ilJeirões e regatos., como as e-xplorad28 .]Jor lfaiscndolos

§ 3.° Cumprir as or.L1en ,do lOSIJf3CtoT Geral. .
-Atl\t. ·20. Ao 'Pollteira oompete:

1..0 'Albllil' e ,fedhal'!os portas.da Replbl' tÇÕOt; Ui.(1aT oa Lim'Iüczu
e aceio do predio, em que elIa funcciolllll', e da o@JU er~aºiio e
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g>lUlrdJ;l\ ob saa responsabilidade, de todos os objectos destinados
ao erviço da mesma Repartição.

§ 2.° Servir de pregoeiro nas arrematações.
§ 3. o Cumprir a ordens do ln pector Geral.
Art. 21. Aos Delegados compete nos re pectivos municipios.
§ Lo As mesma llttribuições dos §§ 2 a 9, 12 a i5 e 20 do art.

i6; devendo, porém, dirigir- e ao Inspector Geral ácerca das
mencionadas no §§ i2 a i5, e effectuar em Janeiro de cada anno
a reme a do relataria de que trata o § 15.

§ 2.° SubOletter á approvação do Inspector Geral os arrenda
mento que fizerem, com os conhecimento do respectivo paga
mento, e cumprir o que por elle rôr deliberado a um e outro
1'e peito.

Art. 22. Aos Agente do Procurador Fiscal competem as mes
mas auribuições do § i a 4, do art. 17; cumprindo-Ibes remetter
ao Delegado o relataria de que trata o § 3°, e dirigir-se ao
ln pector Geral, relativamente ao Delegado, no caso previsto no
§ 4°.

CAPITULO IV

DA EXPLORAÇÃO DO 'fERRENOS DtAMANTINOS E SEU ARREND-U1ENTO

Art. 23. A exploração dos terrenos diamantinos ó poderá
eITectuar-se por meio de arrendamento, ou por licença para
faisc,ll" .

Fóra do ca os expres o no presente Regulamanto,é prohibida,
debaixo das penas da lei, a mineração dos terreno diamantinos
já descobertos, on que de futuro o forem em qualquer parte do
Imperio, (JS quaes continuam a ser propriedade nacional.

Art. 24. O arrendamento erá feito pelo Inspector Geral no
municipio da séde da Admini tração Diamantina, ou pelo Dele
gaJos, nos re peclivo municipios, a quae qner pessoa, com
panhias ou sociedade, e poderá comprebender não só o terreno
<1iamantinos on de occupados e devoluto, ma tambem o já
oxplorados ante e depois da R soluçâo n. ::174 de 24 de Setembro
de 1845 ; observada· a regras eSlalJelecida pela legislação em
vieror.

o O arrendamento a companbias ou sociedade, porém, . ó poderá
ser feito pelo Inspector Geral.

Art. 25. Us terrenos diamantino novamente de coberto, e
que se acbarem occnpado , serão arrendados pelo ln pector Geral,
ou seus Delegados, precedendo editae de 60 dias e convocação
dos po uitlores e oceupante do sólo para contratarem, pelo
preço minimo do art. 40, a porção de terreno que lbes convier e
fôr permiLtida pelo regulamento, mediante garantia de dou
fiadores idoneos, approvado pelo ln pector Geral, ou seus Dele-
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I>ados, ou deposito de dinheÍl'o ou apolices da divida publica até
a importancia do preço do nrrendamento de um anno.

Art. 26. Para prova da propriedade ou occupação do terreno
bnstará a existencia de qualquer estabelecimento, bemfeiLoria ou
casa de vivenda, ou titulo de dominio do sólo e occupação de
alguma parte delle. (Dec, n, 374, de 2q, de Setembro de i8M>,
art. 20 e Dec. n. 665 de 6 de Setembro de 1852, art. i·, i,o)

Art. 27. Na concurrencia das condições do nrtigo ante"edente,
preferirá o proprietario do sólo, afim de que lbe seja concedida a
quantidade que pedir nté q,8~.000 melros quadrados; devendo,
porém, em todo caso, ao que tiver fi'ectivn occupação, embora
sem titulo, arrendar-se até 29.0~Om' comprehendido o espaço
occupado pelo estabelecimento, bem feitorias ou ca a de vivenda.

Art, 28. Assim habilitados os proprietario e occupante , que
pretenderem o arrendamento, procederá o engenheiro á medição
e demarca~.ão do terreno requerido (si jli não tiverem .ido feitas),
com assistencia não só do Inspector Gerul, ou do Procurador
Fiscal, no municipio da sécle da Adminislracção, e do Delegado, ou
do agente do Procurador Fiscal nos outros municipios, mas
tambem dos ditos concessionarias ou occupantes, ou s,m legi li
mos procuradores,

Art. 29. Escripto o compe1ente termo, que será por todos
assignado, se lavrará immedintamente o do arrendamento do
terreno, o qual será a signado pelo Inspector Geral, arrendatario,
seu findares ou procuradores, com declaração expressa do preço
e numero de metros quadrados do lote nrrendado, tempo do
arrendamento, situação e confrontaçiio do lote, e transcripção
das procurações.

Art. 30. Lavrado e assignado o termo do arrendamento, e
paga na ColJecloria do municipio, á vista da competente guia,
dentro de cinco dias consecutivos e improrogaveis, a importancia
do contrato a vencer até ao fim do anno financeiro que correr, o
Inspector Geral, ou o Delegado, entregará ao arrendatario o com·
petente titulo, por elles assignado, depois de regi 'trado em livro
proprio, contendo as declarações do lermo de arrendamento e da
quantia paga, com referencia ao numero e a data do conheci
mento passado pela Collecloria.

Art, 3:1.. Si os proprielarios ou oceupantes não concorrerem
até ao fim do prazo dos editaes para o arrendamento da lavra, ou
terreno proprio ou occupado, perderão o direito de contratar
na fórma do art. 25, e sómente nos proprietarios do sólo
será garantida a preferencia para o arrendamento em hasta pu
blica.

Art. 32. O arrendamento dos terrenos, que não forem reque
ridos'pelos respectivos proprietarios e occupantes, será feito em
hasta publica, precedendo editaes de 30 dias, mandados affixar
pelo Inspectai' Geral, ou Delegado nos municipios, e mediante a
garantia mencionada no art. 25; com declaração expressa da
situação dos mesmos terrenos, rios, ribeirões e regatos, a que
forem adjacentes.

Si depois de findo aquelJe prazo apparecer quem pretenda
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algum dos terrenos não arrendados, será elIe posto novamente
em ba ta publica, por meio de edital, com prazo de 10 dias.

Art. 33. Cada licitante poderá lançar sobre a porção que lhe
convier arrendar, até á quantidade fixada no art. 38, dos terre
nos designados no edital; e acceitar-se-ha o lanço, que mais
exceder ao preço marcado no art. 40, ainda que sobeje terreno
para arrendar.

Art. 34, Sendo ojferecidos dons ou mais lanços maiores,
iguaes entre si, serão todos acceitos, si o terreno fôr sufficientll
para o preenchimeuto do numero de metros que cada licitante
pretender, no caso contrario será preferido aquelle que me
lhores condições offerecer.

Art. 35'. No caso de igualdade entre as condições previstas
nos dous artigos antecedentes, ob ervar-se-ha a disposição do
art. 38.

Art. 36. Acceito o lanço, proceder-se-ha á medição do terre
no, si este já não tiver sido ruedido préviamente; bem como á sua
demarcação, termo de arrendamento, e expedição do respectivo
titulo, na fórma deste Regulamento.

Art. 37. enhum lote de terreno diamantino conterá menos
de 29.040 metros quadrados, nem mais de 48lJ,.000, salvo o dis
posto nos arts. 38, 42, § 1° e 47; e ninguem poderá obter mais
de dous lotes, ainda que por transrerencia. (Dec. n. 665 de 6 de
Setembro de 1852, art. 1°, § lJ,. ° )

Art. 38. Si, porém, no acto da medição si reconhecer que o
terreno nno é sufficiente para os licitantes, que tenham offerecido
condições iguaes, o Inspector o repartirá entre e tes, em propor·
ção do numero de metros designado no lanço de cada um.

Art. 39. Oarrendamento dos terrenos já explorados, quando
por qualquer motivo ces arem os etreitos dos re pectivos contraIas,
erá feito tambem em hasta publica, precedendo editaes com

o prazo de 10 dias, e mediante a garantia exio-ida no art. 25.
Art. 40. Os preços minimo annuae de cada metro quadrado

de terreno diamantino, que e arrendar, serão os eguintes:
Para os terrenos devolutos e ainda virgem, dou réis;
Para os já explorados no tempo da extincta real extracção dos

diamantes, na proviucia de Minas Gerae , 0,.206 réis.
{lara os já explorados, mns de cobertos e aproveitados depoi

das novas Admini trações Diamantinas, creada' pela Resolução
Legi lativa n. 37lJ, de 24 de Setembro de 184.5, e Regulamento
n. 465 de 17 de Ago to de 18M;, um real.

Art. lJ,1. Fallecendo o arrendatario, continuará o arrenda
mento com seus legitimas herdeiros, quando o queiram; com
tanto que e habilitem' até o fim do ,emestre que correr, ou do
que se seguir immediatamente, si o fallecimento acontecer em
tempo in ufficiente' para a habilitação no primeiro prazo, (Dec.
n. 37lJ, de 2lJ, de Setembro de 1845, art. 4.°)
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CAPITULO V

DD ARRENDAMENTO A COMPArimAS OU .QCIEDAD:ç;

Art. 42. Para a exploração do leito dos rio caudalosas e m~j,s

10gares difflcei onde a mineração exija força uperioJ', poderá
ter lagar o arrendamento a oompanhias ou a sooiedades que paro
esse fim se úrganizarem, sob a seguintes clausulas:

§ i. o O prazo do al'rendamento poderá e tendeFftSe até 15
annos, não devendo exceder o tel'l'eno arrendado [\ 6.600 mIras
em quadro, ou 43.560,000'11\ e á quarta parte de ta exten ãQ, i
o contrato fôr por tres annos sómente; pagando annualm,enle a
eompanhia ou socied:lde, seja qual fôr o prazo doarrendarnento e
a porção do terreno arrendado, 3~ de oadA trabalhador e cravo.,
e 26 de cada trabalhador livre, empregado na mineração. (Ci~ado

Dec., art. 6. u )
§ 2. o As sociedades ou companhias deverão tal' pelo menos

dous membros, que pelo Inspeotor Geral sejam reconhecidos
como sufficientemente abonados, ou afiançados por dous fiadores
idoneos, da approvaç50 do mesmo Inspeotor Geral.

§ 3.·u Requerido o arrendamento por alguma companhia ou
sociedade, ser'á onnunciado, por editaes de 60 dias. Si mais de
uma companhia ou soeiedade concorrer ao arrendamento, erá
preferida aquelJa que o{ferecer maiol'es garantias e vanlagens, e,
em igualdade de circumstancia, a que se compuzer do maior
numero de proprietarios.

§ 4.0 Acceito o anendamento, procederá o Engenheiro, na
presença do Inspector Geral ou do Procurador Fiscal e de algum
ãu alguns dos membros LIa companhia ou sociedade, ou seu
legitimas procuradores, á medição e a demarcação do leito do
rios e lagares difficeis, como a natureza e conçlições delJe pel'
miUirem; observando-se o disposto no capitulo 7. 0

§ 5. 0 Feito o contrato, eom expressa declaração do numero
de trabalhadores, livres ou e cravos, empregados pela companhia
ou sociedade, o Inspector submetterá á approvação do The ouro,
pelo intermedio da Thesouraria de Fazenda, com todas as iufor.
mações e documentos, que lhe forem concernentes, si o sou prazo
exceder a tres annos, e á approvação da mesma Thesouraria, no
caso con traria.

§ 6. 0 A disposição do paragrapho antecedente não inhibe as
companhias ou sociedade de augmentarem o numero de seus
trabalhadores quando quizerem, comtanto que o communiquem
ao Inspector Geral, ou ao Delegado respectivo, e paguem a taxa
competente.



- H9

CAPITULO VI

DA LICENÇA PÁRA FAISCAR

Art.· 4,3. Nos terrenos diamantinos, que não forem arrendados
em hasta publica, poderão o Inspector Geral e os Delegados no
re pectivo municipio, conceder licença para faiscar até dous
annos,aos que ,a pretenderem; designando antecipadamente por
meio de editaes os terrenos e a extensão, em que os faiscadores
poderâo trabalhar: '

Art. 4,4" Conr.edida a licença, expedir-se·ha o competente
titulo, que será assignado }.lar aquelJe que a tiver dado, á vista do
conhecimento de pagamento da taxa de 2~ na Collectoria res
fJe~i va, e 200 réis de sello. (Decr. n. 374, de 24. de Setembro de
i8M;, art. 7.°)

Art. 4,1>. A. licença a.os faiscadore é intràn ferivel, e permit
tir-Ihes-ha unicamente lai cal' nas lavra de ignada nos editaes
para os faiscadores de certo e determinado município, podendo
er auxiliado ne e serviço pelos filbos menores de i4, annos,

sem que ,paguem por e tes taxa alg-uma.
Al't. 4,6. Vencido o prazo da licença, a prorogação ficará de

pendente das mesmas condiçãe .
Art. 4,7. Quando um faiscador de cobrir erviço importante,

a juizo do ln pe tal' Geral, terá direito ao arrendamento de um
lote, que comprehenna sua cata em exploração, não maior de 50
metro quaqrad.os, independentemente de ba ta publica, e pelo
preço minimo do art. 4,0; comtanlo que o requeira antes de er
o terreno arrendado a outrem. Emquanto o fai cador fór arren
dataria 'do lote em virtude do di posto neste artigo, não poderá
obter outro pelo mesmo motivo, embora faça nova decoberta.

ArL. 4,8. Quando fôr arrendado o terreuo, em que estiver
trabalbando um faiscador, terá este o direito de concluir a cata
aberta, e lavar o mineraes extrabidos, antes de entregar o sólo
ao arrendatario; dando-se· lhe em compensação, si o requerer,
outro terreno para minerar.

CAPITULO VII

DA OIVISÃÜ' DOS 'TERR E :\'os flIAMANTINt)S EAI LOTES E. AYALIAÇÃO DE

UA EXTEN ;\.0

Art. 4,9. Cada porção de terreno diamantino, cujo arrenda·
menta fik requerillo, formará um lote tjue puderá .exceder de
4,84,,()OO fi 2 medido seguidamente. (Arl. 37.)

Art. 50. A medi ão e fará rio se;;uinte molIo: 110 ponto do
alveo elo rio ribeirão ou 1'e"ato, exi tente no terreno, que tem de
formar o lote, e que está na linha marcaJa c(\mo extrema did·
oria, se medirá em linha recta a outro ponto do alveo elo mesmo

rio, ribeiriio ou regato, um certo numero de metros, que formará
o comprimento do lote.
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Esta extensão deve ser tomada, tendo-se em vista que, multi
plicada pelo numero de metros da largura média, não dê um
producto maior de 484..000 m2 v. g.: si a largura média do
terreno do lote fôr de 88 ro, o comprimento só poderá ser de
2.500 m. .

A largura que deve servir de base á determinação do com
primento será a di tancia média da vertentes do lagar do lote,
quando esta distancia não exceder a 695 m, si o lote fôr de
[.184.000 m2 ou em geral a um numero de metros, que, multi
plicado por si mesmo, produza o numero de metro quadrados,
que deve ter o lote. Neste caso o terreno a arrendar terá por
limites em largura as mesmas vertentes, excepto na direcção
das aguas nativas, em que a largura não excederá á que se
determinar para o calculo do comprimento. Si a di tancia
média das vertentes exceder ao limite fixado neste artigo, far
se- ba a medição arbitrando o Inspector Geral ou o Procurador
Fiscal, e os Delegados, em seus municipios, uma largura uf·
fiei ente ; e neste caso não se verificará o disposto relativamente ás
vertentes.

Art. 51. Na medição dos terreno arrendados a companhias
ou sociedades proceder- e-ha pelo mesmo modo estabelecido no
artigo antecedente, attendendo-se a que o comprimento, multi
plicado pela largura média llo terreno concedido, não dê um
producto maior de43.560.000 m2.

ArL. 52. Quando o terreno não contiver rio, ribeirão ou re·
gato, para tirar a linha recta que forme o comprimento do lote,
far-se-ha a medição accom modando-a do melhor modo po sivel ás
condições e natureza do terreno, tendo- e em vista os in teresses
do arrendatario e da Fazenda Nacional.

Art. 53. Na medição de qualquer lote ou terreno se fará
abstracção de todn a parte que estIver lavrada ou explorafia, P,

fôr evideutemente inutil para a mineração, medindo-se sómente
os terrenos uteis c virgens, como si as respectivas áreas fossem
contíguas umas ás outras.

Não obstante, a parte não medida, com a restingas e areias
que comprehender, poderá seI' aproveitada pelo anendatario para
outro fim.

Art. 54. Um mesmo lote de telTeno arrendado pMe conter
uma parte de metros quadraclos de sua área no leito e margens
de um rio, e outra parte no leito e mar~ens de qualquer con
fluente; com tanto que as di versas partes do lote arrendado sejam
contiguas e contiuuadas, abstrahindo-se dos terrenos intermedios,
que possam existir lavrados e inuteis.

ArL. 55. Feita a medição, serão o terrenos demarcados com
balisa de pedra, ou de malleira de lei, nos pontos extremos de
seu comprimento, escrevendo-se a numeração do lote e o numero
de metros. Os lotes serão numerallos seguidamente; tendo,
porém, numeração espeoial os dos terrenos de cada rio, ribeirão
ou regato.

Art. 56. As despezas com as demarcações serão feitas pelos
arrendatarios.
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CAPITULO vrn
DA DURAÇÃO, TRANSFERENCIA E TE~IPO DO PAGAMENTO DOS

ARRENDAMENTOS

Art. 57. O arrenllamento poderá ser contratado por qualquer
prazo não menor de um anuo, nem maior de dez, como convier
ao arrendalario ou á Fazenda Nacional, salva a disposição do
art. 4,2, § :1.. 0

Si o prazo fÓr inferior a lO annos, a Administração o poderá
prorogar até completar esse tempo, obriga ndo-se o arrendatario a
pagar mais 50 % sobre o preço do primeiro contrato. Esta dis
posição, porém, não é Ilpplicavel ao terrenos diamantinos já ex
plorallos, cujo contrato de arrendamento, findo o prazo de
iO annos, poderá continuar em vigor com as mesmas condições,
emquanlo convier ao arrendatario, ou o terreno não tiver outro
destino, na fórma do art. ia, § 30, da Resolnção n. 665 de 6 de
Setembro de 1852.

Os coutratos com prazo estipulado poderão ser rescindidos a
requerimento das partes, em qualquer tempo, pagando ellas a
mnlta de que trata o art. 68. (Dec. n. 374, de 24, de Setembro
úe 184,5, art. 12.)

Art. 58. Expedido o titulo de arrendamento de qualquer
lote, terá' elle vigor pelo tempo du contrato, salvo si este fôr
rescindido a requerimento do arrendatario, ou pelo Inspector
Geral, por falta de pagamento pontual do arrendamento, ousi o
Poder Legislativo det' outro destino aos terrenos arrendados.

Arl. 59. O anno do arrendamento será sempre contado do
10 de Julho ao ultimo de Junho. Quando o contrato se realizar
no decurso do primeiro semestre, o arrendatario pagará anteci
padamente a taxa correspondente a todo o anno, e sómente a
metade, si o contrato se fizer no segundo semestre.

Art. 60. O pagameuto de cada um do anno seguintes será
feito sempre no mez de Julbo, e delIe dará a ColIectoria o res
peclivo conlleçimento que será archivado, lançando-se no titulo
a competente verba assignada pelo Inspector Geral, ou pelos De
legados em ~eus mUIl icipios.

Art. 61.. O arrendatario que, antes de findar o contrato, deixar
de explorar o terreno arrendado, ou não requerer a re ci ão do
contrato, não terá direito á restitui ão alguma.

Arl. 62. O arreQdlltario, que não realizar o pagamell.to no
prazo marcallo, nem dentro llelle reqnerer a rescisão do contrato,
será demandallo executivamente, e, na sua falta, o respectivos
fiadores, pela importancia devida, além da multa e custa'. Si in
correI' na mesma falta no anno' eguinte, tenha ou não sido
executado no anterior, será o contrato rescindido pelo ln pector
Geral, ou Delegado, no municipio, procedendo- e em seguida á
cobrança executiva do imposto e multas, si não forem pagos
amigavelmente. (Decreto e artigo citados.)
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Art. 63. Nenhuma transferencia de lote diamantino será
considerada válida senão em virtudel de despacho do Inspector
Geral, ou de seus Delegados no muuicípios.

Act. 6~ .. As"disposições dos artig.o? 58 a 62 são applicaveis
ás companhiás ou sdcíed·ades.

CAPIT ~O" IX

DAS MULTAS

Art. '55; [ncorrem na' malta' ,de: 10a a 50~OOO : I

§ ~1.0 0s que explOl'arem terreno I dialÍlantimos 'Sem titulo
legitimo, ou nelles fizerem qualquer -serviço depoi que 'por
falta 'de pagamento ou rescisão do contrato, si houver annuHa·
dd'o respecti\!o ·titulo!· Si o fizerem com dous ou mais explora
dtirêS,. traba'lhando 'reunidos com Feitor ou· Administrll'dor, que
dirijú' '() serviço, a muitO' será de 208 a 100~000.

§ J.~ O Administrador ou Gerente de qualquer'companhia
ou sociedade, de 'cHda um trabalhador qu~ exceder ao numero de
que' tiver pago' a laxa respectiva·.

§ 3,\1 Os arrendatarios ou companhi,as e seciedades, que, den
tro do prazo de GO dias, não demarcarem os terrenos arr-endad'o
com"o .competentes marcos ou balisas. (Dec. e artigos ci
tado . ) .'

Art:' '6G'. Dando-se' reincidertcia nos caso dos paragraptiO
antecedentes, a multa erá do 'dollro.

Art~' 67: Júcorrero na multa de 5()~ a :1.008000 t

§ :1.. b Os que destruirem, arr,'llcarem;, damnifioarem ou des
figurarem qu.al'quel' dos mancos ou balisas,' postos ·,pel'Os 'arren
da'tatias. nas respectiv(ls Jotes, ou mandado~ collocar 171310' In&p'e"
ctot·- Getal, ou pelos Delegados nos terrenos arreudados ou llon
arrendar.

~ '3. 0 'Os que arrancarem, rasgarem ou obliterarem qualquer
adi vaI affixado 1 por ordem do Inspector GeJ'al,' ou dos Dele
gapos. '

§ ';3. o Os contràventores do ar~. '8~. (Dec.·,e artigos citados.)
Art. 68. Incorrem na multa correspondente á quarta parte

d(\1 taxa anntlal da respectivo lanço os licitantes que, ·depoi . de.
aceito' o Janço, deixarem de assignar o contrato, ou que; depois
de assignado, não satisfizerem dentro de cinco dias 'consecuti,,;
VOs (a'rt:; 301"a quan~ia devitla Nl'a a expeuição do titulo. Esta
multlJ', porém, não' excerlel'á lIe :l.006oon.

Também pagarão a multa de 20 a iOf)~ as reci ões deIcontrato
Pflrmittida no art.57. (Doc. fl artigo citarlo.)

Art:; 69.\ Inoorrem na multa correspondente á metade l da
ta'Xa que fÕ!' devida, e ao dolJro na reincidencia, os arrell'data·
rios de que trata o ar~. 62. (Dec. e arCo citado .)

Art. 70.' As- mulfas comminadas nos artigos antece'Cle'ntes 'se J

rão impostas pelo Inspector Geral': nO"municipio \ da séde 'M
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Administraoçã@, e-pelos<Delegadlils <to I municiJPio' do"sua jq.,ni,s,.
dicção, lavrando-se termo de..suaJ impooiyãoo

Ai't. 71.. A multas farãQ parte da rendal.dos .terren,os diaman
tino, alvoldenuncial provada peral1lte o Inspector Geral, ou.o
Delegado; ca o em que caberá a melüde t de ,sua _iijlpprtanoia ao
denunoian te.

A1rt 72. Na filHa· de pagamento, sefá, o mult;ado recolhido
judioialmente á cadêa, pelo tempo. correspondente: á importancia
da multa, na razão d&·1.~ por dia. ,(Dec\, Thl i081, de,U de
Dezembro de 1.852, art. (j,3';)

Art. 730 No casos, que não admittem recuro e quando a
parte o não interpuzer uma certidão do termo da imposição da
multa, assignada [leio Secretario e rubricada pelo Inspector Ge
ralou pelo Delegado, terá força de sentença para II cobrança.

Arto 7(j,. As penas comminadas no presente Hegulamento não
salvam do proces o, em Juiz competente, os que tambem in
correrem nas do Codigo Criminal.

CAPITULO X

O,OS llEOURSOS

Ant. 75. O recur os das deni ões prof ridas pelos ,Delega
do , ln pc tal" Geral e 'J.1he ourarias de Fazeooa sobre ·terrenos
dia'lllantinos sãolneces ario I ou voluntarios :,

§. 1..0 OS r.oOUl1S0S nece sario â.o interpo tos.:!
L° Vora o ln peotor Gera'l; das decA õas proferjdas,pelQs De'

legados: conll1a, a Fazenda Nacional.
2'. Q Panal a The ournr.ia deI Fazenda', da Qlue nas me mas

condições forem proferidas pelo ln pector Gerul!
§ 2. 0 • Os recL1rsovoluntarios ão interpostr,).8·de -toda a outras

decisões proferidas pelos Delegados; Inspr.ctor Geral e. Thesou
raria; IIe l"neuda, II' sabeI':'

1.. o Dos Delegados paraI o ln pector Gerol e deste paraI a
ThesC'uraria de Fazenda.

2.. o IDo Inspector Geral para a The ouraria de-Fazenda, e desta
para G Pre&idente da Provincia.

Art. 76. 0s recur os ,"oluntarios erão interpostos em petição
assignada, pela parte ou, SBU leg-itiml\ procurador, por ioterroedio
e com infol1mação dn llepartição rooorrida, e dentro do prazo de
i5 lIias Illtei , contados da dlHa da intimação 110 lIe-pacho.

Art. 77. O- lecursos 11as Jcci ões que impuzerem on confir...
marem. mult..1s não ex adenle a 2DJ, não terão efJeito su'pen ivo.

Ar~. 78. Os contratos ue arrcullamentfl feitn perante Dele
gaJos nill) erão &xecutaJ.\1 sem. approvação do Il1spector Geral

P~liI':lgrapb.o unicol. DecorniJo um mo~, sem Jeoi ão con 'defo
rar-se-ha approvullo o cnntrat,), e o mesmo de entender.á aom QS
contrato das companhias ou sociedade ,. vencido o Pll3Z0 de seis
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mezes. Estes prazos serão contados da data cm que se fizerem as
communicações dos contratos realizados.

Art. 79. As questões, que se suscitarem entre os arrendatarios
sobre limites de lotes arrendados, uso de aguadas e disposições de
serviços, que possam prejudicar a outros mineiros; assim como
as indemnizações que devam estes pagar pelo u o de agua parti
culares, ou quando em con equencia de escavações [olrejudiquem
as casas, plantações ou quaesquer bemfeitorias do proprietario
do ~ólo, serão decididas por arbitros, em conformidade do De
cretoAn. 3900 de 26 de Junho de 1867.

CAPITULO Xl

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 80. As Thesourarias de Fazenda das Provincias i em que
houver Administração de terrenos diamantinos, examinarão e
fiscalisarão as contas do Inspector Geral e seus Deleaados á vista
das tabellas de receita e despeza, que deverão acompanhar os
respectivos relatorios, comparando-as com os conhecimentos,
que lhes devem reI' remettidos, e com os balancetes da Colle
ctoria ; communicando immediatamente ao 'fhesouro quaesquer
irregularidades ou faltas que encontrem nesses trabalhos.

Art. 81.. Os livros, que servirem na Administração dos
Terrenos Diamantino! com o Inspector Geral, serão abertos,
numerados, rubricados' e encerrados por empregados das The
sourarias de Fazenda, nomeados pelo respectivo Inspector; e os
que ervirem com os Delegado erão numerados e rubricados
pelo Secretario, abertos e encerrados pelo Inspector Geral.
Si, porém, as distancias das Delegacias tornarem difficil ou muito
moro o e se serviço, poderá o Presidente da Provincia, á requi
sição das l'hesourarias; encarregai-o a alguma autoridade local.

Art. 82. Dentro dos limites do terreno arrendado, terá o
arrendatario o uso não só de todas as aguas do rio, rilJeirào ou
regato existente no mesmo terreno, mas tambem de outras aguas
correntes ou estagnadas, nativas, pluviaes ou adventicias.

Art. 83. Cada arrendatario poderá encaminhar para sua
lavra, do modo que lhe convier, as aguas dos terrenos vizinhos,
de que preci e utilizar· se ; comtanto que não prejudique as
explorações e serviço de seus confinantes, sem o consentimento
dos quaes não poderá fazer emprczas de aguas não poderá fazer
reprezas de aguas, que estorvem ou damnifiquem as mesmas
explorações e serviços.

Paragrapho unico. As aguas que correrem em terrenos de
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propriedade particular, e que não estiverem aproveitadas, poderão
igualmente ser utilizadas para trabalhos de mineração; devendo
porém, o llrrendatario indemnizar o respectivo proprietario por
meio de accôrdo ou arbitramento. •

Al't. 8l),. O Inspector Geral, por si e por seus Delegados terá
todo o cuidado em que se não entulhem os rêgos de agua limpa,
que correm com pouco declive, mettendo-se-Ihe outra de desmonte
úu lavagem; e para is o obrig-ará os mineiros a fazerem á sua
custa as nece arias pontes, canaes ou bica, sem prej uizo algum
dos rêgo antigo . Assim tambem não consentirá que se rocem
as cabeceiras des corregos, de que se fizer uso para os serviços
minerae ,afim de se não de truirem os matos indispen aveis á
con ervação da agu~s.

Art. 85. Será reputada i1gua de ponta de alavanca, e propria
de (Iuem fizer mi n~ ou buraco no terreno, que tiver arrendado
a que provier de algum olho d'agua, de que outrem se tiver
appropriado, dentro da distancia de quarenta e quatro metros
para a parto uperior, e nove para os lados. Ne te caso não
poderá ter o dono dn mina mriis do que uma lavagem de metro
e meio de comprido, e outro tanto de largô; sendo logo a dita
agua encaminhada para o serviço do antigo possuidor, do qual
se desviou pola vizinhança da mina ou buraco.

Art. 86. E' permiLtido aos arrendatarios dos terrenos, para
con trucção de ca as, engenhos e n13is obras de que carecerem,
aproveitar as madeira, que não forem de lei, da matas publicas
do di tricto em que e tiverem o~ ditos terrenos; e bem a sim
trazer nos campos, rocios e prados publicas os animaes do serviço
da mineração.

Art. 87. E' prohibido minerar em terreno onde existirem
mananciaes.de agua indispen aveis ao abastecimento de qua
esquer povoaçõe ou estabelecimentos industriaes; e erão
punidos com as penas do crime de roubo os que invadirem esses
terrenos.

Art. 88. O Governo poderá conceder premios pecuniarios
aos que de cobrirem terrenos diamantino nos municipios onde
não seja ainda conhecida a existencia delles, comtanto que o
denunciem immediatamente ás ~utoridade-, e que por ulteriores
exames se reconheça a realidade da descoberta.

Estes premias poderão ser substituidos por concessão gratuita
e temporaria de datas, no mesmo Jogar da descoberta. (Oec. n. 37~
de 24 de Setembro de 1845, art. 1.0.)

Art. 89. Quando na exploração do terreno diamantinos se
encontrarem outros.mineraes, o respectivo concessionario poderá
solicitar do IIfinisterio competente autoi'ização para extrahil· os.

Art. 90. Este Regulamento começará a ter vigor em todo o
Imperio no 10 de Julbo proximo futuro.

Art. 91. Ficam sem eIfeito os Regulamentos e disposições em
contrario.

Rio de Janeiro em 23 de Junho de :1875.- V'isconde do Rio
Branco.
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,Decreto n. ·6104 ,de 19 de Janeiro de '18')'6

Concetle ao Dr. De WilL Clinton van Tu)'l, permissão por incoentn annos, para
.mioorar oura na Provincia de Santa Catharina.

Mtendenuo ao que Me 11eq\iliereu.() Dr. De 'Wiitt Ql,inton VoIlrn
T.I!I'yl, Rm pOl"bem CO!irceuer,'lhe permis'ão, por cincoenta annos.
:para minerar úUl~ ng Th~beirão ·de Minas e rios -Gaspar Grande e
GaspaT 'Pequeno e suas VCI\tente , na Província de Santa Ca·
1:hari'lla, solJ as CllJUsullls que C6m este baixam, assignadas por
Thomm do.é 'Coelho de AlmeitIn, do Meu Con 'elho, Mini tI'O e
Secretariü de Estado Jos eg0ci0s ua Agricl!llLura, Commercio
e l@bIras PubJ,icas, que ~ sira o tonl1l1 en'tenrlido e Inça executar.

!J.!>ala'c'i<iJ do Ri0 de Janeiro em 4.9 lÍie Janeiro do 1.876, 5õ0 da
lJn1cleJPel1dencia:e uo Imlíorio.

(;Jom {l :rubrica de Sua Magestade o lmperador.

Tlwmaz José Coelho de A.lmeida.

Ol.ausu.l.as a que so refere o] Deoreto n.. 61.04
desta data

I

Ficam concedidas ao Dr. De \Vitt Clinton van Tuy! cincoenta
datas mineraes ue HJJ.7õO braças quadradns (686,0701112) no
Ribeirão tIas Minas e rios Gaspar Crande e Gaspar Pequono o sua
vertentes, na Prúvincia de Santa Gatharin<tl para lavrar minas
de ouro, descripl~s na planta apresentada com o seu requel'imeuto
de f.õ de Outubro do anno llUS auo, e pelo prazo de 50 annos.

II

Dentro do prazo de 5 annos, contados desta data, o conce .
sicnario fará medir e demoroar as referidas datas e apreselltilrü
.a respectiva plnnta ao Presidente da Provincia que mandará
verificar a exactidão por engenl1eil'o de sua COnliallljfl, correudo
as despezas de meliição, demarcação e as da verificaçno por conta
do conce sionario.

I1I

A rneliiçiio e dllmarcação do terreno concodido, ainua depois
de verificada, nITo L1arâ direito ao conces. iauario para lavrar a
mina, elllquantü n50 iJrüvar perante o Gúverno ter emprega tIo
elIecLivnmente o capital correspondente a 30:000~ por data
mineral.
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IV

Findo o prazo de 5 annos, contados da presente data, si o
conce ionario não tiver empregado a somma correspondente
a 30:000n por data -mineral, ..perderá o direito-a tantas datas
quantas forem as parcellas iguaes a -essa"qua!Jltia, que faltarem
para perfazeI-a.

v

Na -·fôrma (-do Decreto n .• 3236 de 21. de~far.co de !86(j, será
"OU iderada effr.cliViamente em~regad.a,. e portanto incluida ma
quantia proporcional de que trata a clausula 3", a importanoia
das de pezas das eguinLe verba :

11" Das.expIOTaçõe" o trnbalhos preliminares,para o descohni
lJ~enW oUll'econhecimentu:da miua;

2." Do cu to dos traiJnlho da medição e demarcação ,dos
terreno, levantamento da ,re peetiva ,planta ,e Sll3 ve.ri[ica, :io
pelo Governo;

3:" Da corupra do t81lreno em ,que demorar.em as,datas mi
neraes';

(j,." Da acquisi~ão, t~'ansporte e,eollocação de instmmlIDto a
macuina destinados/aos traMlhos .da ,mineraçlio ;

5. a Do transporte de engenheiro', em.ppegados e .t&abalha
dores"

-Fi~a entendido que nesto verba não .se oomprehendenão as
de peza proveniente da viagen diaria I eguJares e constantes
da mina para ·qualquer ,povoação, -ou vica-ver a, que e te in
di."iduos lizellem, JoO'o .que e tejllUIl concluido .os edificio palia
sua re idenoia no lagar da lD1ineração;

6." Da .obna feila' em ;vi ta dos trabalhos :da mi.ner-ação
tendentes a facilitar (l tran porte dos pnlildnctos, e bem éll sim as
casa de morada, armazens, officinas e outroserJ.ificios lindispen
sa\leis á emp'I'eza ;

7." Da acquisiçãe de animaes banco, carroças oe qnae quer
outros vehicuJos empnegado nos trabalhos damina'e no trans
porte ue seus prcducto ;

8. Do IDo custo fllil5 tra-balhos executado para a lavra oa de
qualquer de peza tCeita buna ~cle para realizar defiJiitivamente
a lIIli'Jller.ação; llc3mlo ,ent-e-ndido quo o casto d-as plllnta&Ões
feitas pele ooncessionario não será Jevada II conta do capitaL

VI

:li. prova" das 1Jypotheses da clausula anterior serão adrnit
lidas bana fide, ma o al'Lificio ~mpregallo par.a illudir o Go
verno e seu mandataria I log-o qlle fôl' descouerto, fal'ã cadllcar
II tH'esel1Le CGu.c,essão, per.daudo o C{lucessioB3rio ou quem o
l~mSel1tar, ilualqllu?l' ,direi·to á indemnIzação.
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VII

o conce sionario fica obrigado:
i. 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 pes'oa reconhecidamente habilitada neste genero de
trabalhos.

Fica entendido que o conces ionario não poderá fazer casas,
poços ou galerias para a lavra do .mineral de sua concessão sob
os edificios particulares, e a 15 metros de circumferencia
delles, nem sob o caminhos e estradas publicas e a 10 metros
de suas margens.

2, o A collocar e conservar na direcção dos trabalhos da
mineração engenheiro habilitado, ou perito, cuja nomeação será
confirmada pelo Ministerio da Agricultura, Commercio e Obl'as
Publicas.

3. o A pagar annualmente 5 réis por braçn quadrada (4,,84m~)

do terreno mineral, na fórma do que dispõe o n. 1 § 10 do
art. 23 da Lei n. 1507 de 26 de Setembro de 1867, e a entrar
todos os annos para o Thesouro Nacional com a quantia cor
respondente a 2 010 do prod ucto Iiquido da mineração;

(j"o A sujeitar-se ás instrucções e regulamentos que forem
expedidos para a policia das minas j

5. 0 A indemnizar o prejuizos cau adas pelos trabnlhos da
mineração, que provierem de culpa ou inobservancia dos pre
ceiLos da sciencia e da pra lica ;

Esta indemnização consistirá na quantia que fór arhitrada
pelos peritos do Governo ou em trabalhos que forem indicados
para remover ou remediar o mal causado e na obrigação de
prover a subsistencia dos individuas que se inutilizarem para
o trabalho e das familias dos que fallecerem em qualquer dos
casos acima referidos;

6. o A dar conveniente direcção ás aguas canalisadas pnra os
trabalhos da lavra, ou que brotarem das minas, e galerias, de
modo que não fiquem estagnadas, nem prejudiquem a ter
ceiro.

Si o desvio destas aguas prejudicar a terceiro, o concessio
naria pedirá préviamente o seu consentimen to.

Si este lhe fôr negado, requererá ao Presidente da provincia
o necessario supprimento, mediante fiança pra tada velo con
cessionaria, que responderá pelos prej uizos perdas e damnos
causados á propriedade alheia.

Para concessão de semelhante supprimento, o Presidente da
provincia mandará, por editaes, intimar os proprietarios, para
dentro do prazo razoavel que marcar, apresentarem os motivos
de sua opposição e requererem o que julgarem necessario a
bem de seu direito.

O Presidente da Provincia concederá ou negará o suppri·
menta requerido á vista das razões expendidas pelos proprie-
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tarios, ou á revelia destes, declarando os fundamentos de sua
deci ão, da qual pouerão os interessados recorrer para o Mi
nisterio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. Este
recurso, porém, sómente será recebido no effeito devolutivo.

Deliberada a concessão de supprimento da licença, proceder
se-ha immediatamente á avaliação de que trata a clausula 7"
ou da indemnização dos prej uizos allegades pelos proprieta
rios, por meio de arbitras, que serão nomeados, dou pelo,
concessionaria e dous pelos proprietarios.

Si houver empate, será det:idido por um quinto arbitro,
nomeado pelo presidente da provincia. Si os terrenos perten
cerem ao E tado, o quinto arbitro será nomeado pelo Juiz de
Direito. Proferido o laudo, o conce sionario será obrigado a
elfecluar no prazo de oito dias o deposito da fiança ou paga
mento da importancia em que fôr arbitrada a indemnização,
sem o que nao lhe erá concedido o supprimento da licença.

7.° A remetter semestralmente ao Governo Imperial, por
intermedio do Engenheiro Fiscal e do Pre idente da Provincia
um relataria circum tanciado dos trabalhos em execução ou
já concluidos e dos re ultados obtido na mineração.

Além de te relataria, será obrigado a prestar quaesquer
e clarecimentos que lhe forem exigidos pelo Governo ou por
seu delegados.

Ainob ervancia do que fica expo to, nos §§ 1.0 e 2° da presente
clau ula será punida com as penas de diminuição do prazo
da conce são por um, dous ou tres annos, a arbitrio do Governo,
e pagamento do dobro da quantia devida, e com a da caducidade
da me ma concessão, dada a reincidencia, o que tambem será
applicavel á inobservancia do que se eslatue nos §§ 3° e [ko.

Nos outros ca os o Governo poderá impôr multas de 2001$ a
2:000nOOO.

A remetter ao Governo amostras de ouro, ou de qualquer
outro mineral, de cada camada que descobrir e das diversas
qualidades que possam ser encontradas na mesma camada e
quaesquer fosseis que encontrar nas explorações.

VIII

O Governo mandará, sempre que julgar conveniente, exami·
nar os trabalhos da mineração de que se trata, e inspeccionar o
modo por que são cumpridas as clausula desta concessão.

O concessionarioserá obrigado a prestar aos commissarias
nomeados para aquelle fim o esclarecimentos no desempenho
de sua commissão e bem as im a franquear-lhes o ingresso em
todas as OJIlCillás e lagares de trabalho.

IX

Sem permissão do Governo não poderá o concessionario di
vidir as datas mineraes que lhe torem concedidas, e por sua

9
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morte seus representantes serão obrigados a executar rigorosa
mente esta clausula, sob peua de perda da concessão.

Tambem não poderá lavrar qualquer outro mineral sem
autorização expre sa do Governo Imperial.

x

Caduca esta concessão:
Lo Deixando de executar os trabalhos preparatorios e de

mineração especificado na pre entes clausulas dentro do prazo
de cinco annos, contados desta data.

2. ° Por abandono da mina.
3. 0 Deixando de lavrar a mina por mais de 30 dias, sem

causa de força maior, devidamente provada.
Nesta ultima bypolhese, a suspensão dos trabalhos não exce

derá o prazo que fôr marcado pelo Governo para a remoção
das cau as que a tiverem determinado.

lJ,.o No caso de reincidcncia de iniracção a que esteja im
posta pena pecuniaria.

XI

A infracção de qualquer destas clau'ulas, para a qual não
se tenba estabelecido pena especial, será punida com a multa
de 200a a 2:000aOOO.

XII

o coucessionario podel'á transferir esta concessão a uma
companhia organizada dentro ou fóra do Imperio, a qual
ficará ispo (acto subl'ogada em todos os direitos e deveres que
lhe competem.

Fóra desta bypothese, só por successlío legitima, por te·
tamento ou adjudicação para pagamento de cI'edores, poderá
ser transmittida a outro individuo, precedendo, porém, per
missão do fioverno, que a negará si os novo conees ionarios
não possuirem os meios precisos para a la vra da mina.

XIII

Si a companhia fôr organizada fóra do Imperio, será obri
gada a constituir no Brazil pessoa habilitada p1\ra representaI-a
activa e passivamente em Juizo ou fóra deIle, ficando e tabe
lecido que quantas questões se suscitarem entre elIa e o Go
verno serão resolvidas no Bl'azil por arbitros, e as que se
su cHorem entre ella e os particulares serão discutida e
definitivamente resolvidas nos Tribunaes do Imperio, de confor
midade com a respectiva legislação.
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XIV

A deci ão nrbitral será dndn por um só Juiz, si as partes
accol'darem no mesmo individuo: no ca o contrario, porém,
cnda uma nomeará seu arbitro, endo o terceiro, cujo voto
será decisivo, nomeado por ,lccôrdo de amba as partes. Não
havendo accôrdo, o Governo apresen tará um e o concessionaria
outro nome de pe 'soas reconhecidamente qualificada, e a sorte
decidirá entre eHa .

Palacio do Rio de .Janeiro em 19 de Janeiro de 1876.
T/wmaz José Coelho de .tllmeidct.

ESTATUTOS
Estatutos para as sociedades das lavras das lD.inas

de ouro que se hão de estabelecer na capitania
de l'U.inalii Geraes, e a que se rerere a carta regia
de 1~ de Agosto de 1817'

i. Estabelecer-se-hão nn Capitania dll Minas Geraes, Sociedades
para fazerem a exploração das mina deouro, ou seja em terrenos
e rios mineraes, que novamente se de cubram, ou nos que se
acham de cobertos, e não aproveitados. E ta sociedades serão
'e tabelecidas com autoridade do Governador e Capitão General
da Capitania.

2. Emquanto se não mandar crear a Junta Administrativa em
Villa Rica,como ordena o alvará de 1808, haverá um Inspector
Geral das Lavras de toda as sociedades, nomeado por Sua Mages
tade; o qual será pessoa inteIligente na sciencia montanhistica, e
lhe pertencerá privativamente a e colha dos terrenos, e a direcção
dos trabalhos, ~em que algum dos accionista que entrar na so
ciedade, possa intrometter-se no governo delJa, excepto se fôr
por elle consultado. E sendo necessario ao inspector separar-se
do logar da lavra de uma sociedade, para ir as i til' á outra, ou
tendo outro qualquer impedimento, poderá nomear um pessoa
habil, que fique fazendo as suas vezes durante a sua ausencia,
com approvação do Governador.

3. O fundo das sociedades será formado com acções de quatro
centos mil réis cada uma em dinheiro, ou de tres escravos moços,
e sem defeitos, de 16 até 26 annos de idade, que serãe approvados
pelo inspector geral, não podendo o numero de escravos de cada
sociedade exceder a mil e oito, como ordena o alvará de i803.
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4,. Cada sociedade constará pelo menos de vinte e cinco acções,
não devendo exceder a cento e vinte oito acções, indicado limite
no alvará de 1803, determinando-se o numero tIesta pelo ins
pector geral no act') tIo estabelecimento, segunLlo elle julgar que
os trabalhos a que si vai proceder, Veuem maior ou menor ca
pítal.

5. Os terrenos mineraes, que ue novo se descobrirem, serão
com preferencia concedidos ás socieilades, como já onlenou o
mencionauo alvará; ficando daqui em diante prohibidu ao guarda
mór das minas fazer di tribuição daquelle terrenos, e da aguas
corresponlIentes, sem primeiro participar ao inspector, que 100"0
procelIerá aos exames nece sarios,e formará a respectiva sücieda~e
no prazo ue seis mezes: E para chegar á noticia de todos, o in pe
ctur, por ordem do Governadur e Capitão General, mandará pur
os editaes nas principae povoações, determinando o numero de
acçl3e , e as condições debaixo das quae se quer formar uma so
ciedade, segundo o art. 7° § 1° do alvará, findo o qual prazo, não
estando a socielIade e tabelccida, o guarda -mór poderá fazer a dis
tribuiçãG na fórma do costume, cmquantQ não se e tabelecer
a Junta Administrativa.

6. Quando o inspector geral houver participado ao guarda-mór
que porção de terreno é preciso para estabelecer uma soci edade,
se procederá á medição e demarcação daquelle terreno com
marcos de pedra, e se passará a competente carta de data do ter
reno, e das aguas E[ue forem neces arias a sociedade; e quando
esta deixe de lavrar o terreno no espaço de seis mezes, ficará a
data sem eJIeito, e se poderá distribuir a quem o pedir, mas com
preferencia se darão aos mineiros que a uma reconhecida expe
riencia na arte de minerar unirem maiores posses, ou maior
numero de escravos, sem que por motivo algum 8e possam com
prehender na referida repartição as pessoas ausentes, ou as que
não possui1\m escravos, nem exercitavam a occupaçào de minerar,
segundo o art. 6° § 1° do dito alvará. E a respeito da quantidade
e extiucção do terreno se regulará, no que for applicavel, pela
disposição do mesmo alvará no § 3.°

7. Odescobridor dos terrenos mineraes que venham a ser con
cedidos a qualquer sGciedade, receberá em premio os lucros cor
respondentes ao valor de uma acção, como se tivesse entrado com
ella para a sociedade.

S. Como o objecto principal destas sociedades consiste no apro
veitamento dos terrenos inutilizados, e no melhoramento do
mettwdo actual de mineração, quando convier formar ociedades
para lavrar estes terrenos, pertencendo elles a proprietarios, que
os possuam com titulas legaes, será intimado aos püssuidores, por
ordem tIo Guvernallor e Capitão General, que hajam lIe estabele
cer serviços correspondentes á exten ão Lia terreno dentro de eis
mezes, contauos da data da intimação, debaixo da pena de per
derem o direito que tinham a elle, ficanuo livre em beueficio da
sociedade, que se propozer lavrai-o, a qual se pas ará a competente
carta de data, com declaração das aguas que Il1e forem precisas;
reservando-se porém para o possuidor antigo os lucros correspon-
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dentes ao valor de uma terça, ou duas terças partes, ou de uma
acção inteira, conforme a riqueza e extensão do terreno.

Si porém a' terras e aguils forem po suirlas por compra, he
rança, ou em premio ele al!!urn serviço, erão avaliadil (Jor pe
ritos, pa ado que eja o prazo de seis mezes, e corn(Jrada lJor eu
valor; aLI se con iderará e te como fundo com que entra o pro
prietario para a sociedade, da mesma forma que seria se efi'ecti
vamente houves e entrado com dinheiro ou e cravos, segundo
elle e colher, não perdendo com tudo então o direito de proprie
dade do terreno para o ca o de extincção da sociedaLle.

9. Havendo Sua Mage tade, mandado vir da AlIemanha, á custa
da sua Real Fazenda, diver os mestres mineiros, com o fim de
diJIundir entre o seus vas alias ocouhecimento dos trabalhos das
minas, a alguns destes mestres permitLirá Sua MagestaLle que
sejam empregaJos em beneficio das obreditas sociedades senLlo
sempre pagos ,~ cu ta da Heal Fazenda: E para er indemnizada
dessa e mais outra- depezas, que eJla fizer em beneficio das so
ciedades, re ervar-se-hão os lucros correspondentes ao valor de
uma acção ou de dua acções para a Real Fazenda, segundo fór
a ociedade composta do menor, ou de mais de essenta e quatro
acçõe .

10. O inspector geral estabelecerá o serviço, dirigirá os tra
balho , e a construcção dos engenhos e machina que forem ne
ces aria . Orga::lizal'á o plano para o governo particular, e econo
mico para cada uma das sociedades, com attençâoa circum tancias
10caes delia, e com tal methodo, que sejam ullimamente admi
ni trados os fundos, havendo a maior clareza na sua contabili
dade, tudo fundado nos principias e tabelecidos nestes estatutos;
e convindo a admini traçâo, e sendo approvado pelo Governador,
ficará servindo o mesmo plano de regra para se observar impre
terivelmente, e emquanto não houver arriem em contrario.

U. Esta ociedade terá uma administração eparada, que será
campo ta do in pector geral, de um the oureiro pagador, e de um
ou mais directores do trabalho, conforme fór a extensão da
lavras, que se houverem de fazer: o tbesoureiro pagador será
nomeado por uma commi são dos sacio á pluralidade de voto:
o directores erão escolhidos e nomeados pelo inspector geral,
como pes ôa competente que poderá julgar da capacidade elo indi
Viduo para este emprego; deveudo um e outro ser <Jpprovado
pelo Governador e Capitão Goneral, ouvindo a commi são, e
com a me ma formalidade serão demlltido quando ervirem
mal.

Os feitores serão da escolha e 'nomeação do in pector thesou
reiro e direct')r. Haverá um cl)fre com tres chaves para arre
cadar os fundos e lucros da socieLlaJe, o (lUal estará em ca o do
thesourei 1'0 pagarlor.

Este terá uma chave, o directC'r mais antigo terá outra, e a
terceira tel· a-l1a o ins(Jector geral, ou quem fizer a suas vezes. O
the oureiro pagador passará a(l sllcios um recibo do L1inheiro, Ou
escravos, de caL1a uma das acçõe-, com que entrarem ; e á vista
deste lhe será dada uma apolice assignada pelos tres administra-
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dores, os quaes tambem. nomearão um escrivão do thesoureiro
pagador, para ter a seu cargo a escripturação.

12. Logo que se acharem completos os fundos para uma socie
dade, os escravos e tudo o m~is que a ella pertencer, serão da
exclusiva responsabilidade dos administradores nomeados. O nu
mero dos escravos, que no estabelecimento da sociedade se julrrar
necessario para os trabalhos que se houverem de fazer, deverá
estar sempre completo, substituindo-se os que faltarem por outros
que a administração comprará; tendo o cuidado de reservar
sempre alguns fundos para esta compra, e em quanto a não
elfectuar, alugará os jornaleiros, que forem precisos, para que não
se suspendam os traballlos das lavras.

13. Acontecendo que morram a maior parte dos escravos, de
maneira que os fundos da sociedade não cheguem para comprar
outros, e não querendo os socios, nestas circumstancias, con
cordar em reformarem as suas acções com a quantia necessaria
para este fim, nesse caso se dissolverá a sociedade, intervindo a
autoridade do governador e capitão geral j assim como no caso em
que o inspector geral reconheça, e declare que o producto da
lavra não poderá corresponder á despeza, que com ella se faça:
então se venderá em hasta publica tudo que existir pertencente á
sociedhde, para se dividir o seu producto pelos accionistas, que
houverem entrado com dinheiro, ou escravos, e o terreno ficará
devoluto, ou se entregará ao proprietario, que dantes o possuisse,
por titulo de herança ou compra.

14. Quando o inspector geral julgue necessario augme'lltar os
trabalhos a ponto que não bastem para este augmento os fundos
da sociedade estabelecida, nesse caso elle faro, juntamente com o
mais administradores, e com autoridade do governador e capitão
general uma exposição dos trabalhos já feitos, e que se deve fazer,
assim como das vantagens, que se pódem e peral' de um tal au
gmento de fundos, para ser presente aos socios, os quaes poderão
reforçar as suas acções com a quantia que rôr necessaria ; si nisso
concordarem; aliás se poderão admittir novas acções para preen
cher aquella quantia, arbitrando-se porém neste caso as sommas
com que devem entrar os novos accionistas, além dos quatro centos
mil réis, afim de compensar as despezas já feitas pela sociedade,
e para poderem ficar igualados no lucros.

O arbitramento será feito pelo inspector geral juntamente com
os mais administradores.

15. Os accionistas, uma vez estabelecida a sociedade, não
poderão retirar o dinheiro ou escravos com que hajam entrado;
mas ser-Ihes-ha permittido transferir as suas acções a quem
bem lhes parecer, endossando as apolices, que tiverem recebido
dos administradores, fazendo porém Jogo participação desta trans
acção aos mesmos administradores E ainda que as acções passem
a outra pessoa por titulo de venda, penhora, ou herança, não
poderá o novo possuidor, mesmo quando venham a pertencer á
real fazenda, ou ao juiz dos orphãos, defuntos e ausentes, retirar
as acções, si não no caso em que se dissolva a sociedade, e só
poderá ter direito aos lucros, que de taes acções provierem.
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i6. Querendo Suo. Magestade animar o estabelecimento e pro
gresso destas sociedades, como um meio de melhorar este impor
tante ramo de administração, e de occorrer ao extravio do ouro,
concederá a estas sociedades a diminuição do real quinto, redu
zindo ao decimo do ouro que e extrahir, depois de dous annos,
contados do dia em que se principiarem os trabalhos de cada
sociedade, no caso de se darem as prova necessarias de que
todos os trabalhos daquella lavra, foram feitos pelo melhodo
scientifico, e com as machinas e engenhos determinados. E para
se proceder com segurança da real fazenda, pnra a mercê e exe
cução deata graça deverá a administração apresentar os seus
livros ao magistrado ou pessoa, que o governador e capitão gene
ral nomear para e le exame, mostrando-se-Ihe legalmente, que
todo o ouro que e extrahio, ou por lavagem, ou por amalga
mação, ou por fundição, nos annos antecedentes, pagou o quinto,
o qual haverá de pngar tambem o que existir em cofre quando
fôr a graça concedida. E tendo Sun l\fagestade concedido a refe
rida mercê. então e principiará a fazer nas casas das fundições
a reducção do quinto ao decimo do ouro que se extrahir pela
maneira indicada neste artigo; sendo obrigada a administração
a mostrar todos os annos que não entrou na fundição com menor
porção de ouro de que tirou da lavra no decurso dos annos so
breditos.

17. No fim de cada anno se extrahirá um balnnçQ demonstra
tivo do e tado em que e acham o fundo de cada sociedade;
afim de que o inspector geral de accôrdo com outros administra
dores, pos am determinar o respectivo dividendo; e será publi
cado este balanço, pela maneira que fàr mais conveniente para
os accionis.tas mandarem receber o que lhes tocar; sendo per
mittido a qualquer sacio examinar os livros e documentos de
que se extrahiu o balnnço. Da mesma fórma entregarão os ad
ministradores uma cópia do balanço, e e tado de cnda sociedade,
ao governador e capitão general, o qual fará participação dis o á
secretaria de estado dos negocias do reino, propondo ao me mo
tempo, o que convier pal'il os progre os da sociedade.

18. Os administradores feitore, e camaradas, ou quaesquer
empregado no serviço das sociedades. não poderão ser empre
gados em outro qualquer serviço militar, ou civil, não endo
omciaes de soldo.

19. Os élUvidore i1as comarcas como uperintendentes das
minas, erãÇl os juize con ervadare destas sociedade ; elles
julgnrão breve e ull1l1lariamente a uas cnu a , devendo deci
dir quaesquer embal'g'os dos trabalhos dn mineração da socieda
des.

20. Pal'a exncto cumprimento de tes estatutos, e bem assim
para a solução de qualquer duvida que se otfereça, se recor
rerá ao governador e C3pitão general, o qual dnrá auxilias, e pro
videncia que forem ju tas.

Pa lacio do Rio de Janeiro em 12 de Agosto de 1817. - Thomaz
Antonio de Villànova ;Pol'tu,qal.
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LEIS

Lei de 3 de Dezembro de I.')'SO

i\nnulla o imposto do capilu1ilÇão, o rostoboloco o do quinto

Eu El-Rei : Faço saber aos que este Alvará com força de Lei
virem que tendo consideração ás repetidas suppllcas, com que os
povos das Minas Geraes me tem representado, que em e cobrar
por Capitação o Direito Senhorial dos Quintos recebem mole tia,
e vexação contrarias ás pias intenções com que El-B.ei meu
Senhor e Pai, que Santa Gloria haja, houve por bem permittir
aquelle methodo de cobrança, em razão de lhe haver sido pro
posto como o meio suave: .

E desejando não só al1iviar os referidos povos na afJlição, quo
me representarão, removendo deIles tudo o que póde causar-lhes
oppressão, mas tambem soccorrel-os ao mesmo tempo, de sorte
que experimentem os effeitos da minha Real fienigniuade, do
Paternal amor com que ólho IJara o bem commum dos meos
fieis vassalos; e do desejo, que tenho, de fazer mercê aos que
concorrerem com os seus fructuosos trabalhos para a utilidade
publica do meu Reino, sendo entre os benemeritos deIles dignos
de uma distincta atlenção os que se empregão em cultivar e
fertilizar as referidas Minas: Fui sel'vido deputar algumas
pessoas do meu Conselho para que, vendo, examinando, e comhi
nando attenta, e favoravelmente todos os doze methodos de arre
cadação do referido direito, que para elle farão estabelecidos
desde o Alvará do mez de Agos,to de 1618 até agora, me prOIJu
zessem Imtre todos os ditos methodos aquelle, que se achasse, que
era mais benigno, e mais distante de tudo o que póde ser, ou
parecer extorção, ainda preferindo a trauquillidade, e o commodo
dos ditos povos ao maior interesse do meo Real Erario. E porque
entre todos o sobredito methodos se achou que o mais con
forme ús circumstancias do tempo presente, e á minhas Reaes
Intenções, foi o que o Procuradores dos ditos povos das Minas
propuzerão, e offerecerão em 24 de Março dc :1.734 ao Conde de
Galvêos André de Mello; e que, sendo por elle acceito, foi pra
ticado desde então até ao tempo, em que a Capitação teve o seo
principio:

Hei por bem annullar, cassar, e abolir a rlita Capitação para
que cesse inteira, e absolutamente desde ql18 esta Lei Fôr publi
cada nas Cabeças das Comarcas das Minas, onde será feita a sua
publicaoão, lego que á. ellas chegar, sem domara alguma:
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E sou servido excitar, e restabelecer o dito metbodo proposto
pelos referidos povos em 2~ de Março Je i73~ reintegranno-o ao
mesmo estatlo, em que se achava, quanno foi su pendido pela
Capitação, confirmando-o com a minha autúridade Regia e estabe
lecendo-o por esta Lei geral, modificado comtudo em beneficio
dos mesmos povos, que o offerecerão, pela maneira que será
expressa nos capitulas seguintes:

CAPITULO I

Lo Regulando a percepção lIa me mo Direito Senhorial pelo
sobredito methollo, que sou servido reintegrar, e restituir intei
ramente ao estado em que se achava, quando foi uspendido:
Ordeno que logo que findar o tempo, em que o moradores das
Minas houvarem pago antecipadamente pela Capitação; e logo
que principiarem a laborar as Ca a de Fundição que re tabeleceo,
todo o ouro, que n'elIas ficar pelo Direito do Quintos, se accu
mule em cada um anno, reduzindo-se:i totalidade de uma só
somma o que e achar no cofres de todas a respectivas Co
marca : para as im se concluir i ha excesso, ou diminuição, na
quota das iDO arroba de ouro, que os sobreditos povos da Minas
Geraes se .obrigarão á segurar anuualmentll á minha Fazenda'
tomando sobre si o eucargo de que nua chegando o producto dos
Quintos á completar as mesmas iDO arroba, a completarão elles
povos por via de derrama; e excedendo o mesmos Quintos
áquella importancia, cederia o accrescimo em beneficio do meo
Real Erario.

2. 0 Porém por fazer merçê ao' me mo POVO", alliviando-os
em parte até do me mo, que por elIe foi offerecido, e pago com
tanto contentamento seo, estabeleço, que n'aquelles ca os em que
no fim do anno ao fazer da conta se acharem accrescimos que
excedão ás dita 100 arrobas, ficarão es es accre cimos no Cofre
da Intendencia, onde se fizer a computação, até ao fim do anno,
que proximamente se segui I': para que havondo n'elle dimi
nuição nos Quinto, e suppra o que neHe faltar para comple
mento da referida quota, antes pelos sobejos do anno proximo
precedente, do que pela derI'11ma sobre o moradores, na concor·
rente quantiUade, a que os súbredito sobejos puderem e ten
der-se.

Havenllo-os com tudo tambem no outro anne prúximo seguinte,
n-este caso ordeno, I]ue, ficando no Cofre da Intimdencia estes
segundos sobejos para o elfeitll ácima rteclarado e remettão ao
meo Thesouro os ouLros sobejos, que houverem ficado do anno
pl'oximo precedente. E isLú mesmo c observará nos ca os seme
lhantes, todas quantas vezes suceeuet' no annos, que forem
decorrentlo.

3. 0 E pcrque tive informação de que no tempo,em que os Quintos
se pagárão por via da contribuição repartida pelos moradores,
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houve queixas dos povos contra os que os quotizaram, para
que no caso de haver em alguns annos falta na somma do ouro,
que ficar nas casas da Fundição, e nos Risiduos dos annos pre
cedentes, seja necessario prefazerem-se as sobreditas 100 arro
bas por via de derrama: Ordeno, que e tas em taes casos se não
fação nunca pelas respectivas Comarcas separadamente, mas
sim por elles, concorrendo juntamente a assistencia e a inter
venção do Ouvidor, Intendente, e Fiscal de cada Comarca, aos
quaes todos encarrego, e mando, que com os olhos em Deos, e
na justiça ponham todo o cuidado e toda a diligencia, para que
cada um pague á proporção do que tiver, e evitando a grande
desordem de se alliviarem os ricos com ti consequencia de serem
os pobr~s vexados, sob pena de que, tendo informação desta des
igualdade, darei por muito mal servido, e mandarei proce
der contra os que para ella concorrerem por commis ão, ou om
missão segundo o merecer a gravidade do caso, e culpa dos que
nelle achar comprehendidos.

CAPITULO II

1.° Em cada uma das cabeças de comarcas das Minas do Brazil
se fabricará, e estabelecerá, logo a custa da minha fazenda uma
Casa na qual se haja de fundir o ouro extrabido das mesmas Mi
nas.

2.° N'aquellas Casas se reduzirá todo o ouro bruto á barras mar
cadas com as marcas dos respectivos lagares ou casa, onde se fi
zer a fundição, das quaes não poderão sahir ainda assim as bar
ras, $enão com guias, que legitimem as suas marcas, fazendo
constar que não são falsas.

3.° Em ordem a evi tal' mais ellicazmente este perigo e damno,
que elle ameaça ao commum dos povos, haverá tambem em cada
uma das ditas Casas de Fundição um livro de registro, no qual
fiquem lançadas todas as ditas guia$, antes de se entregarem ás
partes.

4.° Estes registras se repetirão em todos os lugares, em que 05
tem os contratadores das Estradas, sendo obrigadas toda$ as pes
soas, que passarem por elles, á tirarem nova guia, com que se
apresentarão nas Casas da Moeda do Rio, Babia e Lisboa. Em cujas
Casl1s hl1verá outro livl'O de registro, no qual se lancem por me
moria as entradas das referidas barras, para que todos os annos se
possam conferir, e se possam examinar para este meio, se lia
barras falsas. E os Intendentes do Rio e das Minas darão toda ás
Frotas con tas no Cansei ho Ultramarino com o teor das ditas
conferencias.

5.° Estabeleço, e mando, que as ditas guins, e registras se
façam, e entreguem ás partes pelos respectivos Intendentes, e
seus officiaes sem saJario algum; sob pena de suspensàQ dos
seus officios contra os trallsgressores, que levarem qualquer
emolumento, por minimo que seja. Esta suspensão será de seis
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mezes pela primeira vez, de um anno pela segunda; e pela
terceira incorrerão os transgre sares em perpetua privação dos
seus officios.

60 E porque as mesma partes em razão de serem aviadas
gratuitamente, não sejam por is o vexadas com demoras: ordeno,
que em cada urna das ditas Casas de Fundição hajam livros, e
bilhetes impres os, e numerado, os quaes se remetterào em
cada Frota pejo Conselho UI tramarino, para ficarem servindo
até a Frota proxima seguinte, com a qual e remeLterá sempre
regular, e successivamente a con ta dos bilhetes do anno preterito,
que forem empregados; combinada com os livros originae do
Registro, restituindo-se então os outros bilhetes, que ainda se
acharem brancos por faHa de emprego.

7.° Para mais prompta expedição serão os ditos registros, e
bilhetes ordenado em fórma que nelles não haja que accres
centar de lettra de mão mais do que as importancias das barras,
os nomes das partes, e o dia, mez, e anno da data, com os signaes
dos respectivos officiaes, perante os quaes se fizer o registro, a
saber: do Intendente e do Fiscal de cada uma das referidas casas.
Aos quaes ordeno sob pena de se proceder contra elle com seve
ridade re pectiva á negligencia, em que forem achados, que façam
dar as partes prompta expedição pela mesma ordem do tempo,
pela qual receberem dellas o ouro em pó, sem descrepancia ai·
guma.

8. 0 E para que esta ordem do tempo se possa observar sem
confusão, nem duvida, serão expres as nos livros da Receita das
referidas Casas as hora em que cada uma das partes entregar
llellas o ouro bruto. E porque em uma mesma hora podem
concorrer diJferente partes, se guardarão por sortes (tirada
entre ellas) as preferencias, para serem aviadas sem disputa,
nem queixa.

CAPITULO rn

Lo Por quanto nas Minas se acham presentemente em grande
numero de Intendente, e de Officiaes, o quaes pelo restabeleci
mento das casa de ~'undição nas Cabeça das Comarcas ficam
sendo superfiuas : Ordeno, que daqui em diante, emquanto Eu
não mandar o contrario, não haja mais Intendeu te, e Olliciaes,
do que os eguintes:·

2. Em cada cabeça de Comarca, ou em eada Casa de Fun
dição haverá um Intendente, e um Fiscal. E te, porém, não
será perpetuo, uem Ministro de Lettras por qualidade requesita,
ma sim um homem bom dos principae da terra, nomeado
cada tres mezes pela respectivas Comarcas por pluralidade de
votos, e approvados pelos Ouvidore perante o quaes prestarão
juramento e tes Fiscaes, para terem o decorozo exercicio de
cuidarem no interesse publico dos seus povos, e em que se não
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fação descaminhos ás Casas de Fundição lembrando aos Inten
dentes tudo o que lhes parecer util ao neal serviço e ao bem
commum. Bem entendido, que a me ma pes oa não poderá er
reeleita em um Ó Ilnno duas vezes. E no fim de cada trime tre
se darão a carla um dos ditos Fiscaes iOO/S de ajuda de custo
sem outro ordenado.

3. Cada Intendente, e Fiscal terão Meirinho, e um Escrivão
para as diligencias, que forem necessarias.

fi,. Na Bahia e Rio de Janeiro haverá tambem dous Inten·
dentes geraes com os eus Meirinhos, e Escrivães, para exa
minarem os descaminhado , que muitas vezes se percebem melhor
nos portos do mar, a que se dirigem do que nos mesmos lu
gares d'onde sahem.

5. Em ordem ao mesmo fim haverá tambem em cada uma
das paragens, onde estão os Administr:Jdores dos contratos,
um Fiel eleito pelo Intendente e Fiscal do districto desempatando o
Ouvidor a eleição em caso de di cordia, para fazerem os segundos
registro, e expedirem as segundas guias na fórma sobredita,
sem por isso levarem algum emolumento das partes, debaixo
das penas, que ficiío e tabelecida . Estes Fieis vencerão ómente
os ordenados, que lhes forem determinados pelo l1egimento das
Intendencia , sem poderem além d'elIe pretender cousa alguma
das partes, as quaes devem expedir ou pela ordem do tempo,
em que se apresentarem, ou pela deci ão das arte, chegando
ao mesmo tempo diJIerentes pas ageiros, como é acima orde
nado.

CAPITULO IV

Porque dentro das mínas se póde commodamente fazer o
commercio em grosso com barra approvadas na fórma acima
referida; e se póde fazer grande parte do commercio por miudo
com ouro em pó, reduzido aos diversos pesos pequenos, e á.
diver as denominações, com que os mesmos peso' correm ali i
actualmente, segundo os seus respectivos valores: Ordeno que
d'aqui em diante não corra dentro das 1\1ina moeda alguma
de ouro, nem ainda até ao valor de 800 réis, sob pena de erem
reputadas por falsas a taes moeda, o de ficarem sujeitos as
suas irrogadas por Direito contl'a os Fnbricadores de moeda fal a
aquelle , em cujas mãos forem achada taes moeda de ouro,
depois de passal10 D tempo preciso, e peremptorio de seis mezes,
que estabeleço para a extracção de todo o dlnbeiro de ouro que
se acbar dentro nos territorios das referidas Minas ao tempo
da publicação de ta Lei.

2. Para a outra portn de commercio por miudo, que é infe
rior aos pesos pequenos rIo ouro: Ordeno que em todos o dito
territnrios pouco C0rrel', e com efIeito corra, mJeda Provin
cial de prata , e de cobre, que para este eJIeito será cunhado
nas Casas da Bahia e do Rio de Janeiro, nas competentes quan-
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t idades, que os mandões Governadores das Minas, o.uvindo
os Procuradores dos Povos d'ellas, avizarem que lhes é neces
sario para a maior facilidalle do commerciú interior dos mesmos
Pavos. .

3.° Para Que estas providencias sirvão tambem á commo,lidade
dos passageiros, sem comtudo se deixar lugar a se fazerem fran:
des, ordeno que toda a jJeS50a de qualquet' qllalirla'le e condi ão
que seja, que houver de sahir: uos tcrritoriús das minas para fóra
querendo levar ouro em pó, seja obrigado á apresentar-se na Ca
sa da Fundição }Jerante o Intendente e Fiscal, declaranJo-lhes a
jornada, á que se dirige, e a comitiva de gente, e bagagem que
leve; á vista de cuja l1eclaração os referidos ministros taxarão á
cada um dos ditos viandantes a competente quantidade ue ouro em
pó, que racionavelmente lhes parecer necessaria para as de pezas
ela dtta jornada, aonde não puder chegar a moeda provincial
de prata e cobre, cuja introducção e extracção ficarào sempre
livres.

4.° E porque alguns do viandantes, que vierem de fóra para
entrat' nos territorios das Mina, poderão não trazei' nem ouro em
pó nem moeda provincial de prata, ou de cobre para sua pas a
gem; ordeno que os Fieis das Casas da Fundição que estiverem
no lugares; onde os contratadores dos caminhos tem registros
recebendo o manifesto do dinheiro prohibido, que trouxerem os
ditos viandantes, lbe permutem log-o em moeda provincial, e em
ouro, para que assim con tinuem os mesmos viandantes a sua jor
nada sem perigo, ou incommodidade.

CAPITULO V

Estabeleço, que todo o ouro, ou seja em barra, ou em pó ou
o que vul(l'armente se cbamão folheta corram daqui em diante den
tro das Mmas, e fóra d'ella pelo justo valor, que tiver, segun
do o seu toque, sem alguma differença.· Para cujo etreito hei por
derogada a Lei de ii de Fevereiro de i71.9, com todas as mais
constituições, que a este se acharem contrarias_

CAPITULO VI

L Todas as pessoas de qualquer qualidade, estado, ou condição
Que seja, que levar para fóra do di tricto das Minas onro em
pó, ou em bana, que não sejam fundidos nas Ca as Reaes de
Fuudição, e que não seja approvada por legitimas guia, incor·
rerá na pena de perdim13nto de todo o· ouro desencaminhado,
e a outra ametade para o cofre dos Quintos abaixo declarado,
e á cujo monte accrescerá assim o descaminho achado, como as
penas delles, daquelles casos, em que não houver denuncian.te,
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nem descobridor, á quem se adjudiquem as ametades, que por
esta lei Ihes ficam pertencendo.

2. Porém para evitar toda a confusão e calumnia que póde
haver nestas denuncias; e para que em nenhum caso padeção o
~nnocentes debaixo do pretexto de se accusarem os cuJpados:
Ordeno, que d'aqui em dian te se não proceda contra pessoa
alguma deuunciada, em quanto se não seguir á denunciação
real apprehensão do descaminho: salvo, i por effeito das
devassas geraes, que devem tirar os Intendente 1 proseguindo-se
algum descaminho, do qual nas mesmas devassas haja sufli
ciente prova, para então se proceder pl)r elle pelos termos de
direito estabelecidos no Regimento das Intendencias.

CAPITULO VII

Nas sobreditas penas incorrerão todas as pessoas, de qualq uer
qualidade e condição que sejão, que concorrerem por obra ou
para desencaminhar ouro em pó, ou para se occultar á justiça o
descaminho depois de haver sido feito; porque serão em taes
casos havidos por sacias dos delictos, para se lhes impôr a
mesma pena do principal desencaminhador.

CAPITULO VIII

E para obviar ainda mais os ditos contrabandos, hei por repe
tidas nesta lei todas as prohibições, que até agora se estabele
ceram contra os que entrão nas Minas, ou d'ellas sahem por
atalhos, ou caminhos particulares, Ordenando demais, IIue toda
a pessoa, que fôr aühada com ouro em pó, que exceda um marco,
seguindo algum caminho di verso daq ueUes, unde se achão e se
acharem estabelecidos os l-legistros do contrato das entradas, seja
havido por desencaminhador, e coudemnado como tal na sobre
dita fórma, salvo si apresentar guia da Intendencia do lugar,
d'onde sahio com ouro em pó; pela qual conste que teve legitima
causa para se extravülr contra o estabelecido nesta lei.

CAPITULO IX

1.. Todas as pessoas por cuja industria se fizerem tomadias de
ouro desencaminhado ás Casas de Fundição na qualidade de duas
arrobas, ou dahi para cima, junta ou separadamente, vindo a ser
julgada por Mas as ditas tomadias, além da meação, haverão os
premias seguintes.

2. Si forem corpos das ordenanças, ficarão dalii em diante os
seus ofliciaes e soldados gozando de todos os privilegias, de que
gozam o~ officiaes, e soldados das tropas e regulares.
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:1. Si forem Juizes ordinarios, e offi.ciae das camaras, ou pes
soas particulares, i lhes pas ariío certidõe pelos respectivos
Governadores, para que, segundo a qualidade de suas pe soas, e
segundo a importancia do descobrimento, que fizerem, de de
logo o mesmo Governadores os prefirão no provimento dos
cargos publico, e honrozo , e depoi me po sam requerer as
mercês e as honras, que costumo fazer aos que procedem com
zelo, e fidelidade no meu Real ·erviço.

4.. A mesma preferencia, e a mesmas certidões darão lambem
os re pectivos Governadores a toda as pessoa que dentro no
espaço de ULU só anno metterem em alguma Casa de Fundição 8
arroba ele ouro. ou dahi para cima, sem que examinem, -i o dito
ouro era proprio do que o trouxeram a fundir, ou alheio;
porque todos os que no seu nome fizerem fundir dentro de um
só anno as referidas 8 arrobas, gozarão dos sobreditos beneficias
em gratificação do seu louvavel trabalho, e de sua benemerita
industria.

5. Todos os habitantes das referidas Minas, que fizerem o des
cobrimento de alguma nova beta, ou pinta fertil e rica, além
do privilegio-, que lhes são concedidos pela Leis de te Reino,
tirarão certidõe da Intendencia, e do Governador, que lb'as pas-'
sariio, declarando a qualidade, e importancia do tal descobri
mento para os intere ado m requererem as honras e mercê.
que rôr servido fazer-lhes conforme os seus merecimentos, .

CAPITULO X

E para que ao mesmo tempo, em que os bons forem convi
dados com o premio a perseverar nos seus legitimas intentos
sejam os máos constrangidos com o castigo a não põrem por obra
as suas perver'as intenções: Ordeno que toda as pessoas, de
qualquer qualidade, ou condição que sejam, que forem compre
hendida nos crimes de contrafazer barras de ouro, ou bilhetes
de approvação, e de regi tI'O dellas, endo-Ihes estes crimes in-
uffi.cientemente provados conforme o Direito, fiquem snjeitas

ás penns irrogadas pelas Leis de te Reino; a aber: no primeiro
crime contra os que fabricam moeda falsa; no segundo contra
os que furtam o meu signal; executando-se irremessivelmente
estas penas contra os culpados, desde que forem por legitimo
modo convencidos. .

CAPITULO XI

Considerando ·os grandes inconvenientes, que resultam de se
admittirem na America denuncia, de escravos contra seus Se
nhores: sou servido suspender por ora este meio. Si porém
os Povos das Minas o pedirem a bem da quota das 100 arrobas
de ouro, que se obrigarão a assegurar-me cada anno ; e si apon-
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tarem meios taes, que façam ce~sar os sobreditos inconveni
entes, terei attenção á utilidade, que achar DO meios, que me
forem propostos, para serem admiLLiLlos em lermos competentes.
A mesma nttenção terei a quaesquel' outros expedientes, que os
Governadores, e Procuradores dos referidos Povos me repre
sentarem: achando que sào ntei para se praticar o systema res
tabelecido por esta Lei com maior segurança do cabeção, e com
maior vantagem do bem commum dos meus fieis vassallos.

Esle meu Alvará se cumpra e guarde inteiramente, como
nelle se contem, e quero que tenha força de lei, sem embargo de
seu elIeito, haverá de durar mais de um anno, e da Podenação
do Livro :zo Titulo [10, que dispõe que as cousas cujo eIT ito
ba de durar mais de um anno, passem por carta, e não por Al
vará; e não obstanle quaesquer leis á esta contrarias, as quaes
hei por derrogadas, como se deJla fizesse aqui expressa execução,
sómente para efIeito de que e ta se cumpra e observe inteira
mente, como nella tenho estabelecido, sem duvida nem contra
dicção alguma. Pelo que dando ao Duque Regedor da Casa da
Supplicação ao Governador da Relação e Casa do Porto; ao Vice
Rei do Brazil, aos Capitães Generaes; aos Governadores de todas
'as conquistas; aos Desembargadores das ditas Relações, Oillciaes,
e pessoas destes meus Reinos, e senhorios que cumpram, e
guardem e fação cumprir, e guardar como nelJa se declara. E
outrosim mando ao Dr. Francisco Luiz da Cunha e Athayde do
Meu Conselho, e Chanceller-mór destes meus Reinos e enho
rios que a fação pnblicar na ChancelJaria-Mór do Reino na
forma costumada, e enviar logo os trabalho dellas aonde é cos
tume para que a todos Beja notorio. E e regi trará nos livros
da Mesa do Desembargo do Paço e nos da Casa da Supplicação
Relaçiio do Porto e Bahia, nos do Conselho de minha Fazenda,
e do Ultramar, e Das mais partes, onde semelhantes leis se
costuma registrar: e esta propria se lançará na Torfe' do Tombo.

Dada em Lisboa aos tres de Dezembro de 1.750. Rei,- Diogo de
Mendonça Côrte Real.

Alvará em fórma de lei, por que Vossa l\fngestade ha por bem
annullar, cassar e abolir a cnpitação, que pagão ao seu Real Erario
curadores das Minas Geraes: e excitar, restabelecer e reinte
grar para a cobrança do Direito Senhorial dos Quintl)s e outro
methodo, que os ditos moradores proposerão ao Conde de Gal
vêas em 2(j, de Março de 173(j" e que foi por elle praticado desde
aqueJle tempo, até o em que a mesma capitação teve o seu prin
cipio.

Para Vossa Magestade ver.-Francisco Luiz da Cunha Athayde.
Foi publicado este Alvará com força de Lei na ChanceJlaria

Mór do Porto e Reino.- Lisboa a 3 de Dezembro de 1750.
Don SelJastião MalLlonaclo. Registrado na Chancellaria -Mór da

Curte, e Reino no ivro das Leis a folha 1M. Lisboa 3 de Dezem
bro de 1750. Rodrigo Xavier Alves de lIfolt?'u.- Antonio José GaI
Vão, o fez.



Lei de 3 de Outubro de .7'58

TraLa do diroito ~ellboreal do QuioLo

Eu EI-Rei Faco saber aos que este Alvará de Declaração virem,
que endo me f,.esente, que sem embargo de que no capitulo 6"
§ ia do Alvará de 3 de Dezembro de i750, em que houve por bem
annular, cessar e abolir a capitação, com que naquelle tempo
contribuiam os moradores das Mina Geraes excitando, e restabe
lecendo no lagar della o Direito Senhoreal do Quintos, se acha
litteralmente expre. so, de que em todo o ouro descaminhado, e
na importancia da pena, em que incorrem o descaminhadores
deUe, pertence metade não ó aos que denunciam mas tambem
aos que descobrem o sobrediLo descaminho; ainda assim se
movem duvidas sobre a sua intelligencia; controvertendo-se, si
o beneficio do referido premio se deve restringir sómente aos
que descobrem os contrabandos por acto voluntario, e livre; ou
se deve estender-se igualmente aos que acham e descobrem por
obrigação de seu ministerio, e officio; como succede (por exem
plo) aos soldados das patrulhas e officiaes de Justiça: sou servido

. declarar, que o sobredito beneficio deve comprebender igual e
indistinctamente ambos os referidos casos de ser o descobrimento
feito voluntariamente por pe soas particulares, ou'pessoas, que o
buscam e acham por obrigação dos seus ministerios e officios,
como os sobreditos soldados, e officiaes de Justiça: comprehen
dendo-se ne ta Declaração, não só os casos futuros, mas tambem
os preteri tos.

E esta se cumprirá tão inteiramente como nella se contém;
E quero que tenha força de lei e valha como certa, posto que
o seu effeiLo haja de durar mai de um anno ; sem embargo da
Ordenação em contrario, e de quaesquer outras leis, as quao Hei
por derogadas para este elfeito somente como si dellas fizesse
especial menção.

relo que mando ao Regedor da Casa da Supplicação, ao Conselho
Ultram:lrino, ao GOV13rnador da Relação, e Ca a do Porto, Vice-Rei,
do Estado do Brazil, Governadores e Capitães Generaes de todos
os meus Dominio UI tl'amarino, Desembargadores da Relações
da Bahia e Rio de Janeiro, Officiaes, e Pessoas destes meus Reinos,
e Senhorios, que a cumpram, e guardem, e façam cumprir, e
guardar tão inteiramente, como nella e declara.

E mando ao Dr. lIfanoel Gome de Carvalho, do Meu Conselho
e Chanceller-Mór dos mesmos meu Reinos, e Senhorios, que a
faça publicar na fórma costumada, e enviar o exemplares delia
onde é costume, para que seja á todos notoria. E e regi trará
em todos os logares, em que se costumam registrar semelhantes
leis, remettendo-se o original para a Torre do Tombo. Dado em
Belém, a 3 de Outubro de 1.758. Rainha.- Tliomé Joaquim da
Costa Corte Real.

10
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Alvará com força de Lei porque V. !li. ha por bem declarar
o § i o do Capitttlo 6d da Lei de 3 de Dezembro de i756 que
abolio a Capitação das Minas Geraes, excitando e restabelecendo no
logar della o direito senhoreal dos Quintos, na forma acima de·
clarada. Para V. M. ver.

Francisco. Delerage a fez.

Lei de ~S de Outubro de 183~

Exlingub a Junta da administração diamanlina do Tojnco

A Regencia em nome do Imperador o Senhor D. Pedro II
tem sanccionado, e manda que se execute a seguinte Resolução
da Assembléa Geral Legislati va:

ArL i. ° Ficão extinctas a Junta da Admlni tração Diamantina
do Tejuêll, e todos os empregos, e omcios publicos; a cuja creação
deu logar a mesma administração.

Art. 2.° Os empregados. cujos provimentos forem vitalicios;
continuarão li. perceber seus ordenados, sendo destribuidos pelas
outr:).s Repartições da Administração. em que possa convir o seu
serviço, até que sejam, conforme a sua idoneidade, provido em
outros empregos de igual, ou maior rendimento. Os que não
quizerem servir em outras Repartições da Administração de Pro
vjncia para onde forem destribuidos, continuarão a peroeber
sómente metade do ordell3do.

Art. 3. ° Ficão abolidas as compaphias de pedestres, que estão
ao serviço da actual Administração Diamantina, ficando contem
plados como reformados todos aquelles, que se houverem impos
sibilitado no serviço publico, aos quaes se abonarão os me mos
vencimentos. que até agora tem percebido.

Att. 4.° A casa que servia de residencia aos Intendentes no
largo de Santo Antonio, fica destinada para a Camara Municipal,
com obtigação de dar uma parte deIla, para archivo, e guarda
dos cofres da nova Admini tração. Os outros edifiolos nacionoes,
que o .Pre idente em Conselho não julgar neces arios para esta
beleliimentos publicas, serão, precedendo edi taes, vendidos em
hasta pubIlca pelos maiores preços, que se offerecerem. Do mesmo
modo serão vendidos os movei pertencentes á extincta adminis
tração, e quaesquer outros utensílios destinadas ao serviço da
Administração. Os escravos, que tiverem servidos por mais de
25 annos, p~rtencentes á nação, serão manutenidos.

Art. ;). o Havendo cascalho ao tempo da publicação da presente
resolução nos serviços diamantioos, continuar-se-ha a sua la
vagenl até ultimar-se, por conta da Fazenda Nacional. As areias
porém do serviço do Pagão serão avaliadas, e arrematadas em
basta publica, a quem mais der, ainda antes de se tirar a planta
para arrecadação dos terrenos.
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Art. 6.° Os diamantes, que st} extrahirem, e os que existem
em cofre serão remMtidos ao Thesouro, pela maneira até agora
praticada.

Art. 7.° Todos os livros e papeis, Que existirem na Contadoria
da extincta Administração, ou a elIa forem relativos, serão inven·
tariados pela Junta actual, que os transmittirá pelo inventario á
nova Administração do Districto Diamantino do Tejuco, logo que
fór in tallada.

Art. 8.° Com os actos prescriptos nos arts. ~, 5, 6 e 7 termi
narão as funcções da Junta da Administração Diamantina, e dos
seus empregados.

Art. 9.° Os terrenos diamantinos actualmente reconhecidos
como taes na Provi ncia do Minas Geraes, ou que para o futuro
nella se descobrirem, continuão a ser do dominio da nação.
Ninguem explorará sem titulo, sob pena de ser punido como réo
de furto.

Art. iQ. Os Juizes de Paz, e seu omciaes vigiarão com cuidado
os terrenos, de que trata o artigo antecedente, comprehendidos
no seu di tricto, e procederão contra aquelies, que sem titulo os
minerarem, formando Auto conforme o seu Regimento, e remet
tendo-o com o doliquente, no caso de ser preso, ao Juir. Terri
torial; e dará parte ao Inspector para cumprir o disposto nesta
resolução.

Art. H. Conceder·se·ha aos cidadãos brazileiros exclusiva
mente a faculdade de explorar o sobreditos terrenos por arre
matações, que nunca serão conferidas por menos de tres annos,
nem por mais de seis, e nem a pessoas, que não sejão sul:liciente
mente abonadaS para emprehenderem taes serviços, e satisfa
zerem ás prestações, e obrigações a que se sugeitarem.

Art. i2. Poder- o-ha arrematar a cada um dos cidadãos, que
pretenderem explorar as terras diamanLina ,até duzentas datas,
compostas cada uma de quinze braças quadradas: os terrenos
concedidos, podendo er, deverão ficar immediatos, de maneira
que se toquem, e succedão un aos outros.

Art. i3. As arrematações serão feitas em hasta publica, prece
dendo cditaes, que serão alfixados nos Districtos Diamantinos flor
espaço de trinta dias antes, e ó poderão eJIectuar-se oito dia
depois de se orrerecer o primeiro lanço.

Art. i4. O preço minimo de cada data de quinze braças qua
dradas erá ~~OO réis, acima do que se receberão os lanços, que
se oJIerecerem na praça.

Art. iD. Todo o producto da exploração dos terrenos arre
matados durante o tempo do contrato á excepção do omo, de
que se continuará a pagar o imposto, que por lei estiver estabe
lecido, será propriedade dos arrematantes.

Art. i6. Os terrenos concedidos antes da publicação desta
Resolução serão medidos, e postos em hasta publica, e nailes
terão preferencia os concessionarios em igualdade de circum
stancias. Si os terrenos já concedidos tiverem mai de duzentas
datas, os arrendatarios ficarão só com esta extensão, podendo
ser o resto arrematado a quem pretender
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ArL. 17. Haverá na Villa de Tejuco um Inspector das Terras
Diamantinas, um Secretario, um Ajudante, um Thesoureiro, um
Procurador da Fazenda, um Continuo, e dous Serventes.

Art. 18. Todos este empregados serão nomeados pela Thesou
raria Provincial, que os poderá demiLtir quando convier. O
inspector terá o ordenado de 1. :2006000; o secretario 800~OOO, oAju
dante 4000nOOO, o Procurador, e Thesoureiro 6006000 cada urp; o
Continuo 300nOOO e os erventes i50nOOO cada um.

Art. 1.9. Compete ao Inspector:
L Fiscalisal' a guarda do terrenos diamantiuos, em quanto

não forem arrematados, vigiando, que ninguem os explore em
I egi timo ti tulo. .

2. Activar o Procurador da Fazenda para propôr as acções
competentes contra os invasores dos terrenos diamantinos, e os
devedores á Administração.

3. Dar conta de seis em seis mezes á Thesouraria da Provincia
do estado da Administração, fazendo constar circumstanciada
mente, quaes os terrenos arrematados, quantas letras se acham
em cofre, o seu valor, e o dia do vencimento.

q. Presidir ao acto da medição do terrenos, que se houve
rem de arrematar com assistencia do Procurador dn Fazenda.
Da mesma medição se lavrará auto pelo Secretario, ou seu Aju
dante, em livro proprio,

5. Vigiar sobre o cumprimento dos deveres de todos os em
pregados da nova Administração, e dar parte á tbesouraria da
provincia de sua conducta, e de quaesquer abusos, que encontrar
na mesma Administração; e ao Conselho do Governo das ne
gligencias dos Juizes de Paz ácerca do que lhes incumbe a
presente Resolução.

Art. 20. Para as medições dos terrenos diamantinos haverá
um engenheiro, que vencerá o soldo, e gratificações, que lhe
competirem devendo o Governo Provincial empregar algum dos
que pela Resolução de 1.2 de Agosto de 1831., hão de ser occu
pados nesta provincia.

Art. 21.. Haverá um lLvro para o lançamento dos autos de
arrematação, o qual, assim como os outros, de que trata a
presente Resolução, serão numerados, e rubricados por um dos
membros da Thesouraria Provincial.

Art. 22. Os arrendatarios se obrigarão expressamente nos
arrendamentos a explorarem os terrenos arrendados durante
o tempo do contrato, de maneira que se não entulhem os ter
renos vizinhos, e se impossibili te ou difficulte a sua exploração:
ou~rosim a darem pelos terrenos arrendados passagem as aguas
nêcessa"rias para exploração dos terrenos vizinhos; devendo to
davia a dita passagem fazer-se com o menor incommodo pos
sivál dos arrendatarios.

Art. 23. Todas as questões, que se' suscitarem entre os
arrendatarios sobre o entulhamento dos terrenos, pas agens
d'agua, ou sobre posses, serão decididas summarissimamente
pelo Juiz de Paz do lagar, com audiencia do Procurador da
Fazenda.
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Das deci ões do Juiz de Paz sómente havera recurso para Juntas
de Paz, de qu trata o seu Regimento.

Art. 24.. No livro de que truta o art. 21. se lavrarão os autos de ar·
rematação, em o quaes se assignarão O' arrematantes, e os fiado
res, ou seus procurádore , com o ln pector, Secretario, Procura
dor, e Porteiro; regi trando-se depois dos autos as procurações.

Art. 25. O Secretario extrahirá uma certidão do teor do Auto
da arrematação, que será entregue á parte, para á vi ta delia se
fazer a demarcação do terreno arrematado, e empo sar-se o ar
rendatario na presença do Procurador da Fazenda, lavrando o
mesmo Secretario, ou seu Ajudante, os precisos termos no verso
da certidão, do quaes extrahirá cópia authentica, que e guar
dará no Archivo.

Art. 26. A de peza da demarcação, e posse será paga pelo
arrendatario na fórma do Regimento de 1.754.

Art. 27. A importancia dos preços dos arrendamentos erá
reduzida a letras aceitas pelos arrendatarios, sacadas e endos
adas por dou fiadores abonados, que devem apresentar; e pa

gaveis a semestre ao The oureiro de ta Repartição.
Ar. 28. De tas letras se fara carga ao Thesoureiro em livro

para isso destinado, e terá lugar a re peito delIas qUl\nto se acha
determinado na Lei de :13 de Novembro de 1.827, e 23 de Outubro
de:1827,art. :10.

Art. 29. ão pagando os acceitantes, ou endossantes as suas
letras no dia do vencimento, o Thesoureiro, feito e intimado o
protesto, as remetterá ao Procurad@r da Fazenda para propôr a
acção competente contra os mesmos.

Art. 30. Haverá um cofre de tres chaves, das guaes uma terá
o ln pector, outra o Secretario, e outra o Tbesoureiro: nelIe e
recolherão toda as quantias que e cobrarem do producto dos
arrendamentos, carregando-se no livro, que deve haver para
entradas e sabidas.

Art. 31.. Todo o producto arrecadado no cofre da administração
será remeLLido á Tbesouraria da Provinda.

Art. 32. ACamara l\1unic:ipal da vilIa de Tejuco participará
ao Conselho, e á The ouraria Provincial quae quer infracçõe , que
se façüm ti pre ente Resolnção, e a ommissõe do empregados
da nova Administração.

Art. 33. O Governo Provincial mandará levantar a planta dos
terrenos diamantino não comprebendidos na demarcação dia
mantina, e informará ao Con elho Geral da Provincia da ua ex
tensão e riqueza, para o me mo decidir, e devem er, ou nào
ubmettidos a Administração creada no Tejuco ou estabelecer-se

outra; ficando entretanto confiada a guarda des es terrenos aos
Juizes de Paz na fórma já determinada. Exceptua-se a Serra de
Santo Antonio,que fica desde já pertencendo á nova Admini tração.

Art. 34. Julgando a Tbesouraria da Provincia nece saria a
creação da recebedoria na Camara do Serro, em conformidade da
Lei de 4 de Outubro de :1831, deverá er annexa esta nova Adroi
ni tração dos diamantes, fi quem se darão instrucçõe iguaes ás das
outras Recebedorias.
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Art. 3t;. Verificando-se a organização da Recebedoria annexa
á nova Administração, o Presidente em conselho marcará oom
formalidades, porque deverão ser marcados os ordenados. A gra
tificação, que devem vencer o Inspector. o Secretario, e eu Aju
dante, o The ouriro, e o Procurador pelo augmento de traball1o.

Art. 36. Ficam revogadas as Leis, Regimentos, e quaesquer
Ordens em contrario.

I icolau Pereira de Campos Vergueiro, Ministro e Secretario de
Estado interino dos egocios da Fazenda, assim o tenha entendido,
e faca executar com os despachos nece sarios. Palacio do Rio de
Janeiro em 25 de Outubro de :1832, :1.1 0 da Independencia e do
Imperio. Francisco de Lima e Silva.- José da Costa Carvalho.
João Braulio Moniz.

Nicolau perei1'a de Campos Vet'guoü'o.

Lel.o 46 de 30 de Agosto de 1833

Sujoita ás .lois goraos das oxecuções as fabricas do miuoração o do assucar, o
lavouras dg cannas.

A Regencia, em Nome do Imperador o Sr, D. Pedro II, Faz
saber II todos os subditos do Imperio que a Assembléa Geral
Decretou e ella sancoionou a Lei seguin te :

Art. :I.. o As fabricas de minera ão e de assucar, e lavouras de
cannas ficam sujeitas as leis genles das execuções.

Art. 2. o São consideradas como partes integrantes das ditas
fabricas e lavouras para se não desmembrarem, mediante as in
dicadas execuções, as machina , os escravo maiores de :1(j, annos
e as esoravas menores de :12, os bois, cavallos, e todos os moveis
eff~ctiva e immediatamente empregados na elaboração das mesmas
fabricas e lavouras.

Art. 3.° O beneficio do artigo antecedente p6de ser renunciado
por oonvenção especial entre o devedor e o oredor, sendo a di·
vida daqueIlas que envolvem hypotheca legal.

Art. (j,. ° Ficnm rovogadas todas as leis e mais disposições em
contraJ1io.

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Agosto de :1833, :12° da ln·
dependenllia e do Imperio.- Fmncisco de Lima e Silva.- João
B1'attlio Jl{ttniz.- Anretiano de SOl6za o Oliveim Continho.
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Lei n. S9 de 8 de Outubro de 1833

Fixa o novo ]Jaarão monoLario; ostaboloce um Banco de Circulação e doposito ;
auLoriza o Goyeruo a celob1'ar com particulares ou companhias contra~os para a
minoração de Lerrenos da nação i altora o imposto do sellQ o crea ª' taxa annu~l
dos escravos.

Art. 5. a O Governo será accionista de 40,000 acções, cujo
pagaJ?ento se realizará em prazo indefinido com os fundo~
segUIntes:

§ 3. a O producto do contrato", que por esta Lei o Governo
ficar a'llLorizado a celebrar com individuo, ou companhias na
cionaes, ou e trangeiras, para a mineração dos terrenos da
Nação em todas as Provincias do Imperio, exceptuados os dia·
mantinos.

Lei n. 3')'.4 - de ~4 de Setembro de 184S

AuLoriz~ndo o GovornQ para arrondar terronos ejialJlantinos.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se exeoute a seguinte
Resolução da Assembléa Geral Legislativa: .

Art. ia O Governo fica autorizado a dar de arrendamento
para serem lavrados, os terrenos diamantino!! da Pfovincia de
Minas Geraes, observadas as seguintes regras:

1..' O arrendamento será feito em hasta publica, por prazos de
4, até iO annos.

2. Q A um só nrrendatario não se concederá extensão de terreno
maior que cem mil braças quadradas, todas em eguida, de
maneira que se toquem, e se succedam umas á outras.

3." O preço minimo de cada uma braça quadrada será de trinta
réis annuaes.

4." O primeiro pagamento será feito no acto da arrematação,
e os outros no principio de cada um do annos seguintes,
exigindo-se a neces aria segurnnça a bem da Fazenda Nacional.

Art. 2. a Para o arrendamento erão preferidns, em igualdade
de circum tancias, as pessoas que já tiverem titulos de concessão
dos terrenos que se houverem de nrrendar, e as que nelles
tiverem estabelecido sua residencia ou cultura de qualquer
genero.

ArL. 3. a Findo o prazo do arrendamento, pqderá n Adminis
tração permiLtir que o arrendatario continue os seus trabalhos
por quatro até dez annos, comtanto que se obrigue a pagar
cincoenta por cento, ao menos sobre o primeiro preço.



- 152-

Si o arrendatario não allnuir ás condições propostas, será o
terreno posto de novo em hasta publica, e então terá sóru~nte a
pr eferencia, ainda quando não compareça, para o que será ouvida
antes de entregar-se o ramo a outrem.

Art. 4.. 0 Morrendo o arrendatario, continuará o mesmo con
trato com seus herdeiros, querendo elles, e mostrando-se habili
tados para cumpril-o. No caso contrario, cessarão os seus effeHos.

Art. 5. 0 Com os actuaes conces ionarios que, ao tempo em
que começar a execução da presente Resolução, estiverem effecti
vamente lavrando os terrenos que lhes farão concedidos, far-se
ha o contrato de arrendamento por qualquer prazo inferior ao
de quatro annos, quando o requeiram, e 'mostrem ser isso neces
sario para concluirem os seus trabalhos.

Aos mesmos concessionarias poderá a Adminbtração conferir
oarrendamen.to por preço inferior a trinta réis por braça qua
drada, quando não haja quem offereça esta ou maior quantia,
üão excedendo porém esse contrato o prazo de um auno.

Art. 6. o Os terrenos .que não forem arrendados pela maneira
prescripta nos artigos antecedentes, e especialmente os rios e
outros lagares de mais diJ:ficil exploração, poderão ser concedidos
a Companhias por prazos e extensão determinada, obrigando-se
ellas a pagar o imposto que se cpnvencionar, ou por pessoa
empregada ou em proporção do valor dos' diamantes que extra
hirem, e a obserVoar o que fór determinado {lOS Regulamentos do
Governo, quanto á eseripturação, e a outros meios de evitar-se
o prejuizo da Fazenda. Oprazo de cada uma destas concessões
não poderá exceder a quinze annos, nem a extensão do terreno
a uma legua em quadro.

Art. 7. o Os terrenos que não tiverem de ser arrendados ou
concedidos a Companhias, poderão Ser lavrados por quaesquer
pessoas que para isso se acharem munidas de licença da Admi
nistração. Esta licença constará de um titulo annual, pelo qual
cobrar-se·ha de cada pessoa livre, ou escrava, a quantia de dous
mil réis, no acto da entrega, e poderá ser cassada, quando o
individuo que a obtiver infringir os Regulamentos da Adminis
tração, ou offender os di rei tos de outros concessionarias.

Art. 8.° Quando a extensão arrendada ou concedida a Compa
nhias comprehendar terrenos de cultura, on bemfeitorias que
venham a soffrer de~riD1ento, será o proprietario indemnizado
pelo arrendatario ou Companhill, na fórma das Leis.

Art. 9. o Fóra dos casos expressados na presen te Resolução,
fica prohibida,. debaixo das penas da Lei, a mineração dos
terrenos diamantinos já descobertos, on que para o futuro se
descobrirem em qualquer parte do Imperio, e que continuam a
ser 'propriedade nacional.

Art. iO. O GO'ferno fica autorizado a conceder os premias
que julgar razoaveis, aos que fizerem a descoberta de terrenos
diaman tinos, em qualquer Municipio onde não seja ainda conhe
cida a existencia delles, comtanto que a denunciem immediata
mente ás Autoridades Jocaes, e que por ulteriores exumes se
reconheça a sua realidade.
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Estes premias poderão ser tambem effectuados por meio da
concessão gratuita e tempararia de datas, no mesmo lagar da
descoberta.

Art. ii. Para ub tituir a actual Admirii tração dos diamantes,
fica creado um Inspector Geral dos terrenos diamantinos, e um
Procurador Fi cal, além de outros empregados que o Gov.erno
julgar indispensavel para coadjuvai-o. .

O Inspector residirá na Cidade de Diamantina, e terá Delegados
no lagares onde convier, aos quaes se arbitrará, como unico
vencimento, uma porcentagem do rendimento que o Estado
perceber, dos terrenos comprehendidos nos districtos de sua
juri dicção.

Art. 12. O Governo marcará as attribuições e vencimentos
dos referidos empregados, e dará as nece sarias providencias
para o tombamento, guarda e distribuição dos terrenos, seu
arrendamento e arrecadação do respectivo imposto, uso das aguas,
e o mai de que depender a boa execução desta Resolução;
podendo impõ!' a pena de prisão até sessenta dias, e multa até
1001$, aüs infractores do eus Regulamentos, que serão postos
em execução, e submettidos ao conhecimento da Assembléa
Geral Legislativa para a sua definitiva approvação.

Art. 13. Aos empregados da extincta Administração, -que
forem vitalicios, dará o Governo o conveniente destino, na fórma
da Lei de 4, de Outubro de 1 31. .

Art. 14. Os pequeno edificios, macbina ,ferramenta e guaes
Quer outros objectos p!'oprios do serviço da Admini tração, que se
julgarem desnecessarios, bem como o cascalbos que se acharem
extrahido por conta do Estado, erão vendidos em ha ta publica.

Art. 15. O Governo fará extensi vas as di po içõe da presente
Resolução na parte que fôr applicavel, a outras Provincias onde
existam terrenos diamantinos, sem dependencia da Administração
creada em Minas, podendo mesmo incumbir a sua execução a
quaesquer funccionarios publicas dos já existentes.

Art. 16. Fica revogada a Resol ução de 25 de Outubro de 1832,
e quae quer outras disposições em contrario.

Manoel Alves Branco, Couselbeiro d'Estado, Mini tro e Secre
tario de Estado dos Neg-ocios da Fazenda, e Presidente do Tribunal
do The ouro Publico Nacional, o tenba assim entendido, e faça
executaI' com os de pachos nece ario . Palacio do Rio de Janeiro
em 24, de Setembro de 18r~5, 24,0 da Independencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

l1fanoel Alves B-I'anco.
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Lei n. SI.4 de ~8 de Outubro de 1.848

Orçampqto gorai do fmporio

Art. 32. O ouro em pó ficilisenlo do imposto de 5 por cento,
qlle actuíllmente paga, e póde correr livremente como mer
clHIQria em todas as provincias do imperio. Esta isenção do
imposto não é extensivn ao OUIlO extrahido pelas oompanhias
qe mineração, que se aoharem incorporadas em virtude das
concessões especiaes, ou contratos, cujas condições continuarão
~ ser observadas.

A.rL 33, Pelo tHulo de oada urna data mineral, que d'ora em
qi1jnte se conceder, e pela ractifioação que se haja de fazer, da
medição de caqa uma das já conoedidas, cobrar-se-ha para os
cofres geraes o imposto de dous mil réis.

Ar&, 34.. Nas provinoias onde se descobrirem minas de amo,
e lIão residi!' guarda"mór geral, nomearão os respectivos pre
sidentes os guardas-móres substitutos, que forem necessarios.

Art. 35. O preQo minimo de cada uma b!'aça quadlada de
terreno diamantino, que, se houver de arrendar, na fórma da
I\e.sQlução p.. 37~ de!tl~ de Setembro de ~8(j,5, fica reduzido a
cinco mil réis annuaes. O arrendamento poderá ser feito por
qUlllq]ler prazo inferior a quatro annos, si assim convier aos
a.rrandatar!os, e á Fazenda publica.

Lei n. 601. de 1.8 de 8etembro de 1.8S0

Das Torras

Apt. 16. As t!3rl'aS devolqtas que se venderem ficarão sempre
s~jeilas 1l0S onqs seguintes:

§ ~.o Sujeitllr ás disposições das Leis respectivas quaesquer
IIlina~ que ~e descobrirem nas mesmas tel'ras.

Lej q. I.SO?, de ~6 de 8etemb.·o de 1867

Orçamonto gorai do Imporio

Art. 23. Os estrangeiros poderão isoladamente ou em socie
dade, como os subditos do imperio, requerer e obter concessão
para a mineração, ficando revogada~ as disposições que lhes
vedão tal concessão.



-155 -

§ Lo As conoessões de minas ficam sujeitas:
i. o A uma taxa proporcional annual de 5 réis por braça

quadrada.
2. 0 A uma taxa proporcional de 2 0 / 0 do rendimento da mina,

liquido das despeza da extracção.
O governo fica autorizado para expedir um regulamento, que

ubmetterá á approvação do Poder Legi lalivo, classificando a
minas de qualquer natureza existentes quer na superficie, quer
no interior do solo; marcando a fórma ~ oondições das que fOFem
susceptiveis de concessão e as obrigações dos concessionarios para
com os particulares e para com o Estado.

§ 2. 0 O preço minimo de cada braça quadrada de teneno dia
mantino ainda virgem, que se houver de arl'endar, será de
10 réis, continuando o de 5 réis estabelecido na lei n. 314, de 28 de
Outubro de 184,8 para os terrenos já explorados, e que forem de
novo arrematados.

Fica elevada a 5nOOO~annuaes a taxa da licença dos faiscadores
e a capitação minima de cada trabalhador nos contratos da
companhia.

O governo é autorizado para alterar os regulamentos dos ter
renos diamantino, afim de melhorar a arrecadação e fiscalisação
da respectiva renda.

ORDENS RÉGIAS
Na ordem de i2 de Janeiro de 1720, se deterII!inou qlle o goo

vernador não alteras e o regimento do guarda-mór; e que i to
se entendia estando elle em Mina, porque não o e taudo, podia o
governador prover guardas-móre, na partes onde fossem neces
sarios.

Na ordem de 24, de Fevereiro de i720 se determinou que o
guarda-mór repartis e as aguas do corregos entre o mineiros,
conforme as suas po sibilidaqes, summariamente, a que a parte
que se sentissem gravadas recorre em ao superintendente da
comarca, que era o re peotivo ouvidor, e que deste pudes5em as
mesmas partes appelJar e aggravar nas can as que excedessem a
sua alçada, sendo a appelJação sómente no effeito devolutivo.
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Na ordem de 9 de Agosto de 173~, para o governador informar
a respeito da conta dada sobre o abuso de nomear o guarda-mór
pessoas indignas para substitutos e escrivães por algum donativo
que lho davam o pretendentes, que serviam com provisões do
mesmo guarda-mór por tempo de um auno, se mandou advertir
ao guarda-mór ficasse entendendo que nào podia remover do
exercicio de guardas substitutos as pessoas por elle uma vez no
meadas, senão quando delinquissem e fossem,judicialmente pro
nnnciadas; e que nem estes ubstitutos, nem os eus eserivães
deviam servir por provisões do guarda-mór, mas sim dos gover
nadores, que as pa sariam ás pessoas nomeadas, seudo capazes,
e que assim se ficasse observando, emquanto não se resolvesse
sobre esta materia. .

Na ordem de 17 de Dezembro de 173~ se declarou ao gover
nador que não devia prohibir os novos descobrimentos nas terras
incultas.

ORDENS DO THESOURO
NACIONAL

Ordem de 19 de Setembro de 1849

Dissolvo as duvidas sobre mineração de ouro em Lerrénos diamllnLinos

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tribunal do
Thesouro Publico Nacional, em sol ução as seguintes duvidas pro
postas á 'fhesouraria da Provi ncia de Miuas Geraes, pelo Inspector
Geral dos Terrenos Diamantinos, em Officio com data de 10 de
Julho de 18~8. transmi ttido ao Thesouro em outro n. Dq, da
mesma Thesouraria de 1~ do Setembro do referido anno :
i O, Si as .lavras e veeiros de ouro, cujos proprielarios dizem
ter titulas concedidos, uns por decretos, outros pelos Intendentes
dos Diamantes podem seI' por elles trabalhados independente de
arrendamento: 2°, si o Guarda-Mór pMe conceder terrenos au
riferos, e os mandar demarcar pelos seus substitutos dentro da
demarcação diamantina, de conformidade COJIi as disposições da
Resolução de 2q, de Setembro de 18QD, e Regulamento de i7 de
Agosto de 18q,6, declara ao Sr. Inspector da referida Thesouraria,
para que assim responda ao sobredito Inspector Geral: i O

, que a'
j urisdicção e attribuição do Guarda-Mór Geral das Minas relativa
mente a nova concessào de datas para a mineração do ouro, nos
termos do seu regimento, ubsiste a respeito de todos aquelles
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terrenos mineraes que não estiverem legal e etrectivamente de
clarado e havidos por diamantino, por determinação do Go
verno, na forma do art. 3° do Regulamento de i7 de Agosto: 2°,
que a re peito' desses terrenos ainda não havidos por diamantinos
por uma declaração legal, e por is o ainda não sujeito á e pecial
e privativa juri dicção do Inspector dos terrenos diamantinos,
está em inteiro vigor a juri dicção tlo Guarda-Mór, para conceder
por si e seus delegados as datas do terreno para a mineração do
ouro em ob ervancia do seu Regimento, e mai di poqições rela
tivas ainda ubsistentes: 3°, que nos tel'l'enos depoi de havidos
e declarado diamantino, não poderá o Guarda-Mór conceder as
datas, po to que expre sa, e e pecialmente ejam dada para a
mineração do ouro, ma ~Iue anteriormente concedida devem
pr valecer para os etreitos do art. 20 da Resolução de 24 de e
tembro de -1845: e 4°, que da illesma forma devem prevalecer as
conce ões anteriormente feitas de terrenos, que então se in
cluiam na demarcação diamantina, para o elfeito do art. 5° da
ResoluçITo e Jos art. i2 e i8 do Regulamento de i7 de Agosto de
i846. Thesouro Publico Nacional em i9 de Setembro de i8~9.
Joaquim .1osé Rod1'igues Ton·es.

OrdeD1 de 9 de Junho de 18~6

Sobro a organização do uma companhia para lavrar diamantos

o Marquez de Paraná, presidente do tribunal do the ouro na
cional, tendo presente o officio n. 266 de i::l de Outubro ultimo
do SI'. ln pector da The ouraria da Bahia, que acompanhou por
copia as petiçõe de Jogé Mendes de Carvalho e outros que
pretendem crear uma companhia de mineração diamantina no
lugar denominado Chapada de Nos a Senhora, da VilJu de' San
ta Izabel de Paraguassú, lhe declara, Que não póde appro
vaI', da forma por que e acha concebido, o contrato ce
lebrado pelo inspector geral dos terrenos e o peticionarias; por
is o que uma da condiçõe exigidas pelo procurador fiscal
e aceita pelos intere ados, está em opposição a resoluçõe n.
665 de 6 de Setembro de i852, e 75i de 1.5 de Julho de
:1.854, não concedendo á companhia a faculdade que estas lhe
outorgam, de re cindir o contrato quando lhe convier, antes u
jeitando-a a execução d'elle pelo tempo de :1.0 annos, e com sobre
vivencia aos legitimos representantes de eu respectivo mem
bro. Si porem a companhia convier na alteração do referido
contrato, quanto a clausula que fica especificada, o Sr. inspe
ctor considerando-o approvado pelo Governo, procederá ulterior
mente conforme as disposições em vigor.

Marquez de Paraná.
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OrdeJU de 31 de Julho de 1861

Providoncia sobro a modição do tcrronos diamantinos

José Maria da Silva Paranhos, presidente do tribunal do the·
souro nacional em solução ao omcio n. 21.2 de 1:1. de Juubo ulti
mo sobre os embaraços encontrados no levantamento do mappa
geral dos terreno diamantinos da provincia da Bahia, recommen
da ao Sr. inspector da lhesouraria dessa provincia, que havendo
impossibilidade de organizar-se aquoIle mappa, na forma deter
minada pelo artigo 2q do regulamento que baixou com o Decreto
n. 1.081. de H de Dezembro de 1852 e não convindo aos intere es
da fazenda nacional que continuem pOl' arrendar ess~s terrenos,
paralysando-se aSl;im o serviço da mineração, expeça ordem a
inspectoria geral dos tenenos, para que os faça medir pelo modo
porque o estavam sendo atê a data da portaria da mesma the ou
raria, que mandou suspender a medição em virtude da ordem
do tbesouro de 29 de Outubro de 1.859; cumprindo porém que a
diLa repartição procure obter o levantamento do mappa geral ou
faça supprir a falta organizando um cadastro exacto do terrenos
de que se trata, mediante dados que oJIereçam mais garantia
e esclarecimentos do que a pratica actual.

José },faria da Silva Paranhos

OrdeJU de ~6 de Dezembro de 1861

Sobro arrondamonto do Lorronos diamanLinos

José Maria da Siva Paranhos, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, tenelo em vista harmon izar a Instrucção 1.a da
Ordem n. 328 de 29 de Outubro de 1.859 com o disposto no art.
27 §§ 20 e 50 do Decl'eto n. q65 de 17 de Agosto de i8q6, declara
ao St'. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Babia, que o pa
gamento antecipado da taxa ànnua dos terreno diamantinos,
quando o arrendamento rÓI' feito por capitação, assim como o de·
pOsito do valor presumido de um anno, quando feilo á porcen
tagem de que trata o § 5° do art. 27 do referido Decreto n. q65
de 1.7 de Agosto de 1.8(),6, só tem logar depois da approvação defi
nitiva do ~ontrato pelo Governo, e antes de lavrado o termo no
livro competente na fórma do § 2° do mesmo artigo, de harmonia
com o qual se deve entender o sobrediLo § 5°, ficAndo por e te
modo ampliada a Ordem citada,n. 328 de 29 de Outubro de 1859.

José llflu-ia da Silva Pa,-anhos.
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Ordem de 10 de Agosto de 18.68

Não ha lei que prohiba as concessões de transferencias do lerreno! diamantinos
adqui ridos JogilimamenLo

A' Thesouraria de Minas Geraes, decl3rando, em virtude da
Imperial Resolução de 4, do corrente tomada sobre consulta da
Secção de Fazenda do Conselbo de Estado a respeito do oflicio da
mesma thesouraria n. 86 de 26 de Setembro ultimo, que não
havendo disposição que probil:la as concessões dos arrendamentos
de tertenos diamantinos, sendo que o § 4,0 art. i o do becteto
Legislativo n. 665 de 6 de Setembro de :1.8<>2, limita-se a estabe
lecer que por via de 3rrendamento fiscal em hasta publica
ninguem poderá obter mais de dou lotes dos àito~ terrenos,
infundada é por certo a representação da admini tração dia
mantina da Provincia contra a pratica de con entir-se nas ce sões
de transferencias de lotes arrem3tados, a qual, por tanto, deve ser
mantida.

( Do Dia1'io Olficial de:l.5 de Agosto de i868.)

Ol'dem de 8 de Outubro de 1868

Póde ser expedido titnlo de posso aos concessionarios do terrenos diamantinos
independonte de andiencia dos herdeiros dos cedentes

oVisconde de Itaborahy, Presidente do Tribunal do Tbesouro
Nacional, sendo-lhe presente o recurso interposto pôr José Julião
Dias Cam3rgo da decisão da Tbe ouroria d3 Provincia de Minas
Ger3es, confirmatorja da do Inspector dos terreno diamantinos
da dita Provjnci3, que exigiu, no proces~o de habilitação á que
procedia o recorrente, a audiencia dos herdeiros do arrendatario
primitivo do terreno di3mantino hoje po uido pelo reconente;
e Considerando que, na hypothese do referido recursO, o recor·
rente adquirira v31id3mente o direito de u o e gozo do teI'reno
po suido por :everino Antonio de Aguiar; porquanto, nem 110
contrato, nem na legi lação, que regula a eonce ão do terreno.s,
de que se trata, é vedado ao locatario o direito de ceder a locação
por titulo oneroso ou gratuito, direito este anccion3do pela
Legisl3ção Commum, subsidiaria da que regula o arrendamentos
dos bens nacion3es ; .

Con iderando que efl'ectuadas e sas ces ões, como foi a de quo
se trat3, e consta dos documentos com que e in truiu o recurso
e subrogado o conce ionario nos difeito do cedente relativo
quer á extensão do terreno, quer a dUl'açíio do contrato e quer
ao respeutivo preço, cstá a admini traçM diamantina na pratica,
não contraria á direito, de acceit31-as como faotos coo umados na
jurisdi ção oommum, uma vez, porém) que os conces iOliarios
orrereçam iguaes ou melhores garantias qne os cedentes, por
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meio de competente processo de habilitação, acto este meramente
administrativo, e no qual não tem cabimento a discussão e julga-
menta da precedencia ou validade de direitos individuaes, que
tem jurisdicção propria, onde podem ser aUegados, discutidos e
julgados:

Declara ao Sr. Inspector da sobredita Thesoural'ia que si o
recorrente offerecer as necessarias garantias de cumprimenta das
condições com que são estipulados esses arrendamentos, e satis
fiz~r ao disposto no art. 3° do Decreto n. 374 de 24 de Setembro
de 1845, visto como deve-se suppôr terminado com elle o con
trato na epoca em que deveria sei-o com o cedente, póde ser
expedido o competente Titulo, independente da audiencia dos
herdeiros do mesmo cedente.

Visconde de Itaborah'Y.

-
ORDENAÇÕES

Ordenação livro 2° Titulo 26

Dos direitos reaes

Dos direitos reáes.
Direi to Realhe poder crear Capitães na terra e no mar.
1.. Item poder fazer oillciaes de justiça, assim como são Corre

gedores, Ouvidores, Juizes, Meirinhos, Alcaides, Tabelliães, Es
crivães e quaesquer outros Officiaes deputados para administrar
"Justiça.

2. Item dar lagar a se fazerem armas de fogo, ou de sanha
entre 08 requestados, e ter campo entre elles.

3. Item autoridade para fazer moeda.
4. Direito Real é lançar EI-Rei pedido ao tempo de seu casa

mento, ou de suas filbas.
5. E bem assim servil-o o povo em tempo de guerra pessoal

mente, e levar mantimentos ao Arraial, assim em carros, como
em.bestas, barcas, navios, em por qualquer outra maneira, que
necessario for.

6. Item lançar pedidos e pôr imposições no tempo de guerra,
ou de qualquer outra semelhante nece sidade.

7. Direito Real é poder o principe tomar os carros, bestas e
navios de seus subditos e naturaes, cada vez que cumprir a seu
serviço: E assim fazerem -lhe pontes para passar, e levar suas
cousas da uma parte para outra, á todo o tempo que lhe for ne
cessaria.
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8. E a estradas e ruas publicas, antigamente usadas, e 05 rios
navegaveis, e os de que se fazem os navegaveis, se são caudaes,
que corrAm em todo tempo. E posto que uso das e tradas pu
blicas, e do rios ejam igualmente communs a toda gente, e ainda
a todos os animaes, sempre a propriedade dellas fica no Patri·
mania Real.

9. Ilem o. portos de mar, onde os navios costumam ancorar, e
as rendas e direitos, que de tempo antigo se costumaram pagar
das mercadorias, que a elles sno trazidas.

10. Item as Ilhas adjacentes mais chegadas ao Reino.
H. Outro im os Paços do Concelho, deputados em qualquer cio

dade, ou villa, para se fazer justiça.
U. Item os direito, que se pagam pelos passageiros, atraves

sando os rio caudaes de uma parte para outra.
13. As porcentagens e outros quae'quer direitos, que se pagam

segundo direito, ou costume da terra, das mercadorias, que se
trazem para a torra, ou levam para fóra della.

1"'. As renda dil pe caria, que os rios, por uso de longo
tempo, costumaram haver e levar, assim das que se fazem no
mar, como no rios.

tiL As rendas, que antigamente costumaram levar das ma·
riuha , em que se faz o Sal no tnar, ou em qualquer outra
parte.

16. Idem os veeiros e minas de ouro, ou prata ou qualquer
outro metal.

17. E todos os beus vagos, a que não é [achado senhor
certo.

18. Item os bens de raiz e movei, em que os malfei tores são
condemnado pelos malelir.ios, que commeLterão, que não forem
julgados para alguma parte, ou uso, ainda que as penas sejão
postas simple mente, sem serem applioadas expressamente ao
~~o. .

19. Item toda a. cousa, de que algl1n , segundo Direito, são
privado, por não serem diO"nos de as poderem haver por no sas
Ordenacõe , ou Direito commum, salvo naqueIles ca os, em que
e pecialmente as Leis permitlem, que as possão haver, sem
embargo de eu desmerecimento, ou sejão relevados por graça
geral, ou eepeoial nossa.

20. Item toda a cousas, que cahirem em commi o por de 
caminhadas. E por conse~uinte as penas, em que por isso se
incorre, ficão Direito Real por es e mesmo feito, sem outra
sentença.

21. Item os bcnsdaquelIes que commettem crime de heresia,
ou de le a l\fagestado.

22. Ilem o ben dos que ca ão, ou hão ajuntamento carnal
com na parenlas, ou aIDns, a cendente, ou descendentes, em
qualquer grau que seja, ou com suas j)a:-enlas, afins, ou cu
nhadas transversaes até o egundo gráo inclusive, contando
segundo Direito Canonico: E i to, não havelldo descendente
ligitimos de legitimo matrimonio. E o me mo harerá lugar na
femeas.

11
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23. Item toda a cousa, que he deixada em testamento, codi
cillo, ou ultima vontade a algum herdeiro, testamenteiro,
legatario, ou fidecommi ario, e elle be rogado lacilnmente pelo
te tador de a entregar depois de sua morte a alguma pessoa
incapaz, porque em tal caso aquillo, que as im he deixado taci
tamente, por defraudar a Lei, be applicado ao Fisco, e he feito
Direi to Rpal.

24,. E bem assim os bens do procurador d'EI Rei, que pre
varicou seu feito, e por cuja causa perdeu.

El Rei seu Direito.
21). E o preço de toda a cousa litigio a. que he vendida, ou

emalheada, segundo diremos no qUélrto Livro, no Titulo (<1.0)
Das vendns e albeações, que se fazem de cousa litígio a .

26. Idem todos os bens de raiz, que algum Om.cial .emporal
d'EI Rei compra em o tempo, que a sim he Omcial, se o Oficio
he com alguma administraçao, porque em tal caso logo ào con
fiscados e feitos Direito Real, nos caso e Officiaes, que diremo
no Livro quarto, do Titulo (i5) Que o Corregedores das Comarcas
e outros Omciaes temporues não comprem bens de raiz,

27. Item se algum comprasse algumas casus para as desfuzer,
com ten{~ão de vender pedra e mlldeira, e outra cou as, que
delIas sahirem, ou as negociar elu qualquer outra maneira em
1al caso o vendedor perde o preço, porque o vendeu, e o com
prador outro tanlo: e todo he applicado ao Fisco, e feilo Direito
Real, salvo se os ditu ca as forem vendidas para bem e u o da
Republit.:a, porque então he a venda licita.

28. Os bens dos condemnados no cuso, onde perdem a vida,
ou estado, ou liberdade das pessoas, e por suu morte, ou con
demnação não ficou algum seu ascendente, ou descendente até
o tercei 1'0 g-rao.

29. Outr'sim em todo caso de condemnução, onde o coo
demnado não perde a vida, estado, ou liberdade, e por Direito
commum deve perder expressamente os bens, se ao tempo
da condemnação não tinha descendente ligiLimo em qualquer
grao.

30. Em todo o raso, onde por lei do Heino nlgum deva pel'der
os bens, não por via de condemnação, mais por a Lei expre sa
mente dizer, que os perca; porque !Hnto que fôr condemnado,
serão seus bens confiscados, segundo a fórma da dila lei, por
assim a traspassar, e nossos mandados, posto que tenba asce
denles, ou descendentes: salvo se a dita lei outra cousa ucerca
dos dito bens disposer.

3i. E bem assim os bens dos que por causa de seus crimes se
absen tarão e em sua absencia forem annotados: E por não virem
dentro do anno e dia a se livrar, foram julg-ndos para nós, se
gundo se contem no Livro quinto, 110 Titulo (:127). Como se proce·
derá a anDotarão de be 1S.

32. E se algum fosse preso, ou ar,cusado por tal crime, que se
provado fosse, por elle condemnado, perderia pura nós eus bens
e elle se matasse com medo d~ pena, que poderia haver pelo dito
crime, porque é preso e accusado, perderá seus bens para nós,
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posto que o crime ainda não fosse provado, assim, e na maneira
que os perderia, se pelo~dito crime, sendo provado, fosse con-
demnado. .

Porém se se matar por sanha, doudir.e ou nojo, não perderá os
bens ou outra cousa alguma para nós.

33. E geralmente lodo encarrego assim real, como pessoal
ou mixto, que seja imposto por Lei, ou por costume longamente
approvado.

Ordenação livro ~o Titulo 28

Que as Alfandegas, Sisas, Te1'ças, Minas não se entenda serem
doadas em algumas doações.

Por quanto em muitas doações feitas por nós e por os Reis
nossos an tecossores, ão posta clausulas muito geraes, e exube
rantes, declaramo que por tae doações. e clausulas neIJas con
tidas nunca se entende serem dadas as dizimas novas dos pesca
dos, nem 0$ veeiros, e Minas de qualquer sorte que sejão, salvo
se expressamente forem nomeadas, e dadas na dila doação. E para
prescripção das dita. cousas não e poderá allegar fosse algum
posto qne seja immemoriaI.

Ordenação livro 2 0 Titulo 34

Das lIfinas e Metaes

Havemos por bem, que toda a pe soa pos a buscar veas de
ouro, prata e outros metaes. E fazemos mercê de vinte cruzados
a cada pe oa, que novamente descobrir vea de ouro, ou prata,
e dez cruzados, sendo de outro metal, As quaes mercês haveram
dos rendimentos dos direitos das dita veas, que acharem, ainda
que sejal)1 em terras de pessoas particulares, ou em que pessoas
Ecclesiasticas, ou seculares tenham juri dicção, como empre e
usou nestes Reinos. Porém na Comarca de Tras-os-Montes
ninguem huscará as ditas veas, nem trabalhará llas descobertas
sem nosso especial mandado.

1. E sendo o descobrimento em terras aproveitadas, o não
farão, sem primeiro pedir licença ao Provedor dos Metaes, o qual
lhe concederá, fazendo-lhe as ditas pessoas certo disto por
amostra. E' com a dita licença o farão saber aos donos das terras,
a que pagarão o damno que fizerem, que o Juiz do lagar fará ava
liar por pessoas sem suspeita com juramento. E tendo a terra no
vidade, não se fará obra, até ser recolhida.
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2. E alShando alguma pessoa a vea dos ditos tiletaes, o
fará Saber ao Juiz do logar, em cujo termo a terra estiver, o qual
a irá ver com o E crivão da Camara, que registrará no livro
della Mm tf)das as declarações nece arias, e nome do achador, a
qual passal'á certidão, assignada pelo Juiz do dia, em que a re
gistrou . .I!.:' desse dia a vinte dius será obrig3do a tal pe oa apre
sentar-Se auto o Escrivão da FlIZenda, li que o ellcarllO pertencer
com as amostras da vea para dellas se fazerem ensaio. E achan
do-se que é proveito a, a regi trará no livro, que em seu poder
ha de ter, e pas ará certidão para o Provedor dos Metaes a ir
demarcar. E não estando o dito Provedor em logar para o poder
fazer, ou sendo impedido, a dita pessoa o fará saber aos Olliciaes
de nossa Fazenda, para lhe darem outra pessoa, que faça a de
marcação; a qual certidão, ou mandado, que e pa. sal' para outra
pessoa, que fór em logar do Provedor, lhe será apre entada
dentro em trinta dias contados da feitura della. E appre eotan
do-lha no dito termo, lha irá log-o demarcar, conv~m a saber,
trinta varas de cinco palmos por diante do logar, em que a vea por
assignada e outros trinta por detraz, e qUHtro varas de largura
para a banda direita, e quatro para a e querda. E esta largura
será em todo o comprimento da demarcação, e em comprimento
e largura se estenderá ao longo da vea, por onde ella fôr. E da
dita demarcação a dous mezes será obrigado á trabalhar nella con
tinuamente. E não apre entando a dita certidão, ou mandado,
ou não começando nos ditos termos, ou deixando de trabalhar
quatro dias, não tendo impedimento, que justi úcaní ao dito Pro
vedor, perderá a vea, e ficará para nós provermos nella.

3. E nenhuma pes oa poderá cavar dentro das demarcações, as
signadas ás ditas vea , nem por fora dellas atalhar as veas por
diante, nem por detraz, posto que se estendam por muita dis
tancia de terra, sob pena de dez cruzados para a nossa Filz nda, e
de perder toda a madre, que tiver tirado, se fór den tI'O das de
marcações, para as pessoas, cujas forem, e e fór fóra, para a
nossa Fazenda.

4. E de todos os metaes, que se tirarem, depois de fundidos
e aparados, nos pagarão o quinto em salvo de todas as custas. E
sendo os veas tão fracas, que não solIrão pagar o dito direito,
nos requrerão, para provermos. como for nosso serviço.

Õ. E todos os metae , que ás partes ficarem, depois de pagos os
ditos direitos, sendo primeiro marcados, poderão vender a quem
quizerem, não sendo para I'óra do Reino, fazendo-o primeiro sa·
bel' aos oillciaes, que para isso houver, pElra fazerem assentos
das vendas no livro, que hão de ter, em que os vendedores o si
gnarão.

E o que vender, sem lho fazer saber, pagará a quantidade do
que vender, em dobro, e o comprador <lnoveado, dous teL'ços pa
ra a nossa fazenda, e o outro para quem o de cobrir e accusnr, e
serão presos até nossa mercê. E o que vender antes de serem
marcados, ou em madre, antes de fundidos, ou para fóra do
Reino, perderá a fazenda, e degradado por dez annos para o
Brazil.
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6. E em cada vea das demarcações poderão os amciaes de )lOS
sa Fazenda tomar para ella em qualquer tempo, que nós quizer
mos, um quinhão, até a quarta parte, entrando com as despezas e
paga, do direito.

7. E os que acharem a veas, não as poderão vender, nem fa"
zer outro p;lrtido, sem primei 1'0 no-lo fazerem saber, para vermo/õ
se a queremos tomar para nó pelo tanto.

8. E os que quizerem trabal har na minas velbas, que não esti,
verem na comarca de Tras-os-Montes, as poderão rei!'istrar pelíl
ord m acima dila. E ás pessoa, qlle trouxerem certidões de co",
mo foram o primeira, que as registraram, lhes mandaremos
daI' em cada uma dellas, uma demaroação do comprimento 13 lar~

gura acima ditas.
9. E da' demarca ões, que se derem, assim das minas novas,

como das verba, fazemos mercê para sempre ás pessoas, que as
registrarem, para elles, e todos seus herdeiros, com as ditas de.
clarações.

iO. E po to que alguma pessoa alJegue, que está em posse de
oavar, e Lirar quaesquer da sobreditas cou a nas minas e veei"
1'0 de sua. terra sem nossa licença, ou dos officiae declarados
nesta ordenação, nos ca os, em que por bem della se requere a
dita licença, nlio lbe erá guardada, posto que seja immovel ; sal
vo quando mo trai' doação, em que expressa e especialmente das
dila cou a. lhe seja fita mercê. Potque, ainda que nas doações,
exi tem alguma clau ulas geraes, ou especiae l por que pareça
inoluil'em-se as ditas cousas, nunr-a e entende pelas taes Palavr;ls
erem dada. ai vo quando e pecial e expres amente naS dita do·

açõe forem declarada, como ficou dito no titulo (28): Que as AI.
fandegas, sisas, terças etc.

REGIMENTOS
Regilncnto das J.uinas de estanho

l.3 do Fovoroiro do i518

Nós EI-Rei fazemos saber a todo os Juizes e Ju tiças Officiaes,
e pes oas, a que e to Alvará fór mostrado, que Ruy Mendes, mer
cador. mOl'ador no Fundão, lermo de Covilbã e rrndeiro que ora
é rio Estanho ela no as Feytorias de Goees e de alavi a, nos fez
alguns apontamento l que umpl'ifl a boa arrecHdal;ão ela dita
Feytoria , e das outra aos quaes provemos da maneira eO'uinte.

Item acerqua da Ordenança das fundições mandamos que todas,
aquellas pessoas, que não vierem fundir as madres que tiverem
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de tres legoas ao redor das dita fundições, do dia que lhe fôr
notificado dentro em trinta dias, percam as ditas madres pera
os Rendeiros.

Item nos dise que muitas pessoas descobrem veas, e que
depois das descobrirem non querem trabalhar nelas, por fazerem
comta, que já am suas, nem ao menos querem deixar trabalhar a
outrem, o que non hé nosso serviçJ, uem proveito do Povo; pello
qual mandamos que des dia que as acharem até hum mes, sejam
obrigados trabalbar nelas, e non ho fazendo asy, damo lugar
e Licença a qualquer outra pesoa, que posa nelas trabalhar, e
fazer seu proveito, ainda que os nom achasem, e d'y por
diamte se as leixarHm de trabalhar nelas outros trimta dias,
mamdamos que quallquer pesoa posa nellas trabalbar pela dita
regra

Item nos dise que muitas pesoas tem alheres sacretamente, em
que podem fumdir as escoreas que ficam da Fumdiçom do Es
tanho, por sonegarem noso direito; polia qual defemdemo, e
mamdamos, que nenhuma pesoa as não posa ter, nem tenha
escomdidas, ssob pena de cimquoenta cruzados por cada vez que
lhe forem achadas, pera o dito remdeiro: e se allguuma pesoa a
tever, emtregala·a 1I0go ao fumdor ordenado, que Ibe pagará o
que valer, e esta se emtemder:í nos limites onde ouver Estanho.

Item nos dise que muitas pesoas tiram o Estanho em hum
lemite, e ovam fumdir ao outro, semdo aremdado a dyversos
pesoas, por lhe fazerem boas partydos ; pelo qual mamdamos que
que o dito estanho se funda no lemite omde se tirar, e se nom
leve a outra parte, ssob pena do perderem para os Rendeiros: as
quaes cousas mandamos, que se apregoem e notefiquem, para
a todos ser notaria e a dita noteficaçom se asemtará no livro da
Feitoryas pellos Escripvaens, e esta Ordenaçam ficará para Regi
mec.to para o diante.

Item por quamto ssobre o negocio destas fumdiçõee e das
veas, que se acham e de outras coussas a ysto tocamtes á hy
debates e demamdas, e Gill Homem, que he Fevtor delas vive
alongado delas, por dar provisam as partes, avemós por bem que
os Juizes ordinarios de cada lagar. omde as ditas Feytorias este
verem, conheçam disso, e ouçam as partes, e ffaçam os feitos
comclusos para se despacharem com o dito GyJl Homem, quando
vier, ou com buum Escripvam de seu cargo, e se cada huum
delles vom ver ao tempo das fundiçõees ordenadas, entam man
damos aos ditos Juizes, que despachem os ditos feytos como Ibe
parecer justiça com hos E cripvães das Feytorias, e fará nelles
ffim até com lia de dous mi/I reis, sem darem apelaçom, nem agravo,
e dypor diamte yrá ao no o corregedor da Comarqua.

Pello qual nos mandamos, que (]sy o compraés, e guardes, e fa·
çaees cumprir, e guardar, como neste Muará hecontcndoj porque
nós bo avcmo nssy por bem, e novo serviço. 1"eyto em Li boa
a treze dias do mes de Fevereiro: Jorge 1"ernamdez o fez anno
de mill c quinhentos e dezoito.
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1° Reghnent.o das t.erras lnlneraes do Brazll

i5 do Agosto do i603

Eu El-Rei. Faço saber aos que este meu Alvará virem que eu
sou informado que nas partes do Brazil ão descobertas afg-nas
Mina de Ouro, e prata, e que facilmente se poderão descobrir
outra, e querendo nis o faz~r graça, e mercê a meos Vassalo,
e por outros respeitos do meu serviço: Hey por bem, e me praz
largar a ditas Minas ao descobridores dellas, e que elles as
possam beneficiar, e aproveitar a sua cu"ta, e despeza. pagando
a minha Fazenda o quinto óment~ de todo o Ouro, e praIa, que
dasdiws Mina se tirar salvo de todo as cu tas, depois deos dito
metae serem fund idos, e apurado, e nos diLos de cobrimentos e
repartiçõe se guardará o Regimento seguinte, e em tudo o mais
tocante as ditas Mina.

1.0 Qualquer pessoa que quizer de cobrir Minas, e apre eUlará
ao Provedor dellas que tenho ordenado hnja na ditas partes, e
lhe declarará como quer fazer o tal descobrimento e lavrará, e
tirará os metaes que nellas forem acllado:! a ua propria custa de
que pagará G quinto fóra de todas as despezas a minha Fazenda,
sem em ter obrig;lção lhe dar para isso cousa algna, de que e
fará a sen to pelo Escrivão do di to Provedor em hum livro que
para i' o haverá a signado, e numerado por elle, em que a tal
pe soa a if,l'nará, e com CP-J'lidão do dito assento. Mando ao Go
vernador Geral do dilO E tado, Capitãe das Capitania delle, Pro
vedor-mór da minha Fazenda, e quaesquer outros Officiae , assim
della como de Ju tiçn que lhe deixem descobrir a ditas Minas
e lhe d m toda a ajuda, e favor que para isso fór necessario.

2.° E tanto que fór descoberta alO"na Mina, se registrará logo
pelo dito E cl'ivão com todas as demarcaçoens e confrontaçoens ne
cessarias ao pé do as ento que se devia fazer quando o dilo des
cobridor della se apresentou ao Provedor das Mina, na maneira
atraz declarada.

3.° E depois de o descobridor tirar metal da dita Mina será
obrigado a apparecer com elle. e o manifestar ao Provedor pre
sente ao seu Escrivão aentro de trinta dias, por juramento que
lhe será dado. declarará em como o dito metal de Ouro, ou prata
é dn propria Mina que tem registrada, e achando- e não er della
será castigado como fór de j U liça e pagará todas as perdas e
damno que 'e seguirem as pessoas que pedirem parte na dita
Mina. e seudo pa ado os dilos vinte dias em fazer a dita mani
re tação do metal que tiver tirado, não gozará de privilegio de
descobridor; salvo se alleQ"31' e ju tificnr tal causa e impedimento
ao Provedor porque pareçn fi 1lP- deva ser relev[ldo,

4,,0 A descobridor de bet" de metal, ouro, ou prata e llle dará
neU" hua Mina de oitenta varas de omprido, e quarenta em largo
medida. pela vara de cinco palmos de comprido de que e uzará
neste Reyno, e se lhe dará mais na mesma beta outra mina da mina
setenta varns em comprido; e trinta em largo, e logar apartado
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que eIle escolher, havendo porem entre bua e outra distancia de
duas Minas de setenta varas cada hua ; e querendo o dito desco
bridor, ou outra pessoa a que se der repartição e mina, tornar
mai.s em largura que cumprido, o poderá fazer, começando de
llUm, e outro e pelo dilo modo, se repartirão as Minas entre as
pe~sOfls 91l,e na dita oeta ª~scoberla as vierem pedir para nellas
trllbalhar.

ti. o Cqncorrendo mais pessoas no descobrimento de algpa
Mina, o que primeiro aflbar e tirar melai della, se elllenderá ser
o despobridor, e g.ozará do privilegio, ainda que oulro tenba pri
meiro buscado a dila Mina e bela, contanto que o não vá tirar da
peta qye fôr segu.indo.

6. 0 J!j ac.on~ecendo dua~ ou mpis pesso s buscarem a dita bela
em diversas partes, e acbem melai )10 lTJesmo dill, sem se poder
averiguar qJ.1elTJ o achou, tirou primeiro, aQuelle será havido por
descobriçlor qUe primeiro apl~areper com o dito melai anle o Pro
vedor; e sendo allseo le o mani restará peran te o .i uiz da t9rra, se
hOUVer, e não o havendo, perante duas pessoas dig)1as de fé, de
que Gobrar~ certidão para (lon tal' por alia ao Provedor como /:llle
foi o I1rimeiro descpbridor, e se fazer disso assento no livro das
Minas.7:. Qliesllobridor da ~Iina poderá buscqr, e toda a beta que
descobrir, e tirar deJla, emquanlq não houver quem lhn peça
Mipa na dila btlta ; mas bavendo quep:t lh'a p ça e que se demar
qlfe e bil!ise, será obrigado a que dentro em ql!inze dias e coliJa,
ou esçolber, sjgnalar e demarcaI' :)S suas oitenta van.\s em com·
prido, e no lugar e pane que quizer; e depois de feita a dita
escolba, não poderá variar e fflzer olflril, e o Que primeiro pedir
~1:in1! e rflPp'rLição ao descobridor deJla, demarcprá e medirá a ua
Mina deplrO en} dous dias, e o mesmo farão os outros Qqe succes'
sivamente após elles vierem pedir, e não o fazendo algun delles
assim Q seguinte em ordem poderá livremenle demarcar sua
Mina, como se q oulro que não quiz demf\rcar no dilo l mpo llãQ
estivtJl' diante de nenhum dos sobredilos, depois de ttJr r Ha umfl
vez sua demarcação, puderá variar nem mudar as marca e
balisas pljra outrl! parte, sob pepa de perder o dilleito gue na dita
Mina liver.

8. 0 As quarenta yara~ que ao descobridor se lloncedem e as
tr.inla aos [Qais que pedem Minas e repartição em largo o quadro
não ser.pp obrigadQs a demarcfll-os, ba la que b:jjp que)1l venha
pedip Mina, repartição e demarcacão d'aquelJa parta, e bavendo
quem a peça será o descobridor obrigado a demarcqr a sua quadra
no mesmo termo de quinze dias, e os outros a que róI' dada Mina
dentro em tres dias, para a parte que quizerem, sem poder variar
do que huma vez escolheram, e não se demarcando ne le termo, o
que pedir a demarcação poderá tomar e lJalisar a sua Mina para a
parle que mais quizer da bela descoberta, deixando ao descobri·
dor vinLe varas em largo, e as oulras a que forem dadas :MilJas,
quinze varas, comtanto que o que assim se demarcar e tomar
Mina dtJscubra beta de novo, na pule em que se demarcar, c a
regislre.
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9. o Quando se pedir demarcação de quaqra e largura de Mina
do de cobridor, ou de outra pes§oa a que ró, dada, será demar~

cada a dila quadra pOl' cordel direito, fazendo qU!ltro cantos
igm1es, e dentro ficará a e laca e signal da arte que deu para se
lavrar a Mina,

iO. As bnli a ,marcos de que ne t3 demarcações se ha de
usar pnra . !lber cada um o que é seu, serão de pedra e terra
levantada bem ama sada em alCura de um corado, de modo que o
tempo a não desfaça e se pos~a sempre saber o que a cada bum
pertpuce, os quae. marcos e farão endo pre enle o Provedo!' e
seu E~crivão, e o que as 'im o não fizer perderá a Mina que lhe róI'
dada para quem a pedir, como que fo se vaga.

i!. Para que a medjda das varas que cada hum ha 4e haver
em todas a ua sorte eigual onde a terra das Minas róI' moq.
tuo~a, e mais alLa em bua parle que em outrp, se porá hua
vara, ou lauça da altura que for neces,:;ario no lagar mnis bllixo
da dila Mina, e do alto da vara, se deitará um cordel do tama
nho das medida das vara, que a lina ha de ter, e as im di
reito e medirá Lhe a p:\J'le de cima da lerra onde chegar o dilo
cordel, e al1i e Iorá o marco ou balisa.

1.2. ~ .e para se desmontuarem, e alimparem as minas fó,
necessario mudarem-se o~ marcos, e b3jis/!' dellns o poderão
fazer, sendo pre enle o Provedor e eu Escrivão, com as mais
parles a quem tocar, as (juae não querendo ser presenle, eQdo
ptlra is o req~erid3, e procederá na mudanças do dilO marco
e 'ua revenas.

13. E porque alguns \Tezes se pedem minas, e demarcações
na parte, e quadra, e largura que ao dascobridor, e ao mais
se tem d3do, e medido com lenção de lhe impedir que não pos, am
por ali de entulhar o que da suns Miníls ão e a es a cónla os
avexam e obrigam II lhe pngarem ou deixa lias por ali deitar seus
entulho, ou lhes v nderem sua quadr;!, que é em grande
prejuizo do que lavram -a dil,) ~Iina . Hei por bem, e mando
que o que a. im yier pedir a tal demarcação da ditas mina,
erá obrigado a dar em beta fixa de metal dentro em coarenta

dias dO que lhe fizer a dita demarcação e não bastará achar me
~al solto como muita vezes acontece, nQ que o dito Provedor
fará graude dellig-enci~, e nno dando no dito tempo em beta
fixa de melai, não poderá impedir, e tolher ao outro dono da
~lina lançar para a dila parte 'eu entulho: mas ,e ao dilo
Provedor pares f) por certos siO'naes, e experiencia , que ali ha
beta fixa e que por eslar muito funda, ou pela qualidade da
tena se lhe n50 pódc chpgar nos ditos coarenla dias, lhe dará
mais alguns para O poder seguir, e bu cal' a dita beta, não pas
sando de outros coarenta dias.

H. E para que hajam m<li pessoas que entendam em descobrir
e lavr<lr Mina aquelle a que 11ô1 Mina de coberta for dado sorte
e repartirão a não podem vender aos de cobridores e enhore das
Minas principaes anles de terem de coberto metal fixo, ,ob pena
de o com[)rado\"])erder o preço que ppr ella der, e o vendedor o
direito que na dita Mina tiver.



-170 -

15. Se depois se for cavando a Mina em altura, houver dif·
ferença sobre a medida, e a pertenção della entre dous senborioll,
por senão poderem dar os poucos direitos, poderão os donos das
Minas, que estãl) da parte de cima, e de baixo pedir um ao
outro que lhe de igualdade em direilurll para correr com a ua
obra um pau na boca da dita Mina, e atando no meyo delle um
cordel com um xumbo, o qual'"baixnrá onde se vay lavrando
o metal, e aby onde o xumbo a~seotar fará um ~ignal, estando
presentes as partes, o qual servirá dI) marco e d'ahy para baixo,
se poderá bir fnzendo o me~mo, e as partes serrlO obrigadas a
fazer quantas vezes um visinho a pedir a outro dentro em vinte
e coatro boras, e não o cumprindo assim dentro do dito tempo,
o dono da Mina, ou o que em seu nome fizer a obri); o Provedor
fará a dila medida, a reverá da parte que sendo requerida não
quiz e~tar presente.

i6. Tendo alg-uma pe soa mais quantid'lde de varas da que
lbe são concedidas, qualquer outra lue poderá pedir a que tiver
de mais, e ella será obrigada a Ih'as larg-ar dentro em dez dias,
escolhendo primeiro a parte em que quizer que lhe fiquem as
varas que lhe forem concedidas, comtanto que sejam junta e
continuas, e não apartadas em differentes parte, e dizendo que
tem vendido a dita demazia, não será ouvido e o Provedor lhe
fará la rgar. ,

i7. E o que pedir as ditas demasias, ou srljam de mais varas,
ou de lIJai Minas das que cada um pôde ter, não terá Minas na
mesma beta, nem ao redor em distancia de legua e meia.

18. Nenbuma pes oa poderá bu cal' Minas, e betas na repar
tição de outrem conforme as varas que lhe forem concedidas de
comprido e largo, sem primeiro lhe pedir que se demarque e
balise, em quadra da maneira acima dita e sapti feita poderá
buscar beta dentro nas suas repartições e não na. alheias.

19. Sendo descoberta beta, de que ao descobridor e deva
previlegio que pella de cobrir se lhe concede por este Regimento,
e depois se descobrir e achar aguma beta, junto ao lugar onde a
primeira se descobriu, ou ao redor della por e paço de legua e
meia, o que achar a tal beta não poderá gozar do previlegio de
descobridor como o primeiro sômente poderá tOlflar nella uma
Mina de 60 varas em comprido e trinta em largo na parte e
lugar que della escol heI'.

20. Qualquer pessoa poderá busc(lr Mina em herdade albeia,
comtanto que os que acharem e os que a lavrarem, dem fiança a
pagarem o damno que por da dita Mina vier ao donno da tal
herdade.

21. Ninguem poderá ter mais qne uma Mina, da ditas
cessenta varas dentro do termo de legua e meia, e poderá ser a
ditas varas repartidas nns betas que houver na dita distancia não
as tendo primeiro escolhidas, e tomadas em Minll inteira na beta
de~cobridoura, ou em outra salvo tiver comprado alguma Mina,
porque com o titulo de comprada poderá ter mais que uma e a
mesma será se vendendo a sua tomar outra Mina na beta ou
betas que de novo se descobrirem. .
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22. Se dentro da dita distancia de legua e meia, se descobrirem
alguma beta de metal pobre poderá nellas ter uma Mina o que
tiver outra na beta principal, e rica, porque sendo de prata,
costumào se mi turar-se como meLaI pobre ou rico, e se derreta
melhor; e a im poderá mais ter, e lavrar todas as betas que
achar den tI'O nas suas quadr.as e marcos.

23. Qualquel' beta que seu domno fôr lavrando, ou seja a
principal ou que depois achou em &ua quadra, e repartição, a
poderá hir seguindo, ainda que vá entrando pelas quadras alheias,
sem lhe poder er posto impedimento algum até que a tal beta
que vai seguindo entre na beta principal da quadra alheia.

2g,. Achando-se betas nas ilhargas da beta principal e e tando
tão perto que os dom nos dellas se não possão todos quadrar em
meio, deixando alguma e outra parte espasso que se possa botar
o entulho, e terra que se tirar das Minas, ou da beta mais antiga,
se quadrará e se demarcará i o ainda que lhe não requeirão estando
alguns do ditos donos das Minas já demarcadas, não poderá
variar nem demarcar-se para outra parte como fica dito.

25. Vindo-se uma beta ajuntar e incorporar com outra, como
muitas vezes acoutece, far-se-ha companhia entre os domnos que
lavrarem as ditas betas para que as beneficiem, e lavrem de
meia, e partão o proveito tanto a um como a outro, ainda que
uma das betas seja mais larga, e principal, por ser de menos
inconveniente parlir-se tudo entre elles por igual parte, do que
averiguar qual das betas é melhor e mais larga.

26. Os que houverem de cavar Minas primeiro que nellas
metão gente, as assegurarão e desmontarão de modo que não
haja perigo nos que nellas entrarem a trabalbar e não fazendo
assim encorrerão nas penas que por direito merecessem, e pagarão
todo o damno que dahi resultar as partes damnificadas.

27. Cada pessoa no repartimento da sua Mina fará caminho em
todas as belas que nelle se acharem para que se possa. vet', e
andar de uma Mina a oulra, e para que esta obra se faça como
convém, o Provedor com bum Official mineiro pratico, e enten
dido entrarão nas ditlas Minas, e verão como e lavrão, e asse
gurão e se lhe fazem a parede, e reparo neces ario para que não
fação em prejuizo dos que nellas trabalhão, e das Minas dos ve
zinho ,e o dito Provedor obrigará com as penas que lhe pa
recer tbé fazerem os concertos que nisso lhe forem neoessarios.

28. E porque pode acon tecer que o de oobridor da beta por
cau a da sua pobreza não possa chegar ao metal, e o outros que
nella tem sua Mina, e repartição não querem trabalhar nella,
tiverem o metal que o de cobridor tira, o que é contra o meu
serviço, e bem das mesmas parles. Héi por bem e mando que
todos que na dita beta tiverem parLe sejão obrigados a da.r ajuda
ao descobridor para cavar na sua Mina até altura de dez braça,
pagando elle a quarta parle do gasto que nisso e fizer, e quando
elle cbegar ao melai fixo, lhe poderão outras parte pedir perante
ao Provedor tudo o que para a dit ta aj uda lhe derão.

29. Se os que em alguma Mina tiverão repartição, tem posto
seus marcos e balizas nas partes e logar por onde a beta não corre
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e vierem outros depois a regeital' ti mesma beta, demarcando-a,
e balisando-a por onde na verdade corre, e descobrirem e
acharem metal, serão preferido ao primeiro a que as Minas
forão dada, não sendo 131113. de cobridores principae , porquanto
estes em ra7.iio do seu privilegio, podem tornar a marcar, e ba
lizar sua Minas, assim a principal de oitenta vara., como a sobre·
saltada da sessenta na parte, e Jogai: por onde a btlta realmente
corre, e O me mo poderá fazer qualquer outl'O, que de cpbrir
beta dentro da distan(;ia de legoa e meYlJ, aquem se dará somente
Uma Mina de ses enta vara' como Oca dito.

30. E porque de as Minas senão lavrclrem, nem estarem po
voada e"uirá muito prejui~o a minba Fazenda e damnos aos
mais vas aIos: Ordeno e mando que inão dem sinão as pessoas
qne bajão de povoar e benaficiar, a quaes não as lavrando dentro
de cincoenta dias, depois de erem regda~il, e haverão a
ditas ,Minas por perdida, e de. ppvoadas, e o mesmo e guardará
com os dpscobridores, se dentro no dito termo, depois de re"is
tadas as MlJlas as não benellciarem, e para se ter uma Mina por
povoada, andar)lo nella continuo dous e cravo, ou quatro traba
lhodores, ou POI' QdOlnno d4 Mina ser pobre, andará continua
mente no dito trabalho.

3i. Se algüa pessoa pedir Mina, como despovoada, e vuga
))01' serem pussados os cjncoentas dias sem nella fazer beneflcio
f.\lgllm, o Provedor, ci~ada a parte estando em lugar certQ, onde
o 'possa ser, ou por editos de trinta diap, sendo auzente sem saber
delle, ouvirá o que cada um per si allo"ar, e tomará infor
mações do e~tado em que a dita i\lina e tiver, da cau a porque
está deepovoada, do que mandal'á fazer outros, em que pronun
ciará o lIne conforme a este regimento, e com justiça; lhe pares
ser tondo particular advertepcia cm que não haja visto conloyo,
nem e tome a Mina por vaga ao que a tem, sem pura is o baver
cau. a mui ,Qastantc, e de sua pernunciação po~erão aS partes
appellar ou ag-gravar.

::12. Oque for proviap da Mina por razão de se haver por vaga,
e despOVOAda, perá obrigado abrir nellll altlll'a de seis brnças e
ept/mdo já aperta, e na, meSIDa alturp, abrirá putras seis mais ao
fqndo sob pe~a de se perder a dita Mina, e se dar por vaga a
quem a pedir.

33, E porque pode acontecer que o que tem no tempo atraz de
clarado por falta de ferramenta, ou tia ajgUa. outra cou a para
i so necessaria, o dito Provedor Ibe poderá r formar o tempo que
lhe pares er, com respeito da qualidade, c po ibilidade da pesJ

soa, não intervindo ui so malicill ou animo de di/latar.
3g" Tendo hua pessoa duas !\linas em diver us partes, em dis·

tancia de legoa e meya, será obrigado a Javrallas ambas sob pe
na da lhe poderem tomar por despovoada, ou aquella que não la
vrar, slllvo se bua for ric:! e outra pobre, porque em tal caso,
sendo povoadu a Mina ricu não se lhe po~erá tomar a pobre de
metal.

35, Tendo duas, ou mais pesSOas algüa ~lina misticamente,
alI por panes, qUf\lqlIor deJlas que a lavrar, será visto faze!-o
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em nome de todos para que se não possa pedir pgr despo
voada.

36. Porque o melhor lavrar das Minas de Ouro, e prata quando
a beta iJo fixa e fundas, e não se lavrarem, nem cavarem
apil'fue, so nno em travez, por ser a.sim a obra mais forte, e mais
segura, para os que nellas lrabalharem poderem chegar ao melaI
como a cxperiencia tem mostrado em mui tas parle do Pará e
Nova Hespanba; trabalhariio quanto lhe for po sivel os que la
vrarem Minas de as abrirem, soccavando-as por baixo em tra
vez, para o que poderão comessar a voca de tal soccava donde
melhor lhe pares 01', ainda que eje da uas Minas, e qualquer
dono de lina descoberta, erá obrigado a dar entrada ao da .Mi
na que estiver por C:lvnr por tempo de cincoenla dias, que o
poderão bustar para pela dita soccava se abrir um as o por onde
a ditta Mina se po sa ervir.

37. E ante. de comessar a soccava se pedirá ao Provedor que
signolle, e demarque o caminho destriclo por onde se ha de
ahrir athé a Mina, o quando se delle torcer em prejuizo de alguem
o Provedor fará l]ue a cava corra direita, e que se satisfaça o anno
ti pes oa que o recebeo, e entretanto que e trabalhar na occova
para chegaI' a Mina, não se poderá pedir nem tomar por despovo
ada a ditLa Mina, continuando-se porém sempre na obra da ditla
50 cava, sem intervir nis50 malicia, nem simulação.

38. Os que nas quadra das suas Minas achar al<Tua betas
ou ramos dellHs, pode-Ias-ha seguir e lavrar, e ter por suas;
nssim como a Mioa principal a que vay deriO'ido pela dilla soceava ;
porém nno poderá nas diltas betas que as im descobril' lavrar
mais em largo, nem em comprido, que o que se contem na sua
demarração e quadra.

39. E sendo caso que buscando-se com a soccava a Mina e
bela principal, e nchem no caminho outra' betas principae ; o
que as im a descobrir terá lnnla part nella quanta parecer
que tom a beta a que vay dirigido, em embargo de atraz ficar
declarado que dentro de legoa e meya não possa hua pessoa ter
muitas Minas o que não haverá lognr quanto a beta que e achar
fôr já de. coberta, e registrada, ou algua Mina lauada, porque
então passará adiante cum a soccava, deixanilo o metal ao ~eulJorio

da beta, sem fa7.er mayor caminho a im de allo como de largo
da que leva com a soccava, e havendo sobre i lo alguma dnvida,
o Provedor verá tudo com algua pe soas pratica, e entendidas
e determinará como lhe pares er ju tiça.

40. O Provedor as ignalara e demarcará a quadra, e largura
que ha de levaI'. a occava, para que por elIa enão pas a abrir
outra e impedirem se hus ao outros; querendo porém alg-uns
lavrar a sua Mina pela soccaVA vel ha, será obrigado a lhe dar a
coarLa parle do melai que tirar, sem deHa descontar custo
algum.

4t. Ao que descobrir a quelrada ecca, ou com agua se lhe
dará hua Mina como descobridor de 60 varas em comprido e
os mais que vierem pedir l se Ihe darão 400 varas successiva
mente pela ordem que as pedirem, e porque nas Minas que e



-174 -

acabarem em quebradas, regatos ou rios caudaveis, ordinario hé
dar-se por quadro tudo o que banha a agua, que nas quebradas
hé pouco: Hey por bem que nellas se dê de largo ás Mina fiO
varas de cada parte pondo uma estaca, ou baliza no meyo do fio
da agua de onde comessará a rlitta medida para cada hua das
partes.

42. O que descobri Mina em regato, a tomará por desco
bridor de 60 varas em comprido, e o que banhar o regato em
largo, e poder-se-ha alargar pela varge e campo 6 varas pela parte
que quizer, para por ali enxugar e despejar a agua, o qual des
pejo fará primeiro que tudo com a obra fixa, e segura, buscando
metal na sua Mina, até chegar a pedra e não fazendo as im não
poderá ter as diUas 6 varas, e quem quizer lhas poderá tomar, o
o ditto descobridor, será obrigado a dar lina e demarcar com
quem lhas pedir, as quaes serão de 50 varas em comprido e da
mesma medida serão as mais sobresaItada .

43. Quem descobrir Ouro em rio caudavel poderá por desco
bridor tomar hua Mina de 80 varas e aos mais se darão de 60
varas e havendo mais 6 varas de largo para beneficio e fabrica
de cada Mina.

M. O que descobrir Ouro em margens, campos, serras, ou
teiros, pontas de rios, quebradas ou regatos, poderá tomar Ilua
Mina por descobridor de ao varas em quadra, e aos que delJois
pedirem repartição, se dará Mina de 20 varas em cada hum: a
estas Minas chamam menores, e sendo curta a terra em que
estas Minas se acharem, o Provedor fará nellas repartição com
deminuição de medida conforme a gente que para ellas houver,
para que todos hajam a sua parte, e quinhão, e o descobridor po
derá sómente gozar da Mina sobresaltada.

45. E porque ne tas Minas menores se evitem os inconve
nientes de os mineiros dizerem cada hora que fazem novos des
cobrimentos:

Hey por bem, e mando que feito hum se não admitla outro de
nenhua parte da quebrada, rio ou campo onde se descobrir den
tro de meya legoa.

46. O enlulho, e matto qua se tirar, e cortar para se lavrar a
Mina, se levantará em parle onde a corrente da agua em que
a Mina se lavrar o não possa levar nem impedir a lavar, e
sempre será dentr(l) da quadra da Mina de quem a tirar; e ha
vendo nas ilhargas outros l\1inas que o defendam, far-se-hão re
paros de terras, ramos que recolham, e sustentem os dito entulho,
em modo que a corrente da agua o não po a levaI', e havendo
Bnlre as partes sobre isso alguas duvida ; o Provedor, tomando
o parecer de pessoas entendidas o determinará.

47. Qualquer pessoa que buscar Ouro em quebrada, regato,
rio caudal, ou qualquer outra parte seguinte a busque thé dar na
pedra, porque de senão fazer a sim, se seguirá não descobrir
muitas vezes Ouro que se assenta na pedra, e cavando thé chegar
a ella se entenderá que foy já buscado, e se escuzará ali traba
lhar-se mais em vão.

48. Nenhua pessoa poderá tomar Mina para lavrar em
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nome de outrem, como seu procurador, e só o poderá fazer sendo
criado ou sallariado : perderá o direito que na ditta Mina tiver, e
pagará cincoenta cruzados para o acuzador e captivos.

49. E para que as Minas po sam ser melbor beneficiadas e
aproveitadas, e se fazerem engenbos, e caz~s as entos e ás mais
couza necessarias, os senhorios delJas, se poderão aproveitar de
todas a madeiras, campos e rocios de que se logram entãu os mo
radore da Villa, ou lagar em cujo limites e tiverem, sendo os
taes campo cammuns c do con elho, e não de particulares; e
assim poderão trazer nas devezas, prados·e campo publicas que
e.tiverem perLo dos assentos das Minas, todas as be Las, gados,
que sel'vem e forem nece 'ario pa ra beneficio delias, e endo em
devezas particulare pagarão aos dom nos delJas o pasto que se es
Limar, e avali,lr, sem e lhe poder impedir e vedar.

50. E pelo grande prejuizo que e seguirá em se impedir o
lavor das Mina : Hey por bem que os domnos dellas não possão
ser pre os por dividas em qunnLo nelJa trabalbarem, nem pe
nborados nos e cravos, ferramenta, mantimento, e mais pe
trechos que para lavrar, e beneficio dellas por mce ario, e as
Ju tiça a que lJerLencer farão que paguem elle as suas dividas
com o procedido e g:Jnho que tiverem nas ditas Minas.

5i. O Provedor das Minas terá partieular cuidado de as vi
zitar as mais vezes que puder er com o sen Escrivão, para ver
se e~tão limpas, egul'as, e comessadas forte, e e lavrarão sem
prejuizo das outras Mina vizinha., e se se goarda nellas todo
o conteudo neste Regimento; e passando lhe necessario levar
com igo mais alguma pessoa pratica, e enLendida nesta materia,
o poderá fa7.er; e não consentirá baver nas ditas Minas gente
ociosa e vadia, e obrigará ao que andarem nellas para traba
lhar que com e1Ieito o fação e de outra maneira os não consinta
estarem neHas.

52. U Provedor, The oureiro, e Escrivão e quasquer outras
Officiaes que forem das dittas Minas não poderão ter parte, nem
companI\ia nellas, nem tratarão em melaI algum per si, nem por
ouLrem 'ob pena do perdimento de ua fazenda, e privação de
seu OJIicio, na mesma perda de perder sua fazenda incorrerão
os que derem parte e tiverem companhin, huns, e outros serão
embarcados para o Reyno, e não poderão tornar mais a estas
partes.

53, O Governador do dito Estado com parecer do Provedor
Mór da Fazenda, fl Provedor das Minas, e dos Mestres de Fun
dição madara fazer uma Casa a cu ta de minha Fazenda no lugar
que parecer mais. acomodado a sim peja razão do itio, como da
agua, e lenha necessaria para a fundição, a qual virá todo o
metal de Ouro, e prata que da Millas se tirar pa.ra nella se
fundir, e tanto que entrar na dila Casa, e passar perante o Pro
vedor The oureiro, e Escrivão de que se f,lrá a 'senlo em livro,
e dêp~is que for fundido, apurado, e reO'i trará ao pé do dito
as eulo e se mnrcará todo com as minhas Réaes Armas deste
Reyno e se fará conta do que pertencer a minha Fazenda pelo
quinto que a ella se deve, o qual se pagará logo no mesmo meLa.1
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que se fundir, e se carregará em receita em um livro que para
is o haverá sobre o Thesoureiro pelo Escrivão e ProvedOI'. Que
Rey por bem que sirva lambem com o dito Thesoureiro em
quanto eu não mandar o conlrario e se meterá em uma Arca de
tres chaves, das. quaes terá uma o Thesoureiro e outra o Es
crivão e a 3a o Provedol', e ,em estarem todo os tres pre enle ,
llenão poderá a dila Arca abrir e dellll'O n lia eslará a marca de
minha Armas com que lodo Ouro e prala e hade marcar de
onde não se tirará nem se metterá sem e"tarem prezentes os
dito tre Oficiaes.

54. Os domnos das Minas poderão ter suas marcas particulares
para marcarem os melaes que lhes pertencerem, além da marca
que bade ter das minhas Armas, como está dito e por conta delles
se f:lrão todas as despezas que e fizerem na Fundição do melaI.

00. E uenhuma pe oa de qualquer sorte e condição que seja
poderá ter fóra da Casa de Fundição, vender, lrocar, doar ou
embarcar para qualquer outra parte metal algum de ouro, e
prata que d~s diL11 l\lina se tirar em ser marcado com a dilas
minhas Armas da maneira acima declarada soh pena de morl , e
de perdimento de sua fazenda, a duas partes para a minha Ca
mera Real, e a 3" parte para o accusador,

56. Achando-se algum melaI de OLUO, ou prata fMa da Casa
da Fundição ou dentro nella sómenle sr,m se lhes saber domn
certo, será entregue ao Thesoureiro e se lhe fará delle receita
por deposito, com lodos as declarações nece saria , em que o dilo
Thesoul'eiro assignará, e o Provedor para a todo o tempo e saber
o que é e se entregar a quem pertencer, e a jusliça mandar.

57. Terá o Provedor particular adverlencia em não con entir
que na Ca a de Fundição entre pes oas de suspeitas, o desneces
sarias, nem que della se relire fazenda algua sem ua licença
para ver-se tudo eSlá na forma devida, e ordenará que ni so haja
muita vigia; e para esse eJIeiLo e para as mais delligencias que
forem necessarias em cousas tocantes as diLtas Mina : lJey por
bem que haja hum Meirinho e tres Go"rda ,a que o Provedol' dará
Ordem do que hão de fazer, os quaes haverão de seu mantimento
e ordenado o que por outra Provisão minha erá declarado.

58. Todas as duvidas que e moverem entre quae quer partes
sobre as ditas Minas, cou as tocanles a ellas o Provedor as de
terminará summariamente, hindo pes oalmente ver a cousa
sobre que forem as contendas na qUiles terá al'ada hé a quanlia
de 60aOOO e passando della, dará nppellação e agravo para o Pro
vedor-mór da minha Fazenda do E~lado, porém se a cau a for
tal que impida, ou possa impedir o lavor dns Mina o dilo Pro
vedor fará cumprir a sua sentonça sem embllrgo de se ter ap
pelllldo della, dnndo a parle em cujo favor dada fiança, tomar,
aLl pagar tudo em que a outra for melhorada e nas causas que
não forem desta Cjuallidade so continuará até no caso de appel
laç~o a se dar final determinação na mayor als1lda.

59. E porque convirá muito a meu serviço hir-se-me dando
rarticular informação do descobrimento e lavor que se fizer nus
!,linas e do proveito que deUa resultar a minha Fazenda e aos



- 177-

descobridores dellns, ellcommendo e mando no ditto Provedor que
em cada hum anno fnça fazer buma folha muito distincta e
declarada de tudo o que no tal anno for de coberto nns Minas, e
de todo o Ouro e prata que della se tirou, e se levou a Casa da
Fundição, e do que fixou em limpo depoi de fundido, e quanto
importou o que delle pcrtenceu á minha Fazenda, e quanto á
partes, a qual folha será feita pejo ditto E crivão, e nssignada
pelo Provedor e Thesoureiro, e si a experiencia do tempo for
mo trando que ba nlgua cousns em que e deva prover assim
em mudar, ou declarnr as conthenda neste Regimento, como em
accre entilr outras de novo, o ditlo Provedor me avisará dellns
para eu mandar o que houver por meu serviço.

-60. E porque atraz ne te Regimento e trata somente das
Minas de Ouro e prattn, sendo caza que uas ditas partes se achem
alguas de que se relire cobre, n Ilns haverá lagar o que nelle se
contem. eomo declara lia que a pessons que o tirarem serão
olJri~nd.as a venderem a minha Fazenda todo o que ficar depois
de pagar o 5° pello preço que comumente valer, e havendo pes
carin rle peral as qunesquer pe soas o poderão f~zer, tendo para
i o licença do dilto Provedor, da qunes pagará o quinto á minha
Fazenda, e 11avendo, Rey por bem queas diLlas perola e tomem
para mim, e serão as partes obrigadns a vendellns pello preço
que vnlerem a dinheiro, ou (lesconto dos direitos de outras pero
las que pescarem.

61. Terá o Governador muito particular cuidado de saber se
o Provedor das Minas Thezoureiro, Escrivão e mais Omciaas
dellas cumprem com ns obrigaçãe de seu cargo, e fazem nelIes o
que devem, e achando que o não fazem assim, procederá contra
os culpado como for Justiça e me avizará enviando-me o tras
lado da sua culpas.

62. Mando ao ditto Governador, e a todos os Omciaes das ditta
partes do Brazil, as im da Jll liça como dn Fazenda que cumprão,
e goardem este Regimento, o qual farão publicar nos lagares
publicas dellas, para que venba a noticia de todo, e regi tal'
110 livro da minha Fazenda; e Rey por bem que valha, e tenha
força, e vigor como e fora carta feila em meu nome por mim
as ignada e passada pella chancellarin, po to que por elIa não
passe sem Embargo da Ordenações que contrario dispoem.
-Manoel Rodrigues a fez em Vnlladolia 15 de Agosto de 1603, e
eu Luiz de Figueiredo a fiz escrel-er.- Rey_

2° Regilll.cnto das tC1'.'as Ulinc.'aes do Brazil

tio _\gosto do i618

Eu EI l1ey. Fnço aber aos que eRle meu Regimento virem qne
consider~ndo eu a que em decurso de lanto anno c por muita
dellirencins feita por D. Francisco de ouza, Governador que
foi do Estado do Brazil, e Sahrador Correya de Sá, aos quaes coo
meti o descobrimento da Minas do Ouro, prata e mai metae~

12
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das Capitanias de S. Paulo, S. Vicente, daquelle Estado, se não
poder averigoar a certeza da dittas Minas, e não ter tirado dellas
proveito algum para a minha Fazenda, por fazer meI'ce, e favor
a meus Vassallos das dittas Capitania, e toda os mais. moradores
daqueIle E tado. Hey por bem de lhes largar a Mina de Ouro,
e pratta, e mai metaes que e tão do cobertas e a que adiante
de cobrirem nodiLLo di tricto pagando do que delta e tirar o quiu
to a minha (i'azenda como tenho mandado por mi nhas Ordenaçõe
e para se poderem benefiar como convem a meu erviço o bem
de meu Vassallos, mandei fazer esle Hegimen to para que na
fórma delle se proceda daqui em diante.

L° Hey por bem de fazer merce á pe soa, ou pessoas que nova
mente descobrirem Minas àe Ouro ou l'rata, Oll de outro metal
de 20 cruzados, e na leta, e veya que descobrirem de 80 braças
de comprido, e quareuta de largo e a sim mais outra Mina de 60
varas de comprido, e 30 de largo, e andando j untamenle com
elles outras pessoas buscando Mina, e achando depois do ditto
de cobrimento alguas beta. e veyas na me ma parte além dos
vinte cruzados da merca, haverá huma Mina de 60 braças de com
prido e 30 de largo, e pedindo outras pessoa Minas nas dilla
partes, posto que se não ache no de cobrimento, e se lhe dará
huma Mina de 60 varas na forma da sobreditla, d poi de
se darem ao descobridor, e pe soas que andão com elle no ditto
descobrimento.

2° E para que todos se po sam empreglll' no de cobrimento das
minas: Hey por bem que gozem do privilegio de de cobridor,
assim para o effeito referido como para os mais deste Re~imento,
não sómente os Portuglleze que vivem nas dittas Capitania, e
Estados do Brazil e seus filhos que lá nascerem, mas tambem
todos os Indios, Estrangeiro qne com licença minha vivem de
presente neBe, e os que com ella forem a viver pelo tempo em
diante.

3.° Que tanto qne se descobrirem as diLla betas e veya' de
OUl'{), Prata, e ontro metaes o farão saber dentro de quiuze dias
ao Juiz do lugar em cujo districto estiver a terra em que e
acharem as diLtas Minas, o qual hirá logo ver com o E crivão da
Comarca que a registará no livro deBa com todas as declarações
necessarias, e o nomeado de cobridor, a qlle dará juramento do
metal que tir{)u da diLta Mina, e lhe pa sará certidão, a qual
apreseu tará em termo de vinte dias ao Provedor das dittas Minas,
que mandando fazer ensayo do ditLo metal, e achando que a
Mina he proveitosa, a birá em pessoa demarcar, e lhe porá as es
tacas e marcas nece saria nos logares que dispõem a Ordenação;
e sendo -porém o comprimento, e largura a que se declara neste
Regimento, e que do dia da demarcação a dous mezes será obri
gado a trnbalhar r.ontiuuamente trazendo nella hum min iro e o
numero dos trabalhadores que o ditto Provedor lhe assignar que
serão sempre os qne forem nece sarios pera lavor delIa, e não
apresentando Certidão do Escrivão da Camera, ou Provedor das
Minas em terlllo ue vinte dias para que faça demarcação, 011 não
comessando a trabalhar os dittos dous mezes, ou deixando de bra· ,
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balhar coatro dias com os jornaleiros que o ditto Provedor lhe
a signar, perderá a ditta Mina para a minha Fazendà, e o Pro·
vedar dará á pessoa que como de merce a pos a beneficiar,
salvo justificando impedimento legitimo diante deHe, porque
ne te ca o será relevado da diLLa pena.

4,. U E porque sou informado que algua Minas de Ouro que
se tem achado naquellas Capitania, e de lavagem que as inver
ondas trazem com as corrente, aos rios e ribeiro onde se acha:
Uey por uem que o Prov dor da IlUas reparta as de cabenas que
se descobrireul da mesma coalidade na fórma deste Regi
men to, mas poderá assignar mais varas das que ncUe estão li
mitadas para a fabrica de semelhantes Minas er menos custosa
e limitarem outra razões que não ha nas minas veeiro e botas
que e lavarão com grande rabrica, e são COfiumente mai~ ren·
rendosas.

5. 0 As Min3s dc Ouro, prata cobre e mais metaes que e ti
verem descoberto, ou pelo tempo em diante se de cobrirem, e
for m tão ricas que cl)nvenha serem beneficiadas por parte de
minha Fazenda o Provedor dilas avizará ao meu Conselho da
Fazenda, dando conta aos en ayos que fez do metal da [ina, e o
que responde cada quintal, enviando tambem ao ditto Conselho
nieLal do en ayo que fizerem, para que paressendo-Ihe que convém
benel1ciarem-se para a minha Fazenda o mande ordenar; neste
caso mandarei dar ao descobridor della a ali' fação, ou fazer a
merce que mo pares er; e em todas ns maisveyas e betas desco
berLn , e por descobrir, poderá o dino Provedor tomar para minha
Fazenda em qualquer tempo o que eu quizer hum quinhão que
será thé a coarta parte, ontrando com as despezas, e pagar dos
direitos na fórma da Ordenação.

6. 0 E ponlue para provimento do meos Armazens hê ne
ce ario cobre, chumbo e callaine' Ordeno e mando que todo o
metal de ·ta _ortc quc e tirar da ditLas Minas d pai de pagos os
quintos, o que restnr serão obrigado" os Senhorio da Minas de
o venderem á minha Fazenda pelo preço que ju to fôr, e ven
dendo-se a outra alguma pe' oa em minha licença, ou tirando- e
sem ella no diLto E tado, será perdido, e a pessoa que o denunciai'
c de. cabril' haverá a terça parte, fazendo o certo.

7.° E porque convém ao LJem commum, e ao panicular do que
tiverem Minas nas diLla parte tl-abalharem nellas de continuo e
não as largal'em por falta de cabedal, o que não poderá fazer,
sendo muito pela muita fabrica que hê neces"ario e grande des·
peza que que se faz com ellas. lJey por bem que nenhuma pe soa
po_sa ter n13isque athé tre Mina e lendo mais será obriO'ado
u vendei-Ia em termo de hum mez 1\ pes oa ou pessoas
que tellhão po ibiJidade pal'a a beneficiar e não o fazendo,
ficará a minha Fazenda para eu mandar di por della como me
pare er.

8. o Em CIISO que algumas pes oas de cubrão Mina dos diLlo
metaes tão fracas qlIe não sorrào pagar o quintos della á minha
Fazenda, os que as descobrir, e beneficiar, o fará a saber ao Pro
vedor das Mina, que fazendo en ayo do metal que dalla '0 tirar,
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informará ao Conselho da minha Fazenda o que lhe pares er,
para elle me dar conta da materia, c eu mandar sobre ella prover
como fôr mais meu erviço.

9.0 Hav rá hum Provedol' da Minas, pes oa de muita confiança,
que me será consullado pello meu Conselho de Fazenda, qual lerá
a Supperitendenc.ia delias, e conhecerá ómente das causas 10
cantes a diltas Mina~, na quaes procederá breve, sumariamente;
a das sentenças que der dará appellação e agravo para a Hellaçiio
da Babia de todo os Santos, pa ,ando a quantia de cem cruzados
em ben moveis, e de cincoenta na. de raiz que só teJ'iÍ ai ada, e
para escrever nas canza que diante delle ~e tratarem, haverá
E crivão, que me será nomeado pello dito Conselho, o qual o será
tambem de todos os Regi tos, e demarcações da Mina que lan
çarão 6m hum livro que para o ditto efI'eilo terá nomeado pelo
Ouvidor da Capitania,

10. E porque para beneficio das dittas Minas hé necessario 1'0
partirem o Jndiõs peJlos Senhorios d lias o diLto Provedor d:mi a
repartição dando a cada pes oa os quo lhe forem necessarios para
o lavor doi las, os quae' os tratariio bem como que lhe for neces
sarjo para ua so tentaçiio, obrigando o trabalhar mai quo o 01'
dinario, e quando fizer a entrega dos dittos Jndios lhes limit'lrá os
dias que hão de andar no ditto trabalho, ordenará o que hDo de
pagar por dia, que será conforme a taxa geral que se fizer para
todo o Estado na fórma que e tá ordenado na Ley que manuoi
passar nesta cidade de Lisboa a 10 de Setembro de 161:1., obre a
ordem que se hade ter na repartição das Aldeya- dos Jndios que
vierem do Sertão, que se geardaram om todo o mais quo não es
tiver disposto por este capitulo, o na repartição que o dilto Pro
vedor fizer dos Indios quando os entregar para Lrabalharem na
Mina, deixarão empre em cad" Aldeya os que forem neces ario
para fazerem roças de m:llldioca ! e lavrarem feijõen e outro le
gumes com que se co tllmam sostentar, e trabalharão, empre de
fazerem a repartição dos Jadios para as l\linas que estiverem mais
perto da Aldeyas em que viverem, para que com mayol' como
didade possam accudir as suas familia ,

11, Vizitará o ditto Provedor cada tres mezes todos o a entos
das Mina, e tirará informaç50 se e trab~ll1ar nellas com o nn
mero de Jndios que se lhe a signou, e achando se que não tra
balha neHas, proceder:í na fórma que está disposto neste Regi
mento; assim se informará tambem c tratam mal aos ditto
Indios, não dando o necessario para sua sostentação ou obri
gando-os a trabalharem mais do ordinario, e se lhe não pagaram
seus saIJarios, e tendo excedido, procederá contra elles, condem·
nando-os até cincoenta cruzado. sem appellação llem agravo
(Jue aplicados para os captivos e estando-ll1e devendo algum de
seu alul'io lhe fará logo parra)" e nfío consentir:í que os lndios a
que se fizerem agravos, trabalhem mais ('om o diLto Senhorio,
fazendo em tudo goardar a ley que passey sobre o repartição
da '. dittas Aldeyas no [lue toca ao bom tratamento do' Indios e
assim provel':í sobre a limpeza das Minas, ordenando estejam
sempre e haja nella pontes e escad~s, para que com segurança
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se po sa trabalhar nellas, mandando para o ditto elfeito notificar
ao Senhorios de1las com as pena que lhes paresser, e procederá
contra os que cavarem dentro das demarcaçõens assim nas ditta
veyas, ou por fóra della com penas da Ordena '~IO.

12. E como da conservação doslndios depende o beneficio das
dila Minas, pois sem el1es se não lavram n m beneficiam, por
lhe fazer favor e merce: Rey por bem que não possam er prezas
em cadeyas por dividas civei nem parn ellas se pos am fazer
execução em 'eu vestidos e de sua mulher, cama e mai moveis
de ca a nem ferramenta e instrumentos com que beneficiam as
diLtas Minas, e fazem ua roçns e lnvouras, e na mesma fórma
não poderão tambem er executados os Senhorios das Minas e
mineiro nos e crnvos, fabrica e instrumentos com que e lavram
a ditla Mina por divida cOl1trahida antes de as possuhirem.

13. E haverá na Cllpitania de S. Paulo ou na de S. Vicente,
ou na parte que mais aconlodada paresser, 1111 111 a ca a que ervirá
de feitoria, em a qual rezidil'á hum Thesoureiro, pessoa de con
fiança, que me será nomeada pelo meu Conselho da Fazenda e
um E crivão, que escreverú em um livro (que servirá de sua
r ceita) o' quin~os dc Omo, prala e mais metae que se tirarão
das diLLa Minas, o qual Ouro e prata e metterá Jogo em huma
Arca (que para isso haverá na Feitoria) de tres chaves, de que
lcrá uma o Thesoureiro, outra o E crivão e outra o Provedor, de
que e não fará de p 'za alguma, as que eu maudar fazer pelas
minhas provisoeu e os quintos dos mais melaes, se remeLLerá em
uma Arca, de que terá cbave o diLLo Thesoureiro.

1q,. E o diLto Provedor terá tambem a superintendencia da ditLa
Feitoria e fará vil' a ella lOda a pessoa que laHar Mina, ou o
que por qualquer outra via houver melaes della, a pagar o
quintos e marcar Ouro, prata e mai melae que da diLtas
Mina e tirarem, e os que se acharem sem a ditla marca serão
perdidús para a minha Fazenda com o dôbro do que valerem, e a
pes oa que o denunciar haverá a terça piute, fazendo-o ce·rto.

15. E o ditto Provedor tirará de\'aça cada s is meze , bua no
mez de Janeiro e outra no mez de Julho de cada um anno das
pessoas que desemcaminharão 0uro, prnta e outro metaes, sem
pagarem o quintos a minha Fazenda e dos que o não marcarão
na diLta Feitoria e prossederá contrn ella na forma da minhas
Ordens e Regimento.

16. E Mando ao Governador Geral dos dittos Estados, Cllan
cc1ler da R IIn ão delle e Dezembargadore' della, Pl'ovedor-mór
da minha Fazenda c mni Procuradores della, Cnpitãe da mai
Capitanin do ditlo E ta do, ao ProvedClr das Mina' e mai Justiça
delle e a todas as pe oa n que o conhecimento de te Rerrimento
pertencer o CUIIl Iram e goardem e façam cumprir e goardar em
duvida nem contradição alauma o qual valerá como se fora carta
feit:! em meu nome, posto que seu e/li'ito haja de durar mais de
hum auno, sem embargo da Ordenação do 20 livro D. ll,O que dis
poem o coutl'ario: Francisco de Abreu o fez em Lisboa a 8 de
Agosto de 1618, Dio·'·o Soares a fez escrever - Rey - D. Estevão
de Faro.
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ReglInento das Ininas de prata de Itabahyana
28 de Junho de iG73

Eu O Principe, como Regente, e Governador dos Reino' de
Portugal, e Algarves faço saber á vos D. Rodrigo de C;J ti}lo
Blanco, Fidalao de minha Ca a que ora envio ao entabola
menta das minas de prllla de ltabahyana do Estado do Brazil,
que eu Hei por bem qlle no entabolamento della g-uardeis o
Regimento seguinte por convir assim ao meu serviço, e aug·
menta destes Reinos e de meus vassalIos.

Lo

Partireis d'esta Cidade de Lisbôa em dil'eitura á da Babia de
Tbdos os Santos, onde entregareis as ordens que levais minha
ao Governador Geral do Estado, Alfon o Furtado de Mendonça,
e em sua auzencia li qLlem no cargo tiver, e depois de lbe apre·
sentardes este Hegimento e communicardes com elle o negocio
á que ides, vos de pachará com toda a breviLlade d'aquillo que
necessitardes, e de que lbe raça avi o. Partireis com ás pessoa
que levllis em >,ossa companhia, que são as que troxerão as amos
tras das dilus minas e outra, e iudll ao sitio d'ellas vai-as mo 
trurão, e em seu beneficio, seguir'is aquelle estylo, pratica, e
iiltelligencia que teude. d·c.te mini teria, e por ser elle da quali.
dade que tereis entendido, e COil vier que s m dillaç'ão se ponba
em efl'eito: Hei por bem, que no entabolamento de tas minas, e
deligencias que sobre ellas haveis de fazer em sua administra·
ção, vos dê o Governador Geral Alfonso Furtado de Mendonça,
todo o poder e jurisdicção, que para este beneficio per tenderdes
e fôr mister, E no tocante as cou. ,IS e deligencias que ordenar·
des para o ensaio, e averiguat;ão destas miuas. guardarão vo as
ordens os Capitães móres e Ofliciaes ue minlHI Fazenda, de Ju tiça
e Guerra do dlstricto das ditas minas sem contradicçno alguma,
a sim de palavra, como por cscripto.

E tereis jurisdicção sobre t.odos os naturaes morlldores e e tau·
tes u'ellas, o quaes todos para o dito e/Jeito, serão obrigado' á
guardnr as ditas ordens e mandados, confiando que vó uzareis da
maneira que falBndo- e o que convem ao bem das dilas minas,
e meu serviço não haja causas, como esprJ'o de vllssa prudl'ncin ;
e para o que vôs for neces ario das mais Capitania do dito Estado,
mando ordenar ao Governador Geral d'elle, e aos Govel'Dlldores, e
Capitães móres, Mini 'tros da Fazenda, Justiça, e Guerra, vOs accn
dão com afjuillo que lhes pedirdos e for mi ter para bem das ditas
miuDs e ua admini trnção, e quando não o fação o que de un e
outros não espero, enlão protestareis contra ellps, e d·areis conta
ao Governadol' Geral para mandar pl'oceder contra os que não fi
zerem, como bouver por meu serviço.

2,°

Para o ministerio desta minas, cm vossa companhia levareis
aquelles materiae que pedistes; e juntamente para o primeiro
serviço lj,OOhOOO de emprego; e para que d'aqui vá logo na arre~
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cadação que convem tudo, Hei por bem que das pessoas que levai,
nomeeis logo Tbesoureiro, e E crivão, á quem dareis juramento,
para que irvam como convem, e ao Tbe oureiro, e carregará o
Escrivão em receita em um livro que para isso se lhe entrega,
rubricauo por um do l\Iini tros do meu Conselho Ultramarino,
todas a ditas cousas que aqlü se vo entregarão, e as mais que
pelo tempo em diante mandardes receber e vo derem no Brazil,
e da entrega pa arão os ditos, onhecimento Bm fôrma para os
offi.ciae de minha Fazenda a que locar que serão vistos por vôs,
e rubricados, para constar em todo o tempo do que entar em vossa
administração.

3.°

Para o primeiro ensaio o gasto d'elle, vos mandei entregar
n'e te Reino 4.00~000 de emprego, 500 arreteis de azogue, e o mais
que pedistes que constará do livro da receita do The oureiro, (Jue
nomeaste para dar conta de tudo, e e de pender tudo por ordem
e in trucção vossa; tambem ao dito Govel'llador Geral vos man
dei dar de minha Fazenda o rendimento das baleias do Babia até
3.000 cruzados, para vos irdes v:11endo deste dinbeiro, despen
didos os 4.,00 000 que levai de empre"o, por se entender que com
e ta quantias, se poderá contínuar este dispendio em quanto me
dais conta com as amo tras da prata, que tirardes destas minas;
e a qUlll1tia que o Governador Geral mandar entregar, ordenarei
se carregue em receita ao Tbesonreiro, e della dê conhecimento
em forma pal'a de peza do The oureiro Geral do Estado, na fórmp
que e declnra no Capitulo 2° deste Regimento.

4.,.0

E por que para aV'eriguação e beneficio desla minas, vos haveis
de valer dos Indio e mais gentio domesticado de meus vas allos,
e da ald ia. de minha administração, o obrigarei que vos dem
por di tribuição aquelle que vos forem necessarios com que
igual mente trabalhem todos, ao quae mandareis pagar o seu
trabalbo na fôrma que nagueIla parte e pratique .

.5.0

E dado caso que vos eja nece ario valer-vos dos Indios, que
ainda não estão dome ticado mandareis pr ôa que vos parecer á
ter pratica com elles, para que com bom modo o per uada á
virem trabalhar na mina, e a e tes mandarei fazer o. paga
mentos !la fôrma que D6 Capitulo 4.0 e vo ordena e a uns e
outros "'entio tratarei com bom modo, não con"entindo e lbes
faça vexação alguma, antes que pontualmente se lhes assi ta
com seu pagamentos.

6.°

E no pll"'amento que mandardes fazer aos ditos Indios, uzare!s
na fôrma seguinte- O Escrivão que nomeardes que hade servir
como Thesoureil'o, será juntamen.t~ Apontador, o qual em um,
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caderno separado que v6s rubricareis, assentará por dias todo os
Indios que trabalharem, e quando se Ihes houver de fazer paga
mentos se tirará um róI do dito caderno do ponto feito, e as i
gnado pelo dito Escrivão, o qual mandareis contar pela pessoa
que vos parecer, e com cel'tid1ío da dila pessôa, mandareis fazer o
dito pagamento por vos o despacho j e portj ne os Indio não sabem
assignar, de como receberam, as ig'nareis vós o tal pagamento, o
com ontra certidão de como assim se fez, e verba posta no cader
no do ponto, será levado em conta ao Thesoureiro.

7."

E porquanto os soldos que vós e os Omciaes de vossa administra
ção hão de vencer, são por Provisão <Í parte, e se vos hão de pagar
juros affectos de minha Fazenda na Ruhia de Todos os Santos,
nella se declurará o que cada um hade vencer por mez, e se lhe
hade pag-ar pelo Thesoureiro Geral do Estado na con, ignação que
a Provisão aponta, o de que mando fazer aviso ao Governador
Geral e ao Provedor de minha Fazenda, e de como estes soldos
hão de correr do dia que cllegardes á Bahia do Todos os Santos,
neHa se fará folha panicular pelos omoiaes da minha Fazenda e
com Alvará de correr do dito Governador Gel'al, e nesta fôrma se
vos continuará o pagamento e aG ditos omciaes com certidão
vossa de suu assistencia, e traslado da dila Folhfi, e neJla recibos
feitos pelo Escrivão do Thesoureiro de vossa admini"tração do
que cada um recebeu, para satisfação do Thesoureiro Geral do
Estado, pela qual se lhe levará em conta o que assim de pender
com o traslado deste Capitulo que se lhe tr3sladará na Folha,

8.°

E por que se tem noticia que 3lém das minas a que ides ha
outras nos sertões, Hei por bem que depois de terde averiguado
e entabolado as do districto a quo agora vos mando, fareis toda a
diligencia para a averiguação delIas, de que fureis aviso ao Go
vernador Geral, e por sua via me dareis conta com o termo da
diligencia que nellas fizerdes, e itios em que eSliverem, e vo so
informe e parecer para dispor o que mais convinionte fÔl' a meu
serviço.

9.°

Outrosim : Hei por bem que sejais Administrador Geral das
ditas minas em quanto ellas dUi'arem e neIlas tereis poder ;l juris
dicção para seguir o que mais conveniente fôr::l meu servico,
tendo juntamente com a mesma duração o cargo de Provedor
Geral dellas para pÔl'es em nrrecadação o que tocar á minha
Fnzenda, mandnndo carregilr em receita ao Thesoureil'o tudo o
que me pel:tencer das ditas minas, pondo na fôrma que se pra
tICa nos Hemos de C::I~t(jlla !Jura nomear Omciae ; e por quanto
estas llJina~ se abrem de novo, e se não sabe seu certo rendi
mento, e mnstrando a experiencia que ellas o tem, por seu bene-



- 185-

ficio não poder correr por conta de minha Fazenda, com as amos
tra de pratas que tirardes, e beneficiardes, me dareis conta do
que tiverdes obrado, e estado del/ns, e eu rendimento por menor
com vos o parecer e informação do que se deve eguir, de que
me fareis aviso, e ao Governador Geral, para que o envie na
primeira embarcação que viel' para este Reino, de qne mando
advertir ao Governador Geral do E tado, para o que não haja
detença, em me vir o dito avi o e as amo tras.

10.°

As cartas que levais minhas para as pes oas particulares que
resolvi mandar-lhes escrever Ih'as entregareis, e vos valereis
del/n no que fór necessario para execução deste Regimento
e beneficio das dita mina', e de todas confio que pelo zelo
que tem de meu serviço, não faltarão ao que á elle tocar, e lhes
saberei grntificar, e endo vos necessario O'uarnição de soldados
pa ra clefença do serviço das minas por causa do gentio bravo
intenlar de ceI' 8 elle, vo valereis do Governador Geral, como lhe
escrevo, e da Capilania qne ficar mai. vizinha ao logar que fór
necessario defender, dando eon ta ao Governador Geral.

1.1.0

Em quanto me fazeis oviso, e ao Governador Geral do que exe
cutar no entabolomento de tas mina-, O metal quo tiverde ireis
pondo naquella fórn13 que é de estylo, e estando em sua perfeição,
o mandarei carreO'ar em receita ao Thesoureiro, que comvo co
srrvir, sem o divertirdes a outro elfeito, e em quanto vo não fór
ordem minha para o modo em qne se ha-de dispor, e repartir,
terei' entenclido que ludo o que derem de lucro a ditas minas é
para minha Fazendo, e me ireis dando conta nas embarcações
qlle depoi do primeiro avi o, e amo, tra que mandarde vierem
para o Reino, com relação do que tende em ser, e o seu rendimen
to para eu ordenar o que fór servido.

Esta Instrucções, e Regimentú pell1 maneira que nelle se
contém, eguireis e comprirei'; e mando ao Governador
Geral do Estado do Brazil e aos mai Governadore e Capi
tães Móres delle, Officioes de Guerra e Justiça, Ofliciaes de
minho L?nzenda e mais Mini tro , Officiae, e pessoa do dito
ESlildo o quem pertencer qu' a im o cumpram e façam em
tudo cumprir e guardar sem duvida, nem embargo al"um e
sem embl1rgo de seus Regimentos, e de quaesquer outro Provisões
e Instrucções que.em contrl1rio hojam, porque a sim o Hei por
meu serviço, e este valer<i como certo, e não pas ará pela chan
cellaria sem em bargo da Ordenação L. 2" titulas 39 e 40 em con·
traria, e se registrará nos livros dos Conselhos Ultramarinos, e
nos do Estado do Brnzi!, Fazenda, e Camaras aonde fór nece sario
e mais parte a que locar para a todo ser nolorio. Antonio enão
de COl'valbo o fez em Lisbõa a 28 de Junho de 1673. OSecretario,
Manoel Barreto ele L. Paiva o fez escrever. PRINCIPE.
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Re~hllento para os Ensnyadores dos OfBclos dos
OUI'ives do OUI"O e da pI'ata e dos our·ive. dos
dittos otlicios. cada bum na parte que lhe tocai'
na f'órma que no exordio deete Regimento vai
declarado.

13 do Junho do l.689

Vendo-se no Senado da Camara a Ley que Sua Magestacle foy ser
vido mandar publicar em q, de Ago to do anno de 168" obre se
levantar a moeda, em a qual se declara os quilates, dinheiros e
grãos que ha de ter o ouro e a prata que os ourive lavrarem,
ordenando o dito Senhor que o Senado raça dar a fórma que lhe
parecer mais conveniente, para que a sim e execute, fazendo
Sua Mageslade a mesma recommendaçiio ao Senado por Decreto de
6 do referido mez de Ago to. O que tudo 11ttentamenlo conside
rado, e ornai' qne o mesmo Senhor encommendn em sell Real
Decreto, resoll'ou repre entar a Sua MiJgeslade em consulta de fi
de Selembro do dito anuo, que para se executar inviolavelmente
o que na Ley se ordenn, era precisamente neces nrio que o Senado
provesse dou Omcios de Ensayadorcs, elegendo para estas occu
pações hUIll Ourives do Ouro e outro da prata, pl::S oas de toda a
verdade e conUança, CGm a sciencia necessaria pa ra cada hum
dellcs, pela parte que lhe tocar, examinar todas as possa que os
Ourive3 de hum e outro omcio lavrarem, apurando se tem os
quillates, dinlJeiros e grãos que na Ley se especilicã ,e achando-a
ajustadas em tuLlo II marcassem, e e tes Omcio occupa em em
dia de sun vida, arbitr;mdo·lbes o salario que cada hum ba de ter
das peças que examinarem e marcarem, respeitando o trabalbo e
o tempo que em o fazer hão de gastar, impondo-lhes, as.im alies
como ao Ourives ns penas que parecessem juslas, para que com
o temor do castigo nem os Ourives falsifica em a pes as que
obras em, nem os Ensayadore as approvassom, sem primeiro
averiguarem exactamente s têm os quillates, dinheiro e grãos
declarado na Ley ; com a qual Consultn foy ~ua Mage tade servido
conformar-se por resoluçào de 20 de Olltubro do mesmo allno de
16 8. Em consideração do que e do mais que na dita Consnlta se
expendeu, tornando-se a ver e consillerar no Senado esto negocio,
com toda a ponderação necessaria, precedendo todas aquellas dili
gencias que parecênio precisas para o int nto, tomando- e infor
maçoens com pessoa intelllgentes e praticas ne ta maleria. As
sentou o Senallo, vi ta a faculdade que o dito Senhor foy servido
conceder-lhe, fazer Regimento, pejo qual se governem a im o
Ensayndore , como os Ourives. debaixo das penas nelle impo.la ,
dando· e a cada um do' dito Ensayadore, no Regimento Capitulo
particular da rórma em que hão de Ensayar e marcar a re peito
da dilferenca que vny de humrls obras a outras; e por estar averi·
guada e aj uslada a fórma que deve ter e observar o En ayador da
prata (que o Senado já tem nomeado) nas pessas que Ensayar e
marcar, como lambem os mesmos OUl'ives nas que Jizerem, orde·
nau este Il.egimento n3 rórma seguinte:
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CAPITULO I

O Eu,ayador da praIa (:n~aiará todas as pes as de prata que de
novo se fizerem ue ta Cidade, como tambem as que o Ourive ti
verem rOl mas legeas e ca as, jn feilas, U qual exame fará por bu
rilada, por ser este o que geralmente se pratica em todos os Reynos.

CAPITULO II

Toda as pessas que o En ayador receber para en niar e appro
va r erão marcad<ls pelo Ourives que as obnll'em tom as ua.
marcas, e sem a Irazerem a' nno a seitará para o ensayo, anle
lhes ordenará que lhe- vão pôr as diLLas marca, tom<lndo em
lembrança em hum livro que para o tal effeito terá (numertldo e
rubricado pelo Vereador rio Pelouro da Almotacoria) o nome do
Ourives que apre-entou a dita pe.sa ou pessa , s m a sua marca,
peso e calid:ide da pessa, no qual lembrança a ignal'iio os Ourive
dono' da - tae pessas, parti que, no caso que não tornem com ellas
marcadas ao En ayo, se lhes peJir a razno por que o não fizerão e
serem castigados com as penas que parecer, por nào obedecerem
ao di -po to ne te Capitulo,

CAPITULO III

Depois de recebidas ns pe. as pelo En ayndor, fará nellas o
!to ayo, na Fórrna que se declara no primeiro Capitulo, e achaudo
que alguma delltls não tem os dez c1inheir05 e eL grãos Que a
prütfllavrada devo ter nu fórma da Ley (para o que Fará o En ayo
om cada huma das ditas pes,a , nas parte que Jlle parecer nece 
sario) challlará ao Ourives que obrou a tal peça e lhe mo trnrá
como não está aju ta la com a dispo ição da LllY, e reconhecendo
o Ourives a Falta lhe quebrará logo a pe a em sua pre'cnC'a e lh'a
entregará para que a torne a Fundir, e no ca'o que o Ouri\'es não
queira raconhecer a diminuição que achar no dinheiro e grãos,
irá com elle á Ca-a da Uoeda, onde, em presença do En ayador
dolla João de Andrade, ou quem eu carg-o ervir toro,lrá a
Ensayar a pe a duvidada, e achando o dito En ayador que a du
vida do Ensayador da Cidade é verdadeira se quebrará logo a
pessa, na rórma lue neste Capitulo e declara e julgando que a
duvida não he aju tada, por ter a prata os dinheiros e grãos que a
Ley manda, marcará o En ayador a p sa ejuntameote o dito JoãG
de Andrade, ou quem seu carg-o erl'ir, com a marca com que ba
de marcar a prata obrada pelo Ensayador, em final, que elle roy
o que approvou a pessa duvidada.
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CAPITULO IV

As pessas que o En ayador achar, depois de examinadas, que
tem os dez dinheiros e eis grãos, em ignal de approvação, as mar
cará com a marca partieular que ha de Ler, na qual e tará a lotra
L. circulada com huma divisa que o Ensayador eleger, a qual
marca será registada no Senado da Camara, para que se não pos a
mudar em tempo algum.

CAPITULO V

Levará o Ensayador por cada pessa que Ensayar e marcar, do
mais limitado peso, até a quautia de tres marcos, dous réis da
marca que em cada llUma ha de pôr, e de tres marco até dez, tres
réis de cada marca, e de dez marcos até vinle, quatro réi ,) e de
vinte marcos até cincoenta, cinco réi , e de cincoenta marco, até
cem, seis réis, e de cem marcos para cima dez réis, e o mesmo
selario levará, pela maneyra referida, das pessas que se não acha·
rem conformes e quebrar; os quaes selarios lhe pagarão os Ouri
ves que fizerem as ditas pessas.

CAPITULO VI

Achando-se em algum tempo por Ensayo de burilada que o
Ensayador approvou algnma peça marcando-a, sendo inferior no
valor dos dez dinheiros e seis grãos declarados na Ley, incorrerá
nas penas contheudas e declaradas na Ordenação do Beyno lib. 5°.
lil. 56, § q,0 e com as mesmas será punido o Ourives que fez a tal
pessa.

CAPITULO VII

Será obrigado o Ensayador a ensinar até o numero de seis Ouri
ves da prata a Ensayar, os quaes nomeará oSenado da Camara, o
que assim se ordena, para que haja pessoas scientes nesta materia
e nos impedimentos do Ensayador se possa nomear pessoa que
saiba fazer os ditos En ayos, como tambem quando se tornar a
prover este Ollicio na fal ta do pl'oprietario nomeado; com a decla
ração que achando-se por sua morte com filho c~paz pela sciencia
de Ensayador para accnpar este Officio, preferirá aos mai , endo
igual com elles na sciencia, para ser provido no dito olJicio e o
mesmo se observará com os mais Ensayadores que entrarem neste
olJicio.
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CAPITULO vrn

As pessas de prata que o Ensayador fizer, marcará com a marca
prop1'1a, que lla de ter corno os mais Ourives, a qual será regis
tada no Senado ela Camara, para que não possa haver nella mu
dançn, e tanto que acabar qualquer pessa a marcará com a ua
marca e a levará ao Ensayador da Moeda João de Andrade para
Ensayar na mesma fórma em que o Ensayador o ha de fazer nas
pe sa dos mai Ourive, como 'e declara no Capitulas I nr e IV,
com declaração que a marca que o Ensayador João de Andrade uu
quem seu cargo servir ba de ter para marcar as pes as do Ourives
En<ayador, ha de er a letra L. de ta marca, circnllada com diversa
divisa, que ficará ao arbitrio do dito João de Andrade, e tambem
será registada no Serrado da Cam"ra, para que não po a alterar
se pelo tempo adiante, e levará da pessa que marcar ao dito Ouri
ves o mesmo selaria que se declara no Capitulo Vde te Regimento
que o En ayador da Cidade ha de haver, e no ca o que ucceda
achar-s ealgumas pessas obradas pelo Ensayador da Cidade, depois
de marcada pelo Ensayador João de Andrade, que não tenhão os
dez dinheiros e seis grãos da Ley, incorrerá nas me ma penas
impo las ao Ensayador da Cidade, na fórma que e declara no
Capitulo VI de te Regimento, e tambem o Ourives En ayador que
obrou a pessa.

CAPITULO IX

Tanto que os Ourives acabal'em de fazer quaesquer pes a , as
marcarão logo com as suas marca e as levarão e entregarão ao
En ayador para as Ensayar e marcar, na fórma que nos Capitulas
deste Regimento vay declarado, e as marca dos ditos Ourives
estarão re~istadas no Senado, para que e não possa mudar a
fórma dellas, o que tambem e praticará com as pe sas que
fizerem para quaesquer pes oa particulares, que não hajão
de vender nas sua logeas, ainda que para as obrarem lhe dêm a
prata.

CAPITULO X

Qualquer Onrive que na sua logoa ou casa Ibe fór achada algu
ma peça de prata, sem estar marcada pelo En ayador se fará logo
nella En ayo, e achando-se que tem o dinheiro grão que a Lei
ordena t)agará dez cruzados m pona, e não observar o disposto
neste. Regimento, e não tendo a dita pe sa os dez dinheiros
c seis gràos a perderá e será a metade para o denunciante as des
pezas do Senado, e estará trinta dias na Cadêa e pagará vinte o LI
outra para cruzados, que serão applicados na mesma rórma.
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CAPI1'ULO XI

Para melhor se averiguar e os Ourives têm nas sua logeas e
ca as pessas de prata em estarem marcada pelo Ensayador, os
Almotacés das Execu ões lhe darão !lu ca em suas ca as todas as
vezes que liverem alguma noticia sobre este particular, e o mesmo
farão endo-lhe requerido pelo Ensayador. Estes varejos e buscas
mandará o Senado dar por hum dos Juize~ do Crime, na fórma da
resolução de Sua Mage tade de 13 de Agosto de 1689, em Con ulta
do Senado de :1.3 de Julbo do dito anno.

CAPITULO XlT

Provando-se que algum Ourives falsificou ou viciou por modo
algum a marca do Ensayador, ou qualquer das marca do Ourives
ou para se fazer deu conselho, ajuda ou favor, erá castigado com
as penas declaradas na Ordenação do Reyno, lib. 50,tit. 52, § :\..0

CAPITULO xm

1 enhum Ourives venderá pes li :dguma de prata, ainda que seja
do mais limitado pezo, sem ser marcada pelo Ensayador, e fazendo
o contrario, achando-se que a prala da pessa vendida tem o dez
dinheiro e sei grãos da Ley, será pr zo e estará trinta dias na
Cadêa, e pagará vinte cruzados, a metade para o denunciante e a
outra para as obras da Cidade, e seri! a pessa marcada pelo Ensaya
dor, e não lendo a prata da dila pes a os dinheiros g-rãos da Ley
será casligado com as penas conlheudas na Ordenação do Beyno,
lib. 5°, tiL. 56, § 4. u

CAPITULO XIV

Os Ourive~, em todas as maleri:IS tocantes ao Ensayo, re peitarão
e obedecerão ao Ensayador da me ma maneira que SDO obrigados a
fazerem-o'o aos Juize do Oficio, na fórma do R'gimenlo, c não
o f:lZendo a sim mandará fazer auto deli e , como o fazem os
Juizes do Officio, para serem castigados com a me mas penas para
o que chamar:.í o Escrivão dos Juizes do Uficio para lhe mandar
fazer os laes aulos, ti será obrigado a vir ao seu chamado para
es le etreito.
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CAPITULO XV

Porque muitas das pessas que os Ourives têm algumas separadas
na ua compo ição, por se evitar que estas taes e fal ifiquem de
jJois das pe sa estarem marcada pelo Ensayador, tirando-se as
verdadeiras nos dinheiro e grãos, mettendo·se em eu lugar
ontras ral incada em frande da Ley, damno dos compradore. e do
me mo En ayador pp.la approv~lção quc uella tem feito, em todas
as pessas de te genero porá marca o En ayador, excepto na que
forem meúdas, de tão lenue valor que se não possa cousidcrar e te
damno.

Meza, 13 de Julho de i689.- P. Dom Ft'anciscode Souza.- An·
tonio d.], Costa Navais. - Seba tião Rodt'(ques de Ban'Os .- M(quel
de blello.- Antonio Ribeiro.- João Coelho de Almeyda.- Ft'ancisco
da Fonseca. - Francisco Ferreim Bayão. - Ft'ancisco Pereyra de
Viveit'os. - ,llat'cos Rodrigues. - Anlonio Borges.

Regimento pal'a o Ensayador do officio dos On
rives do ouro, & dos Ourives do dito oOicio, cada
um na pal"te que lhe tocar na rórma que no exor
dio deste Regimento vay declarado.

I. do Março do 1.693

Vendoso no Senado da Camera a Ley que Sua Magestade foy
servido mandar pulJlicnr em 4 de Ago to do alillo de 1688, sobre
se levantar lA moeda em a qual se dbclarão os quilates, dinheiro,
& grãos que ha de ter o 01.11'0, & a prata que os ourives Javrarem,
ordenando o ditto Senhor que o Senndo faça dar a forma que lhe
parecer mais conveniente, para que as im se execute, fazendo
Sua Mag-estade a me ma l'ecõ!llendaçâo ao Senado por Decreto de
6 do referido mes de Agosto. O que tudo attentamente conside
rado, & o mai que o ditto Senhor ordena ~m seu Real Decreto;
resolveo reprezentar " Sua Mage-tade em Consulta de 6. de
Settembro do me mo anno que parn se executar inviolaveJmente
o que na Ley e mandn, ern pr ci o que o Senado provesse dou
officios de En. ayadores, elegendo para esta occupaçõe um Ouri
ves douro, & outro da prata, pe oas de toda a verdnde, & con
fiança, com a ciencia noce saria para cada um deBes, pela parte
que lhe tocar, exalllina rtada a possa qlle o Ourive de hum, &
outro omcio lavrarem, apurando e tem o quilate", dinheiros, &
grão que na Ley se esp cificão, & acll1.idoas aju ta das em tudo a
mllrca em, & e LO occupa em em dias de ua vida, arbitrando
lhes o sallario, que cada um na de levar da pessas que exami
narem, & marcarem, respeitando o trabalho, & o tempo, qu em o
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fazer haõ de gastar, impondolhes assim a elles, como aos outrog
ourives, as penas, que parec.essem justas, para que com o temor
do castigo, nem os ourives falsificas em as pessas, que obras em,
nem os Ensayadores as approvassem Sfom primeiro averiguarem
exactamente se tem os quihltes, dinheiros, & grãos declarados na
Ley, com li qual Consulta foy Sua Magestade servido conformar e
por resol ução de 20. de Outubro do mesmo anno de 1.688. em
considera\.ão do que, & do mais que na Con ulta se expendeo,
tornandose a ver, & considerar no Senado e te negocio com toda
a pon.deração necessarla, precedendo todas aquelJas deligen;;ias
que parecerão preci as para o inttmto, tomandose informações
com pessoas intelligentes, & praticas no omcio de ourives do ouro
mais peritos cõ toda a miudeza pela qualidade d:ls pessas que e
lavrão, & difficuldades que se representál'ào para haverem de ser
todas marcadas depois de feitas varias conferencias obre este
particular, em que se gastou muito tempo. As:entou o Senado,
vista a faculdade que o ditto Senhor foy ervido concederlhe, fa
zer Regimento pelo qual se governem assim o En ayador do ouro,
como os ourives delle, debaixo das penas nelle impostas, elando- e
ao Ensayador neste Regimento Capitulo particular ela forma em
que se ha ele ensayar, como lambem os ourives nas pe as quo
fizerem, ordenou este Regimento na forma seguinte:

CAPITULO I

O Ensayador elo ouro ensayará as pessas do ouro que de novo
se fizerem nesta Cidade, & seu termo, como tãbem as que os
ourives tiverem em suas Jogeas, & cazas ja feita, o qual exame
fará por toque, por ser este o que geralmente so pratica om todos
os Reynos.

CAPITULO II

E porque se costumão fazer muitas pe sas de ouro guarnecidas
de pedraria, pi3rolas, aljafar por !luma, &. outra parte, ou esmal
tadas pela mesma forma, como saõ joyas, brincos de orelha,
afogadores, cintilhos, Habitas, &. outras semelhantes, em quo não
fica lugar para se marcarem, como tambem pessas de nIigrana,
que pela sua miudeza, & fineza não podem SOl' marcadas, & para
que o sejão oxaminandose e o ouro das ditas pessas tem os vinte
quilates & meyo na forma da Ley referida no exordio eleste
Regimento, se faz a declaração no Capitulo seguinte.
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CAPITULO III

Para boa ohserv:lncia do que e aponta no cap. 2 atlendendo á
difficuldndc que póde haver para se por marcas nas joyas. brincos
de orelba , habitas guarnecidos de pedraria, perolas, aljofar
por hllma e outra parle, ou esmaltadas pela me'ma forma; e
pe tiS de nligrann, nas quae não haja lugar capaz de se lhe
imprimirem as marcas, e estas taes pessa se po am fazer, e obrar
com toda a perfeição sem defeito qU& se note, e por falta das
marcas se não pos a viciar o ouro della e tenba aVt:riguaçào
este damno. ~c ordena que da publicação de te Regimento
em diante qunlqu r ourive do ouro que obr3r alcruma da
pessas dl'clarada' neste capitulo (:linda que lha mande fazer
peso Da particular de qualquer qualidade, e tado e condição que
seja, e que parn a olirnr lhe dê o ouro) erá obrigado tanto que
acabar alguma da dit3S peç3S levala logo ao En ayador para
que a ensaye na forma que se declara no cap. i e achando que
lem o ouro della os vinle quilates e meyo que a Jey ordena, em
sign:11 de approvação. em lugar da marca que lhe havia de pôr
no livro quo em eu poder ha de ter numerado e rubricado pelo
Vereador do pelouro da Almolaceria, f:!rá.hum termo em que
ueclare o nome do ourives que lhe anresentou a dita pes a para
ensayar, o dia, me. (I aono em que o fez, qualidade e pezo dei la,
fórmn em que e tá lavradn com lantns c laes pedras declaração
do esmalte, que om o feitio vale tanlo, pouco mais ou menos e
em sicroal de nprovaçuo fez ü dilO lermo que a. signou com o
me mo ollrives cujos signaes ficarão ervindo pelas marcas que
cnda um delles havia d pôr na tal pes a na forma que se declara
ne te Hegiruento e feilo o dilO termo pa -ará logo com o léor delle
huma certidão da sua lelra c ignal, accu ando a folhas do livro
em que (ica lançado que entregará ao dito ourive para quando a
vender a dar á pes oa que lha comprar, 0\1 quem lha mandou
fazer para que n ca o que em algum tempo se acbe que o ouro
da dila pes a não tem os vinte quilale e meyo da ley, ~e proceder
contra hum e outro com a pena declaradas no cap. ii de le
Hegimento e do me mo modo acbãdo-~e na locreas ou cna dos
dito ourives alg-uma das pes a .referidas sem a certidão de que
c faz menção, so procederá contra elles com aS penas comi nadas

no cap. 15 do mesmo Hegimento pela maneira e com a
di tincção quo neUe e aponta.

CAprfULO IV

E porque não haja pessa alguma que os onrive do ouro obrem
que não seja en a ada e marcada, c os cordõe meudos de ouro
e outra. semelhantes pessa que pela sua meudeza não tenhão
sitio capaz em que se IlIe pos am imprimir as marcas, para que
se lhe ponham 'e soldará em cada huma de tas pessa huma cha~

13
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pinha de ouro pendente em que pos am caber as ditas marcas
por não haver nas taes pessas com a chapinha oldada o defeito
que se considera n3S expressada no cap. 3 e os ditos ourives,as
não poderam obrar em oulra forma.

CAPI'rULO V

E porque os ourives não experimentem algum damno por
dolo dos Vazadores a quem dITo o ouro para o vazarem, moldarem
e fundirem viciando-o, e fal ificando-o. Todas as vezes que os
ditos ourives houverem de entregar banas de ouro aos Vasadúres
para o elfeito referido porão a sua marca em cada huma das dita
barras e as levnrão ao Ensayador para as ensayar ; e achando que
o ouro dellas tAm os quilates da ley as marcará com a sua marca
de Ensayador e nesta furma farão a entrega ao VilZadore e
quando estes a fizerem aos ouri ves donos do ouro da pe. a
vazadas em tosco que delle re ultou, ou fundido reduzido a
chapa, ou fio pnra averiguação ]a verdade, irão com as tae
pes as e ouro fundido em companhia dos ourive a Cflsa do
Ensayador para en:ayar tudo em pre ença de ambos, examinaudo
se tem o ouro os quilates com que lhe foy entreO"ue, e os ourive
serão obrigados toda as vezes que houverem de mandar ensayar
ouro para darem aos Vazadores, fazer-lho saber para que que
rendo assistir ao ensayo o possam fazer, e e evitar qualquer
duviqa que por sua parte possa haver.

CAPITULO VI

Todas as pessas queo Ensayador receber para ensayar e approvar,
serão marcadas pelos ouri ves que as obrarem com as suas marcas
que procurarão sejão muito sutis a respeito da pessas meudas
que comumente se 11lVl'am para que mHis facilmente se po 'Sflm
marcar, e as ditflS marcas serão regi tada no Senado da Camera
em ordem a se não mudar a forma dellas e sendo ca o que alO"um
ourives leve al~umn pes a para er eosayada sem levar a sua marca
a não acceitara, antes lhe ordenará lha vá por tomando em lem
brança em um livro que para o tal eJIeito terá numeradoe rubricado
pelo Vereador do pelouro da Almotaceria o nome do oUl'ives que
apresentou a pessa em sua marca, peso e qunlidade della na qual
lembrança assig-narão os ourivrs domnos das ditas pt' sas (com
declilral,"ào que se lião com prehl~ndem ne tas ns eXlJre~ aJas
no cap. 3 que não hão de 'er fMrcadns) para que no caso que
não torne com ell;ls marcadas ao en ayo, e lhes pedir a razão
por que o não fizeram e serem castigados com as penas que
parecer por faltarem ao disposto neste capitulo.
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CAPIT LO VII

Depois de recebida" as pe as pejo Ensayador Fará nellas o
ensayo na Forma que se declara no primeiro capitulo de te Regi
menta; e achando que alguma della não tem o ouro vinte quilates
e meyo que dave ter na Fórma da ley (para o que Fará o ensayo em
cada huma da dita pe a nas partes que lhe parecer neces ario)
chamará ao oluivps que obrou alaI pes.a e lhe mostrará como
não tem o ouro della s quilale declarado na ley e reconhe
cendo o ourive a falla lhe quebrará logo a pe-sa em ua presença
cntregando·lba para que a torne a Fundir e no caso que o ourives
não queira reconhecer n diminui~ão que achar' nos quilates do
ouro irá COIl1 Ile á Ca a ua Moeda aonde em presença do Ensayador
della João de Andrade ou de quem seu Cargo ervir, tornará a
n,ayal' ti pessa dnvidada e achando o dilo Ensayudor que a duvida

do Ensayador da Cidad é vereladeirn, se quebrará logo a pessa na
FÓI'ma que neste capitulo e c1eclarn, e julgando que a duvida
não é ajustnda por ter o ouro da [,II pessa o vinle quilale e meyo
que n ley manda, marcará O En a)'adol' a dita pe> a e juntamente o
dito J050 de Andrade, ou quem eu car~o servir com a mnrca
com qUfl ha de lI1arC31' a pes a ele ouro obrada pelo Ensayador
da Cidade em i,rnal que elle Fui o que approvou a pc sa duvidndn,
e a mesma fórllla e terá com as pessas que forem a ensnyar; Que
não bão de . er mnrcnelns senão por certidão como se especifica
no Callilulo 3 deste Regimento.

CAPITULO vm

A pe 'sas que o Ensayador acha r depois de ensnyadas que o ouro
-della tem o vinte quilales e meyo da ler em si<Tnal de appro
vaçüo a martal'1í com a marcn particular que ha de ter de
ensayador na qual e tará n letrn I. circulada com huma divisa que
elle eleger e esla marca será regi tada no enado para que se
não possa mudar em tempo algum.

CAPITULO IX

Levará o Ensayador de en ayar e marcar qualquer cordão de
ouro o valor de um grão de ouro de vinte e dous quilate e de
um collar, dou grão e meyo de ouro de vinte e dous quilates, e
de toda as mais Ie sas o valor de meyo grão de 001'0 de dilos
quIlnLes e nesLo numero eutrarão as pe a nomeada no cap. 3
deste Regimento, que hão ter por marca as certidões que no
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mesmo capitulo se apontam e tamlJem haverá o me mo da
bnrras de ouro que ensayar e marcar; e o Illesmo sallilrio levará
pela maneira referida das pes as que achar nno têm os vinte
quilates e meyo da ley, e quebrar os quaes süllarios lhe pagarão os
ourives que obrarem as tae pessas.

CAPITULO X

E porque os ourives do ouro por causa de huma concordata
que entre elles e os ourives da prata bonve, que se julgou por
sentença e se lançou no Hegimonlo do seu officio podem obrar e
lavrar varias pessas de prat<l, como com ell'eito ohram e a quali
dade e diversidaJe della' e'tno todas declarad<ls e e pecificadas
no termo da dita cOllcordala, e n50 nomeam noste capitulo,
havendo-se l1elle por nomeadas ,lssim e da maneira que o e-tua
na concordata; as quars jJessas , eruo ta mbem ens<l yad,ls e milrcarIas
polo En -ayador do ollicio dos ourives do ouro; ('om deelaração
que o ellsayo destas possas de prata o fará por lJurillada na mesma
fórma que o faz o En ayarlol' Gla prata e os ourives obr<i1'iio as
ditas pessas de maneira que haja luO'ar om cada huma della de
se lbe porem a ma rcas como se ha de fazer 11;1 de ouro exce
ptuando as declara las no capitulo ii que n:io bão de el' marcada
pela razões ponderadas no dito capitulo o em lugar das marcas
ha de haver a certidão mencionada no mesmo c<lpitulo, o que
tudo (Jbrarão debaixo das mesmas pena que lhe são impostas
neste Regimento.

CAPITULO XI

Achando-se em algum tempo por ol1sayo de toque que o
Ensayador apl)rovou alguma pessa marcando-a como tambem as
nomeadas no capitulo terceiro jJelo modo que nelle se relata não
tendo o ouro della os vinte quilates e meyo declarados na ley
jncorrerá n:ls pena conteúdas e doclaradas na Ordenação do Rcyno
lib_ ii til. 56 §4.o e co'o as me mas ('rá punido o OUI'iVe3 que fez
a L:d l'ess:1 ; e Iiem as,;jm SOI'Ú rastigildo ('0111 a' pena,; da di la ley,
acl1:tnd'l-sr JOl all!uln Lemp" por ensayo (1 e- lJul'illlua que marcou
c i1p/lrllvOU ;dgllmil d"s pessas e"l rcilicadas no CilpiLUlo de'imo
deste Ht'gi,llento pelil m<lneil'a que nelle se aponta senuo inferior
a prata della no valor dos dez dinheiros e seis grãos da Jey, o o
mesmo castigo se executará no ourives que obrou a tal pessa.
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CAPITULO XII

.::>erá obrigado o Ensayador a en iuar aLé o numero de seis
ourives do ouro a eu ayar, o qnaes nomeará o Senado, o que
a sim se ordena para qne haja pe.soa cientes ne ta ArLe e nos
impedimenLos do En ayador se po. a nomear pe. oa qne saiba
fazer o diLo' ensayos, c;omo tambem qU<lnrlo se tornar a prover
e. Le ameio na faILa do proprielario nomeado: Com declaração que
achando-se por sua morte com {ilIlo capaz pela sciencia de
Ensllyador pnra occurar esLe omcio, pre{iI'iriÍ ao mais sendo
irrual com elle na sciência, se f(lrá uelle o provimenLo e o
mesmo se ~m:icará com os mais En ayadure que succederem
na propriedade deste offi(Jio.

CAPITULO XIII

As pe sas de ouro que o ourives Ensayador fizer marcar com a
mal'ca pl'Opria que ha de ter como os mais ourive , a qual será
regi Lada no Senado para que não pos a haver nella mudança e
tanLo que acnbar qualqu r pe a a marcará com a diLa marca e a
levará <la Eosayador da moeda João de Andrnde ou a quem eu
cargo servir para a en ayar na mesma forma em que o Ensayador
o ha de fazer na pessas dos mais ourives como nesLe Reg-imenLo
se declnra com advel'lencia que a marca que o En lly"dol' João
de Andrade ou quem seu ca rgo servir ha de ter para marcar as
pe SllS do ourives En ayndor, ha de er a I'Lra l. da dila marca
circulada com diversa divisa da do ourive En-ayador que ficará
no arbitrio do dilo João de Andrnde e tamhem será reg-islada
no S nado para que não possa allerar- e p lo tempo adiante e
levará das pes a que en ayar e marcar ao dilo oUflves o me,mo
salario que se declara no capiLulo nono de Le Regimenlo, que o
Ensayador ha de haver e no ca o que sueceda ucharem- e "Igumas
passa obradas pelo ourives Eosilyador depoi~ de marcada pelo
diLo João de Andrnde ou quem eu Clli'gO servir que o ouro dellas
não Lenha os vinte quilaLes e meyo da ley incorrerá na me ma
pena' impo tas ao Eosayador ourives, na forma que e declara
no c~Jpitulo segundo de-le Regimento e tamhem o ourives
Ensayador qne obrou a pessa e do mesmo modo nas de praLll como
no dilO capiLulo se "ponla; e par:.! qne se evitem du,ida c eja
casLig-lldo o qne delinquir, e ordena que a pe, oa que na Ca a da
Moeda servir de Ensayador della nas 3U enci3s e imp dimenlos
do En ayador JODO de Andr3de Lenha esLe tal serveutuario sua
marca particular, na qual estará a leLra R. circulada com urna
divisa que elle eleger sendo diversa da do Ensayador ourives e da
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do Ensayador João de Andrade que tambem será regi tada no
Senado para que não tenha mudança pelo decur o do tempo e
se saiba com toda a clareza o legalidade os Ensayadores que
marcarão e approvarão as pessas obradas pelo ourives En ayador
para se proceder contra qualquer de1les quando succeda o caso
expressado neste capi tulo.

CAPITULO XIV

Tanto que os ourives acabarem de fazer quaesquer' possas a
marcarão logo com as suas marca' e a' levarão e entreO'arão ao
En ayador para as ensayar e marcar na fórma que nos capitulo
de'te Hegimento vay declarado, o que tambem se prnticará com
as pessas que fizerem para qua squer pes oa particulares que
não bajam de vender nas sua logea ainda que para as obrarem
lhe dêm o ouro e a prata.

CAPITULO XV

Qualquer onrive que na ua logea ou casa lhe for a 'hada
alguma pessa de ouro ou prata das que pela concol'data, podem
obrar sem e tarem marcad,1 pelo Ensayador e approvadas por elle
as que não hão de ter marca com a certidão declarada no capitulo
3. se filrlÍ logo nellas ensayo e achando-se que a de ouro
têm os quilates da ley e as de prata os dlllheiros e grãos pagará
dez cruzados em pen:! de não observar o disposto neste Regi
menta; e não tendo a Laes pc sas os quilates, dinheiro e gr~os,

as perderão e será a 111 tade para o, denunciante e oulra para
a de pezas do Senado e e tará trinta dia na Cadeia e pagará
vinte cruzados que erão applicados na mesma forma.

CAPITULO XVI

Para melhor se averiguar e os ourives têm na uas logeas e
casa' alguma das pe sa referidas nos capitulo de te Regimento
sem estarem marcadas pelo En,ayador, e approvada com a sua
certidão as que uflo hão de ter marcas nomeadas no capitulo
3. o Senlldo Ibe mandará dar busea em ua casas todas
as vezes que lhe parecer, ou lhe for r querido pelo Ensayador
tudo na I'orma da resol ução de S. MlIg-estade de treze de Agosto
de mil e seiscentos outenta e nove em con ulta do Senado de
treze de Julho do dito anno.
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CAPITULO xvn

Provando-se que a10"um dos ourives falsificou, ou viciou por
modo algum a marca do Ensayador, ou a letra, e signal das certi
dões que ha de pa sal' na forma que se ordena no capitulo 3.
ou qualquer das marcas dos ourives, ou para e fazer deu
conselho, ajuda ou favor el'á castiO"ado com as penas declaradas
na Ordenação do Reyno lib. 5 til. 52 ~ L

CAPITULO XVIU

Nen hum ourives venderá pessa alguma de ouro, nem de prata
das que podem obrar, declarada neste Regimento, de qualquer
pezo que seja sem ser marcada pelo Ens'lyador, ou approvada
com a ua certidão a que não ha de ter marca e fazendo o
contJ'ario, achando-se que o ouro da pe sa vendida tem os vinte
quil(ltes e meyo da ley, e a pessa de prata o dez dinheiro e eis
gr'ãos, erá prezo e estará trinta dias na cadea, e pagará vinte
cruzado a metade para o denuuciante, e outra para as obras da
Cidmle, e será a pessa marcada pelo Ensayador; e não lendo as
taes pessa o quilate, dinheiros e grnos declarado na dita ley,
será ca ligado com as penas conteúda na Ordenação do Reyno
Iib. 5 tit. 56 § 4,.

CAPITULO XIX

Tanto que o livro em que o Ensaydor ha de estender os termos
das pessas que não hão de ter marca (como se dispõem no capitulo
3. deste Regimento) e tiver de todo e cripta o trará ao enado
para e lhe mandar' dnr outro, e o que trouxer er entrecrue ao
E criv~o da Camera para o ter em boa guarda e con tal' em todo
o tpmpo dos lermos que nelle e tão e criptas. e e podert~m

conrerir aR certidões, quando soja nece ario para averiguac-ão da
verdade, e da dita entrega lhe dará recibo o mesmo Escrivão da
Camera para sua guarda.
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CAPITULO XX

Os ourives em todas as materia tocantes ao ensayo, respeitarão
e pbedecerão ao En ayador da mesma maneira que ão obrigados
a fazel-o aos Juizes do ameio na forma do seu Regimento, e nuo o
fazendo a sim, mandará fazer auto delles, como o fnz mo
Juiza do alicio, para serem castigados com as mesma penas' e
chamará o Escriv~o do dito Juizes para lhe mandar fazor o. laes
auto, que será obrigado n vil' ao seu chamado pal'a este eITeito.
Franci co da Cruz Godinho o fez em Li boa a 1.0 de Mar~'o de
i693. Antonio Rebolia o fiz e crever.-P, Dom Fmncisco de
SOtlza.- Sebasliiio Ruiz de Barros. - Antonio iI1al'choõ Th~l1Uldo,
- FranciscJ Pereira de Viveiros. - jJfanoel Lopes. - Antonio da
Costa Novaes. - DominFlos NO.fJ/wira de Araujo. - Miguel de lIJello.
- Antonio Dual'te,-Antonio Alval'es.-João Henriques.

Regilnento dos superintendentes, guardas-n"lóres,
eotficiaes deputados para as minas do ouro

i9 do Abril do i702

Eu el-Rei faço saber aos que e te meu regimento virem, que
porquanto para a boa direcçiio e govorno das gentes lue lI'n
balham nas minas, que ha nos sertões do Brazil a que mando
assistir os ministros deputados o neces ario' para ellas, é noces
sario que estes tenham regimento, lho mandei dar na fórma
seguinte:

Lo O superitendente procurará saber com todo o cuidado se lia
di cordins entre os mineiro, ou oulras pe soas que as i tem nas
ditas minas, de que re ultem penurbações entre nquella gentes,
e porá tocla a deligencia em as atalhar, e no ca. o que lhe pare~a

sei' necessario mandar prender a alguma ou alguma da pessoa
que forem motores de 'emelhan te' desorden, o fará J e os nITo
solLará sem primeiro fazerem termo de nITo entenderem um com
o outro, e tendo commelLiuo culpa, por que algum illereça maior
castigo procederá corno fUI' direito.

2.° Em o dito superintendenle chegando ás minas, deve logo
exarnilHlr os ribeiros que estão descobertos, a riqueza delles, e
se a pinta é geral, e depois de ter feito e~te exame saberá se estão
muito distantes nns dos oulros, e no caso que as distancia sejam
de sorte l]ue o guarda-mór o não po' a repartir, as i lindo a
todas ns repartições, nomear:í guardas menores para haverem de
as ir fazer naquellas partes que lhes róI' ordenado; guardnndo as
ordens que para isso lhe forem -dadas.

3.° Havendo alguma duvida entre os mineiros sobre a medição
das datas. entendendo pertencer·lhes mais terra, qnerendo entrar
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pelas da tas dos vizinhos, recorrerão ao superintendente, ou
guarda-mór nquelle que estiver mais perto, que lhe mande nova
mente medir as datas que lhe foram dadas, para que cada um
fique tJom a fJue Jhe toca e elle Ih'a mandarão medir (no caso
que seja neces ario) por não estar a primeira medição feita com
clllreza.

lha E porque muitas vezes tem succedido esllUlhar al"'um po
deroso a um pohre ou miscravl'l em parte da sua data p61a achar
com pinta rica, e convir muito con erval' a cnda um no que lhe
pertence, quando isto sueceda, recorrerá o esbul hado ao upe
rilltendente, que, ouvida a parte, vo almente inteirado do
esbulho que e lue fez, o fará restituir, e quando não possa em
pre ença das parte logo avcrig-ua aquella quest~o, admittirá o
e bulhado a ju tinear o tal esbulbo, e ju'tificado o fará re tituir
a ua da~a, e tendo já lavrado alguma braças de terra do es
hulhado Jhe farà restituir toda a perda e damno que nisso lhe
tiver dado, que se liquidará pelo rendimento das braças na mesma
data, dando-se ao esbulhado pelas braças que lhe tomarem outro
tanto como importarem oulr::ts tantas braças que lavr::tr da
mesllla data, e em pena do esbulbo e lhe fará satisfazer isso que
e liquidar em dobro.
5. 0 O superintendente tanto que tomar conhecimento dos ri

beiro ordenará ao guarda-mór que faça medir o comprimento
delles para s,iber as braças que tem, e feito s~berá a pe oa que
estão presente, e o. negros que cada um tem, tomando disso in
for01~ções certas, ordenará ao guarda-mór faça a repartição das
data, d,lUdo em primeiro lugar data á pc oa que de colJriu o
ribeiro, ::t qual lhe hade dar na parle aonde elle ::tponl::tr; e logo
reportirlÍ outra dala para a minba fozenda no mai bem parado
do dito ribeiro e DO descobridor dará logo outra data como la
vrador, em outra qualq uel' pllrte que elle aponlar, por convir que
os de cobridores sej1ll11 ('m tudo favorecidos, e esta mercê os
anime a f::tzercm mUitos de cobrimento, e no ca o que um des·
cobridor de'cubra quatro ribeiros, no ultimo se lbe darão dua
datn , duas como descobridor, e duas como lavrador; com de
clara ão, porém, que as duas que de novo se lhe concedem serão
tirndas por sorte como ne,:te cDpitulo vai d terminado e dêem
no' lavradore , e::t LUai' datas repartirá o guarda-mór, rerru
lando-s pelo escravos que cnda um tiver, que em chegando a
12 escravos, ou dahi para cima, fará reparti~'ão de uma data de
30 braças conforme o eSlylo, e aquella pe sons que não chegarem
atei' 12 escravos lhe serão repartida duas braças e mei" por
cada escravo, para que igualmente fiquem todo lo~rando da
mercê qn Jhe faço, e para que não baja queixa nem do pobres,
nem elos ricos, por dizer m que na reparliçãu houve dói o repar
tindo-,e a nJ1S m lhor siLio, quea outro por amizade, ou respeito
o guarda-mór mandará fazer Lanto escrip~os, quanta forem :J
pe soas com quem se bouver de reparLir, e com o nome de cada
um os deitará em um vaso embnralhado por um menino de
menor id::tde que se 3char, mandará lirar cada um dos e criptos,
e o primeiro que ahir lhe a signará a ua data logo na que· se



- 202-

seguit', a que, na fórma deste capitulo. se tiver dado ao de co
brit.lor como lavrador; e pela me 'ma ordem se iriio seguindo as
demais que forem snhindo; e na" datas de cada uma pessoa ge
porão marcos para que não possa vir em duvida a parte que lhe
fôr assignada; e tambem se porão marcos na que tocar á minha
fazenda.

6.° E porque muitas vezes succede levarem o descobridores
em sua companhia pessoas que os ajudam a de cohrir os ribeiros,
e por baver muita gente com quem repartir as datas, ficando
fóra a' pessoas que a ajudaram a descobrir, e por re peitos se
rpp'll·tem a outro : ordeno que a pes oas Que aCvOlpanbarem no
dito descobridor entrem na reparliçãü do tal ribeiro com a datas
que lhe tocar.

7.° E porque é muito prejudicial repartirem- e aos poderosos
em cada ribeiro que se de. cobre sua data, ficando por esta causa
muitos pobres, eru ella, e uccede ordinariamente, por não po
derem lavrar tantas datas, venderem -nas aos pobl'es, ou estarem
muito tempo por lavrar, o que não é sómente em pr juizo do
meus vassallos ; mas tambem dos meus quinto, pois podendo- e
tirar logo, se dilatam (:001 se não lavrarem as ditas clatas; havendo
ficado muitos de meus vassallos sem ellas; por evitar esta sem
justiça se não dará segunda data a pessoa alguma em que tenha
lavrado a primeira; e tnndo porém todos os mineiros accommo
dados, havendo mais terra para repartir, então se attenderá ao
que tiverem mai npgro, purque tendo mai dos ,12 pertencentes
á primeira data, se fará com elle a rl'partii;iio na rórma do ca
pitulo 5° de·te regimento, dnndo-se duas braç" e meia a cllda
negro; e cllnstandn tamb m ao g-uarda·mór, que cada nm dos
mineiros tem lavrado a sna data. aquelle que a tiv r lavrado,
bavendo t rra para reparlir, a repartirá novamente com elle na
fórma qne Oca dito.

8.° E no caso que algoun dos mineiros principiem a lavrar as
datns qne Ibes forem dadas dentro de 4:0 dias; o snperintendente
ordenarú ao gnarda-mót' que com o escrivão das minas veja as
ditas datas, e acbando-as intactas farú termo de vestoria em que o
escrivão portará por fé em como estavam in lactas; o qual termo
assignará o guarda-mór com as testemunhas que se acharem
presentes, que sempre serão ao menos dua , e ouvida a parte por
contestação sómente asjulgará por perdidas para a minha fazenda,
e bavendo denunciante se Ihe dará a terçu parte, e as partes Que
ficarem para a minha fazenda se disfructarão na rórma das que
lhes forem repartidas; advertindo porém que poderá muitas
vezes succeder pararem com a lavra das mina, ou não as prin
cipiarem a lavrar, por estarem muito distantes; em tal caso e
lhes não tirarão a dita" datas por devolutas, e o mesmo se en
tenderá se se deix:ar du lavrar por invernada, falta de manti
mentos ou . aude.

9.° E porque pelo regimento da minha fazenda ó prohibido se
intereg e nella os ministro e officiaes deli a, como tambem os da
j Llstíça pelos prejuizos que disso se seguiam: Ordeno que nenhum
dos ministros, ou oiliciaes deputados para a administração das
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ditas minas, ou outro de qualquer preeminencia que seja, possa
por i ou por interpo'hl pes oa haver dilta na ditas minas, nem
ter llellas outro intere e mai que o salario ol'd~nado neste re
gimento; e o que o contrario fizer perderá o posto, lugar ou
olicio que tiver e será coudemnado no que impol'lar o rendi
mento da data ou interesse que tiver em tresdobro para minha
fazenda, e havendo denunciantes, se lhe dará a terça parte, e
o superintendente, ou guarda-mór que tal data der, ou repartir
perderá o olicio, e pagará o reudimento em dobro, applicado na
fÓl'lna acima dita; e bavendo interp05ta pes oa, terá a mesma
pena imposta ao guarda-mor, o qual não sabendo da interposição
e conluio, será delle relevado, e fazendo algum do' ditos mi
nistro ou officiae praçari3 com o mineiro a quem l'àr repartida
a data, hnverá um e outro a pena. conteúda na Ordenação Li v.
5° Tit. 7i §. 6° e 17 (e e tiverem praçaritl), png;mdo cada um dos
prnceiros todo o rendiUlento da dattl com perda do posto, lugar, ou
omcio que Iiverem,

10. E porque é ju to que o .uperintendente guarda-mór, e
seu oliciae tenham comlllodamente de que vivão, egundo a
qualidade do lu~ar, trabalho de 'ua oceupa~õe, Lerá o uperin
tend nte de ordenado <:m cada um anno ~res mil e quinhentos
cruzados, o guarda-mór dous mil ruzaclos o meirinho e escrivão
da superintendeucia quinbentos cruzados cada um, e sendo ne
ce ;Irio ftlzer- e algum guarda-mpnor em alguma o('casiilo se lhe
dnrá de ordenildo mil cl'Uzados ctlda anno, e no ca u que e te seja
feito por tempo limitado, vencerá o ordenado pro l'ata do tempo
que el'vir ii respeito dos ditos mil cruzados, e porque este or
denados o devem paliar os mineiros p i a I'es~eito da sua cun-
el'vaçào e utilidade fui servido crear este, olicio , cada uma das

pes,oas a quem se rrpartirem dalas dará para o s:llario do ditos
oliciaes a ueeima p;II'te uo pre\o por que se arrematar a dôlta que
p 'rtence á minha füzcnLla, endo a data que e lier a cada um
igual na medida ;1 que perten e n minb., fazenda, porque (}Ddo a
data elll meno\' quauLiu;lde ,e filrá ~ conta a re peito Lias braças,
para que assim [iquem todos contribuindo igualmente.

H. Sou informado que ;dgum,ls pe soas vendem as datas que
lhe foram repartidas afim de as podaem ter em melhor ri
beiro, o que é contra a igualdade com que a mando repartir a
LOdos os me mos vas.allo : Mnndo que nenhuma pe soa po a
vender, nem comprar emelbautes datas, ma;; que todos de 
fructem a que lhe forem rrpürtida como Hcima fica ordenado,
e fazeudo o contrario u compradur, seja condemnado no rendi
mento que tiver :1 dita dala, e o vendedor em ouLro tanto, tudo
applicado na fórma acima dita no capitulo 9°; porém uo ca o que
fôr repartida ;liguma data a quem anilo pos'a di fructnr, por l!le
rallecerem, ou f;i1tarem os escraVO' que tinha, ne_ e ca o a
poderá vendol', fnz 'ndo pt'imeiro certo ao upel'intendent a
cnu a que tem para fazer a dita venda, o qual lhe concederá li
cença para o poder fiJZer, porém lhe nào d<Jrá nova data, nem o
guarda-mór Ib'a repartirá, sem lhe constar tem novo escravo
com que a disfructe.
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:1.2, E succedendo fazerem-se alguns descobrimentos em partes
muito remotas das em que assi til' o superintendente, ou guarda
mór, o descobridor o fará logo suber ao superintendente para'
que, mande o guarda-mór [ner repartição das datas na fórma
que lha é ordenado e não podendo o guarda-mór ir fazer a dita
repartição, nomeurá o superintendente um guarda-nlPnol' que
a vá fazer e nunca em nenhum cuso poderão os dCl'cobridore
fazer a repartição em outra fórma, e n50 dando os descobridores
a dita parte ao superintendente, occullando o tal de cobrimento,
~~ lhe n50 darão datas algumas, antes as que se lhe haviam de
dar se darão a pe soa que, della relatar o tal descohrimento que
se tinha occultado.

:1.3, O guarda-mór terá um livro rubricado pelo superinten
dente, em que fará assento de cada um dos ribeiros que se des
cobrirem com titulo a parte do dia, mez, e anno em que se
descobriu, do dia em que se repartiram as datas, fazendo-se
declaração das pe soas a quem e repartiram braças de terra que
se deram a cada um, confrontações e marcos que se lhes pu
zeram, e de tudo fará fazer termo em que assignará o guarda
mór, e cada um dos mineiros a que se repartir a data.

lq,. E porque muitas pessoas da Bahia, ou daquelle districlo
trazem ou mandam gados para se venderem nas minas de que
se póde seguir o descaminho dos meus quintos, porquo como o
que se vende é a troco de ouro em pó toda aquella quantia se ha
de desencaminhai', e porque esta materia é de tflo damnosas
consequencias, é preciso que nesle particular haja toda a cau
tela; pelo que ol'deno ao superintendente, guarda-mÓI' ou menor,
ou' outro qualquer omcial que tenho noticia do ter chegado
algum gado ás minas, façam Jogo notificar a pessoa, ou pes 'oas
que o trouxerem para que venham dar entrada das cabeça de
gado que trazem, e occultando nlgumas pagarão o seu valor
anoviado, e serão presos e castigados com as penas impo:ta aos
que descaminham minha fazenda, o que tudo se lhes dpclarará
quando os notificarem para darem entrada, e o superintendente
saberá o preço por que vendem o dilo gado, para conforme a isso
se cobrRrem os quintos do ouro que se lhe der em pngamento
não se fazendo este com ouro já quillLado, e esta cobrao a fará
o superinteudente com o seu escrivão que fará termo em um
livro que para isso terá, rubricado pelo dito superintendente,
em que se fará declarRção dos qUi,nt05 que se cobram, de que
pessoa, doude é natural, o qual termo assignará o dito . uper~
intendente com a pessoa que pagar os ditos quintos, e se Ibe
lerá primeiro que o assigne, e n~o permiLtini o dito superin
tendente que por aquella~ partes se introduzam neg-I'os alguos
porque se deve praticar inviolaveJmente prol1ibiçâo e taxa que
tenho ordenado, para que só pelo Hio de Janeiro possam entrar
os taes negros na fórma que tenho mandado.

15. E no caso que os Çlitos vendedores de gado digam que
querem vil' pagar os quinto ás ollicinas de S, Paulo ou Taubaté,
em tal caso os deixarão vir, lomando-lbes primeiro fiança de
como hão de pagar os ditos quintos nas ditas officinas, a qual
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fiança .13 lhe tomará segura, e abonada, naquella quantia que os
quinto quo deve pnagur importarem, e o fiador não será deso
brigildo della 001 monstar como a pessoa fiada 113m pago os
ditos quiuto, e não dnndo a dita fiança, quintará, como fica
ordenado no capitulo precedente.

:1.6. Póde tambem succeder que algumas pe soas que assi tem
daquellas parles da minas por seu negocio particular queiram
ir buscar gado aos curraes do di tl'icto da Bahia, levando ouro
em pó para o comprarem, o registrarem, e pagaram os quintos
que devel'em, o e lhes darão as arrecadações neces arias, e
a(~hando-se sem ella ,será comfi cado todo o ouro que levarem
parn miuha fazenda; e da arrecadação dos ditos quintos, e do
ouro que levnm e fará termo, e delle e lhe dará guia em que e
declare a quantidade do ouro fi ue leva, e de como fica quintado.

:1.7. Nenhuma pe soa do di tricto da Bahia poderá levar as
minas pelo caminho do sertão outra fazenda ou g neros qne
não sejam (Tados, e quereudo trazer outras far.enda a nave:
goem peln Barra do Rio de Janeiro, e a poderão conduzir por
'r~ubaté ou S. Paulo corno fazem os mais, para que desta sorte
se evite o levarem 001'0 cm pó, e elles ficam fazeodo o eu ne,
gocio como fazem os mais va alio, e o superintendente, e
guarda-mór ter~o muito cuidado em lanrar da' minas toda as
pes oa II ue nellas não forom nece arias, poi e ta só servem
de de c,llI1inhar os quioto, e de g-astar o. ffi3ntimentos aos
que lá ão preciso, como tambem não con enlirá uella outras
pes 'oa que vier m do districto da Bahia pelo sertão com outra
fazendns que não fõr gado.

:1.8. Soccede, de cobrint1o-se ribeiro~, pedirem o . de cobri
dores dou dia para exame delies, u que procoram com dolo,
afim de os minerar e escalar, e depoi de terem tirado o precio o,
dão conta ,10 superintendente e guarda-mór em que a minba
fazenda, e os meu vassallo ficam prejudicados, e por evitar
esle descaminho o uperintendeote lhe concederá só oito dia
para o examo, e no caso que exceda o tempo·concedido perderú
as data' que devin de ter naquelle tibeiro como de cobridor e
lavrador; porém se o ribeiro fõr muito dilatado e a cata muito
fundas, parecendo ao superintendente se não poderá fazer o
exame em tão poucos dias, ficará na sua eleição conceder-lhe os
que lhe perecerem convenientes .
. :1.9. Como nccede que o ri~eiros. ão tão ricos, que entra a sua

l'lqueza muilas braça pela terra dentro, havendo pes oa que
lenham ficado em data, pedindo-a na obre-quadra, e lhe
reparlirá na me ma fórIDa que tenbo di poslO no cap. 5°, porém
no caso que todo esttljam accommodados com datas e acabanrlo
de lavrar a dala que lhe tOCOll par ter noticia que alguma data
da repartida <l oulra pes oas é de pinla rica, o por is o pedir
se Ihe dê a soLre-quad ra deli a, em tal cu o se 1he não dará,
porque es,a perlence ao que lavrou, ou ê tá lavrando a tal data
ue quo e pede ~l sobre-quadf<l.

20. Descobrindo-se algum riheiro em que por razão da muita
gente que !la com quem se repartir as datas não possam e tas
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ser daquelle tamanho em que se tem mandado reparLir, em tal
caso o suporint ndente ordenará ao guarda-mór que faça (I re·
parLi~ão conforme o nenTOS que cada um tiver, e elle o fará
com tal igualdade que fiquem todos satisfeitos, ou sejam pobres,
ou poderosos, ainda que para isso seja necos ario fazer a me
dição por palmos, mas sempre a repartição se fará em qualquer
fórma que :eja disposta por sortes ne te Regimento,

21. O superintendente terá muito cnidado de examinar se nas
minas a~si~te01 ourive , ou outro algum otIil:i:i1 que faça fundiçào
de ouro ou exercite o offi ia de ourive , e 05 que 'ouber andam
na: dilas minas lhes fará tomar todo o ouro que tiverem, e erá
applicado para minha fazenda, o o me'mo seriÍ achando-se ouro,
aiuda que seja de panes, c os fará extrnrninar das dita' minas,
paru que não tornem mais aos lugare em qoe o fabric<lrelll as
minas, e o mesmo se observará cnm os moradores que tem
ourilTes escravos seus nas dita minas,

22. E por quanto IIS dalas que pertencem á minha fazenda se
devo ter nellas loda a boa arrecad<lçào, e tem mostrado a expe
riencia os varias descaminlIos qne tem havido neste particular a
que é preciso al:odir com remedia, mando ao superintendente
que ponlIa na pr,lç" as dalas fIue pert(·ncorClIl II minha fazenda
para se arrenlatarem n quem mais der, e llndariio om pregão
nove dias e o escrivão tonlDrá os lanços que cada um lhe der,
e ao me mo tempo malldnr:i por todas as parles clrculTlvizinhas
por donde se minerar por tambem as ditas d<ltas em pregão para
qne venha a noticia do todos, parll poderem 11Inl'ar nellas, e
procnrará que todos possam livremente lanl{lIr nns ditas datas sem
re peito algum nos poderosos, que farn castigar como merecerem
no caso que por algum modo impidam ilOS lançadores que qui
zerem hlnçar nas ditas datas, filzendo sobre isso os autos que llIe
parecerem necessarios e no caso que não haja lançadores que
lancem preço equivalente IIas ditas datas, o superintendente as
mandará lavrar pnr conta de miulIa fazenda, para o que puxará
pelos indios quo lhe forem nece sarios, e lhe pagará pela minha
fazenda o mesnlo que lhe costumam pagar os pnrticulares quando
os servem e nomeará prssoa que as. isla a dita Invoura que tonlIa
boa intelligencia, e bom prncedimento; e lhe nomeará um es
crivão pessoa fiel, o desinteressada a quem dará por '110 um
livro numerado, e rubricndo em que lançará por dias todo o
onro que naquelle dia se tirar, e quantos jndios no mesmo dia
bateal'em, de que fllrá termo, e assignará com a pessoa que
assi til' á ditll lavoura.

2il. Tem succedido baver algumas duvidas entl'e os descobrido
res que descobrem o rio principnl, e outros que de cobrem alguns
riar,hos que vem dai' no primeiro que se descobriu, em tal caso
sendo os riacbos pequeno', perlencerão estes descobrimentos ao
primeiro descobridor que descobriu o rio principal, porém si os
taes riacbo forem grandes, posto que vonham dar no rio principnl
já de coberto, estes enlilo pertl'ncerno á pessoa que os descobrir a
data que se costuma dm' :lOS descobridores dos ditos rios.

2q,. E porque me tem vindo a noticia que nos ribeiros' que se
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repartem se acham algumas enseadas, e pontas que se repartiram
até agora pela voltas que faz o dito ribeiro, o que é prejudicialis
simo : ordeno ao dito guarda-mór que a repartição que fizer dos
dilas ribeiros a faça pela terra firme, e não pelas voltas do. rios,
lançando uma linha recta par3 fazer a tal repartição, e na terra
que ficar fór3 da quadra para a parte do rio por causa da volta
que faz, se praticará o mesmo que fica dito nas sobre-quadras
que ficam para o ertão das datas.

25. Para evitar os descaminhos que póde haver na minha
fazenda, as im nos quintos, como em tudo o mais que me per
tencer toc3nte ás mina, o superintendente tomará as denunciações
que se lhe derem não só em publico,mas tambem tomará as que lhe
derem em segredo, e em ullla e outras, guard3rá as disposições
de dir ilO, e o que se contém ne,te regimento, como tamuem, o
que é dado á alfandega uesta cidade em semelhantes denun
ciaçõe , e as mesmas denunciações poderão tomar os ouvidores
da comarca d S. Paulo e Rio de Janeiro, no caso que a partes
3S qu iram dar por lhes fic3r mais cOll1modas perante elles e os
IivramelltCJ lhes dará o uperintendenle, para o que os ditos
ouvidore Ihe- remotlel'ão o tre,léldos dos autos.

26. E o uperintelldenle nomeará nas ditas minas uma pes oa
da. mai principaes, e abonlldas que nelJlIs a sistirem para ser
tilesoureiro do quiutos e 1mi dinheiro, ou cou a que nas dita
minas se 110uI'erem d cobr3r para a minl1a fazenda, para o qu
haverá Ulll livro d3 receita e de~pez3, rubricado pelo dito upe
rintendente, em que e 3~senwrão pelo e crivão da superinten
dencill tod!ls as receit3s e despeza que se fizerem, e o me mo será
tambem thesoureiro do que se ha de cobrar para o alaria dos
ministros; e o dito thesoureiro terá de ordenado tres mil cru
zados que lhe erá pago na mesma fórma, e pelo mesmo rendi
mento que se mandam pagai' aos mais ministros e omciaes que
a "istem nas ditas minas, e sendo ca o que as dizimas das datas
não cheguem ao sala rios dos ministros e omciaes referidos, se
lhes prefarão por minha fazenda, e pelos quintos que me
pertencem.

27. Do livro que ha de ter o guarda· mór para a repartição das
d'ltas para ter ciddado de fner cobnlr tudo o que importar a~sim,

a data flue fÓI' repartida para a minha fazenda pelo lJreço em qne
fõr arrematada, como a dizima dll mai' datas I ass"rá para um
livro qne terá o tbesonreiro geral da mina por receita IJor lem
çrança toda as data, repal'tições que se fizerem, como toda a
clareza, e na fórlOa que no livro do guarda-mór se acharem
e criptas e na con~as que der o dito the oureiro se fará conferen
cia deambos os livl'o para melhor justificação das dilas conta.

28. E porqne o dito lllesoureiro não poderá a istir em todos
os ribeiros, elle Domerá dou fiois, e parecPl'em preciso, para
melhol' expediente dtl cobranç:Js, boa arrecadat;ão de minha
fazl'nda. e ,tllil'io dns parle, e a cüda UID se darão quinhentos
cruzado pelil fórIDa acima dit:J.

29. E para boa arrecadação dos quinto que pertencem á mi
nha fazenda, todo o ouro que sahir das ditas mina sabirá com
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registro, para o que o superintendente terá um livro por eJle
rubricado e a signado em que pelo seu escrivão se fará termo,
com declaração da pessoa que regi tra o ouro, dos marco, ou
oitavas que registra, da oilicina do quintos pnr3 ond o leva a
quintar; do dia, mez e anno, m que faz o dito registro, o
qunl termo assignará o dilo superintendente com nIni pos oa
que regi'trar o ouro; e do dito termo lhe mnndará o dilo .uper
intendente dar uma guia por elle assignnda dirigida para n
officinn dos quintos que tiver declarado no dito termo, na qUill irá
declarado o peso do ouro que leva de qUB lla de pngar os quintos
e as pessoas que não reg-istarem o dito ouro que levnrem das
minas, sendo achada sem o quita!', on registril!', nntes ou de
pai de chegar ás casa do quintos o perderão para n minha
fazeuda, e :Jlém dis o haverão as mais pcn:ls em que incorrerem
os que descaminham os meus direito; porém succedendo quc
algumus pessoas tenham levado ouro das miu'ls sem gui:l, nem
registro nfio lhe tenrlo Sido achado, poder30 manil'cstar em (jual
qUl:Jr casa dos quintos que tenho ordl'nado para a~ dilas mina.

30. E porque a experiencia tem mo. tl'ado que o governador do
Rio ue Janeiro, com as isteucia das minns, f(l!la nece s3riamente
o que deve fazer na cidade de S. Sebastião, da qual sc uão deve
apartar sem occasião que importa mais a meu serviço, lhe ordeno
que não po a ir á ditas minas sem espeeial ordem minha a . i111
elle como os mni que lhe succet/erem, salvo p;)r um accidente
tal, que n não possa eS(Jerar, e que se lhe daria em culpa si a eJla
com prom pLidão não acodisse.

3'1. O superintendente tcrá toda a jurisdicção ordinaria, civel e
crime, dentro dos limite de sns minas, quc pelns minh:ls leis e
regimentos é dado aos juize dc fórLl e ouvidores ger:le da
comarcas do Brasil, nnquiJlo em que 'e lhe puder accommodar,
e a mesma alçada que aos dito ouvidore~ é outorgada e não
obstante que a não ha nos pleitos da minha fazenda; havendo
respeito a distnncia das minas a lerá nelles até WOn, e 110
que excederem á sua alçada dará appellaç5ü e aggravo para a
rela ão da Bahia, nos casos em que couberem.

32. E porque o superintendente da I'Iminlls, com a experiencia
da n sistencia della , poderá achar que neste Regimentu faltnOl
algumas cousas que sejam convenientes a bem da al'recad:lção dll
minha fazendn e adruinistraç1io dellas, darit contn do qUI) lhe
parecer, se deve acre'ceutar no Regimento, como tambem a dará,
si achar que algun capitulo delle podem ser inconvenientes,
e quando totalmente n execução delles sejn prej udicinl ao fim
que se pretende me dará conta, uspendendo a mesmn execução.

E e"te regimento hei por bem, e mando se cumpra e guarde
inteiramente como nelle se contém, sem duvida nem embargo
algum, e quero que v,dha, posto que seu eJIeito haja de ciurar
mnis de um anno, e de não plls'ar peln chnDcellaria sem embargo
da Onl. do Lilr . 20 TiL. 39. e !tO em contrario.

Manoel Gome ela Silva o fez em Li boa a 19 de Abril de
1702. - O secretario, And1'é Lopes de Lavra o fez escrever.

BEl
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Regilnento dos t;errenos diamantinos

2 de Agosto de l.7H

Eu EI-Rey Faço saber aos que este Alvará virem, que tendo
ordenado pelo !\leu Decreto de 12 do presente mez, que a ex
tTacção, e veuda dos Diamantes do Brazil de de o primeiro de
Janeiro proximo futuro em diante, hajam de correr por COllla da
Nlinha Real Fazenda debaixo da Inspecção do Marquez de Pombal
Inspector Geral do Meu Erario ; da administração dos tres Dire
ctore, que na Cidade de Li boa tenho estabelecido para o te ne
gocio; e dos tre Cai as, c Administradores, que na Comarca do
SeTl'o FI'io devem er nomeados; para a expedição de tudo o que
pertence a extracção do' mesmo Diamantes; e para a execução
da Orden, flue para este effeito Ihe forem conferidas pelos
sobreditos Directores: llavendo constituido os urgentes motivos
daquella Minha Resolução a certas informações, que tive de
que o lesivos, e intoleraveis abusos, que na mineração das re
feridas pedras se tinham introduzido; principalmente pela de
sordem, com que se lavravam as Terras, e entulhavam os Car
regos; e pelo exorbitante, e superfiuo numero de escravos, por
contemplaçõe , coacções, e ontras semelhantes cousas, empregados
no serviço das Minas e suas dependencias; crescendo de anno
em anno e te males cada vez mais, até o pon to dê que, não ca
bendo já os remedias delles na força dos particulare, vieram
a fazer indispensavelmente neces-arias as do Meu Régio hraço :
Querendo obviar aos graves prejuizos, que dos sobredito abu os
tem resultado aos interesses da .linha Corôa; á cultura das refe
ridas minas; ao commercio geral dos meu vas aHo ; e ao bem
commum dos Meu Reinos, e Senhorios: San ervido ordenar
que aos sobredito respeitos e observe daqui em diante o se-
guinte: .

1. o Mando, que na Comarca do Serro Fl'ia haja Tres Caixas,
Administradores nomeados pelos Directores desta cidade, com as
graduações de primeiro, sequndo é terceiro, os quae serv irão
em quanto se achar que bem cumprem com as obrigações de que
forem encarregados; succedendo o Segundo ao Primeiro, e o Ter
ceiro ao Segundo, nos tempos e com os ordenados, que pelos
Directores lhes forem determinado . Todo farão sua r sidencia
no A,-raial do TejtLCo, ou em qualquer outro lagar da Demarcação
das Terras Diamantinas; que fôr conveniente' repartindo os
seus diversos empregos, observando em todo o particu!are do
Governo economico, e mercantil da. ua administração as Ordens,
que lhes forem expedidas pelo referidos Directores; endo ap
provadas pelo sobredito l\Iarquez ln peetor.

2. o Os ditos Tres Administradores determinarão annualmente
com intervenção, e :lpprovação do De.embargador Intendente
Geral dos Diamantes, os erviços, que e devem praticar assim
nos tempos das aguas, como nos da secca: Heservando- c com
uma prudente ecouomia os lagares proprios para se trabalhar

14
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no tempo das aguas : E tendo nesta materia um voto attendivel
o Administrador Geral do serviço. Acbando-se O' ditos lagares
na maior parte já trabalbado ,convém que aquelle , que o não
e tiverem, sejam conservados, e guardado com a maior attenção.
A mesma reserva se ob eJ'vará (em quanto rôr passiveI) a res
peito do dous Rios Pardos, e suas vertentes, que até agora se não
concederam aos Contractos; e que com tudo se consideram pro
prios para servirem nos tempos futuros de se recuperarem mais
facilmente as despezas, que o maus successos de outros serviços
fizerem ou inuteis, ou mais oneroso', do que interessantes.

3°. A determinação dos serviços assim do tempo da ecca, como
do tempo das aguas, deve ser fundada sobre o calculo da quan
tidade de Diamantes, que na conformidade das Ordens antici
padas dos Administradores desta Cidade se deve procurar extrahir
cada anno; combinada com as neces arias de pezn" da Mineira
ção; e com o pre o de trezentos e se senta mil cruz~dos annuaes
que devem particularmente pagar- e no Real Erario, do mesmo
modo que até agora prnticaram os contractadores,

4,'. As im no Rio Jequitinhonha, como nos Rios Pardos, e em
outro qualquer Rio) Carrego ou Ribeiro, se observará emquanto
fôr passiveI o methodo de lnvrar Rio acima, ou seja no veio da
agua, ou nas suas vertentes, cujn observnncia sou servido encar
regar positivamente ao Desembargador Intendente Geral dos Dia
mantes. E i os Caixa Administradores obrarem alguma cousa
em contrario desta minha determinação, me dará conta o sobre
dito Intendente para eu mandar proceder contra elIe com o cas
ti"o, que merecer a sua transgressão.
5'. O mesmo Intendente Geral mandnrá logo descrever em um

livro de tinado para este eJ:l'eito o numero dos e cravo, que so
acham no districto da demt\rcação das Terras Diamantinas, com
os seus nomes, signaes, idades, debaixo do titulo de cnda um dos
seus respectivos senhore . E quando algum des es escravos pa 
sarem por venda, ou por outro motivo, para outros PI) uidore
estes serão obrigados a vir manifestar na Intendencia o seu novo
Dominio, para delle se fazer assento no referido livro, e i porém
por verbas escriptas nas margens dos a soutos dos antecedentes
donos das sobrectitas vendas, ou passagens; e 'Isto debaixo elas
p.enas estabelecidas con tra os escravos, que entl'arem sem
licença.

6'. Depois de haver sido feita a sobredita matricula não pode
rão entrar negros alguns de novo dentro da demarcação das
terras Diamantinas se precederem licenças por escripto do Inten
dente Geral. E ordeno que este as não conceda, sem que as·
causas dellas sejam copulativamente justa, e necessarias. E que
logo immediatamente faça abrir as entos no livro do Registro dos
escravos, que de novo entrarem. E isto debaixo da mesma pena
acima declarada.

7'. Tendo mostrado a experiencia, que contra as minhas leis,
Ordens e Bandos, a que elJas se achalll referida para probibirem
a introducção de negros não matriculados nas Terra Diaman
tinas; e para se castigarem os matriculados, que nellas ou com·
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mettem de$caminhos, ou vão minerar sem licenQa, se tem inven·
tado muitas e muito nocivas fraudes, Sou servido declarar,
ampliar e restringir as sobreditas Leis, Orde ns e Bandos na ma
neira seguinte:

8°. Todos os escravos, que forem achados dentro na demarcaQão
das Terrlls Diamantinas, além daquelles cujos nomes se acharem
escriptos no livro da matricula, não só pagarão os seus re pe
ctivo donos a tomadia deUes a favor de quem os descobrir, mas
tambem serão condemnado pela primeira vez em tres annos de
galé, para nellas servirem irremissivelmenle. Pela seO"unda vez,
endo o escravo do mesmo enhor, além da tomadia, servirá nas

galés por tempo de dez annos. .
9°. Sendo porém os sobreditos escravos achados ou com Dia

mante , ou em acto de mineraQão delles, ou ainda com instru
mentos de minerar sómente; além das tomadias, que os seus
re pectivos senhores devem pagar na sobredita fórma, serão con
demnados a galés por tempo de dez annos tambem irremissiveis.

:10. As pessoas 1'e identes no 8el'1'o F"io, e terras demarca
das que nellas têm casa , roQU , lavras, oflicios ou negocias, orde
no: que no tempo de quinze dias continuo ; e contados da pu
blicaQõo deste Regimento, se apresentem ao Intendente Geral:
que e te, ouvindo os Administradores e o Fi cal, depois de haver
procedido um rigoro o exame, pelo qual conste que siio pe soas
occupada com Ma fé no sobredito mini terias, lhes conceda
licenQas por bilhetes por elle a ignados para se con ervarem nos
lagares das suas respectivas re idencias ; registrando-se em um
separado livro de matricula todos os obreditos com a declara(}ão
do seus re pectivos emprego, e exercicio ; para assim poder
constar a todo o tempo qaaes são os que de novo se pretenderem
introd uzir por modo clandestino: que as outras pessoa, que se
não puderem legitimar na sobredita fórma, sejam notificadas para
sahirem das referidas terras no termo de quinze dias continuas,
e contado dos em que as notificaQões lhe forem feitas, debaixo
das pena de serem presos, e remettido á ua cu ta ao Rio de
Janeiro para ficarem reclusos nas- cadêa daquella relação por
tempo de seis mezes: que voltando sem licença ás referidas ter·
ras, sejam presos e remettidos á mesmas cadêas, para deHa se
rem transportados ao Reino de Angola por tempo de eis annos:
e que a re peito daquelles, que e quizerem legitimar para se
irem e tabelecer de novo no Tejuco, ou qualquer outro dos Ar
raiaes visinhos aos serviço I se examine na sobredita fórma: pri
mo: qual é a justa cousa, com que forem estabelecer-se nas so
breditas terras; secundo: quaes ão os seus teres, e haveres:
tel,tio : qual ~ o negocio, que m3Uejarem: para que pela combi
nação dos referidos factos se conclua; ou se vem com justa cau
sa para se admittirem, ou se contrariamente são traficantes, e de
taes suspeilas, para erem logo notificado a sahirem das referi
das terras, debaixo das penas acima ordenada ,não sendo acha
dos em culpas, que mereçam outro maior castigo.

U. Porque nos dito Arraiaes se costumam introduzir trafican
tes e contrabandistas, umas vezes a titulo de passageiros; outras
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a titulo de cobradores de dividas, ou de commissarios dos credo
res dellas, outras a Utulo de comboieiros de poucos negros, que
á imitação dos commissario volantes, vão ao Rio do Janeiro, e
Bahia uma e mais vezes no anno: Ordeno, quanto aos' primeiros
que dilatando-se mais de vinte e quatro boras cm cada um dos
lagares da demarcação, onde entrarem, sejam presos pela ju. ti
ça delles; mandados ii presença do Intendente Geral; e por elle
remettidos á sua propria custa ás cadêas da relação do Rio de Ja
neiro, para nellas ficarem por tempo de seis mezes. Ordeno,
quanto aos segundos, que apresentando ao Intendente Geral em
junta com o Admini tradores, e Fiscal: primo, os creditas origi
naes, e o poderes, que levarem: secundo, a importancia delles:
tertio, as causas, de que procederam as dividas, que intentarem
cobrar: qua1'to, os meios, que os devedores tiverem; ou não Live
rem para pagar as ditas dividas,

A' vista de tudo o referido; DU se lhes concedam licenças para
proseguirem o seus negocias, i as dividas forem verdadeira,
as cau as dellas justas, e os devedores exigiveis; ou no casos
contrarias sejam notificados para sahirem das Terras Diamantinas
dentro no termo de tres dias, debaixo das penas acima decla
radas. E Ordeno, quanto aos terceiros: Que fiquem prohibidos
irremissivelmente: Que sejam logo expulsos os que forem acha
dos nas sobreditas terras, e notificados por Editaes publicas para
a ellas não voltarem com os ditos comhoios, debaixo d<l penas de
confiscação dos escravos, e etreitos, que lhes forem achados; e de
dez annos de degredo para o Reino de Angola.

i2. Mando que na conformidade do Cap. 11. do Regimento do
Governador Dom Lourenço de Almeida; do Bando do outro Go
vernador Gomes Freire de Andrade, publicado em 26 de Agosto
de i739; e das penas acima estabelecidas, fiquem prohibidus cm
todos os Anaiaes Diamantinos as im as negras de taboleiro, como
no do Tejuco as vendas por ca as das negras; e os negro dentro
das vendas, e lojas, ou a comprar, ou a vender.

i3. Havendo mostrado a experiencia, que os despejos para
fóra da demarcação das Terras DiamanLinas sómente se tem
muitas vezes iI1udido pelos despejados, em fórIDa que eram muito
mais nocivos nas vizinhanças dos lagares, donde foram expulsos,
do que a tinham sido na re idencia delles:

Determino, que todos os de. pejos, que daqui em diante se fi
zerem, sejam determinados pelo menos para fóra da Comarca,
onde os mesmos de pejados residirem, qnando o caso não me
recer que a expulsão seja para maior distancia.

i4" Por haver tido informação, de que entre os notificados
para despejarem tem ha.vido algun, que profiando obstinada
mente em estarem IJre os por não a signarem o Auto de despejo,
fizeram da mesma prisão maiores contrabando, do que faziam
antes Quando estavam soltos: Determino, que todas, e quaesquer
pessoas, de qualquer estado, qualidade e condição que sejam, que
no preciso, e peremptorio termo, que se lhe determinar, não as
signarem o auto de despejo, que se lhes intimar, sejam au
toadas por desobedientes aGS Meus Reaes ~Iandados, sejam remet-
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tidas ás Cadeias do Rio de Janeiro; e sejam dellas transportadas
ao Reino de Angola, pnra neUe Me servirem, ou neHe ficarem
por tempo.de dez annos.

15. Sendo certo, que o Intendente Geral, e os Administradores,
que presenceam occularmente os factos, que constituem as
causas dos despejos, ão os que dellas podem julgar mais com
petentemente: Determino, que a jurisdicção do mesmo Intendente
seja nestes casos de despejos, privativa, e excl usiva de toda e
qualquer outrajurisdicção: E que tudo o que elIe a estes respeitos
decidir em Junta com os sobredito Administradores. e execute
sem appellação, aggravo, ou recurso algum, que não' seja para a
Minha Real Pessoa immediatamente.

i6. Os Caixas Admini trndores entre o e cravo, que se hão
de comprar ao preserite contracto, e passar para a nova Adminis
tração, empregarão nos serviços da mineração sómente aquelles,
do quaes não houver. uspeita de serem extraviadores de Dia·
manLinos ; vendendo para fóra das Terra da demarcação ou
outros, que forem indiciado deste crime. E para o erviço da
Admini tração se não poderá comprar mais escravo algum por
couta dn Minha R(')l] Faze da.

i7. Os outro e5rl avo, no principio dJl admini tração forem
necessarios para os diversos empregos da mineração. e uas de
pendcncias; a im como tambem todos os que no tempo futuro
forem precisos para o mesmo effeito; erão alugados pelos mezes
de cada anno em que effectivamente houverem de trabalhar;
e de pedido logo que não tiverem exercicio. Para o que os
Admini tradores regularão a quantidade de e cravo, que acha
rem que poderão ser bastantes assim para o tempo da sêcca,
como para os da arruas, conforme a circum tancias o pedirem
e virem que é mais conveniente aos interesses da minha Real
Fazenda, os quae devem prevalecer á cubiça dos particulares,
que até aqui alugavão negro, sem regra, nem limites.

i8. Os obreditos preto aI ugados devem er capazes de todo
o serviço, isto é, nem velbos, nem rap1lzes. A inspecção sobre
os seus procedimen tos deve competir aos Administradore, que
com elles trabalbarem, debaixo da sujeição d1l Administração Geral
dos serviços. Todos os sobreditos pretos erão vigiados, e se
tomarão com elles as mais assiduas, e exactas c:mtela , dando-
e-lhes as mais repetida e rigoro a busca. O que forem achados

com balanças, com vendas, ou com quae quer outro signaes de
traficancia, serão condemnado a galé pelo tempo proporcionado
<lOS indicios, que contra elles resultarem; e não erão mais
admütido a entrar nos erviços. Acbando- e-lhe negras, que
pareçam fugidas, serão entregue a eu dono ; fazendo- e-lhes
pagar as tomadias della e as ignal' termo de as venderem para
fóra da comarca, debaixo da pena de despejo. Sendo as ditas
negras forras, ou e crava, da que andam a ganho, erão em
todo caso obrigadas a despejarem da comarca, e com ellas os
dono., si os tiverem, 101' ser este o meio mais ordinario, de
que se costumam servir os descaminhadores de Diamautes.

i9. A escolha dos escravos, que fór necessaria alugar, con-
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forme a referida determinação; e igualmente a preferencia, que
devem ter os seu respectivos senhores, serão reguladas com
uma prudente igualdade pelo Desembargador Intendente dps
Diamantes, e pelos tres Caixas Administradores; preferindo- e
os escravos de maior habilidade, e experiencia, dos quaes não
houver indioios de erem descaminl1adores de Diamente. Em
segundo lagar se alugarão (1 escravos daqueHas pessoas, que
se destinguem no serviço da Administração concedendo a cada
um delles, conforme o seu prestimo, zelo e fidelidade, o aluguel
de maior ou menor numero de escravos. Em terceiro logar serão
alugados os negros dos moradores do districto da demarcação
das terras diamantinas, conforme a maior ou menor quantidade
de escravos, que tiverem empregados nas suas lavras, la,vouras,
ou outros exercicios. E se não attenderão á aquelles,que hou·
verem accumulado escravos só com o fim de os alugarem para
os serviços da extracção com um abuso, o qual mando que seja
inteiramente abolido, com os absurdos que o acompanharão.

Depois de haver sido determinado o numero dos escravos,
que se hão de alugar; e de haver sido feita a referida re·
gulação da escolha pelo Desembargador Intendente, e pelos
Caixas Administradores; não será licito a pessoa alguma, de
qualquer qualidade, ou condição que seja, formar pretenção, ou
allegar direito de preferencia, para que lhe admittam seus escra
vos; debaixo das penas de ser havido por perturbador de socego
publico; como tal desterrado para fóra da Comarca; e castigado
com as mais penas que merecer. Permitto porém que as pessoas,
que forem preteridas nasta distribuição dos alugueis do escra
vos, possam requerer á Meza da ln pecção, o Administração de
Lisboa com a justica, que se considerarem, pHra que ouvindo
o Desembargador Intendeute, e mandando-se informar, Me dó
conta, para Eu dar toda a necessaria providencia; ou para fazer
justiça aos gravados; ou para castigar os accusadores, se reco
nhecer que as queixas são injustas, e nascidas de um espirito
sedicioso, ou da desordenada cubiça.

~:1. Nenhumas pessoas, que não sejam moradoras no districto
da Demarcação dos Diamantes, poderão ter neHe negros em
cabeças de outras pessoas para os alugarem ao Contracto, E
provando-se que os tem, depois de havel'em os senhores delles
pago a tomadia, serão obrigados a servir nas galés por tempo de
tres annos; de seis pela segunda; e de iO pela terceira vez;
sendo os escravos do mesmo dono comprehendido na primeira
transgressão deste artigo.

22. A admissão, ou exclusão dos Administradores subalternos,
feitores, e mais empregados no serviço da Administração, per
tencerão privativamente ao Inspctor Geral, e aos Caixas da
Administração de Lisboa. Os quaes com approvação do dito
Inspector de pedirão todos aquelles, que bem, e fielmente não
cumprirem com as suas obrigações; sem que estes possam formar
pretenções depois de despedidos para serem admiltidos por
qualquer causa, ou pretexto que seja.

23. Todas as pessoas, que houverem sido empregadas no ser-
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viço da .Administração, e della se despedirem, ou forem despe
didas pelos Administradores, serão logo mandadas sahir não
s6 das Terras Diamantina mas de toda a Comarca, por ordem
do Desembargador Intendente; á imitação do que está deter
minado para os soldados da Companhia de Dragões, a que se dão
baixa, quando são expulsos do erviço. E esta ordem será
executada em su pen ão pelo dilo Desembargador Intendente,
e em outro recurso, que não ~eja para a Minha Real Pessoa
immediatamente acima ordenada.

24:. Prohibo aos Caixas Admini tradores, que daqui em diante
po am comprar Diamantes extraviado por conta da Minha Real
Fazenda, como Sou informado que até agora se praticava por
con ta do Contratadores, com o fim de lhe não fazerem prejuizo
á venda do do Contracto. E Mando, que todas as pessoas, de
qualquer e tado, qualidade, ou condição que ejam, emprego
das, ou não empregada no serviço da Admini tração, que
comprarem, ou venderem; ou constar por denunoia provada,
que compram, ou vendem Diamantes; que os extrahem furtiva
mente; ou que concorrem para a venda, ou extracção delles,
sejam irremissivelmente castigada, e os Diamantes confiscados;
na conformidade das Minhas Leis, e especialmente do Meu
Alvará de ii de Agosto de :1.753.

O qual Ordeno, que a este respeito se observe literal e
inteiramente com a mais exacta vigilancia, para que assim
venha a cessar de uma vez o escandalozo, e prejudicial extravio
de Diamantes, que neste ultimos tempos se tem renovado, princi
palmenle ue districto das Terras Diamautinas.

25. Tive certa informação do grandes abusos, que se tem feito
do paragrapho 9 da minha Lei de ii de Agosto de :1.753 I uo
qual, prohibindo toda o especie de faisqueira, só permitte que á
gente que co tumava viver desse trabalho, se concedes em mais
1I1gnma lavras daqnellns qne estavam prohibidas; comtanto que
primeiro fo em examinadas pelo Intendente, e Contratador,
pnra verificarem que nellas não e pchavam Diamnntes: Toman
do-se para os sobreditos abu os a reprovnda liberdades; de se
uscilarem e decidirem duvidas para se dar preferencia aos que

tinham titulos anteriores, e de e permitLirem maiores ext~n ões
de terra, as 'im aos referidos Titulndos como a outras pe oas,
que entrarem de novo. Violentando-se a im não só o e pirito,
e o genuino sentido' mas até a liternl disposição da me,ma lei.
E causnndo-se com as sobrediLas reprovadas extensões deUa pre
juizos tão grandes como forem: Primeiro, servirem 08 mesmas
extensões de pretextos para a introducção de muitas pe soa, que
vieram de fóra estabelecer-se nas Terras Diamantinas. Segundo,
a outra introdução de muitos escravos supertluos, e prejudiciae .
Terceiro,. a exorbitante cnrisLin do mantimentos. Quarto, o e 
trngo das me ma terras mineraes, que sempre e tinham difficul
tado aos Contractos. Quinto, o entulho dos rios, parn os quae
vertem a referidas lavras. Sexto, o de caminbo do mesmos
Diamante, que depois daquelJas mal entendidas extensõe e fez
inevitavel; porque conhecendo os negros pela qualidade da pedra
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e dos esmeris as lavagens, que podem ter os clito Diamantes, as
aproveitam para furt11rem os que acham; afim de os distra
hirem com a facil convenção, que nellas é sempre natural. E
obviando a todas as sobredi tas transgressõe , absurdos e damnos
que dellas se seguiram. Ordeno que as lavras, que [oram permit
tidas pelo Govern~dor Gomes Freire de Andrade no Morro do
Tejuco, no Rio de S, Francisco, e nas Bicas, fiquem no seu
vigor,

Que todas as outras lavras abusiva, e prejudicialmente conce
didas no Carrego do Chiqueiro que verte para o Parauna ; no de
Samambaya, que verte para o Jequitinhonha; no da Chapada,
que verte para o Rio Pardo Grande; nas Tres Lavras de Chrys
taes, que vertem para o Pinheiro; e outros differentes rios ou
carregas; na Pedreira que verte para o Carrego de S, João; nos de
Gaspar Carvalho, Lagens, Pombeiro, Motuca, que verte para o
Ribeirão do Inferno; na Toca, que verte para o Rio da Pedras,
no Palmitado e em todas e quae quer outras lavra vertentes
para os Rios Pardos, fiquem inteiramente abolidas, po to que
sejam em morros, para nellas se não minerar mais da publicação
deste em diante, debaixo das penas estabelecida con tra os que
trabalham furtivnmente nas Terras Diamantinas. Ordeno outro
sim, que a mesma prohibição se ob erve assim no Rio Pnrauna,
e suas cabeceiras, como em todas as outras lavras concedidas
dentro na demarcação das Terras Diamantinas, ou nas vertentes
dos rios destinados para a minel'ução dos Diamantes. E ordeno
finalmente, que em nenhum dos sobreditos lagares, ou quaes
quer outros dos que são comprebendidos dentro na primeira De
marcação Diamantina do Governador Gomes Freire de Andrade,
se possam conceder lavras, sem precederimmediata approvação
minha sobre ás prévias informações do Intendento Geral e dos
Caixas Administradores, debaixo das penas de privação dos am
eias dos que as concederem e das mais que reservo a Meu Real
Arbitrio.

26. Nenhuma pessoa, de qualquer estado, qualidade, ou condi
ção que seja, poderá allegar privilegio algum, ou pat'i! se isen
tar das buscas, e outras diligencias, que ,'e houverem de fazer a
respeito do extravio dos Diaman tes ; ou para se Élxcusar de snhir'
das terras Diamantinas, quando por esse motivo lhe fór manda
do; ou pelo meu Governador, e Capitão General das minas, ou
pelo Desembargador Intendente dos Diamantes,

27, Porquanto pelo novo systema, que maudo observm', fica
abolida a conta das sobras, e falhas dos jornae dos negros, que
faziam os soldados do destacamento de dragões empregados na co
ma rca do 8en'o Frio: serão estes daqui em diante sómen te em
pregados na vigia dos extravios dos Diamantes, e nas mais deli
gencias necessarias a esse respe"ito ; assim como em tudo o mais
que Jhes fó r ordenado pelo Governador, e Capitão General, e pelo
Desembargador Intendente Geral para a observancia das minhas
Reae ordens e utilidade. da minha Real Fazenda.

28. Acompanl:tia de quarenta soldados do maLta, chamados pe
destres, que até foi do contracto, será conservada peja nova Admi-
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nistração, com os soldos, sustento, e fardamento que actualmen
te vencem. E os Caixa Administradores poderão acceHar e des
pedir estes pedestres conforme o seu merecimento, sem depen
dencia alguma dos cabos militares, na fórma que sempre pratica
ram os Administradores dos contractos.

Bem entendido, porém, que em todos os casos, em que forem
preci os para diligencias extraordinarias do meu Real serviço_. po
derão ser empregados pelo Desembargador Intendente, ou pelo
Commandante das tropas militares, sem prejuizo do serviço da
Admini tração. O mesmo se praticará á respeito desta com os da
intendencia.

29. Tendo os Adminislradores noticias de se acharem Diaman·
tes em poder de alguma pessoa particular, pedirão ao Desembar
gador Intendente ri ordem necessaria para mandarem fazer ap·
prebensão neIles ou por soldados, ou pelo Capitão-Mór, e pedes
tres. Porém se o mesmo D semhargador Intendente o julgar mais
util, mandará fazer essa diligencia como entender que mais con
vem. E neste, e semelhantes casos, a sim este, como outros
quaesquer ministros, omciaes, oujustiças em qualquer parte que
seja, serão obrigados a dar os soccorro , e auxilias que lhes forem
pedidos pelos Administradores; e a executarem as ordens do dito
Intendente Geral pas adas no meu Real Nome, com pena de sus
pensão dos seus cargos, na qual ficarão incursos pelo mero facto
da sua resistencia.

30. Succedendo que os soldados do destacamento de Dragões,
assim como os pede tres da Intendencia, ou da Administração,
vejam que é necessario dar repentina busca a qualquer pessoa,
ou em qualquer caso, porque com a demora não conseguiria o
fim da diligencia, o poderão a sim executar; conduzindo porém
immediatameute a Tomadia, e o réo á presenQa do Desembargador
Intendente.

E não achando o corpo do delicto, sempre serão obrigados ir
dar parte ao mesmo ministro da razão que tiveram para aqueIle
procedimento.

E isto para que no cuso de se conhecer que eIle foi intentado
por paixão narticular, ou por algum outro vicio, sejam os ditos
soldados, ou pede tres despedidos do serviço, e castigados con
forme a qualidade da culpa, em que forem achados.

31. Maudo que das denuncias de extravio, que forem dadas em
segredo, se não lavre Auto, como até agora se praticou. Que o
denunciante escreva n denuncia em um papel, sem ser neHe no
meado: Que o dito papel seja por elIe pessoalmente apresentado
ao Desembargador Intendente, ou algum dos Caixa Adminis
tradores, a signando o mesmo papel aquelle que receber a de
nuncia, com a declaração do dia, mez e anno, em que lhe foi
dada: E que este documento seja o Titulo, com o qual o mesmo
denunciante por si, ou por interpo ta pessoa haja de re
querer o IJagamen to da parte que lhe tocar na tomadia; sendo
satisfeita pelos Caixas Administradores, com despacho do Desem
bargador Intendente.

32. Os Caixas Administradores pagarão pontualmente, e sem
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demora a parte que tocar aos denunciantes, ou ás pessoas, que
fizerem tomadi~s, na fórma determinada pela Minha Lei de H de
Agosto de 1.753 . avaliando-se para este efl'eito os Diamantes ap·
prehendidos no modo seguinte: As pedras, que ti erem ~té o
peso de dezoito grãos, serão avaliadas a razão de quatro mil réis,
cada uma. As pedras que pesarem para cima de uma oitava
exclusivamente, a razão de oito mil réis cada uma. E as pedras,
que pezarem de uma oitava para cima, se regularão, a razão de
sei mil réis por quilate, (contando desesete quilates e melo
em oitava) não tendo essas pedras defeito con ideravel. No caso
de o terem, lhe farão os Caixas Admini tradores o abatimento,
que lhes parecer justo.

33. Sendo informado que no Arraial do Tejuco, na Villa do
Principe, e em varios outros lugares da Terras da demarcação
dos Diamantes, se tem augmentado a um numero excessivo as
lojas de fazendas secca , armazens de molhado • e vendas, ou
tavernas; tendo na maior parte deHas por principal objecto
muito doi' seus Interessados comprarem Diamantes extravlOdos,
debaixo do pretexto, ou motivo da venda dos seus ~enero : Sou
servido Ordenar, que o Desembargador Intendente faça logo 1'0
duzir ao menor numero que fôr possivel, as im no Arraial do
Tejuco, como om todos, os mais Jogaras das Terras de Demar
cação, as sobreditas lojas, armazens, e vendas, mandando fechar
as que não forem necessarias. E con ervando entre o vende·
dores sómente aquelles, dos quaes não houver noticia, ou sus
peita de haverem concorrido para extravios de Diamantes. Ne ta
averiguação entrarão logo os Caixas Administradores, para darem
ao Desembargador Intendente todas as noticias, que adquirirem
sobre esta materia. E para o futuro não poderão e tabelecer-se
mais lojas das referidas nos Tenas da Demarcação, nem na dis·
taneia de seis leg-uas ao redor dellaa, debaixo das penas impo tas
aos descaminbadores de diamantes.

3q. Das sobreditas prohilJições serão cum tudo exceptuados
todos os lavradores e criados, os quaes poderão vender os seus
fructos, e creações nas suas proprias casas, com licença do
Desembargador Intendente, depois de serem ouvidos os Caixas
Admini tradores. Não poderão, porém, os mesmos lavradores e
criado$ comprar alguns dos ditos generos, ou quae quer outros
para os tornarem a vender, pena de incorrerem no crime dos
que têm lojas probibidas.

35. Nas mesmas penas incorrerão os Caixas Administradores,
quaesquer outra' possoas pertencentes á Administração, ou com
oflicio neHa, que por si, ou por interpostos pessoaes tiverem por
sua con ta lojas, quitandas, ou quaesquer outras casas de negocio,
ou venda, em que sejam interessados. O mesmo Ordeno, que se
observe debaixo da pena de despejo contra todas a pessoas eccle
siasticas, ou seculare, que contra as Di posições do Direito
Canonico se interessarem nas rereridas lojas, e casas, posto que
seja a beneficio de qualqu r causa pia, por mais privilegiada que
seja. E Ordeno finalmente, que todas as referidas penas e as
mais por direito estabelecidas contra os que fazem monopolios, se
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executem nos seus respectivos casos em todos, e cada um dos
sobreditos que atravessarem fazendas seccas, ou generos mo
lhados. para os revenderem dentro nos arraíaes a que chegarem.
Para obviar <lOS prejuízos, que resultam dos absurdos por este
paragrapho vedados, o fara logo trasladar o Intendente Geral; e
e~tabelecendo nelle o corpo do delicto, procederá por elle a
devassa, a qual conservará sempre aberta sem determinado tempo,
nem limitado numero de testemunhas; Procedendo contra os
culpados summaria, verhalmente e de plano pela verdade sabida;
separando-se para esse elfeito dos Autos as respectivas culpas,
logo que neIles houver prova bastante para se proceder.

36. Para suavis~r o incommodo, e prejuízo, que poderão
seguir-se aos donos das loja, que se mandam fechar: Sou Ser·
vido permitLir que os generos, que neHas se acharem, possam
incorporar-se com os antros das lojas, que ficarem existindo.
Para o que serão obrigados os mercadores, vendilhões, e taver·
neiros existentes a receberam, e repartirem igualmente os effeiLos
das lojas extinctas pelos preços, em qUtl se aJu tarem com os seus
respectivos donos. Nos casos de duvida se procederá por avaliação
feita por louvados, nomeados pelo desembargador Intendente com
um termo racionavelmente determinado para os pagamentos.
E quando as partes interessada nem assim se accommodem á
venda dos seus generos, os poderão livremente transportar para
fóra dos limites da Demarcação, como bem lhes parecer.

37. Nenhuma pes oa, de qualquer estado, qualidade, ou con
dição que seja, poderá entrar nas Terras da Demaréação sem
licença do Desembargador, a qual requererá por petição antes de
entrar no districto demarcado; fazendo certo por bilhete da
Policia, ou das justiça do lugar donde houver sahido o negocio
a que vem, e a que lugar, se dirige a deligencía, que deve
fazer: Para que o Desembargador Intendente, ouvidos os Caixas
Administradores, lhe possa conceder, ou negar essa licença,
limitando-lhe o tempo da demora e prorogando·o depois por uma
só vez, se entender que para isso concorre causa urgente, na
fórma assi m ordenada. •

38. Havendo prohibido que naS Terras da Demarcação possa
entrar pessoa alguma a titulo de trazer fazendas para vender, de
qualquer qualidade que sejão: Determino, que os mercadores de
fazendas seccas, e de molhados hajão de prover as sua lojas,
pedindo os sortimentos, que lhes forem necessarios, aos negocian
tes estabelecidos no Rio de Janeiro, na Bahia, ou em outro qual·
quer porto do BI'azil. O mesmo poderão fazer os particulares a
beneficio dos provimentos das suas casas. Para que assim acabem
de ces ar todos os commissarios volantes, que até agora gras aram
nas Terras Demarcadas; assim como tambem toda a sorte de mas
cates volantes, ainda que nellas sejam moradores. Todos os que
se acharem vendendo contra esta prohibição, erão presos, remet
tidos para f6r3 da Comarca; e as mercadorias, que se lhes acha
rem, confi cadas para t1 minha Real Fazenda, dando-se aos
denunciantes a terça parte do seu justo valor.

39. Para que a geral prohibição de entrar nas Terras Demarca·
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das nao embarace a circulação dos manti men tos, concederá o Des
embargador Intendente licenças annnae para os introduzirem a
todos os l'oceiros, creadores e conducLores, que lh'a requererem;
constando-lhe que delles não ha, nem os Caixas têm noticia
alguma de serem traficantes, ou descaminhadores de Dia
mantes.

40. Todos os homens brancos, pardos, ou preto fôrr08 que niio
tiverem estabelecimento conhecido; isto é, de roças, lavras, om
cios fabris, commercio ou outro emprego permittido ; ou que não
forem feitores, caixeiros, ou servidores do referidos; de sorte,
que por terem modo conhecido de manterem a vida, possa haver
delle a suspeita de que vivem de algum trafico occulto, serão
desde logo expulsados do districto da Dem3l'cação.

E se neHa tornarem a entrar, pela primeira vez erão remetti
dos li sua cU.ta ao Rio de Janeiro, ou Babia, e pre os nas eadeias
daquellas Relações por tempo de seis mezes, pagando cillcoenta
oitavas de oiro para os Que den unciarem; e pela egunda vez
pagarão do mesmo modo cem oitavas de oiro, e serão degradados
para Angola por tempo de dez annos.

4:1.. Tendo os Caixas Admini tradores alguns bem fundados
indicias de que alguma pessoa, de qualquer e tado, qualidade, ou
condição que seja, concorre por si, ou por outrem para o extravio
de Diamantes, o deverão declarar ao Desembargador Intendente,
apontando -lhe as pessoas, que podem ter noticia do delicto. E o
dito ministro mandará logo devas ar occultamen te, e pergun·
tando a sim as pessoas apontadas, como as mai que lhe parecer.
Achando duas ou tl'es testemunha conforme na presumpção do
delicto, fará logo despejar o indiciado das Terras da Comarca, e
assignar por elle termo de não entrar mais nellas, debaixo da
penas acima estabelecidas, s m que seja attendido qualquer reque
rimento contrario. Tudo o que perLencer a esLas devassa será
guardado pelo Escrivão no mais inviolavel segredo, sob pena de
privação do seu otllcio, e de ser severamente castigado com as
mais penas impostas contra os que prevaricão nos ameias publicos
que servem.

42. Porque fui, com desprazer Meu, in formado de que tem
havido homens tão Lemerario , que em publico, e em particular
ameaçarão com tiro, e outros insultos o que entenderão que
lhes embaraçavão os seus illicitos interesses; ou por lhes não
alugarem sem necessidade os seus escravos; ou porque lhos não
alugavão em todo o numero, que elles pretendião; on porque
em observancia das Minhas Renas Ordens concorrerão para des
cobrirem os extravios de pedras, e para a exclusão dos trafi
cantes, e vadios: E porque emel ha ntes homens faci norosos,
como indignos da honra de si denominarem Meus Vassallo , e
como inimigos communs do bem da sua patria, e do socego
publico della, que consistem na exacta obsel'vancia da Leis,
devem ser inteiramente apartados dos Meu Leaes dominios, e
punidos com a everidade, que se faz, indispcn avel para ces
sarem os escandalos resultante de tão inauditos attentados; Sou
Servido: Que o Desembargador Intendente Geral, faça logo
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tran ladar este artigo para servir de Auto de Corpo de delito;
Que por elle proceda a huma exacta deva S3 contra os que de
pois da publicação deste Regimento incorrerem no sobreditos
crimes: Que a me-ma devassa delle se con erve sempre aberta
sem limitação de tempo, e sem determinado numero de te te
munho-: Que logo que por e tas, ou por qualquer outro modo
legitimo lhes constar pela prova de direito natural, que ha réos
destes enormes crimes, proceda contra elles a pronuncia, e
prisão: Que <lquelles, que forem pre o por qualquer dos refe
ridos crime, sejam tran portados immediatamente com o Autos
das suas culpas pelo mesmo Intendente Geral para a Cadeia
da Cabeça da Comarca: Que aqui sejão sentenciados s1;lmmaria,
verbalmente, e de plano, comforme a verdade sabida pela Junta
de Justiça, que em benellcio do ocego publico tenho mandado
e tabelecer; presidindo nella o Governador, e Capitão General;
sencIo empre nestes casos indispensavel relator o mesmo Inten
dente Geral,

4,3. Quando os Ministros empregados em outras Comarcas
mandarem por bem do Meu Real erviço, e da justiça, praticar
alguma deligcncias nas Terra Diamantina, não se poderão
esta' executar enl primeiro serem participada ao Desembar
gador Intendente; o qual as mandará praticar de modo, que
dellas se não igão inconvenientes ou a respeito do estravio dos
Diamantes, ou do Governo economico da Administração, e não
de outra sorte.

44" A Ca a da Administração do Serro Frio, onde se reco
lhem os Diamantes, e o ouro, será guardada com sentinella dos
soldado pedestres ela 'Admini tração, a sim de noute, como de
dia, com a arma, de que u ão ordinariamente os me mos pe
destres, quando se achão empregados em acções do Meu Real
serviço.

Mi, As partidas de Diamantes sendo remettida pelo Caixas
Admini tradore para a cidade de Lisboa por via do Rio de Ja
neiro na fórma 3t' agora praticada, vi rilo sempre em cofres
fechado, e lacrados na pre ença do Desembargador Intendente;
fazendo o Escrivão da Intendencia hum termo de cada remessa
em o livro de. tinado para es e efIeito com e'pecificação do pe'o,
e sortimento dos mesmos Diamante ; e extrahindo a certidão
do referido termo em tre5 duplicados; hum deHe para er
remettido pelos Administradore Juntamente com o Diamantes
aos Directores da cidade de Lisboa' outro pelo Desembarrrador
Intendente ao Inspector Geral do Meu Real Erario; e o terceiro
ficará em poder dos Admini~tradores para sua descarga.

46. Os correios, que pelo contracto se estabelecêrão ultima
mente do Arraial do Tejuco para ViIJa Rica, e para o Rio de
Janeiro (os qU<les são os mesmos oldados pedestre) só poderão
ser expedido nos casos urgente, em que houver perigo na mora
de esperar as occasiõe" das reme sa, do. Diamantes. E nesses
não poderão o Governadores, nem outros quaesquer magistrados,
suspender os seus caminhos, ainda com os motivos de outra dili
gencias do Meu Real serviço; porque para elias nos casos extraor-
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dinarios ha os recursos das paradas, e dos expressos, como
sempre e praticou em semelhantes occasiões.

47. Os Administradores Gerae poderão p:landar prender os
negros e mulatos captivos occupados no serviço da Adminis
tração, e usar com elles do ca tigo de açoutes, e galés, quando
merecerem, como foi permitLido até agora aos contractadores.

O mesmo poderão praticar os Administradores particulares dos
respectivos serviços com o escravos, que nelle acharem com
culpas, ou com indicias, que ellas sejam proxima, endo porém
o culpados homen livre, ou forros, os remetterá prezos ao
Intendente Geral, com as culpas em que forem achado, escriptas
pelo mes.mo Administrador, com as declaraçõe das te temunhas,
que lhe servirem de prova, as quaes alUda sendo escravos,
Mando que sejam attendida nestes caso, em que não póde
ordinariamente haver outra alguma prova:

48. Quando algum dos Caixas Admini tradores fôr a alguma
jornada, lhe será dado um soldado do destacamento de Dragões
para o acompanhar; e dous quando a jornada fôr mais dilatada,
como sempre foi concedido aos Administradores do Con tractos.

49. Emquanto os mesmos Caixas, e Admini tradores estiverem
occupados na Administração, não poderão ser pre os em expressa
Ordem Minha, salvo se fôr em flagrante delicto dos que tem pena
capital, ou a olla immediata. E gozarão da homenagem conce-
dida aos deputados da Companhia de Pernambuco. .

50 Todas as pessoas empregadas no serviço da Adm inistração,
terão o privilegio de aposentadoria activa, e passiva, requerendo-a
aos magistrados competentes. E não erão constrangidas a servir
os cargos dos conselho, ou das milicias;" excepto aquelles, de
que pelas Leis destes Meus Heinos, e Senhorios nenhuma pessoa
é i enta.

5:1. Tambem poderão as di tas pessoas empregadas no Serviço
da Aministração, assim dentro no districto demarcado das Terras
Diamantinas, como fóra delie, nas jornadas, que fizerem a outros
lugare em serviço da mesma Administração, u ar a pé, ou a
cavaHo de armas olfensivas, e ainda das que são prohibida ; e
lhes não serão tomadas, salvo e constar que delias u ão como
não devem.

52" Succedendo fallecer intestado na comarca do Serro Frio
alguns dos Caixas Administradores não poderá o Juiz dos De
funto e Ausente, ou outro qualquer fazer arrecadação dos eus
ben ; e o Caixa, ou Caixas, que ficarem na Administração, to
marão conta de todos os bens do defunto, de qualquer qualidade
que rorem, e em qualquer lagar que existirem; e de todos elles
farão hum exacto inventario perante o Desembargador Inten
dente, o qual nomeará louvados para as necessarias avaliações;
e f"ila a venda publica, ou particular de todos os eJIeiLos, que se
acharem existentes, será o produ to da herança remettido com o
seu inventario á Direcção Geral desta Cidade, a qual dará conta
com entrega aos legitimas herdeiros, depois de satisfeita a Minha
Real Fazenda, no caso de ser tlevedor o Administrador fallecido,
em razão da sua Administração.
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53. O Desembargador Intendente Geral dos Diamante sera
Juiz Conservador da Administração, c de todo que se acharem
actualmente neHa empregados, e como juiz privativo de toda as
nas cau as poderá avocal-a ao seuj.uizo, não ob tantes quae quer

excepções, de tinatorias, ou privilegias, que emcontrario pos ão
allegar as partes interes ·adas. O me mo privilegio será exten ivo
á todas as pe soas, que se occnparem na Administração, e neHas
tiverem incumbencia. ou fizerem serviços.

54.. Tudo o que tenho Ordenado por e te Regimento será exe·
cutado litC'ral e exactamente na me ma fórma, em que fica es
criptlJ, em interpretação, ou intelligencia alguma, qualquer que
eJla eja. Porque nos casos, em que venhão a parecer necessarias
se deve recorrer li Mim, a quem só toca entender, e interpretar
a' Minhas Leis. Prohibindo á toda as pes oa , ainda de qual
quer gráo, e dignidade, por maior que eja, que a entendão, ou
interpretem, debaixo da pena de privação de seu cargos; de
pagarem pelos seus bens os damnos, que de ta causa se aguirem
de nullidade de tudo que pelas Uil ordens se obrar; e de sus
pensão de todo os magi trados, que comprirem ordens contrarias
á que acima deixo determinadas.

E este se cumprirá tão inteiramente como neHe se contem,
sem duvida, ou embargo algum, qualquer que elle seja, não
obstantes quaesquer Leis, Regimentos, Alvarás, Provisões, Re-
oluções, Ordens, Bando ou Disposiçõe. de Direito, que sejão em

contrario, porque todo, e toda derogo para este etreito ómente
de meu motu proprio, certa sciencia, poder real pleno, e upremo
como se de cada hum, ou cada huma, delles, e dellas fizesse e pe
cial menção. Pelo que mando ao ln pecLor Geral de Meu Real
Erario, Vice Rei do E tado do Bra iI, Governadore , e Cupitães
Generae do Rio de Janeiro, Minas G rae , e de Goyaz, Intendente
Geral dos Diamantes, Ouvidores, e Justiças de toda- a comarcas
da obreditas cupitllnias, que umpram, e guardem tudo o refe
rido, e fação cnmprir, e guardar, cada hum no que lhe per
Lencer, como se fosse carta pas ada pela Chancellaria, e ainda
que o 'eu eU'eito huja de durar mai de ~um, e muitos anno., não
obstaute- as Ordenuçõe, que o contrario determinão, a quues
derogo para este eITeit somente, ficando aI iás sempre em seu
vigor. Dada no Palacio de os a Senhora da Aj uda a 2 de Agosto
de 177'1.- Com assiguatura de EI-Rei e a do ministro.

Reghnent.o.do Fiscal dos t.e1'renOI!l diaDlantinos

22 do Maio do i772

Eu EI Rei Faço saber aos que este Alvará virem, que havendo
dado nova fórma paru adruini trur a extracção do Diamantes
do Serro Frio pelo outro Alvani, e Regimento de 2 de Agosto
de 1771, por Mim ordenado no fim de fazer ce ar o pernicioso,
e escanda losos abuso, que alguns dos Administradore deste
Contrato introduzirão pelo decur o do tempo, com grande pre-
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juizo da utilidade publica, e dos importantes interesses, que
fazem o principal objecto deste ramo do çommercio, determinando
nos vinte e quatro capitulos, que se comprel1endem no dito Al
vará, assim a extincção, a reformn d'aquelJes, inju tos, e desor
denado procedimentos, como o estabelecimento, e verdadeiro
systema, pelo qual se hão reger desde o i o de Janeiro do presente
anno em diante o Desembargador Intendente Geral da extrac ão
dos Diamantes, e os tres Caixa Admini lradores della, e todas
as mais pessoa empregadas nestes serviço : E por Me baverem
representado os Directore da referida extracção a utilidade, que
della se seguiria, se Eu Io se Servido crenr o lugnr de I?i cal em
bum Ministro de Letrns, que requerendo a observancia das
Minhas Leis, e Ordens fizesse compativeis as utilidades da refe
rida extracção com a Causa publica: ConsiJerando, que não
póde caber nas forças de hum só Ministro o prompto ex.pediente
recommendado pelo sobredito Regimento: Houve por bem
determinar por Decreto de :1.7 de Fevereiro proximo prelerito,
qne o dito lugar de Fiscal dos Diamantes no Arraial do Tejuco,
e Comarca do Serro Frio, que al,é agora foi exercitado por pe ~oas

leigas da nomeação dos Governadores das Minas Gerae~, se
haja de servir tlaqui en diante por Ministros de Letrns da Minba
immediata nomeação, com os Predicnmenlos, que lhes competi
rem conforme os Lugares, a que estiverem a caber, vencendo
dois contos de réis de ordenado annual, pagos na Junta da
Minha Fazenda de Villa Rica, sem outro nlgum emolumento da
mesma Real Fazenda, nem das parte, servindo sempre o dilO
Fiscal Letrado de Substituto necessario do Intendente Geral dos
Diamantes em todos os casos de doença, ausencia, morle, ou de
quaesquer outros justos impedimentos do Intendente proprietario :
E porque liavondo sido a creação do referido Lugar de Fi cal
Letrado posterior ao mencionado Alvará do 2 de Agosto de :1.77:1.,
nào foi nelle comtemplado este Lugar, e para regul<lr o
exercicio delle se faz nece snrio, que tenba ospecinl, e proprio
Regimento, pelo qual se deva governar: Ampliando, e declaran
do o sobredito Regimento, Sou ervido ordenar o seguinte:

§ :1.. o Pertencerão ao dito Fiscal, no que são applicaveis a res
peito da administração dos Diamantes do erro Frio, todas as
obrigações que são inberentes ao Procurador da Minha Real Fa
zenda, como dispõe a Ord, Liv. 1,0 Titulo :1.3, e como pl'aticão
todos os outros Fiscaes 'Hegios nas suas respectivas incumben-
cias. .

§ 2, o Declarando, e ampliando todos os Capi ~ulos do referido
Regimento, que tratão das Conferencias do Intendente Gernl com
os tres Caixa Administradores, concorrerá nas mesmas Confe
rencias o sobre dito Fi cal, tendo n lias voto, e sendo informado
dos negocios que se tratarem, e da decisões que sobre tudo se
tomarem, para a seu respeito requerer o que lho parecer, que
convem mais ao Meu Renl Serviço, á utilidade publica, e á
melhor eC0I!0mia da dita administração_

§ 3. o De todos os requerimentos, e de todos os negocias de
qualquer qualidade que sejam, dará oIntendente vista ao Fiscal,
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bavendo sobre as suas respostas a necessaria consideração, deli
rirá como for justiça, e se executará depois tudo o que pela mes
mo Intendente for determinado .

. Ib O Toda a' ordens serão participadas ao Fiscal, e todos os
Livros as im d[IS matriculas, como da e criptu) a\ão da Caixa Ge
rai, e todas as mai [i'eitorias Ibe serão patentes em acto de Confe
rencia sempre que o pedir para de tudo ser in truido, e poder
requerer o que convier, devendo- e-lhe dar em termo babeis
as copias de que nece'sitar: Sempre comtudo haverá respeito ao
Fiscal ao ca os, e papeis de maior segretlo, segundo o pedir a
urgencia dos negocios, e o precedente arbitrio do Intendente Ge
rai em Junta com o dito Fi cal, e Admini tradore .

§ 5. 0 ão haverá entre elles re erva alguma de segredo, pelo
que perlence a todas as depl3ndencias de ta adminUração, ante
nells se devem tratar zelo a, e honradamente em Conferencia
com a maior liznra, e sinceridade: o que praticará debaix.o das
excepçõe seguintes.

§ ti. o Os negocios cuja decisão competir sómente ao Intendente,
lhos deverá rcquerer o [i'iscal, como entender que be sua obJiga
ção, chegando- e sempre á v 'rdade .abida, á boa r<1são, ao estylo
do commercio, á economia da admini-traç1io, e suas utilidades,
ao bem dos povos em todo o que não fOI' incompativel, e evitando
o quanto for po sivel o lermos Foren ,e a delonga Judiciae,
que ervindo de ntel'!'11r os animo- mai- innocentes, introdu
zem, e fazem gra sal' a intriga, a de ordem, e a pcrturbação de
todos o que uti! e louvavelmente devem applicar a sua labo
riosa fadigas e responder pejos empregos, que ~e lhe tem con
fiado.

7. 0 O referido Intendente defirirá por escripto as partes, e
representação do Fiscal como lhe parecer que é ju to, ficando a
.h UIlI e a outro o I'eg-resso de que e tratarem a beneficio de mi
nha Real Fazcnda, e do publico' e participando-lhe juntamente
a decisões deJle pelo Marquez ln pector do Meu Real Erario, co
mo em outro. ca os de igual circumstancia e-tá estabelecido no
referido Alvará. e Regimento de 2 de Ago to.

§ 8. 0 Semelhanlemente delrerá a me mo Fi cal requerer em
Junta, tudo o mais cuja decisão for competente á mc ma junta,
as im a respeito de todo" os ca os expres-o no dito Regimento,
como dos mais em que o decur'o do tempo fizer necessario al<ru
ma nova providencia. A me ma Junta defirirá empre por escri
pto, e da decisões della me poderão o Iutendente, e Fi cal dar
conla na maneira acima declllrada.

§ 9. o Haverá lambem na Junta um Livro rubricado pelo Luten
dente, no qual se escrevão tudo o negocios mais importantes,
que nella se tratarem, lançando-os o E crivão da Intendencia em
I'orma de dig ta, e perceptivel com as suas respectivas reso
luções pela ordem chronologica do tempo para que sempre
se conheça a ex.actidão, e utilidade com que be zellosamenle tra
tada a sobredita administração.

§ 1.0. No ca. os adversos, em que acontecerem no erviços
alguo sueces os não cogitados no tempo, em que e ordenarão,

1:-
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a nallas acontecidos depois por vicio da fortuna, poderão livre
mente escrever os seus voto aquelJe ou aquelle, quP. fic,lrerr..
vencidos: Sempre com tudo a praticará na referidas Junta, e
Conferencias a necessaria moderação, desterr~ndo-sa dellag toda
a animosidade, e fugindo-se dos antigús abuso dos prote tos, e
contra-protestos, que nunca servirão da mai , quc de inquietar
os animos, e destruir o socego publico, a boa fé, a união, e ver
dade sabida, que fazem o principal objecto de ta admini tração, e
dos seus vantajosos prof!res o'. Por cujo respeito : Sou ervido
probibir que dentro do Di 'tricto das Tena Diamantina po a
residir Bacbarel algum formado, debaixo das pAnas ue ser re
metlido á sua custa ao Rio de Janeiro e de seis meze de Cadêa
debaixo de chave nas pri ões daquella Relaç;io. Exceptuo porém
os que forem naturaes das referiuu Terras, comlanto que nelJas
não exercitem a Advocacia, porque exercitando-a incorrerão na
penas acima declaradas.

§ ii. Em ob 'ervancia do que:
Sou servido ampliar o § 53 do referido Regimento de 2 de

Agosto de i77i a todos os babilant~s das referiLlas Terra Dia
manLinas, p~ra que as questõe3, que entre elles houver m ejão
sentenciadas pelo intendente sllmmaria, e verbnlmenLe de plano.,
pela verdade ,abida, sem filIllra algumn de Juizo, .endo ouvido
o Fiscal nas causas do valor de cem mil reis, e d'abi parI! cima,
para cujos eif'iLos sómente del'o~o, e Hei por derog;)da toda as
Lei, Ordenações, e Dispo,icões de direito em conLrario, como se
toda~, e de cada buma dellas fizes e e pecial menção.

§ i2. O poderá o sobl'odiLo Fiscal requerer Louas as confe
rencias, que lhe parecerem necessaria , para propor o que fizer
a bem da Minba Real Fazenda, além das que vão determinadas
nos Capitulas do RegimenLo de 2 de Ago lo de i771; e o diLo In
tendente, e Ad ministradores concorrerão sempre na Confe
rencias cxtraordinarias.

§ 13. Quando o Fiscal fôr a a Ig-ll ma jornada lhe erlío dados doi'
sofdados do De tacamento de Drarrõe' para o acompanharem, na
conformidade, que e Llio concedido ao Caixa Adlll ioi tradores
pelo § q8 do citado Regimento, além de tes lhe facultará o 10
tendente extraordinariamente todos os mais que vir Ibe . ão ne
ces arios conforme a occurrencia dos caso, qunlidade da di
ligencias çlo serviço, e di t,mcias das mesma jornada.

§ iq. O mesmo Fiscal deverá seI' auxiliado pelos Mini tros,
Ofliciaes de Justiça, pelos soldados do DestaCamento, e ainda por
quaesquer pessoas empregada no serviço da Intendencia, a
exemplQ dos Ires Caixlls Admini tradore, como e tá dispo 'Lo no
Capitulo 28 e 30 do Regimento, bavendo-se comLudo o me mo
Fiscal com a devirla circumspecção no uso destas faculdades, qne
lbe são permittida ,

§ i5. Pela sohredita maneira lbe ficarão sendo sujeitas todas
as referidas pessoas, especialmente os Officiaes da Iotendencia,
e em tudo o que ni)o encontrar as ordens do Intendente, que <.le
verão executar sem pre em primei 1'0 Iuga r.

§ 16. Nos casos de servir o Fiscal de Intendente se deverá
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nOlllear a pe soa, que bem parecer ao Intendente para servir de
Fi cal. Quando o Intendente não po ~a fazer nomeação a fará o
Fi~cal, que ubir ao cargo de Intendente, praticando-se a refe
rida nomeaçiio em pes oa habil, de probidade, intelligencia, e
desi nteres,ada.

§ i7. Porque os casos occurrentes excedem sempre todas as
providencias, que e podem .cogitar para o precaver, e não per
miLtir a di Lancia dar-lhes o remedia, que logo e lhes deve ap
plicar: DeLermino que am t{\dos os ca.os da natureza do que
são do r.onhccimento da Junta, e nos outros que ómente Locarem
ao Intendente, ouvido em todo" o Fi cal, 'e tome logo a neces
saria deliberacão interna, e que esta se execu1e, dando-se-Me
immediatamente conta, pela via que tenho determinado, para
que tendo in formllção dos r"feridos fllctos, e do remedia, que se
lhes tiver appliear'o, possa Eu sobretudo re~olver, o que me pa
recer mais conveniente ao ~erviço de Deos e leu.

E e te se cumprirá tão inteirament como nelIe se contém em
duvida, ou t'mbargo algum, qualquer que elln f'ja, não obstante
quaesquer Lei, Regimentos, Alvará, Prolri õe., Resoluçõeg,
Ordens, Banrlo. ou Dispo içõf'S de Direito, que sojão em con
tracto, porquFl todos, e todas derogo para e te etreito 'ómente de
Meu Motu Proprio, Certa ciencia, Poder Real, Pleno, e Supremo,
como o cada hum, ou de cada huma della , e deIles fizesse espe
cial menção.

Pelo que, mando ao Inspector do Mou Real Erario, Vice-Rei
do E tado do Bra ii, Governadore e Capitães Generaes do Rio de
Janeiro, Mina -Gerae ,e Guyaz, Intendente Geral, e Fiscól dos
Diamantes, Ouvidores, Ju Liça de todas as Comarca das sobre
dilás C~pitania', que cumprão, e guardem todo o referido, e o
façiio cumprir e guardar o cada hum no que lhe pertencer, como
se fos,e Cnrla pa sada pf'la Chancellaria, ainda que o seu effeito
haja de durar mtlis de hum ,lUno, e não ob tante a Ordenações
que o contrario d ··terminão, as quaes derocro para este e1feito só
mente. Dado no Palacio de N. S. da Ajuda a 23 de Maio de 1.772.
- REI - Jfa7'quez de Pombal.

Regimento Provisional da Junta de G.·atlficação
dos Diamantes

i3 do Novembro de iB09

i. O 'A Jnnta será compostll do juiz de Fóra qae servirá de Pre
zidentr, do Capitão Mór, do Vereador mai.. velho, e do Profe ar
de Philo epllla, tendo ('ada um do les de ordenado por anno
200 000, servindo na falta de qnalquer do exonerado os outros
Vereador s;

2. 0 Deverá hllver um cofre com ~ chaves, onde e recolham os
diamante., tendo cada um dos Deputado a ua cbave, e deven
do·se este emente abrir na presença dos claviculares.
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3.° Publical'·se-ba por um Bando o perdão, que S. A. R, se
di~na conceder a todo os que vierem manire tal', e entreg-ar á
obredita Junta os Diamantes, que tiverem extral1ido, 011 obtido

por compra, não oustante a sua illef!alielade vcrifi nndo e e te
perdão nma vez, que dentro do prazo de 4 meze , ('onlados ela sua
publicação, se fação as competente. entregas e dnndo-,e a titulo de
gratificação, á pessoa que o fizer, de qualquer ordem. ou condição
que seja, a quantia que 111 competir, segundo as taul'Jla juntn :

4.0 Os preços especificados para as "Tatificarõe ,e deverão en·
tender no ca.o de serem o diamantps perfeito, e de le.a agua,
não endo deverá fazer- e um a!l3timento da terça parte, e aiuda
da metade do valor declarado para cada pedra. E no ra o de
passar de unHl oitava o pe'o do Oiamuute, ti Junta dará a quem a
entregar a gratificaçoo que lhe compete pelo pe o d uma oitava,
e além dissfJ um conhecimento em forma por onde con te o
peso total do Diamante que foi cntrcgue, e qlle fica recolhido ao
cofrc da Junta, e o pagnmento que sc fez, para que sendo e te co
nl1ecimento apresentado á Directoria Gernl dos Diamante desta
Cõrte se IlDja de entregar, a quem o apresentar, o resto da gra
tiücação que lhe competir;

5.° Do mesmo modo se receberão no cofre da Junta os
diamantes que qualquer pessoa livre, ou escrava a elle trollX r,
deutro do prazo ne 3 annos, a contar da Publicação lia Bando,
havendo os extrahido nas suas lavl'a', recebendo por c, ta en
trega o premio estabelecido na 1'abelJa, omlanto que não ejão
havidos taes Diamantes por compra feita ao Mineiro:" pai. que
neste caso incorrerão llrlS penas impostas aos extraviadore de
Diamantes.

6.° Dp,verá haver um livro de Entrada e Sabida de Diamantes,
para nelle se escripturarem os Diamantes que e recrberem no
cofre, declafill1do-se o numero das pedra, e o eu pe o total,
quando não houverrm Diamantes de mai- d um vintem d pe o,
especificando- e porém o peso de cada uma da pedra quando
este ex,;eder o de um vintem: a sllhida se e criptul'ará no me mo
Livro, o que terá lugar no fim de cnd:1 eme tre, tempo cm que
se deverão enviar á Junta da Fazenda de Minas Geraes ou ii de
S. Paulo, ou á da Bahia como mais com modo fõr, os Diamantes
que se achnrem em cofre, para 'er m pelas ditas Junta remet
tidos á Directoria Geral dos Diamautl'S desta Côrte, com a anta
correutc do estado do cofre da Junta dos -Diamnnte de Cuvabá ;

7. ° Servirá de Escrivão de ta Repartição o Drputado Profe'sor
de Pbilosopbia, vencendo por e te trabalbo mais cem mil réis
por anno, além do seu ordenado, e na sun f;dta servirá qualquer
dos OUtl'OS Deputados, tendo o mesmo vencimento annual além
do ordenado;

8.° A Junta se reunirá duas vezes cada semana nn' manhans
elas segundas e quiuta -feiras, ou uas de outros dias, quc mais
com moelas forem, fnendo·se publico que ne tes dins so receberão
os Diamantes e se darão logo as gratificações competentes ás
pessoas que os apresel1tarem ;

\). ° Para o pagamento destes ordenados, e da gratificnções que
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se fizerem pelos Diamantes, que e entregarem no cofre serão
applicado. o rendimentos dos novo impostos, que e arrecaJ

dal'em no Termo de Cu)'abá, além disto a Junta LIa Fazenda de
Malto Gro o sUI,prir; com ns quantias Que tiver de sobra da ua
de peza, procurando- e quanto for passivei que n50 haja demora
no pagamento dns dita gratiiicações;

la. Além do Livro de Elltrada e Sahidas dos Diamantes,
deverá haver outro, em que se e cripturem as en tradéls de di nhei
ros, carrclTando-se'em Receita a um dos ueputado da Juntfl, que
convindo poderá er o Capi tão-Mór, toda a quantias recebidas, e
em De peza o paO'amentos que se (jzerem.

1'1. O E~cri,ão dos Diamantes tambem erá o de-tes recebi
mentos, e despeza-, e o Deputado que servir de The oureiro terá
mais 50 UOO por anno nlém do ordenado; haverá lambem um
Escl'ipturario, que n Junta nomeani, com o ordenado annual de
1206000, para njudar no E'crivão da Receita e Despeza.

i::!. A Junta podorá lambem pagar !IS grlltil1cilções com bilhete.
ns irrnados por todo o Deputado ; estes Bilbetes circularão tão
ómente no Terll10 de Cuyabá como !roeda corrente, e no ca o

de querer seu dono enviar igunl quantia para forn do Termo, a
JunLa re gatará e.les Bilhetes, dando por elles o eu v,dor em
omo cm pó, Mooda de ouro, prata em bal'r'a<, ou passará letras
.obre o The 'oureiro-Mór do Rpal Ernrio ele tn côrte. ou obre o
The oureiro ela Junta da Fnz nda da Capitnnia da Baílin, no cnso
de a im qUl'l'erem os mo tradore' de Bilbele _

13. Qunndo as pe.soa Que entregarem Diamante conrierem,
pelo seu l'omll1odo pnrti ul.lr, em aceit:rcm letra sobre o The
'oUl'eiro-IIIór do Eral'io L1e~tn cõrte, ou sobr o The oureiro Cerni

LIa Junln da Faz nda da Bi.hia, a JUDta do Diamanles de Cuyabá
1Joderá pas ar letra pela nl3neira ao di:lI1te del'lilrada, n ignaDdo
n dita lotra todlls o Deputados da Junta dos Diamante, e endo
acompanhada de uma carta parlicular de Avi o, expedida por
primeirn e egunda vin.

14. O Juiz de Fora terá semp{e deva. a aberta e acceitará
denuncia, em s grerlo, para procedl'r na conforrllielnde d3s Lei,
contrn toclo o que negociarem em Dian13nte ou o venderem
a qunlqu l' pes oa, endo cm tal ca n reput,1(Jo~, como extra
viadores; pois que só fica permitticlo il qualquer pe. oa, de tocla a
ordem, e concliçiio que seja, o apresentill' fi Junta dos DianJanle'
todos o que, extrul1ir pelo eu trabalho proprio para receber a
griltificação que S. A. R. se dignar conceder por eaeito da
Sua Real Genero idade.

15. O Juiz de Fora procederá contra o senl1orl's que casti
garem o eus escravos 1J0r harerem entrpO'ue Diamnnt á Junta,
ou privarem os mesmos esrravos das remunerações qn se lhes
der, sendo em tllI caso casli!:!:ados com' Odias ele cadeia, e com o
pilgameDto de clobrada r munera 30 a fa,or do e Cfavo, guar
dando-se esta em depo Ho parn ua liherdade. ql1p. er-Ihe-IIa
conferid3 Jogo que a qUllntia depositada cbegue á da avaJiaçãú
judicial do me mo e cravo:

Rio de Janeiro em 13 de Novembro de 1809.- Conde de AglliM.
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Tabclla par'a as gratificações, qtte o Principe Regente Nosso Senhol'
l11ania ela1' aos que apresent:NI'"em Diamantes á, .T-unta ele Cltyabe~

sendo pel'feitos e ele boa agtta, e tendo cada um eleltcs qualquel' dos
pesos abaixo declal"aclos.

Cada Diamante que pesar

•••••••• 0 •••••• o ••••••••••••

•• 0 ••••••••••••• o' ••••• o ••••

••••••• o ••••••••••••••••••••

•• o' ••••• • : •. ••••••••••• '" •

o •••••••••••••••••• o ••••••••

..... 00 •••••••••••••••••••• o.

......... _ ,,' .

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

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

2 vintens .
3 .
4- .
5 l> .

6 .
7
8
9

1.0
ii
12
i3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3i
32

Rio de Janeiro em 13 de Novembro de 1809.
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Tabello, que a,s [p·o,tifiCo,ções que o P?'incipe Regente Nosso Senho)"
jlIanio, do,)' o,os q!te aprcsentarem Diamo,ntes (Í, J1mto, de Cuyabti,
quando co,da, wn delles tive;' de peso menos de dous vintens e fi
zercm pelo seu nU)lte)"O o,lguns dos pesos o,baia:o dic/a,rados:

1 vintem de cada peso .
2 ....•.....•.............................
3 .................•...... - .
6, .
5 •.................. ' .
6 .
7 ..
8 .
9 ..

10 .
il ..
12 ...........•......... ' .. '" '" ., .
13 .
16, ..•....................••......••..•..
15 '"
16 .
17 .
18 "
i9 .
20 .
21 .
22 ...............•.......................
23 o o"

24 o" o .

25 o •••••••••••• 0.0 •• o.'

26 " o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

27 .. o •••••••••• o •••••••• •••••• ••• • •• •••••

28 o

29 o •••••• o .

30 o. o. o •••••••••••••••••••••

3i .
32 ou 1[& de peso ·

Rio de Janeiro 13 de Novembro de 1809.

8225
i$~50
i$675
8700

iM25
1,350
1 575
1$800
28025
26250
2 475
28700
26925
3$150
3 375
3690
315825
4~050
41J275
4 500
4/)725
4 950
56i75
5;400
5;6~5

5 H50
615075
66300.
6~5i5

6·7)0
6 975
78200





LEaISLAÇÃO PORTIJGUEZA
Lei de 31. de Dezembro de .1.8o~

CAPITULO I

DAS AT'l'RlBUIÇÕE DO CON ELHO DE OBRAS P BLrcAS E ~[[i\AS,

RELATIVAMENTE AO SERVIÇO DA MINAS

Arl. 1.0 Compete ao conselho geral de obra pnblica e mioa .
1.0 Instl'Uir os proce'sos de conce siio para lavra e tratamento

dos minerios, verificando a existencia do depo ito, e as sua
principaes condições no eio da terra, e julgando da conve·
nieocia ou necessidade da lavra, que se intenta estabelecer.

2. o Propôr e informar sobre a inspecção e vigilancia dos traba
lhos e operações das mina concedidas.

3. 0 Examinar os estabelecimentos de mineração e meta\l:lro-ia
confiados á in pecção especial das diver a repartições publica,
e interpôr o seu parecer sobre o de-tino que devera dar- e ti
cada um.

4.° Preparar os projectos de lei e de reguJamentos necessal'ios
para o melhoramento da indu tria mineral, e boa execução da
lei de minas.

5.° Propor ao governo all1mno ,escolhido em concurso, para
irem <Í cu ta do estado e tudar nos paize estrangeiros a arte de
minas nos logare , pelo tempo, e modo, que forem marcado
a cada um delles.

6. ° Re ponder sobre todos o assumpto em que o governo
julgue util ouvir o seu parecer.

7. ° ApresentlJr ao governo, até ao dia vinte e cinco de No\'em
bro de cada anno, um relatorio circum-tanciado do e lado da
laboração das minas em todo o paiz.

CAPI'l'ULO II

DA lN PECÇÃO DAS MIi\A~

Art. 2. o Para oaver todos os dados e e clarecimento tendentes
a introduzir no serviço das minas os po siveis aperfeiçoamentos,
poderá o governo nomear pessoas idonea para ati fazerem aos
seguintes encargos:

i. o Fazer as viagens, reconhecimento, informes scientifico de
serviço, que lhes forem encarregados.

2. 0 Vi itar e inspeccionar os e tabelecimentos de mineração e
metallurgia, confiados á administração e pecial das diversas re·
partições publicas.
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3.0 Rectificar os dados e cartas monographicas do di tricto
para a formação da carta geologica do reino, dando o seu parecer
ácerca deites.

Uma commissão especial, nomeada pelo ~overno, preparará os
trab~lhos a que se refer'e o numero antecedente, e formará a
dita carta segundo as instrucções, que se lhe derem.

CAPITULO III

DA PE QUI A E EXPLORAç.ÃO DAS ~UNA

ECÇÃÜ i"

DA PESQUIZA

Arl. 3. 0 Todo o portuO"uez ou estrangeiro pôde fazer pesquiza
para ele cobrir e reconhecer quaesquer depositas de ub.tancius
mineraes em Ler renas proprios, ou com o con enlimento dos
proprieLal'ios do sólo.

Mt. q,.o O governo póde permillir a qualquer companhia ou
particulal' fazer pesquizas.

i.o Em terrenos da nação ouvindo o conselho geral das obras
publicas e minas; .

2.0 Em terrenos das municipalidades, ouvindo estas, e o con·
selho geral das obra publicas e minas.

Art. 5.0 O governo poderá aucLorizar a pesquizas indepen
dentemcn te do con. enli menta dos proprie:arios do sólo, ouvindo
estes, e o con elho ger<ll de obras publicas e ruina • e obrigando
se o pesquiz~dor a dar fiança prévia á indemnisação dos prejuizos
que cau.ar. .

Art. 6.0 A permissão para fazer pe quizas será pelo praso de
dous annos, podendo renovar-se ouvindo o conselho g'eral de
obra publicas e minas, e os proprielarios do sólo.

Perde-se o direito conferido pela permissíio, não começando os
trab,tlbos tres mezes depois, ou tendo-os suspensos pelo mesmo
espaço de tempo.

ECÇÃü 2"

DA EXPLORAÇÕES POR Poço E GALERIA

Art. 7.0 Ninguem poderá fazer inve tigações de substancias
mineraes por poços ou gal rias sem prévia permis ão do governo,
ouvindo o conselho geral de obras publicas e minas.

ArL. 8.0 O governo, ouvindo o conselbo geral ele~obra publicas
e minas, poderá dar privilegio, por concurso, para fazer pesqui
zas e explorações a qualquer companhia que mostrar ter os
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fundos necessarios, realisados por meio de acções numerosas,
e de pouco v~lor.

§ L o A du!'nção do privilegio el'i! do dou annos, e n superricie
do terreno conoecUda não poderá exceder além de cinco leguas
quadrad"s.

§ 2. 0 Umn companhia póde, obter dous ou mais privileg-ios
para explorações se mostrai' que possue o' meios e faculdades
para emprehender muiLo trabalhos simultnneamente.

Art. 9,0 Tre mezes antes de expirar o tempo do privilegio
poderá. o governo renoval·o, e marc.1r novo limiLes ao campo da
exploração, quando a companhia privilegiada o requerer pre
cedendo con, ulta do con~elho geral de abril" puulica e minas
oure a importancia dos traballJo que e tiverem emprehendido.

Art. iQ. As di po içõe do arts. 80 e 90 são applicavei aos
campos de conces ões anLeriormente feitas, que forem julgada
em abandono, e para a quae- não houve a demon tração Vrévi:l.
da exisLencia da mina, que fez o objecto da concessão,

An, ii. Sem licença do minisLerio da guerra não poderão
abrir·s poços e galerias, ou fazer pesquizas a menor di tancia de
seisc'enLas braças das explanadas das praças de guerra, ou postos
forLiriclldos.

§ Lo Não e permiLLirá fner pesquiza ou explorações:
1. 0 1 as estradns e enminhos publicas;
2,0 No recintos das praçns fortificadn ;
3. o Na povoações não rurae '
§ 2. o 1 os edirioios de propriedade pnrti.cular não poderão exe

cULar- e os Lrabalhos de que LrnL,1 o paragrapho precodenLe em
que preceda con entimento expre SO, e p r escripto do dono, que
não poderá ser supprido pela auclori a\ào do governo.

Os conLravolltores, nlém da mulLa, eriio obrirrado a uma in
demnisaçào equi valente ao dobro do valor do prej uizo feitos.

CAPIT LO IV

DOS DIREITOS DOS DE COBRlDORE DE lIUNA

Art. 12. Qualquer companhia ou particular que de cobrir
umn mina, e quizer as egurar o ,eu direilo li conce são, fará
regi traI' na camara mUlllcipal do concelho a que pertellcer a
localidade, Ullla nota do descoul'imento, e enviará certidão do
registro ao ministerio das obra. publicas, commercio e indu tria,
acompanhada de amo tras dos mil1eraes, e de urna descripção da
localidade, e po ição do jazigo com indicação do terreno que
desoja reservado.

Art. 13. Sati feitos estes quesito, o governo fará verificar
pelo conselho geral de obras publica e mina, e á cn,ta do.re
querente, a existencia do depo ilO, a natureza e riqueza do mi
nerio, e as suas pl'illcipnes condições no seio da terra.

Passar-se-ba no ministerio de obr<1s. publicas, commercü> e
industria certidão dos direitos adquiridos pelo requerente á vista
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do parecer do conselho geral de obras publicas o minas, decla
rando-se os limites que deverá ter a concessão.

Art. i!J,. Conceder- e-ha ao descobridor seis mezes para se
habilitar, e se durante nste tempo não tiver :llcançado a orga
nisação de uma companhia, ou os meios nece.sario par~ a lavra
o ministerio das obra publica', commercio e indu tria, ouvido o
conselho de obras publicas e minas, fará abrir concur o á con
cessão, arbitrando um premio ao descobridor, e de ignando o
outros encargos que tenham de ser satisfeitos pela companhia ou
particular, que obtiver a concessão.

CAPITULO V

DA CONCESSÃO DAS MIl.\·

Art. -15. Podem <Iproveitar-se livremente, e sem dependencia
de licença, ou de qualquer outra formalidade, as arêas aurifera.,
e quaesquer outros Illineraes que se encontrem nos rios, e em
terrenos de alluvião, se esta operação so fizer por meio de esta
belecimentos volantes.

Art. 16. As pedras de con [mcção, arêas terra e pedras ar
gilosas, pyritosas. de cal, ou outras podem ser aproveitada' em
dependencia de permissão pelo proprietario do solo Oll com o
seu con entimen to.

Nos terrenos commun a lirença da eamara municipal suppre
o consentimento do dono do terreno.

Art. 17. Quando alguma d!ls materias indicadas no arligo
antecedente tivel' Ilpplicação a qualquer ramo rIe indll tria I'abril
ou ás construcções de intere-se publico, poderá conceder-se
antorizaçiic para a lavra, conferida pelo governo, precedendo
informação do governador civil, depoi de ouvir o con elho de
districto, e o proprietario do sólo.

A lavra não poderá começar em fiança ao prejuizos por ella
occasionado, ou indemnisação prévia ao dono do valor do ter
reno demarcado, e mais uma quinta pane do me. mo, quando
este assim o prefira.

Art. 18. Quando a lavra das substancias mineraes de que
trata o art. 16 tiver de ser feita por poços ou galerias não po
derá intentar-se sem prévia permis ão.

Art. 19. E' objecto de conces ão a lavra e beneficio das
substancia metallica, e a lavra dos depo itos salinos e de com
bustíveis, que demandal'em trabalhos de arte, ou e tabeleci
mentos axo .

Art. 20. As turfeiras só poderão seI' lavrada. pelo proprietario
do terreno, ou com o seu consentimento; mas com prévia per
missão do g-overno.

Art. 2i. A companhia ou particular que pretender a con
cessão de uma mina deverá dirigil' um requerimento pelo mi-
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nisterio das obras publicas, colÍlmercio e industria em que apre
sente:

i. o A certidão da situação e natureza da mina a que se refere
o art. 13.

2" o Os documentos com que prove ter os fundos precisos para
a lavrn.

3.° Os estatutos da companhia, havendo-a.
Arl. 22. O governo em vista das informações que ti,rer col

ligido sobre a idoneidade e habilitação dos diversos pretendentes
li lavra de uma mesma mina, r('solve a respeito de quem deva
el' preferido de entre os concurrentes.
An. 23. Quando o governo liver despacbado favqravelmente

uma pretenção pa -ar-se-ha um titulo provisorio da propriedade
de mina em que se regulem deOnitivamente os direito" do des
cobr'idor, c de um modo geral as obrigações e outros encargos do
conce. ionario, indicando-se aproximadamente os limites, que
deverá ter a concessão.

A demarcação pl'ovisol'ia deste terreno erá feita pelo com
mis ario do govemo, e d3r- e-ba po se delle ao concessionaria
com as precisas formalidades.

Art. ~IL O concessionaria submetterá á approvação do go
vemo o engenheiro que ha de dirigir os trabalho de lavra,
apre enlando o documento com que prove a sua idoneidade.

Art. 25. Seis mezi'S depois da data do titulo o conces ionario
:Jpresentará em duplicado a plantJ do terreno da conce são levnn
tada na escala de um por 10.000 ; sobre ella tra ará o plano ge
ral dos trabalhos de lavrn, que homrer de s guir-se. e bem assim
os pontos e linhas, que determinem precisamente os limites da
concessão.

Da planla, depois de verificada e rubricada pelo commi sario
do governo e approvada, se junlará um exemplar ao decreto, e
se dará o Oulro ao concessionario.

Arl. 26. Pn sar- e-ha decreto da conce si.io em que se eS[3e
cifiquem as obrigações e encargos do concessionario, o limites
pl'tlcL os do t !Tuno delllan:aelo, e o' direitos do proprieLiIl'io
do sólo. •

ArL. 2i. Todo o concessionario é obrigado :J começar os tra·
balhos de lavra no prazo ele dons mezes conlados di! elat<l do
d 'creto, e n continuar tiimult:mea e con tanLemente a lavra das
diITerentes parceJlas, com a actividado e desenvolvimento, que
convenha aos On d<l conces iio.

Art. 28. Os concessiona rio envinrão no ministerio de.obra
1mb/ic!), commercio e industria na' épocas, que lhes forem
lJJ<lI'c<ldas, relatorio e planos do trabalhos feito no periodo
an Lerior.

Art. 29. Os concessionnrios de minas serão respon avei peja
rigorosa applicação das regras d'arte á execução dos trabalho de
mineração.

Art. 30. Não é permiLlido admittir novo engenheiro para
dirigir os trabalhos da lavra sem licença do governo, precedendo
informa~1io do conse] ho ele obras publicas f' mina .
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Art. 31. Todas ns concessões serão feita por tempó illimitado
e emquanto o conces. ion~rio, companhia ou particular cumprir
conl as ourigações a que a lei; e o decr 'to da concess,io o sujeitam,
poderá dispôr dos pI'o,luctos da mina, e usar do direito a e ·ta,
que o presente decreto lhe confere.

Art. 32. O campo de uma concessão não póde er repnrtido,
nem alienar-se uma porção delle, ainda que compr henda uma
ou mai parcella' inteira, salvo no ca o em que ulleriormente
se conheça que póde dividir-se em dua ou mltis conce ões di 
tincta .

Parag-rapho unico. A propriednde de uma mina não póde
transm itli r-se sem, approvação do gov rno.

Art. 33. Uma conce sào não 'anctoriza enão á extracção das
substancills uleis n'ella indicadas, e da que e acharem as.o
ciadas com e tflS no deposito. O campo 1 uma mina concedida
póde ser objpcto de pesquiza, ou dr. exploração de outras suustan
cias, e a lavra destas concedida sem pr juizo dos dir ile do COll
cessionario precxisl nle.

Art. 3/L O e. tnbeler.imento de fabrica e fundiçõe metallur
gicas não poderá fazer- e nem madificar-se em perllli :ia do
gov rno, precedendo consulta do conselho geral de obras pu
blicas e minas.

CAPITULO VI

DO ABANDONO DA' MINAS

Art. 35. Perde-se o direito á mina concedida nos ca os tJ-
guihles:

1..0 Não apresentando a planta do terreno da conce são no
prazo dI] seis mezes contados da data do titulo provisorio.

2.° Faltando ás condições da concessão, e em especial ás se
guinles:

3.0 Não comel:ando os trabalhos dentro do prazo de dou mezes
con tados da data do decreto.

f.t,. ° Não tendo a mina constantemente em estado de lavra
activa.

5.° Si o concessionaria não der as providcncia~ necessarias no
prazo, que lbe fôr marcado, havendo perigo por má direcção dos
trab~lhos.

6. o Qll~ndo em virtude de uma lavra ambicio~a se difficulle ou
imrlO sibilite o ullerior aproveitamento do mineral.

No caso designodos lias n.OS i O, 20, 3° e f.t,0 IIca salva a cir
cumslancia de forçil maior. devi,Jamentr provada, que touba tor
na'do impos iv lo nndamento dos trabalho.

Arl. 36. O julg-amento do abtlndono é objecto contencioso ad
ministrativo tratado em conselho de di. triclo entre a adminis·
traçào e o eonce "ionario, com ret;ur'o para o conselho de estado.

Art. 37. As concessões. que e julgarem abandonados serão
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po tas a concurso, e concedidas pelo modo ordenado no presente
decreto, podendo o novo conces ionario, comp~nbia ou particular
aproveitar-se de todo o trabalbos ublerraneo, que achar feitos
sem pagaI' retribuição alguma por elles á en:lpreza flue abandonou
a lavra.

CAPITULO VII

DO DIl\EITOS E ODRIGAÇÕE' DOS PRopmETARIOs DO TERRENO

Art. 38. Os concessionarias de minas serão obri<rado- a pagar
aos proprietartos da upcrficie do terreno uma quantia propor
cionai aO producto liquiJo, que nunca excederá dois e meio por
cen to. ,

O proprielario do ólo têm direito a este pagamento em
quanto a axtral:ç50 e fizer do fundo correspondente á sua pro
pri dade.

Póde er convertido em renda fixa, e em prazo marcado por
convenç~o mutua) podendo intervir o goveruo como arbitrb na
falta d'e la.

ArL. 39, Os proprietario do solo :'ia obrigados a soffrer nos
sens terrenus:

Lo As expropriações, que forem necessarias para a abertura de
poços e galeria, c LillJe[ecimenlo de IIrmazen omcina, e depo
sitas, (~rvidões, e encanamento de aguas, e outra' obrns.

2,0 A oCCllpaçào de todo, ou de parte do seu teneno por tempo
limitado sobre informação do conselho geral de obras .Rublica e
minas. •

Os concessionarias serão obrigados a pagar préviamente o valor
das expropri;l~ões, (\ a d',r fiança idonca á indemni.llção do" pre
juizos, que cau aram dura;Jtc a occupação lemporllria do terreno.

No caso de o proprietllrio do ola e o concessionaria não vierem
a um accórdo êJ semelhante re peito sel!uir- e-hão os tramite
marcado' na lei de expropriações por utilidade publica.

CAPITULO VIII

DOS IMPOSTOS E PAGâ~IENTO DAS EMPREZA DE MINERAÇÃO

Art. 40. Os conces ionario da minf,' são obriO'ad a pagar ao
estado um impo lo lho ~nnual dependente da uperfi i do ter
reno demarcado e um impo~to proporcional ao producto liquido
das d~spez:J di! extracção.

O imposto lixo erá de oitenta réi por dez n~il braça quadradas.
O impu'to proporcional não poderá exceder a cinco por cento

do produclo liquido.
O gov ruo poderá, ouvido o con elho de obra pulJlicas e

:milla , alliviar do pagamento d'este imposto, modilical-o, ou con-
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vertel·o em uma reudn nuuual fixa por ajuste com o couce sio
nario.

As minas concedidas nté a data da publicação da lei de vinte e
cinco de Julho de mil oitocentos e cincoenLa pagarão ómente
cinco por cento do producto liquido, como estava estabelecido pela
lei anLerior à concessão.

Art. H. O producLo destes impostos, ou rendas formará um
fundo e pecial, que será applicado para o melhoramento d'este
ramo de indu tria pelo modo I]ue o governo julgaI' mai conve
niente, ouvindo o conselho geral de obras publicas e minas.

An. 42. As emprezas de minas, cuja lavra for concedida de pai
da publicação do presente decrelo, n,io pagarão impo tos durante
dois annos contados da data da concessão.

Art. 43. Todos os productos d,IS miuns, que forem exportado
não pagarão algum outro direito nas alfandegas.

CAPITULO IX

DOS rlllVILEGIOS DAS EMPREZAS

Art. 44. Será isento de todo o serviço pes oal publico o numero
de empregados no serviço da lavra de minas, de mestres e opera·
rios fundidores empregados na fabrica e fundições melaJlurgica
que o governo, ouvido o conselho geral de obras publica' e minas
tiver estabelecido como neces ario para ati fazer á obrigação do
art. 27.

Parngrapho nnico. Não se com prehende o serviço mililar na
excepção expressa no pre ente artigo.

Art. 45. As emprezas de mineração terão direilo como os habi·
tantes dos concelbos onde estiverem as minas:

1..0 A usar, ob ervnudo a leis e postura muuicipa ,das ao-uas
dos rios, arroios, e mananciaes que se acharem não aproveitadas,
ou não po suidas 1J0r legitimas tiLulo .

2.° A prover-se de lenhas, cepa, C;II'V30, e maltas, e a aprovei·
tar-se de pastos para boi. e be tas nos tenenos dos concelhos,
observando as leis e posturas municipaes.

Art. 46. As em prezas de mineração não pagarão, \lOS tres annos
a contar da da ta da publicação do presente decreto, direitos de
importação dos uten ilios, apparelhos, machinas, e modelos, que
mandarem vir de paizes estrangeiros I ara o serviço de seus esta·
belecimentos, nem pelo carvlio de pedra que n'elles consumirem.

Paragrapbp unico. A introducção do objectos mencionados no
presente artigo será fiscalisada pelo governo.

CAPITULO X

POLICIA E rumsDlCç,l:o RELATIVA Ás MINAS

Art. /17. Teriío recurso para o conselho de estado :JS reclama
ções contrn :JS concessõe de minas.
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Art. 4,3. Um regulamento determinará as attribuições de fisca
lisação e policia, qno allS g-overn:Jdol'l1s ivis devem ficar perten
cendo a bem tio interesse e da . aude public:J, e da eg-urança de
pe~soa~ ou di) I'ou,as, selllprll qUll qu,i1qner d'e tas objeclos possa
Sl:'r oITendido ou (Imeaçado pelo.s trabalhos de pe'quiza, explo
ral,'30 ou 1:11"1'<1 de fjllaesfjlwr prodllcloS mineraes.

Arl. 49. Os juize. de pulicia correccional julgarão as tramgres
sõe~ dos prece I lOS d'e,ta lei. e do re/{lIlnmenlos ,obre mina< que
forem .cumlllelliola IJplos concessiona rio,:. ou oulras 4uae~quer

pes oas, impondo as lllnllas e demaiS penas que cabem na sua
alçnda.

Art. 50. Os tl'Íbuuaos não poderão, em ca o algum, salvo o
de rallencin, ordellar a suspen ao do traballJos de lavra, nem do
exercício das ollicinns melallurgicns

DISPOSIÇÕES TRAi"\'SITORlAS

Art. 5i. Os donos das minas concedida anteriormente á
publicnç30 da presente I i ficam ujeilos ás disposições fiscaes,
policiaes e prnaes n'elln eSlnbelecida .

Alt. 5•. Proced r- o·l1n imllledialnmenle ao julgamento do
abandono de lotlns ns minns anteriormenle eoncedirlas, cujos
tI'(IiJalhos não tiverem compçado, ou liverem idu ,u~pensos.

An. 53. Fic(I revogada lllda a Il' CT i"lal,'30 em contrario.
Art. 5'~. O govrrno dalá cont(l ás côrles das di po. ições con·

tidas no pre,cn le decreto.
O' minl,lros e ccrelarios de E tado de toda a repartições

as im o tenham enlentlido e façam executar. Paço d<ls Necrs
sidndes, em trinta e UIII de dezel1lhro de mil oilol'entu e cincoenta
e dous. - HAINHA - DUlJue de ScLltlanha - Rodrigo ela Fonseca
M a.qalltãl's - An/onio Maria de Fontes Perei7'a Mello - Antonio
AlU'izio Servis d'Atolt.quia.

REGULAMENTO DE 9 DE DEZEMBR~ DE 1853

CAPITULO I

DIllEITOS E ODRIGAÇÕE DA ADMI I TUAÇÃO A RESPEITO DA MINAS

Art. L o Compete no governo:
i o Outorgar a prrmi 30 pnra fnzer pesquizas em terrenos da

nnç1ío, e em tf'rrenos ndll1ini"lrndos pelll II1llnil·ipõdidades. se
1!11ndo o disposlo no an. 4,0 do decreto, com força de Jei de
31 tle dezell1iJrodeH,5'2.

2. o A11 torizar a pesquizas indcpendentempnle do Consen
timenlo do proprielario do ólo, em conformidade com O art. 50
do citado decreto.

16
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3. ° Renovar o prazo de dous annos marcado para a permi são
das pesquizas, e ca sal' a autorização de que trata o numero
antecedente, no caso do art. 6° do mesmo decreto.

4,0 UnI' privilegio para fazer pesquizas e explorações a com
panhias nas condições do art. 8°, e renovar o prazo do dito pri·
vilegio, egundo o art. 9° do citado decreto.

5.° Autorizar a lavra das producções naturaes especificada
no art. f6°, e pela fórma prescripta no art. i7° do referido
decI'eto.

6.° Dar permissão para que a lavra das turfeiras seja feita pelos
proprietarios do s610, ou com o seu con entimento, segundo o
art. 20· do mencionado decreto.

7.0 Conferir o direito de descobridor, e conceder a propriedade
das minas a particulares ou companhia, segundo o proces o
prescripto neste regulamento, e o disposto no arts. 120 a H,0 e
22° do ci tado decreto.

Art. 20 O governo exerce esta administração pelo ministerio
das obras public<ls, commercio e indu trias.

Art. 3° O ministerio d<ls obrns publicas, commercio e industria
desempenha a parte ndministrativa de minas pela direcção de
obras publicas e minas. Representam o governo nos districtos
do reino os gevernadores civis, com as nutorizações marcadas
neste regulamento.

Art. l1° O conselho de obras publicas e minas, os in pectores
nomeados pelo govemo, os engenheiros de minas de districto,
o em falta de tes o que o governo nomear para exercer
interinamente as .uas funcções, auxiliam o governo e eu agente'
administrativos na parte technica do ramo de minas.

Art. 50 O govemo c os govemCldores civis, por meio de acto
administrativos, declaram direitos em ma teria de minas, se undo
os processo descriptos nos diversos capitulas deste regulamen lO
Estes direitos são adqueridos pelos particulnres a requerimento
seu, com audiencia prévia dos interessados.

CAPITULO II

DA INSPECÇÃO GERAL DAS MINAS

Art. 60 O governo nomeará pessõas idoneas para sati fazer á
seguintes observações:

io Fazer as viagen , reconhecimentos, c informes scientificos,
que não podérem ser feitos pelos engenheiros de districto.

20 Visitar e inspeccionar ú estabelecimentos de mineração e
metallul'gicos, confiados á administração especial das diversas
repartições publicas.

3.° RecLificar os dados e cartas monographica dos districtos
para a formação da carta geologica do reino, dando o seu parecer
ácerca d'elles.



- 243-

3 unico. Uma commi 'são e pecial nomeada pelo governo,
preparará os trabalhos :J que e rerere o n. ao, e formará a dita
carta g-eolog!ca. egundo ;IS in Lrucçôe que o g'overno Ihe'der
(art. 2° elo cItado decrcLD).

CAPI'l ULO III

DAS OBRIGAÇÕES DOS ENGENHEIROS DE DISTRICTO

ArL. 7.° As obrigações dos engenheiros de disLricto ão:
L° Fazer os reconhecimentos, vi itas, e trabalhos necessario

para cumprimento do decreLo de minas, e dos.regulamentos re 
pectivos.

2.° Dar parte das o(lculTencias relativas a mineração, que sobre
vierem no disLricto.

3.° Visitar as minas e officinas metallurgica , sempre que o
interesse publico o reclame, e execut:.lr todas as disposições, que
lhe forem ordenadas pelo governo.

4.° Quando qualq uer governador civil achar nece sario tomar
promplas di posições, reliltivas á ordem publica e á policia de
salubridade e de seguranç:J, nas obras e pl'Ocessos, erá coadju
vado nn sua execução pelo engenheiro encarregado das obras
public,lS do di tricto.

Art. 8.° Cada companhia ou proprielario de mina terá um livro
em que se lançarão os autos de visitas, que se fizerem aos seus
estabelecimentos, assignando-os o engenheiro visitador, e o douo
da mina, ou quem o represente. Este livro terá termo de aber
turn e encerramento a signado pelo governador civil, e será por
elle numerado e rubricado.

O engenheiro vi itador, concluida a vi ita, Fará subir ao go
verno uma memoria em que dê conta de tudo que tenha ob er
vado.

Art. 9.° Diviclir-se-Ila o reino interinamente em dois di trictos
mineiros. comprehendendo um d'élle a provincias da Beira,
Minbo e Traz-os-Monte , e o outro as da Estremadura, Alemtéjo
e Algarve.

Art. 1.0. Servirão interinamente de in pectores ue districtos as
pessoas que o governo nomear para este fim.

CAPITULO IV

DA PE QU IZA E ETI'LORAÇÃO DE .ML'lA.

'ECÇÃO P

DA PESQUIZA.

Art. :11. Todo aqueUe que intentar fazer pesquizas em proprie
dade alheia requererú ao administrador do concelho em qull se



- 244-

achar o terreno, pedindo que intime administrativamente o dono
ou o seu represenlnnte, pHa que, se o julgnr necessario, adopte
as dj~posÍ\:õos convenieutes para evitar prejulzo .

Quem entrar em propriedade alheia I m ~atisfnzrr e le quesito,
não porlerá usar do dirt'ilo de fazer tlal,alho d,' [lI' quiza, e üC3l'á
além d'i. o sujl'ito ás ppn:l que as leis lhe imllõem.

Art. 12. A ffilloil:ipalid[ldeS podem rI:lr imllledia amenle a prr
missão, bem como exercer por si e~le direito L1e razer pl'SqUIZêlS,
sem prévia autorização do goveJ'Do, nos lerreno cuja pro(J1 ie
dade lbes pertencer.

Art. 13. e o proprietario do solo não consentir a pE'.quiz:l, o
administrador do TeSlJe tivo concelllo inLinlUl-o-I1<1 ou qupm o
repn"ente, e o lJe quiz<ldor, marcaudo-Ihe o dia l:l hora em que
devem cump:lrrcer'. .

1.0 O adlllinistrador ouvindo o proprietario <lo ólo, fi C: pe qui·
zador, procur:lrá compol·o., e se o coo>eguir lavrar-se-ha tt'rmo
que o autorize a fner l'xecutar o aCl'ôrdo em lJlle convi ram: e
pelo coutrario, não 'e concili;lren:, filr- e·ha tiiDIbem con-laI' i to
me mo no lermo, e o arlmini~tr:ldor rellletteni CÓlJi<l deUe ao
goverlladur civil, acompanhando-o COIU o .ell parecer fund"men
lado sobre se L1eve ou U'10 cunceder-se a permr~ ào para fazer a
pesquizas no terreno ê1lheio.

Se o terr no em qu se intentar fazer as pesquiza fór proprie
dade da municip;dldad , installrar·se-ha o pl'oces o per3nte o
3dmini.ll'ador do concelho mais J)roximo.

2.° Logo que o governador ('ivil tiver recebido a cit:lrla cópia
do auto, mandará ao pesquizador que deSigne, em um determi
nada prllZo, o l<'rreno em que preteoue fner o trauall10 e a- cir
cumstllncias nccl'ssarias para mostrar a canl eniencia de pr:Jticar
:J ppsquiza, dando fiaoça idonca á indemoi ação do dümuo' e
prejuizos.

3.° Satisfeitas e.tas formalidades, o governador civil inslanrará
o proces~o para se dar a autorização, que suppra a falta de cou·
sent,mf'oto do J)roprietario.

4,.0 O governador civil p,nviará, no termo de trfls dias uteis, ao
dono do tel'l'en@ cópia dos escl:Jrel'imr'ntos exig-iLlos no n. 2.°,
marcando·lhe um prazo, que n~o excedor~ de dez dias lltl'is, para
que exponha o que lhe lJarecer solire a preten\ão, e sobre a f]üoça
oJferecida.

Si o terreno fôr propriedade (la municipalidarle, far-se-ba e ta
remes~a e cxigencia ao admmistrauor du concelho respectivo.

5.0 R~cebida a respost,l, ou d 'corrido o prno, ' m qu' est3 se
apresente, offici:lrá o governildor civil ao engenheiro eIll'arrl'gado
das ob1'3~ puldicas do distril'iO, para que dentro de lirev' prazo,
pratique o reconheciml'nlo do tl'l'/'pOO, c vI'rinque :JS :dJ,'g'Il\ões
das partes, inlimõllldo prévi<lmente os luteressêldus, para que com
pareç<lID a este 3ctO.

6:° O proce. so será remetLido depois ao governo, o qual, ou
vindo o conselho das nbJ'ns puulicas e minas, dará ou negará a
per-missào para 3 pesquiza, cumo fór de justiCa.

7.° Esta resoluçã'o será remettida ao governador civiL que a
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communicará aos interessados, e no caso de conceder-se a per
mis lia, pr'e:tllda a I]ança, elltregar-sr-ha ao solicitante uma cer
tid,lo passada pelo ecrelclrio do governo civil, rubricada pelo
goverll:1 dor.

Art, 14,. Para se ohter a licença do ministerio da guerra,
quando os tr:t1lalho da pesquiza hajalll de r"zer- e a distancia
ml'nor de i.J~O mptl'o- (000 braça,) da explanadas das pral;C1S de
guerra, on de IJO 'Ios f'lrtiô ados, o govl'rnádor civil dirigirá por
3quelle ministerio o requerimento COIII o seu informe, se alguma
cousrl tiVt'r de expôr. Ubtidôl a lirença unlr-'e-ha ao proces o.

Arl. 15. Nlio poderão' fllzer- e tr<lbalhos de pesquiza ou de
exploração no: editicios de propripdade particular, sem que pre
ceda COII entimento expresso, c por escripto do proprielario, o
qual nào póde o'e ·te caso ser suppriuo por autorização do go
Verno.

Art. 16. Nilo se permitlirá fazer trabalhos de pesquiza, de
exploração. ou de n1ineraçiio:

Lo Nos caminhos e estrada. publicas;
2. 0 No recinlo das praçlls e pn,tos fortificados;
3,° No sein das puvoa\'õl's não ruriles.
O contraventores pagarão, além da multa que lhes ràr imposta

no juizo de policia correcciuual, o dobro dos prejuízos occasio
n'ldlJs.

Art. 17. Quando as pesquizas tenham de ser feitas em terreno
ela nal·lio. filr-se-ha rcquerilllento an ::{overno por intervenção das
autoridarles locaes, que deverão infnrmar sobre a conveniencia
de permis iill: o governo cor1l'ederá ou negará a permissão, ou
vindo o conselho da. ubra- publir11s e minas.

Estll pel'lnis ão LO/'I1a-s nulla peln f;lctO de se não ter feito uso
d'pllll no prnzo de tres mezes, ,rguinilo-se para a annullar os tra
mil!'. p,!'t"be/l'cidos no art. 78 d'e lA Hegulamento.

Arl. Hl. :)ão tr"balhlls de pesquiza todas as invl·stigações feitas
á superfirie por IIlpilJ de sargeLas, ondagens e pl!JÇUS ou g,derias,
que não excedam de onze melro.

Todos IIS trabalhos de invc·tigação por P!,ÇOS mais profundos,
ou galerias mai' longils, que as acima indicallas, constituem os
trabalhos de exploração.

ECÇÃO 2.'"

DAS EXPLORAçõES OU INVESTIGAÇÕES ·POR poÇOS E GALERIAS

Art. 1.9. A investigações por meio de trabalhos de exploração,
não parlem começar-se sem prévia permissão do governo (art 7.°
do ci tado decl'f·w).

1.0 P"ra Ilbter a permissão para estrs trabalhos, quando ao prs
quizador c(lnVenll<l ('Ollleç"r ou ('ontinuar a illve!'Lilla~'ã(1 por meio
d'elles, terá ue intentar-se processo na [órma estaLelecida no art.
13 deste Hegulamento.
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2.0 Si o terreno fôr dos expressos no art. 1.5 d'este Regula·
menta, e o proprietario fM de accõrdo na investigação por este
meios, far-se-ba constar isto mesmo por documento, que acom
panhe o requerimento.

Art. 20. Quando hajam de abrir· se poços ou galerias a dis
tancia menor de 1.320 metros (600 braça) da eFplanadas das
praças de guerra, ou posto fortificados, observar- e-ba o di po to
no art. 14, d'este Regulamento.

Art. 2'1. Nos outros casos dar-se-ha 'conhecimento do requeri
mento ao proprietario do terreno, e aos das minas' Iimitrophes
para que exponham o que julgarem conveniente, no termo que
se lhes marcar, o qual não poderá exceder além de quinze dias.

Art. 22. O requerimento assim iD5truido será remetLido pejo
govemador civil ao ministerlo das obras publ icas, commercio e
industria.

A permissão pnra estes trabalhos será concedida ou negada pelo
govemo, segundo o prescripto no n. 6 do art. 13 deste Regula·
menta.

Art. 23. Obtida a permissão, continual'-se-ha o processo da
maneira seguinte:

L° O interessado designal'á, no lermo de Ires meze , o campo
necessario para a exploração; e o goveroador civil, ou o respe
ctivo admiuistrador, marcará dia e hora para ~e fazer a demar
cação, intim~ndo-se tres dias antes os proprietarios do terreno, e
das minas visinhas, para que po. sam presenciar e te acto.

2. 0 O engenheiro do districto, na presença do admini trador do
concelho, e secretario da administraçüo, (I demarcará sem alterar
a designação feita pelo intere sado, No caso de haver contestação
sobre parte do terreno pedido, demarcar-se-ha tambem esta, para
se resol ver depois a este respeito como fôr de justiça.

3.° O auto de demarcação será enviado ao governador civil; e
entregar-se-!la ao interessado uma certidão em fórma, pela qual
conste a permissão, e os limites da demarc3ção feita.

4,.0 As questões uscitadas no acto da demarcação serão re 01.
vidas pelo governador civil com recurso para o governo.

5.° Si decorrino dQns annos, depois de concedida a licença, o
explorador quizer continuar os trabalhos, requererá ao governo,
por meio do respectivo govemador civil, e,este reunirá ao reque
rimento o seu informe, 6 o reconhecimento feito pelo engenheiro
de districto sobre os trabalbos já executados. U governo, ouvido
o conselho das obras publicas e minas, negará ou dará a proro
gação da licença, marcando novo prazo.

Ar!. 24,. Si o explorador não der a fiança que estabelece o art.
5.° do decreto já mencionado, ou deixar passar seis mezes sem
começar os trabalhos, tornar-se-ba nulla a permissão.

O mesmo terá lagar si, depois da prorogação, estiverem os tra
balhos suspensos por mais de tres mezes: para annullar a per·
missão seguir-se-ha o prescripto no art. 78 deste Hegulamento.
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ECÇÃO 3.a

DO PRIVILEGIO DADO As COMPANHIAI:' PARA ,EXPLORAÇÃO

DE SUBSTANCIAS ~UNERAES

Art. 25. A companhia que, nos termos do art, 8. 0 dp citado
decreto, pretender fazer investigações por simples pesquizas, ou
por poço e galerias apresentará ao governador civil do districto,
onde estiver o terreno a explorar, um requerimento em que
declare:

1.° A natureza das substancias, que hão de fazer o objecto da
exploração; a designaç50 da localidade e do espaço, que pretende
reservado.

2.° Os terrenos confinantes já concedidos a outras companhias
ou particulares para exploração ou lavra, e cujos direitos estejàm
cm vigor.

3.° Si as explorações têm de ser feitas em trabalhos já come
çados, ou sobre terrenos de concessões, cujos direitos tenham
caducado.

g,." Si as explorações hão de ter logal' em campos de con ces
sões, cujos trabalhos estejam em actividade, sendo com o fim de
investig-ar jazigos de natureza diversa dos que fazem objecto das
conces ões preexistentes.

5. 00 Qual é o systema geral de trabalhos, que intenta empre
hender.

6.° Cópia legal dos estatutos da companhia, e designação dos
fundos destinados ás explorações.

Art. 26. O gÜ'vernador civil ouvirá a informação do adminis
trador ou admini tradores dos concelhos, a que per.tencer a loca
lidade, e a do engenheiro respectivo para verificar as iodicaç.ões
do artigo antecedente, e enviará ao ministerio das obras publicas,
commercio e industria o requerimento com o eu parecer moti
vado.

Ar!. 27. O ministerio das obras publicas abrirá concurso de
sessenta dias para o privilegio da exploração do terreno pedido, o
qual será publicado no Diario do Governo, e por editas na capital
do districLO, e na séde da administração ou administrações dos
concelhos, a que pertencer a localidade.

As companhias concurrontes enviarão o seu requerimentos ao
respectivo governador civil, formulados segundo o art. 25, com
as ampliaçõe que julgarem convenientes, relalivamente ao espaço
de terreno, ao systema, e meios a empregar nos trabalhos de ex
ploração. Estes requerimentos serão remettidos ao mini teria das
obras publicas, commercio e industria, informados do modo que
se indica no artigo precedente.

Art. 28. Acabado o prDZo do concurso, o governo, ouvindo o
parecer do conselho de obras publicas e mina, obre a hahilita
ções e as garnntias ofIerecidas por cada uma das companhias con
currentes, preferirá aquella que julgar com mais aptidão para o
melhor uso do privilegio; ou negará a todas a permissão, se assim
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lhe parecer mais conveniente. No caso alJlrmativo ob ervar-se-ha
osel!uinte:

i. o l<'ar-~e-ha ti eomml1niea~'ãD ao governador civil, o qual, den
tro do prazo de trinla rli'l~, mandará fazer a dellHll'l"ação do ler
rello pelo engenh,·iro do di~tricLo, lia lJresença do r"pre. ent.ante
da companlti;" do' pl'opnetarill las Il\inils, ou de outra expio
raçõe confillantes, e do ~el·ret.:lrio da adminislração,

2.0 A demarcação será feita :obre o terreno, por linhas com
prehendidas ent.re b,t1izilS lixadas no aetll da demarcação, e por
pontos lopographico' de posição illval iav!'/.

3.0 Lavrar·se ha nm :tuto da rlemarc"ção feita, do qual o gover
nador civil renll'tLerá Ulna cópia para o mini ·terio das obra pu
bliclI , commel'l:io e indu~tria.

4. 0 a governo passará um diploma á companhia, onde se con
sigo.nem todos us :eu. direitos e encargos, rom especiiditlade o
tempo que deve durar o s u pril'ilegio, os lillliles do terreno con
ceditlo, e as gal'1lDtias rle dil'l:lito á minas flue descobrir.

a diplollla sl'rá pllblicadl! no Diario do Governo.
Art. 29. Para lornar efJectivn a nbenura dos trnbalhos, quando

a companhia não vl:lnhn a um aeeórdo rOIl1 o prulwelar ios do
sólo. seg-uir·se-ha em Ludo o di posto nos al'ts. ii e i7 deste Re
guiamento.

A companhi:l é obrignda:
Lo A começar os trabalho seis mrzes depois da data do di

ploma, e a conserv,t1-o empre em a ·tividade;
2. 0 A envi,)r 110 governador civil, no fim de cadn semestre, a

começar d11 d"t11 dos primeiros t1'i1balho~, um rel,ltorio sobre o
de envolvimento das exploraçõo , do qual o governador civil en
viará cópia ao governo.

Art. 30. Perde·se o privilegio quando se reconhe a que os tra·
ball1ú deexploraç:io se suspellderam, ou são dirigidos cum nrgli
gencia por p"rte da companhia; alvo o caso de força milior,
devidamente provado.

a privilegio não póde ser cassndo sem proceder julgamento,
segundo o prescri pto nll arI.. 78 deste Re2 ulalllen to.

Art. 31. A cessação do privileg-io, ou ('jil por tet' expi1'lldo o
prazo concedido, ou por alguma das cirCUmslllL1cillS milrcadas no
arLicro anleeedt'nte, . erá pulJliLadn no Dia?-io do Governo.

Art. 32. O priviJI'g'1O concl:ldldo f'xclue intl-irameIlte a coneur
renein para a pesquiza e exploração de todas f' ql1;le~qller !'llIJ. lao
cias no lempo P. espllço milrcado no l1iploma,. s!:'m prejudicar
comtudo o. direitos dl:l ;dguma permi .. ão ou l'once~sào preexi 
teole, ou cujo proces:'o eslt'ja em andamento no ~lelO em que se
apl'eSHl1la o requerimento da COl11pillll1ia; ou fillall1lellle, os dir i
tos adquirido;; f\m virtude de alguma desclIberta já feita, e Icgill
mente declurada, nos termo dos arls. 12 a i4, do cilado de
creio.

Art. 33. Ainda Que o desig-oio da companhia seja explornrum3
determinada uh:'tanria, poderá ndquiril' etJlIltudo o direito de
deseobi'idor, no termos dos arLs. 12 a 1l~ do referido decreto,
quando no progresso da exploração encontrar um ou mais jazigos
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de sub tancias mineraes uteis de qualquer natureza que sejam,
salvos lIS caso marcad,)s no arli!!o prr'c,·denle.

Art. 3'~. U pril'ilpgio não IJr('judic" qualquer pPl'mi lia feita
para a 1~l'ra ele IJrelrl'ir<lS, ou lerr;ls indJ(;adas nos arls. 16 e 17
do d"eretrl, denLro do t"rreno privilegi;ldo: nem a raculdade de
extrabir estlls msma' 'ub L'lnci(ls, quer "eja feitll pelos proprie
tario' do solo, ou outros, urna vez qUtl e r,,<:a no lermos le~ae .

Ar!. 35. Qu"e qner que rjam os mineraes l'xtrahidos no
proO're so da ('xplora ':io, e que por sua naLureza não po,sam ser
la radus senna em vil'lude de um acto de eonces,ão, é ab.'olu
ta l11en le prohillido á com pan h ia veodeof-Gs ou conl mercial-os
debaixo de nenbum pretexto ou fórll1a, por si ou qualquer
agt'nte.

Os conlravelllores incorrem nns penas, que lhes forem impostas
pelo juizo de poli 'ia (·orreccional.

Arl. 3d. A comptlnhia não ,e pó,l julgar com direito ás suas
descoberta, emquauto não e habililar, na confor[\jidade do
artiO'o 12. e seguinte do refel'ido decreto.

Ar!. 37. LoO'o qne uma deseuberla estiver julgada a fnvor'
da companhia, eg-uirose-ha para a couces. ãu do jazigo tudo
'quanto di. põe o citado decreto no< arLig-os 21 e spguinle .

Arl. 3 'o Quando a tOlllpanbia deseje n prorogaçâo do seu
privile!-(io, ou careça de augmenlo de e. paço, para as suas expIo
raçõe , proc der-,e-ha do segulnle modo:

i. EnvinrlÍ ao g-overnador civil um requerimento, m que
mo Ire a necas idade da prorogaçào, ou augmeuto de e paço para
a ex plnra no.

2. O governador civil, depois de ouvir o tldmini trador do
con rlbo re. pectivo, o eng-enbeiro do districlo e o conselbo de
dlslricLo enviará ao governo o requerimento com o cu parecer.

3. U governo, cOIl<ullundo o con elbo de ubra publi as e
mina, roncedl'rá ou neg~rá a prdenlj:io; no l° ca o marcará o
prazo da proroga '<io, e os limile, du nova flemarc')~'âo,

q,. A alLeraljões de que tr;lta, o numero antecedente serão
annotndas no diploma da companhia.

CAPITULO V

DO RECONHECIMENTO DOS DESCOBRroORES DE MINAS

Ar!. 39. Para seI' reconhecido como de~cobridor de uma mina
é necesslIrio I'"cgi<lrar na camara lIluniclpal do ('oncelho a que
p rtencel' a 10c,i1idade. uma not,) do de colJrimento ; enviar cer
tidão do regislro ,hl minisll'rio da oiJr~ publÍl'a, commercio e
indu~ll'i~, aromllanhada de amo:;ll'a dos millPrae, e de uma
de crillÇ1ío da 10calid~r1e e po iç<io do jazigo, com indicação do
terreuo 'I ue de ejil rrservado" .

Al't. q,O.· A noL;l do regi Iro deve expres. nr:
1. O uome, iJade, estado civil, naturalidade, residencia, e

profissão do descobridor.
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2. A especie do minorai que so descobriu.
3. O sitio em que se acha a mina, o conselho a que pertence,

marcado exacta e circum tanciadamente.
q,. A mina confinantes, quando a houver.
5. O nome e rcsidencill do proprietario, ou proprietario do

sólo, em que a mina se acha.
6. Si o deposito foi descoberto por simples trabalho de pes

quiza, on por meio de poços e galerias, indicando a autorização,
si a houve, para e se fim.

Com estas circum tancias se farão o requerimentos de registro
na fôrma expressa pelo competente modelo.

Art. q,l. Sali"feitos o que itos acima indicados, o ministerio
de obras publicas, commercio e industria, fará verificar pOl'
pessoa idonea o reconhecimento de que trata o artigo 13, do
decrp,to.

Art. q,2. A pessoa encarregada deste reconhecimento, no
acto de o executar, fará convocar os administradores das minas
limiLrophes demarcadas.

Art. q,3. O con 'el ho de obras publicas e minas, enviará o seu
parecer obre:l informa ão havida a semelhante respeito ao
ministerio da~ obras publicas, commercio e industria, declarando
ao me mo tempo os limites que deverá ter a. conce são. Ne te
mini teria se pas ará certidão dos direitos adquirido pelo
descobridor.

CAPITULO VI

DOS DIREITOS DO DESCOnnIDOn, E PR"PRlETARIO DO SÓLü

Art. q,q,. No prazo de seis mezes, concedidos pelo artigo iq,.
do citado decreto, deve o descobridor da mina ol''''anizar a com·
panhia, ou mostrar que tem o fundo. necessario para a lavra,
hal ilitando-se em um e outro caso, na fórma e tabelecida para as
concessões de minas nos artigos 59. e seguintes:

Art. MI. No caso de não e poder' o descohridor habi] itnr para
gosar da vantagem, que o decrC'to de minas lhe concede, con erva
o direito de receber um premio, arbitrado pelo mini teria das
obra publicas, eommercio e industria, ouvindo o conselho de
obras pnblicas e mina.

Art. q,6. Este premio será designado nos encargos, a que tem
de satisfazer a companhia, ou particular que obtiver em concurso
a concessão.; o titulo deste premio será tran missive!.

Art. q,7. Os proprietario do sólo têm, em virtude do citado
decreto, direito a receber uma partA do producto da mina.

Esta pane nno é paga a cada proprietario, senão em quanto a
extracção é feita do fundo correspondente á superficie, que lhe
pertence, e será de dous e meio por cento do producto liquido
das despezas de extracção, ou o que amigavelmente ajustarem
com a empreza.
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CAPITULO VII

DA AUTOlllZAÇÃO PARA A LAVRA DE PEDREIRAS E OUTRAS SUBSTANCIAS
DE QUE TRATA O ARTIGO 17. DO DECRETO DE MINAS

Art. 48. As pedras de construcção, as arêas, as pedras e terras
argilo'a , pyrito as, calcareo , ou outras, podem ser aproveitadas
livremenle pelo proprietario do ólo, ou com o eu con entimenlo
(artigo 16. do cilado decreto); porém, qnando e tas substancias
tenham appli ação á construcções de interes e publico, ou a
qualquer ramo de industria fabril, o governo poderá autorizar
a Slla lavra (artigo 17. do decreto dt: minas), i a ella se tiver
recu ado o proprietario do ólo.

Art. 49. 1'e te caso, o representante por parte da obra de
interesse publico, ou o particular, que neces itar da ubstan
cias mineraes pal'a u o do estabelecimento fabril, dirigir- e-ha
ao govel'Uador civil do districlo, o primeiro por officio, o e
gundo por meio de requerimento, demon trando a nece sidade
de u ar das substancia min rae" que se acham na propriedade
alheia, e a cuja extracção se oppõe o proprietario do ólo, e
de ignando com exactidão o con elbo, freguezia e localidade onde
se acba o jazigo; a extensão uperficial que preci n a ua lavra
e o nome e domicilio do proprielario do sólo, ou do eu repre
sentante: feito i lo cGrrerá o expediente pelos seguinte termos:

1. o O governador civil fará intimar o dono do terreno, para
que, no prazo de oito a quinze dias, resolva i quer ou não
fazer a lavra por ua collLa, ou . e tem alguma cou a a allegar
em oppo ição á referida lavra, e juntar- e-ha documento desta
"intimaçiío ao proces '0.

2. o Si o proprietario do sólo quizer fazer a lavra por sua con
ta, participal-o-ba ao re peclivo admini trador do conselho, o
qual lhe fará assignar um termo, pelo qual e obrilTue a come
cal-a dentro de certo praw, que não poderá exceder além de
tres mezes, a fornecer a dilas substancias por preço razoavel,
e igual para todns as emprezH que dellas careçam.

O adminislrador do oaselbo dará parte do re ultado ao gover
nador civil enviando o termo de obrigação, e. terminará a sim
o proce o ; ficllndo, porém, alvo o direito de preferencia á
pessoa que olicitou a autorização, a fim de a obter, si o pro
prietario do sólo não começar a lavra dentro do prazo qne lhe
foi mnrcado.

3. 0 QuandQ o proprietario do ólo não quizer fazer a lavra por
sua conta, ou deixar acabar o prazo fix~do no numero i o, em
re~ponder, o gove1'llador civil remetl.erá o proce o ao engenbei
1'0 respectivo para que informe obre elle com prévio reconhe
cimento do terreno, ao qual poderão comparE'cer o interessados
si assim o de E'jurem, [JHra o que devem °er intimado.

q,.o O governudor civil, tendo recebido o proce so com a in
formação do engenheiro re pectivo, o apre entará ao con elho
de districto, que dará sobre elle a sua opinião, depoi do que o
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enviará com o seu pnrecer ao ministerio de obras publicas, com
mercio e industria, o qu,d reslllvení 0111'<' ii autllriza~:io a clln
feril', precedendo consulla dll ('onsell1o de ohra~ puldica' e minas.

ArL. 50, Quando o governo conceder <I (llItorização, o g'l,ver
nador civil rilrã demill'cnl' o terreno rluf' ~e "e,lJnar lJara a lavra
que n:io dl~vel'á exceder UIO l1eclilr, ou 10.000 melros qlladrados
(2,OGB bl'a~';ls qU<ldrada), ficando o emprez3rio ourigado á se
guintes condi~ões:

1,a Indemnizar o proprietario do sólo, antes de começar a
lavra, do v31ur dll terrenll dt'm<lrcado, e m:ti~ uma quilIla parLe
desle, ou a dilr alnça prévia (10 p3gillUento do' prejuizo' que a
lavra cau élr á prllpriedade.

2," Come~ar a lavra dentro do prazo de dous mezrs, marcados
pelo gllvel'Oildor cil'il, lo).!o deplli' da liutllrililçãll conferida.

3." Executar dellLrll do pr<lZO, que lhe róI' IIlarcado, a olJras
necessarin para por em estildo de fllnCcionrlr o e Label'('imento
failril, onde têm de ser empregadas as IIlaLeria., que f<lzem o
objeclo da autorização.

4.. a Dar á ubst~ocias que lavrnr, o de tino p31'a que foram
pedida .

Ar\. 5L. A aGtorização caducn nno e cumprindo as condições
nel1a expressa~ ; seguindo- e IJIlril este fJm o pruces o sej.!uiIILe:

i, u Logo que cl1e!!'ue an conl1l'ci mento d.. govern<ldor ci vil
por 0/Jic1o, ou POI' declil ração e cripta pelo donu do tl)rrIl110, que
o COII('e.. ionario fallOU a alg-nma dils connições dn 3utorização,
fará reg'istr~r esla parLicipnção, e mandar~ intim'lr o concesslo
nario, para que nu precisu termo de vinte dias, allegue O que
liver II belll ú" sua jl1<tic;3.

2.° ReceLida II allegaçãt.l do interessado, 011 pas. ando, o prazo
sem re"pllOder, e cu11ddas as nece Farias informa 'õe" o gover
nador civil, lIuvindo o (;on~elho de distl'lcl,o, dl'clllrará si II aulo
rizll~'ào, cnúucou DU i. u'b,i le. K·ta declaração ,erá Illlmmuni
cada aus intere< aúos, que I'odf'rã" l'eCl;lIl1ar, pl'rante o conselho
de dls'I'icLO COIl1 l'eCI1I'''O parn o con ell10 de e tado.

Al'I. 5~, Quando ns ulJ,tancias IndiciJdas neste capitulo tive
rem de el' lavradas por poços e galerius, não pl,der:iu intentar-se
êstes trnbal hos ,em perm issão do governo (al'I. iS do decreto).

]';este raso o interes'~do requererá ao I!overno, por intermedio
do g'overnndor civil, a nece saria permis~ão especificando a
localidade, a natureza da sub,tancia, qne quer lavrar, o systema
de trabalho, pelo qual intentn atal'ar o jflzij.!o, e se existem ou
tros trilbalhos de pe quiza, <,xploração ou lavra, devidnmente
autoriza'los no r.arnp" requerido.

O ~overnador civil, precedl\ndo ás informaçõe que julgar ne
cess1Jri":,, remptterl.Í ao governo o requl'rilllellto com o liell parecer,
o QU31, ouvindo () conselho de ol)ra" publicas H IIlinas, deridirá
logo, si assim o entl'nder, 0:.1 ordl'nar~ n< necessaria inve. tiga 'ue '

Al'I. 53. Os tl';d.H1lho~, indi('"d", nu arLi).,'1I precedente, fJcal'ão
sujeitos ;is medida gera s de p'Jlil'ia e vigilaneia, cOllio qna("
quer outros tl';d.J3lhus de 13vra de minas, e em p"rtic.;ular áquel
las que se determinarem em regulamentos especiaes.
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CAPITULO VIII

DA PERMISSÃO PARA A LAVRA DA TURFEIRAS

Art, 54,. As turfeira ~ó podem ser lavrada pelo proprietario
do. ólo, ou com o seu consentimento; e em neuhum Cá o, em
permi. ~ão do governo.

ArL. 5;>, Quando ;liguem quizer licença para lavrar turfa,
observa r-sl'- ha o ,e:.ru inte:

Lo Ulri:.drá ao guvernador civil, com o d.lcllmento compro·
vativo da licença do proprictario, Ulll n'q uerilllell lO, com desi
gnai;ão ('ircum"tanciada do nomp, e residencia do proprietario,
nOllle, .itua~áo, largura e comprimént" da propl'i ... d;,de, d"cla
rando ,j a turfa tllodo~a ou .eec;) . e 110 prilllf'iro ca o se perma
nece sl:'mpre coberto de agua, (lU ,õ na oc('asi~o das chuvas e si
e~ta lalll facil escoante, ou,i sec";lm porev3poração.

Deve tambell' indicar-se o numero, pos,ança, e extensão dos
bancos de turfa,

2," O governo civil rrqu"rerá ao governo, que faça estudar a
lncal d"de por um ~ngellheiro. o qllill (h'vcrá: I" verificar ;1 exi 
tenda do L1epo,ito, lllllllero, exten. ão pos",nça, e profundidade
dos ban('os , 2° proceder aos ni·.elallll'nto.; necessal'in, para de·
terminar o ,y-Iellla dI" ellxugo 011 esc.amento, quI' ('ouvirá _l'gl1ir
em Ililrmonia com o IJlano d,llavra, pOnolef;llldo todas a f'ircum
stan('ias, que julgar acertada", rm ft'lação 80 duplO fim da alu
brid;lde pl1ldicil. e da vanlaju>a eXJI',Il'ç:io r]" turFa,

Estes e~LOdos devl rao ~er fdlo. em rela~ão a uma certa ex
ten,:io de terreno, qner do o e'II1O, qner de diIJerentes pI'oprie.
tal'ins, que CllJllporte UIl1 sy,tt'mil de extracç:io independente:
feito l'econlJe'ciJIiI'nto gernl, qunlquer llutlO pl'oprietllri,. do ,ólo
nelle comprelJendido, que quiz I' lavrar a turfa requ,'rerá a
permi. s:iu I' as cond:ções qu neVem executar·se o IralHllhos.

3,0 O govl'rnador ciVil el)vÍ;lfli. ilU miui-terio de obra' publicas
o r..querilllt'lltll com a dl',cripç~o e informe do engenheiro,
acompanll<ldo do seu p:lrel'er.

Al't. 56, O p-overno, ouvindo o con elho de obra publica e
minas, rrsolverá lIbl'e a pretendio: si o despacbo fór favoravel
ao interessado, o gOI ern:ldor civil lhe pa ará um Lituln ele
pel'mi~siio, onde se dpd .. re a (I"td do despal'bo e as condições
geral\~ e e p"ciae' a que lka obrig-ado, a' quaes ,erilo dictadas
scrrundo o plano e . y t.. ma da lavra, proposto pelo engenheiro
e approv3do pelo g-nvemo. .

Art. 57, O govern:,dor civil ordenará a su pen ão da lavra da
turl'!';ril.

1.0 {)n3n110 o proprietario dn sólo ou o permissiunal'io,. com o
consentimento ,'e,te, f:llt;lr 3' idgl1llltl d!l~ cllntlilô'. impo, tn~ no
titulo de perJlIi,,_~o, 011 aquella-• .;ur dq)ois lhe fOl'em prescriptas.

2, o A l'eqllel'imento do delegado de saude, precedendo in
forme do engenheiro,
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ArL. 58, Quando as turfeira se acharem em terreno do muni
cipio, o inLere ado doverá juntar ao requerimento a licenca da
camara municipal respecLiva: no ca o de sel'em o. terrenos do
estado, o informe do governador civil equivalerá á licença do
dono do sólo,

CAPITULO IX

DA CONCESSÃO DAS MINAS

SECÇÃO

DO REQUERIMENTO P.ill.t A CONCESSÃO, E SEUS TRAMITES

Art. 59, Para obter a concessão de uma mina é nece sario
dirigir um requerimento, pelo ministerio das obras pLlblicas. em
que se apre.enLe:

L o A cel'Lidão do direito de descobridor, de que trata o art. 13
do decl'eto de 31 de Dezembro de 185::!.

2. 0 Os nomes, idade, estado civil, naturalidade, residenci11, e
proll lia dos pretenden tes parti(;Ular ou directores da companllia

3. o Os documentos com que prove ter os fundos necessarios,
para fazer a lavra.

4.° Os esLaLutos da companhia, havendo-a.
Art. 60. Al1miLlido o requeriml:lnto, o governo ol'denará a

fixação de editos no conselho em que a mina exisLir, o a publi
caçãlJ dos mesmos no Dial'io do GovlTno.

Art. 61, O edito aillxado na cabe 'a do eonselbo permanecel'á
por oilo dias, enviando-_e dls o ct'rlidão para se juntar ao pro
cesso, ao qual se addicionarél tambem um exemplar do Dia'l'io do
Governo, em que a publicação se tiver feiLo.

Art. 62. As reclamações e os requerimentos em concol'rencia,
(nos ca 'o em que se abra concurso) que se façam em c:mse·
quencia dos editas, e da publicação no Diario do Governo, serão
apresentados no mini terio das obras publicas, commercio o in
dustria, no termo de.60 dias, contado da data dos editas, ou da
aberLura do concurso, e unir-se-hão ao processo, que será euviado
ao conselho de obras publicas e minas, para informar o que lhe
parecer.

Art. 63. Decorridos dous mezes depois da publicação dos edito
e resolvida pelo governo todas as reclamações, precedendo in
forme do conselho das obras publicas e minas, si a preLenção' fôr
despachada favoravelmente, lavrar-se-ha um titulo provLorio,
em que se regulem os direitos do descobridor, si não tiverem
sido. por convenção, e de um modo geral as obrigações, e outros
encargos do concessianario, indicando-se aproximadamente os
limites, que deverá ter a concessão.
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Art. 6li,. A demarcação provisoria deste terreno será feita pelo
engenheiro respectivo, procedendo-se no dia, préviamente desi
gnado para este fim, do modo .eguinte:

Lo Far-se-ha por linhas recta, qualquer que seja a configu
ração do sólo.

2. o Fixar-se-hão no terreno estacas bem visiveis para indicar
as linbas de demarcação.

3. 0 Lavrar- e-ha auto, a signado pelo engenheiro. e por todos
os concurrentes, e legalisado pelo secretario da administração.
em que con ·te circumstanciadamente tudo quanto se tiver
praticado naquelle acto, exprimindo com exactidão cada uma
da linha de demarcação, e os pontos occupados pelas e Lacas
fixadas para as indicaL'.

Art. 65. Demarcado o campo da conce são remetter-se-ha ao
mini teria de obras puulica , commercio e indu tria, no preciso
termo de i5 dias, o auto oriKinal, acompanhando:

i. o Uma nota das condições especiaes, que devam impor- e á
concessão.

2. 0 As oppo ições apresentadas no acto da demarcação, que não
tiverem ficado definitivamente aplanada.

Art. 66. Recebido no ministel'io de obras publicas o auto
original, ampliado nos tel'mos acima expostos, o governo, pre
cedendo consulta do conselho de obras publicas e minas re olverá
succes lV3mente:

Lo Sobre os quesitos do artin-o antecedente'
2. 0 Sobre a idoneidade do enlYenbeiro proposto;
3. 0 Sobre o piano geral do trabalhos, traçado na planta do

terreno da conco ão, levantada na e cala de i por 10.000, com
indicação elo limite preciso da conce-são j o qne tudo deve ser
apre entado seis mezes depoi da data do titulo provisorio.

Art. 67. Para er admitLido como engenheiro de minas é
nece ario ter as babilita õe theoricas em alguma e cola de
minas, ou mostrar por docurpentos authenticos, que exercitou as
funeções deste cargo, dirigindo pelo espaço de dou annos pelo,
menos, um estabelecimento de minoração em lavra activa.

'b;CÇÃü TI

D.\ CO!\CEssíio E U.l.S COXDIÇÕE

Art. 68. Ninguem poderá lavrar minas, ainda que seja em
terreno proprio, sem prévia concessão, seguindo os trami~es,
que e marcam neste regulamento para obter: e toda a mlDa,
que sem este requisito, fór lavrada, poderá ser registrada por
qualquer outro como do cohridor.

Art. 69. Quando a resolução de que trata o ort. 66 e tiver
concluída, coml11unicar-se- hão ao conces ionario a condiçõe
da conce ão. e endo por elle aceita, dilr- e-ha o competente
titulo deOraitivo de propriedade, que será um decreto expedido
pela secretaria do ministerio de obras publicas.
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Art. 70. Expressar-se-hão neste titulo as condições com que
se faz a conce-siio: e tas cundkões podem ser geraes ou acei
denLaes.

As condições geraes siío as eO'uinlrs:
4,.> ExeruLar o trabalho- de minera ão, conf"rme a regra

da arte, submetLenuo- e os donos, empregados, e trabalhadores
ás re<rrils de policia que marquem lIS re~lIlamlmto .

2." ne. ponder por todo os d:lIllnos e prejuizo , que por causa
da lavra, pos am rl'sultllr a tt'rceiro.

3." He~arcir os damnu e prl'juizo, que po. sam obrevir a
terceiro, por causa do apparecimento de ngua~ drnLro da sua
mina, lia eonducção panl fÓr:J, ou incorporaç,jo em rio, arroio',
ou de ag-uadonres.

4." Resarcir aos seus vizinhos os prejuizo, que orcasione
pelas aguas llccumuladas no sen trab:dbo, si, tendo ido
intimado, não a. seccar no tempo que se lhe marcar.

5." Dar principins aos tl"llb:t1he',. denlro do prilzo de dons meze ,
contado. da dilta do derreto da concessão, ficando salva a cir
cu 01 tancia de for\a maior.

6." Ter a mina em estado do lavra aCliva.
7." Dar ;)S provillen"ias neces';3rias, no prazo que 1he rôr

marcado, quando a mina ameace ruina, pela má direcçiio dos
Lrab~1 hos.

8." N:~o diflicultar ou impossibilitar, por uma lavra ambiciosa,
o ulterior aproveitamento do minered.

9." Não suspendlo'r o Il'al);llhos da mina com Íntrnç[io de
ahandonar, Sl-'Ol dar antps parte ao govel'llador CiVil, e deixar a
susteo tação dos tra iJa I!los em bOfl1 e. tado.

1.0. aLi fazer pela mioa e seus productos os impo tos que
estilbelecem ou e~tabelecerem as I -is.

1.1. EnViaI' ao mmi lerio da. obra publicas, na época que
lbe forem marcadas, relatorios sobre os tra!Jalhos feitos no pl'riodo
anterior.

1.2. ão admittir novo enO'enheiro para dirigir o trabalhos de
lavra, sum licença do governo, precedendo informação do con
selho de obras publica. e minas.

1.3. Estabelecer as obras necessarias para a segurança e salu
bridade da povoações ou dos op rarios.

E ·tas obras serão a. qne ordenar o governador civil, ouvindo
o engenheiro respectivo, e no ca o de não asspntimenlo do
em prezaria, as que ordenar o governo, ouvido o couselho de
obras publicas e minas.

H. Executar a obra que, nos termos expre os na anterior
condição, se prescrevem para evitar o extravio de aguas e das
regps.

15. ,\iio extrahir do ~olo senão as substancias utei. indicadas
no decreto da concessiio, e aquellas que se acharem COlll ellas
as~ocjadas no mesmo deposi to.

H/. Tolerar no campo da c0ncessão trr,11alhos de pe. quizas
de outras subs&ancias uteis, quando o governo julgue conveniente
permitti l-os.
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Art. 71.. Além das condições geraes expressas no artigo ante
cedente poderão impor· se, segundo a circumstancias particulares
da minn, alguma, ou nlgumas condições accidentaes, como, por
exemplo, a 'eguintes:

La Soffrer a intervenção da autoridade militar nas minas que
se acham ituadas dentro de 1..320 metros (600 braça) de distan
cia da praçll de guel'ra e postos fortificados, e nos trabalhos de
investigação, que se houvel'em de fazer por poços e galerias, os
quae não podem abrir-se sem permissão do ministerio da guerra,
dentro das mesmas distancias.

2." Observar as prevenções que lbes prescrever o governador
civil, ouvindo o engenheiro das obra publicas,quando os trabalhos
da mina i houverem de executar dentro da zona de 33 metros
(f5 braçH ) aos lados das estrada, caminhos e canaes.

Sobre e tas obra, no caso de não estar de accôrdo o emprezario
da mina oh ervar-se-ha o pre cripto na 1330 condição geral.

Art. 72. Resi'tindo o concessionario a admittir alguma ou
algumas das condições geraes ou accidentaes, publicar-se- ha
immedi2t3mente no Diario do Govcmo, declarando-se a condição
não admitLida.

Si em cou equencia desta publicação, alguma outra companhia,
ou particular quizer tomar a mina com a mesmn condição, in
struir-se·ha o processo do modo seguinte:

:Lo Recebido o requerimento do novo pretendente, inslimar-se
ha por e cripto o concessionaria, que re istiu á condição, para que,
no prefixo termo de quinze dia, declare si desiste da contra
dicção á condição ou condições que recu ou, ou do direito á con
ces ão. Si não responder dentro deste termo, o eu silencio
con 'idera-se como desistencia do direito.

2. u Recebida·a respo ta do conces ionario, ou decorrido o in
dicado termo sem se dar, o governo ouvindo o conselho de obras
publicas e minas, re olverá acerca da conces ão ao novo preten
dente com indemnização das de pezas feitas pelo primeiro con
ce sionario.

ECÇÃO 3a

DA PO E

Art. 73. Expedido o titulo definitivo da propriedade, apre.
sentar-se-ha com elle o interes ado ao admini trador do conselho,
sollicitando a po e da mina.

Este acto executar- e-ba do modo ,~guinte :
Lo Intimar-se-hão o proprietario das mina limitrophes, i

as houver, com tres dias de antecipação, para que possam pre en
ciar o acto por si, ou por seus representantes.

Esta intimação comprehenderá a demarcação dos limites da
mina, de que e vai dar a posse.

2. ° No dia e a hora determinado fixar-se-hão definitivamente
os marcos da mina, que o interessado terá para e-se fim prepara

17
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dos, coliocando-se precisamente nos pontos indicados na demar
cação.

3. o Em seguida dar- se-ha ao concessionaria a posse da mina
com todas as formalidades Jegaes.

4.° Lavrar·se·ha termo deste acto, assiguado pelos interessados
e testemunhos, e legalisado pelo secretario da administração,

ArL. 74. Os marcos, fixados com a solemnidade prescripta no
artigo anterior, não podem mudar-se sem approvacão do governo:
e os concessionarios são obrigados a conservaI-os sempre em pé e
bem visiveis. (Art. 4M> e 447 do Codigo Penal).

CAPITULO X

DOS CASOS EM QUE SE PERDE o DIREITO J~ CONCESSÃO DE UMA MINA

SECÇÃO 1'"

DO ADANDONO DAS MINAS

Art. 75. Sendo dever do concessionaria de uma mina devol
veI-a sem deterioração, quando não lhe convenha continuar a
lavral·a, observar-se-hão para o abandono as dispo ições seguintes:

L" O conces ionario dará conhecimento da sua resolução ao
governador civil, com quinze dias de antecipação, por meio de
um requerimento fundado nos motivos que têm para a abando
nar.

2." O governador civil accusará sem demora a recepção deste
aviso, para salvaguarda do concessionario .

3.& Ordenará immediatamentc que o engenheiro encarregado
das obras publicas do distrir.to reconheça a mina, e informe sobre
a exactidão do plano, e dos factos, que expressa a i" disposição.

4.& Si estes não se verificarem, mandar·se-hão executar as
obras necessarias á custa do concessionario, si o abandono fôr
devido a culpa sua, e por conta do mesmo se fechará tambem a
mina.

5." O governador civil enviará o processo ao ministerio das
obras publicas, que fará annunciar o abandono no Diado do Go
verno, afim de que ontra companhia ou particular possa solicitar a
concessão.

Art. 76. O proprietario de uma mina, que suspender os traba
lhos com intenção de a abandonar, sem dar o prévio aviso de que
trata o artigo antecedente, será responsavel por todos os damnos
e prejuizos qq.e a suspensão dos trabalhos occasionar á mesma
mina, ou a terceiro; bem como pelo pagamento dos impostos, que
se deverem até que se declare legalmente o abandono.

Art. 77. Immediatamente que por aviso de alguma autoridade
ou funccionario, ou por denuncia de parte, ou por outro qual-
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quer modo, cbegue á noticia do governador civil o abandono de
uma min~ ou officina metalurgica, sem que sc tenba cumprido
com o requisito do prévio aviso, ordenará que se execute o re
conhecimento determinado no n. 3 do art. 65; e pelo informe
que dér o engenheiro, rará participação para o ministerio da
obras publica, comOlercio e industria, responsabilisandú o con
cessionario da mina abandonada, na fórma pre cripta no n. 4 do
me mo artig-o.

No ca o do intere sado contradizer o facto do abandono, se
guir-se-ba o estabelecido para os casos em que caducam as con
cessões de mina',

DO JULOAlIIENTO DO ABANDO:-lO

Art. 7S. Quando um concessionario de minas incorrer em al
gum dos casos expressos no art. 35 do decreto de 3i de Dezem
bro da iS52 pelo quaes se perde o direito á mina concedida, o
governador civil, ou ex-oflicio, ou a requerimento da parte, fará
declaração da perda do direito á concessão pelos limites seguin
Les :

Lu Logo que chegue á noticia do governado civil, que o con
ces ionario tem faltado á condições impo tas pelo decreto da
da conce ão, mnndará fazer regi tI'O no livro competende, e
communicará ao conces' ionario para que no tempo de quinze
dia al1eO'ue o que tiver por conveniente.

Ao mesmo tempo ordenará as cleligencia e reconhecimentos
que julO'ue necessariJs para certificar-se da verdade do fa/;to,

2.° Recebida a contestação do interessado ou decorrido em
ella o prazo concedido para a dar, e completa a instrucção do
expediente de modo que os factos ~ppareçam com exactidão, o
governador civil declarará si tem logar ou não a perda da con
cessão,

Esta declaração será communicada aos interessado, e contra
ella poderá reclamar quem e julgar aggravado.

3.° No caso de que a declaração eja de perda de direito, o con
ces ionario poderá reclamar contra ella perante o conselho de
districto, oguindo o julgamento os transmilles obre o modo de
procederem os conselhos de districto nos negocios contenciosos
da admini tração.

4.° Declarada a perda do direito pelo governador civil, sem op
posição, ou quando a houver si aquella tiver sido confirmada
por sentença, publicar-se-ha no Diatio do Govemo, para conhe
cimento de todo, abrindo-se immediatamente concurso para se
conceder novamente, egundo o prescripto no art. 37 do decrelo
de 3i de Dezembro de i852.

A nova conces ão será feita pelo modo e tabelecido ne te re·
guIamento, omiLtindo-se, quando forem desnecessarios, todos os
trami tes marcados para verificar a existel'1cia do deposito.



- 260-

CAPrruLO XI

DOS TRABALHO E APROVEIT.llrENTO OAS MINA

ECÇAü L"

DA' AGUAS QUE SE ENCON'l'RA?ú NÁS ~nNAS

Art. 79. Quando a apparição das aguas, sua con~ucção e en
corpornção em rio ou arroyos ou a sua a.c~umulaçllo nos tra
balb " de uma mina, podérem caus<lr .preJulsos daquelles, .q~e
o concessionaria da mina devê indemnizar, o governador CIVil,
ouvindo o engenheiro de districLo ordennr.á ex-omc.io, ou a re
querimento de pnrte, que a aque, ou eVite o perigo, execu
tando as obra para e se fim necessarias dentro do tempo, que
lhe fôr marcado.

ECÇÃO 2."

DOS TRABALHOS DAS MINAS

Art. 80. Devendo ser feita a lavra das mina., segundo as re
gras da arte, como se acba prescripto n'o art. 29 do decreto de 31
de Dezembro de 1.852, são os seus donos obrigados a conservaI-as
limpas, desagoadas, ventilladas, e bem fortificadas.

Art. 8i. Para que o artigo anterior tenba a devida execução,
e se observem todas as disposições dos artigo 27 e 29 do citado
decreto, e as de te regulamento, os engenheiro exercerão uma
vigilancia immediata sobre as minas sob .1 autoridade do go
vernadores civis, ou sob a destes e dos admini tradore de con
selbo, no que diz respeito á policia, salubridade, e segurança
das mesmas minas.

Art. 82. A autoridade local ouvirá sempre o engenbeil'O para
prescrever qualquer disposição a este re peito; mas poderá,
sob na responsabilidade, llffastar-se da opinião delle, dando parte
immediatamente ao governador civil. Omesmo fará este respe
ctivamente nos casos da sua competencia, communicando-o ao
ministerio das obras publicas, commercio e indnstria.

Art. 83. O engenheiro, ou quando assim se julgar conveni
ente, o inspector nomeado pelG governo, visitará cada uma ao
menos uma vez por anno, para examinar o seu e tado, e adis·
posição e egurança dos trabalho.

O engenheiro, ou in pertor, que fizer a visita, dará ao pro
prielarios das minas, ou seus encarregados, as in trncções por
e cripta que julgar convenientes par<l melhor direcção dos tra
balhos. Apontará os defeitos que observar, e os meios de os
corrigir, dando parte de tudo ao governador civil, para que obri-
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gue os concessionarios a executar as medidas, que tiver indi
cado.

Art. 84. O engenheiro começará sempre a sua visita exami
nando si têm ido cumpridas a di po ições que foram orde
nndas na visita anterior. O re uHado de le exame constará do
aulo e dos livros de visita.

i notar negligencia, ou omissão dará conta immediatamente
ao governador civil, e continuará a sua visita, na fórma marcada
no anteriores arligos.

Art. 85. N~ frabicas metalurgicas não se poderá inspeccionar
o segredo dos processos, que se empregarem; mas i os donos,
ou seu encarregados, pedirem a intervencão do engenheiro, dar
Ihe-lla elle as inslrucções que julgar convenientes.

Art. 86. Aauctoridade publica, e seus agentes, não intervirão
nestes estabelecimentos enão por causa justificada de segurança,
policia ou alubridade publira.

Arl. 87. Além das vi itas annuae , executar- e-hão, em qual
quer lempo, e com a mesmas formalidades, as que forem
necessarias, sempre que o engenheiro o julgar conveniente, ou
llle fór ordenado pelo governador civil ex-omcio, ou a reque
rimento de parte.

Paço das necessidades, em 9 de dezembro de i853.- Antonio
Maria de Fontes Pereira de Mel/o.

INSTRUGCÕES REGULAMENTARES

Para aGabrall~ dos imDostos sobre minas, aQDe se refere oart. 40 do decreto com
for~ de lei de 31 de ·Dezembro de 1852

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARE'

Art. i. o Todos os concessionarias de mina, na conformidade
do art. 40 do decreto com força de lei de 31 Dezembro de 1852,
são sujeito : .

L o Ao pagamento de um imposto fixo annual.
2. o Ao pagamento de um impo to proporcional annuaI.
O impo to fixo é regulndo peja exten ão do terreno demarcado,

e é de 80 réis por iO. 000 braça quadrada .
O imposto proporcional, é a collecla lançada obre o producto

liquido. da mina, e não póde exceder a ti por oento deste mesmo
producto.
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Chama-se producto liquido a difl'el'ença entre a despezas de
extracção feitas com uma dada quantidade de minerio po ta á bô~a
da mina, e o preço por que o mercado avalia essa mesma quantI
dade lambem ri Mea da mina.

CAPITULO II

o QUE DEI'E CONSIDERAR-SE DE PEZA DE EXTRACÇÃO, E QUAES A QUE
DEVEM SEH EXCLUIDAS PARA A DETERMINAÇÃO DO PRODUCTO LIQUlDO.

Art. 2.° As despeza que devem con ideriJr- e como despezas
de extracção para a deducção do produclo liquido annual, são
aqueJlas que respeitarem ao desmonte da sub tancia que faz o
objecto da lavra, e ao seu tran porto até a bôca da mina; e são a
seg nin te :

i. ° Com os jornae dos operarias e traballwdores empregado
no de monte, trausporte interior e eXLracção da ub Lancia que
faz o objecto da lavra; com a conducção dos maLeriaes para o
enchimeuto dn vazios subterraneos, e enchimento dos mesmos
vazios; com os jornae do guardas do armazens, medidores
carregadore .

2.° Com o penso das cavalgaduras que ervirem no tran porte
iuterior, ou que forem empregadas como motore de extracção,
de esgoto, ou de ventilação.

3.° Com a conserva~ão rle todos os trabalhos subterraneo .
4,.0 Com o entretinimento dos motore, machioas e apparelbos

empregados na extrilcção, descida e subida dos mineiros e mai
empregados nos trabalho subterraneos, no esgoto e na ven
ti lação.

5.° Com o aluguel do terreno neces ario para lançar os desen
tulhas ou os producLos estereis provenientes elos trabalhos dn
lavra.

6. ° Com a conservação dos telheiras, casas, oflicinas e armazens
immediatamente dependente da lavra.

7. o Com a conservação de todas as ferramentas para os tra
balhos da lavra; com a polvora e estopin exclusivamente
empregados no desmonte da substancia util ; e com as machinas
e escoamentos dos trabalhos provisorios que servirem immediata
mente ao desmonte indicado.

8. 0 Com o expediente do escriptorio e o administrador juntos
á mina; ecom o engenheiro que dirigira lavra.

Art. 3.° São excluidas como despezas de lavra propriamente
dita, e por consequencia não devendo ser consideradas para a
reducção do precedente liquido, todos os ga tos feito :

i. ° Com o prem io con ferido ao descobridor legal da mina.
2. o Com a acquisição da conces ão.
3. o Com os trabalhos de exploração ou pesquizas em qualquer

época que eja.
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4. o Com abertura e estabelecimento de todos os tl'abalhos e
obra .de ~rte de caracter permanente, para o serviço, extracção,
'lentdaçao e esgoto.

5. 0 Com a compra, construcção e assentamento das macllinas
ou de ferramentas.

6. o Com a construcção das oflicinas e das casas.
7.° Com a compra de cavalgaduras.
8.° Com as expropriações e acquisição de terrenos ou de

aguas.
9. 0 Com as indemnizaçõe dos prejuizo cau adas pelos traba

lho da lavra.
10. Com os juros ou amortizações dos capitaes empregados,

ou com os dividendos.
11. Com os vencimentos dos directol'es das emprezas.
:12. Com o imposto pago á propriedade superficial, e de que

trata o artigo 38 do decl'eto com força de lei de 31 de Dezembro
de :1852.

. CAPITULO III

DO REGISTRO DAS MINAS

Art. 4. ° Os governadores civi dos districtos administrativos
do reino, apenas receberem as presente instrucções, farão pro
ceder ao registro de todas as minas concedidas, existentes nos
seus districtos.

Art. 5.° Este registro conterá conforme o modelo n. :1 :
Lo A qUlllidade das minas.
2.° Sua situação, designando-se a localidade e conselho a que

pertencerem.
3. o Os nomes, profissões e residencia do concessionarias.
4. 0 A dnta do titulo da concessão.
5. ° A extençã.o da concessão expressa em braças e em metros

quadrados. -
Art. 6,0 Niio havendo no governo civil respectivo conheci

mento legal dos titulo de concessão, o governador civil fará inti
mar promptamente o concessionaria para que no espaço de um
mez o apre ente em orio-inal ou eópia authentica, de que se lhe
pas,ará recibo.

Art. 7.° O registro de que se trata será rectificado todos o
annos, quer seja por elfeiLo de mudança de proprietario, quer em
razão da reducção ou allg-mento feito em virtude de deci ões
legaes.

CI\PIUULO IV

AVALIAÇÃO PROVISOR IA DO RE DIàfENTG DAS lIllliA

Art. 8.° O governador civil fará proceder na conformidade do
modelo n. 2 á confecção de um mappa dividido em duas partes,



- 264-

fi primeira, contendo a parto descriptiva das minas, a segunda, a
avaliação provisoria do rendimento illiquido e do rendimento
liquido collectavel de cada uma, designando-se:

Lo O nome e natureza das minas.
2.° A sua situação, especificando a localidade, freguezia e

conselbo a que pertence cada mina.
3. 0 Os nomes, profi sões e residencias dos concessionarios, pro

prietarios, administradores ou gerentes.
(1,.0 Numero e preço dos jornaes do operarios, e do trabalhos,

e quantidade de polvora e de estopin consumidos no desmonte.
5.° umero de cavalgaduras ao serviço da lavra.
6.° Designação das obras subterranea que são entretida, e

bem assim a designação daquellas de caracter permanente, posto
que a sua despeza não deva entrar na deducção do producto
liquido como está determinado no art. 3.

7.° Designação das machinas ao serviço da lavra de cada
mina, e a dos respectivos motores.

8.° Designação das ollicinas, armazens, telheiros e casa de
administração, e sua superficie expressa em metros quadrados.

9.° Avaliação provisor ia do rendimento illiquido e do rendi
mento liquido collectavel (producto liquido das despezas de
extracção, e de que trata o artigo 2°).

Art. 9..° A parte descriptiva deste mappa erá feita pelo en
genheiro de minas do districto, ou por quem as suas veze fizer,
depois de ouvir os concessionarios ou os seu representantes.

Art. iD. A avaliação provi oria de que trata o n. 9 do artigo 8°
será feita pelo administrador do conselho, e dois dos ontribuin
tes mais colIectados do mesmo, ou dos conselhos vizinbo', ouvin
do o engenheiro das minas, os respectivos concessionarios ou os
seus representantes, e lançada na competente columna do mode
lo n. 2.

Paragrapho unico. Se o proprietario da mina ou o seu repre
sentante não se conformar com esta avaliação, tem o direito de re-
clamação para a junta de avaliação. .

Art. 11. Os governadores civis regularão as épocas em que
os engenheiros de minas do districto, os admini tradore dos
conselhos, e os dois contribuintes e deverão reunir para que a
parte descriptiva deste mappa, e a da avaliação do J'endimento
liquido de que se trata, se conclua impreterivelmente até 15 de
Maio de cada anno, tendo em attenção a mudanças que tenham
tido logar até esta época.

Art. 12. A mina cuja demarcação se estender a mais de um
conselho será consignada no mappa (modelo n. 2) no conselbo
onde estiverem situada as bàcas de extracção.

O mesmo se praticará com a mina cuja demarcação se esten
der a mais de um districto.

Art. 13. Quando qualquer proprietario ou empreza possuir
mais de uma mina da mesma ou diITerente natureza dentro d'um
mesmo districto, será cada mina con iderada para todos os er
foito da avaliação do l)roducto liquido como se pertencesse a
proprJetprios distinctos, de modo que o estado pro pel'o ou
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precario de uma mina em nada influa na avaliação do producto
liquido de outra.

Art. i4. O mappa de Que se trata depois de assignado por
todo os individuo que nelJe intervieram, e pelos concessionarios
quando se contormem com a avalliação, será remettido pelo res
pectivo administrador, até ao dia 20 de Maio, ao governador
civil do di tricto.

Paragrapho unico. Quando algum dos concessionarios se não
conformar com a avaliação do rendimento liquido provi orio
a que se tenha procedido, não será obrigado a as ignar, e
lancar-se·ha na casa da observações do referido mappa a declaração
de que não se conformara, e que vai reclamar.

CAPITULO V

DA AVALIAÇÃO DEFINITIVA DO RENDnmNTo LIQUIDO COLLECTAVEL

Art. 1.5. A avaliação defiuitiva do rendimento collectavel das
mina será feita por uma junta que se denominará de avaliação,
e que será compo ta do governador sivil, presidente, ou quem as
suas veze- fizer, do engenheiro de minas do di tricto, do dele
gado do lhe ouro que ervirá de ecretario, e de dou vogaes,
com a devida antecedencia nomeados pelo governador civil
dentre os contribuentes mais collectado .

Art. i6. Quando por qualquer circum tancia plau ivel al
gum dos vogaes nomeado~ tenlla impedimento justificado para
se não reunir, dirigirá ao governador civil petição da escu a
dentro de cinco dias Cúntados daquelJ da entrega da nomeação.

§ 1.0 A petição de escusa erá decidida dentro dos cinco dias
immediatos.

§ 2. 0 ;:,i a petição fôr deferida.proceder- e·ha logo á nomeação
do vogal vago.

Art. i7. Quando o engenheiro de mina do de tricto por
qualquer motivo legal ou justificado não pos a executar os ser
viços que lhe estão marcado ne ta instrucções, ou quando não
haja no di~tricto engenheiro de mina, o governador civil com
a necessarill antecipação requi itará do governo a nomeação de
outro engenheiro. ou de pessoa idonea para sub tituir a falta
daqnelJe empregado technico. .

ArL i8 A junta de avalinção será installada no dia i5 de Ju
lho por convocação do governador civil que deferirá aos vogaes
nomeados o juramento de bem cumprir a obrigaçõe do eu cargo.

Art. i9. A junta de avaliação terá as ses ões que forem ne
cessarias para a con lu ão dos trabalhos a seu car l1o, que de
verão terminar impreterivelmente até ao dia 10 de julho.

Art. 20. A' Junta de avaliação compele determinar definiti
vamente o producto liquido colleclavel de cada mina, fazendo-o
lançar na columna respectiva do mappa modelo n. 2.
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Paragrapho unico. Ainda quando a avaliação da juntn concorde
com a que já se achar lançada na casa do liquido collectavel pro
visorio, repetir-se-ha todavia na casn immediala do liquido colle
ctavel definitivo.

Art. 21.. Os concessionarios que se não tiverem conformado
com a avaliação provisoria serão obrigado n apr entar ao se
cretario da junla tle avaliação, dentro de cinco dia da instnl
lação da jnnta, ns declarações e allegações que tiverem por justas
para a devida apreciação do producto liquido collectavel das
suas minas

Art. 22. A junta de avaliação procederá á terminação do
producto liquido collectavel das minas, quer ex-oJIlcio, quer
tendo em allenção as declarações ou alleo-,Ições que lhe forem
apresentada pelos concessionarios das mina que se não tiverem
conformndo com a avaliação provisoria de que trata o n. 9 do
artigo 8°.

Art. 23. Preenchida a casa do produclo liq ;do collectavel
definitivo no mappa modelo n. 2, proceder-se-ha ao seu encer
ramento disignando-se o tOlal do imposto fixo, e bem assim o
total do imposto proporcional sobre o producto liquido collecta
vel, determinado pela junta de avaliação; e depois de datado e
assignado por todos os membros da junta será considerado como
matriz para a extração do competente rol de cobrança.

CAPITULO VI

DA CONFECÇÃO DOS RÓES PARA A COBRANÇA

Art. 2q,. Apenas tiver sido encerrada a matriz, o delegado
do thesouro, secretario da junla de avaliação confeccionará os
competentes róes por conselho parn a cobrança dos impostos
de que se tra ta.

Art. 25. Este rol, feito segundo o modelo n. 3, conterá:
Lo O numero que lhe corresponder na malriz.
2. ° Os nomes e profissões dos concessionarias.
3.° A designação da Illinà.
q,. ° A extensão uperficial da concessão.
5.° A collecta total do impo to fixo e proporcional, com de

ignação de cada uma destas e dos re pectivo addicionaes.
Paragr'apho unico. Os róes serão extrahidos com relação aos

conselhos onde tiver de se realizar a cobrança.
Art. 26. Os r6es assim confeccionados serão eucerrados com a

declaração da importancia total a cobrar-se, assignados pelo dele
gado do thesonro, e submeLLidos ao governador civil até 29 de
julho.
. Paragrapho unico. O governador civil, fazendo-os conferir na
parte relativa ás decisões da junta, lançar-lhe·ba o c cumpra-se»
e os devolverá ao delegado do thesouro até 25 de julho.
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Art. 27. Obtido o cumpra-se, o delegado fará remessa destes
róes ao respectivo escrivHo de fazenda, tendo préviamente deixado
o competente registro na reparLicão a seu c:lrgo.

Art. 28. O escrivão de fazenda procederá logo á extracção do,:
respectivos conhecimentos na conformidade do modelo n. 4,.

ArL. 29. Extrahido os conhecimentos, o e crivão de fazenda
fará delle", até tO de agosto, entre"a ao rocebedor do con elho,
acompanhados de uma relação em auplicado dos me,:mo conhe
cimento", em uma das quaes o recebedor pa sará recibo que
entregará ao e crivão de fazenda para lhe formar o competente
dehito.

Art. 30. O annuneios para a cobrança dos impostos de que
. e tr'ata serão feitos conjunctamente com os annuncios para a
cobrança dos mai impo~to, e arrecadados nas me::ma épocas
eguindo-se em tudo o mai o que se acha estabelecido para a

:IITecadação do impo tos de quotidade não extincto pelo decreto
com fOI'ça de lei de 31 de dezembro de f852.

Art. 3L A escriptUl'ação do~ impostos de que se trata será
feita soparadamen te em um diario a cargo do recebedor respe
ctivo.

CAPITULO VII

DAS RECL~rAçõE E RECURSOS

Art. 32. Têm direilo de reclamar para a junl.a de avaliaç~o
todo. os conce ionarios ou proprietarios de minas que e nao
tiverem conformado com a descripç;ão e avaliação de que tratam
o art . 8° e 9.°

Paragrapho unico. E t.as reclamações serão instruida com os
neces~arios documento que .iu tillquem a allegações na coufor
midade do que fica indicado no art.. 2f e entreg-ues até o dia 29
de Junho ao secretario da junta de avaliação qne pa sará recibo.

Art. 33. A junta de avaliação publicará até ao dia 5 de Julho
as ua deci ões, mandando affixar na porta da administração a
que pertencer a mina, uma relação em que e contenha o nome
do reclllmante e a deci ão obtida.

Art. 34-. A jllnt.l de avaliação terá um livro de actas onde
Jance todas as sua decisõe, que serão a ignadas por todos os
seus membro.

Ar!. 35. As resoluçõe da junta de avaliacão de que se não
tiver recorrido erão immediatamente cumprida findas as épocas
para a interpo ição do mesmo recur os.

Art. 36. Da decisões das juntas de avaliação têm os conces
sionaria recurso para o cansei ho de di triclo no prlfzo de dez
dias conlados daquelle em que forem affixadas na porta da admi
nistração do respectivo con el ho taes decisõe .

Art. ::17. O conselho de districto para decUio dos recursos
que lhe forem affectos poderá exigir, quando o julgar necessario
informa ões do engenheiro de minas.
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Paragrapbo unico. No caso que as informações obtida não
ministrem os esclarecimentos necessario para a devida re olução
do recurso, serão nomeado dou peritos, um pelo con elho de
districto, outro pelo reclamante.

Art. 38. a época que for fixada pelo governo civil, estes
perito seguidos do admini trador do conselho, e respectivo es
crivão e em presenca do engenheiro de minas e do reclamante,
ou de quem legalmente o I'epresente, verificarão as circum
stancias expostas na reclamação.

Art. 39. O eseri vão redigi rá um auto onde se consigne o
juizo dos peritos e allegações da parte intere ada.

Paragrapho unico. Este auto acompanhado da informação do
engenheiro de minas, e da do admini trador do conselho será logo
remettido ao governador civil, que o transmitirá, acto seguido, ao
conselho de districto.

Art. 40. O conselho de districto em vista de tudo, concederá
ou neerará provimento no recurso conforme julgar de justiça,
dando conhecimento ao interessado ná fórma do que para caso
semelhantes se acha e tabelecido.

Art. 41.. Das decisõe' do conselho de di tricto têm os recla
mantes recurso para o conselho de estado na fórma do que se
acba regulado.

Art. 42. As despeza com os peritos e com estas verificações
são reguladas pelo governador civil.

Art. 43. Quando e reconhecer que a reclamação é destituida
de fundamento, e tas despezas serão pagas pelo reclamante, ma
se forem fundadas, as despezas serão pagas pelo producto de taes
impostos.

CAPITULO VIII

DO ABATIMENTOS, ISENÇÕE ,E CONVEnSÃo EM RENDA. ANNUAL FIXA
DO liIIPOSTO PROPORCIONAL

Art. 44. Todo o concessionaria tem direito a um abatimento
ou i enção do imposto proporcional, quando por acontecimentos
extr(\ordinarios tenha experimentado perdas na lavra da mina.

Art. 45. Para a avaliação do nbatimento ou isenção de que
trata o artigo antecedente, o concessionario que tiver experi
mentado perdas, dirigirá ao governador civil, até o fim do mez
de Abril, a sua petição detalhada com relação aos prejuizos que
tiver tido no anno antecedente. Esta petição será remettida ao
engenheiro das minns para inform(\r circumstanciadamente a
tal respeito.

Art 4,6. O governador civil exigirá ao mesmo tempo (las
autoridades ou corporações locaes que julgar conveniente, os
e clarecimentos sohr'e a exportação e con nmo das materias ex
trahidas. e com allusâo ao anno das perdas.

Arl. 47. O engenheiro de minas, verificando as alJeg/lções
apresentadas na petição, informará com o seu parecer sobre cilda
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uma das mesmas allegações dentro do prazo de vinte dias, e
fará especificada menção do valor das materias extrahidas, do
preço das materias primas necessarias para a lavra, estado dos
trabalhos subterraneos, numero de obreiros, e situação mais ou
menos prospera do e tabelecimento.

Art. 4,8. Reunidas estas informações, o governador civil as
remetterá á direcção geral das contribuições directas, acompa
nhadas do eu parecer sobre a importancia do rendimento illiqllido
da lavra e valor dos prej uizos.

Art. 49. Areferida direcção geral, de accôrdo com o mini teria
das obra publicas, commercio e industria, decidirá obre o
quantum do abatimento, e sobre a maneira de o realizar.

Art. 50. O conce sionario que tiver obtido isenção do paga
mento do impostos de que e trata, em todo ou em parte, deve
apresentar até ao referido dia 30 de Abril a sua petição docu
mentada, afim de não ser comprehendido no 1'01 da cobran a.

Art. 51. O conces'ionario que, não ob tanttl as di po ições
do artigo supra, por qualquer imprevista circumstancia fôr
comprehendido no rol da l:obrança, tem recurso para a direcção
geral das contribuições directas, que regulará a maneira por que
deve ser compensado.

Art. 52. Todo o concessionaria de minas que nos termos do
art. 40 do decreto com força de lei de 31 de Dezembro de i852,
quizer converter o imposto proporcional em renda annual fixa,
nviará uma proposta fundamentada ao governador civil do

di tricto, a qual seguirá os tramite estabelecidos neste capitulo
para a isenção ou abatimento do referido imposto.

CAPITULO IX

DOS ENCONTROS NO PAGAMENTO DOS DfPOSTOS SOBRE AS MINAS

Art. 53. as verbas do imposto fixo e do impo to proporcional
sobre as mina, é só permittido o encontro dos abatimentos que
se tiverem de realizar no mesmo impo tos.

Art. 54. Pelos abatimentos reconhecidos pela3 di po ições do
capitulo fio o ecretario da junta de avaliação pa sará titulas de
encon tros, na conformidade do modelo n. 5.

Art. 55. Dos titulo de encontro pa sado na conformidade do
artigo antecedente formali ará o mesmo ecretario uma relação
conforme o modelo li. 6, que, por elle assigoada, submetterá ao
governador civil do di tricto, bem como o re pectivo' titulo.

ArL. 56. O governadol' civil, depoi de confrontar os titelos
e a relação de que trata o artigo antecedente com as resoluçõe
da junta de avaliação, e ter verificado a ua conformidade, lan
çará na mesma relação, o cumpra-se, que a ignará, devolvendo-a
depois ao secreterio, bem como os titulas, que igualmente deverá
assignar.
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Art. 57. O secretario da junta, depois de fazer registrar na
repal'tição de fazenda do districto a inlicada rela~'ão, fará entrega
dos titulas aos interessados, e enviará ao mesmo tempo a relação
ao e crivão de fazenda do cansei ho onde a cobrança se tiver de
realizar, tran miLLindo uma cópia ao recebedor do conselho.

Art. 58. Os titulos de encontro de que se trata serão admiLti
dos, no todo ou em parte, no pagamento das verbas lançadas no
anno a que respeitar o abatimento.

CAPITULO X

DISPOSiÇÕES DIVER AS

Art. 59. Toda a mudança dos proprietarios das minas, por
elfeito de quaesquer causa' legaes, será mencionada na ca a da
observações do registro. modelo n. i.

Art. 60. Das alterações de que trata o artigo antecedente daréÍ
o governador civil conbecimento ao delegado do tbesouro, aOm
de que este, fazendo-as notar na casa da observaçõe da matriz
inclua no rol da cobrança o novo propl'ietario com exclusão
daquelle que o ti ver deixado de er.

Art. 6i. De toda as ordens e documentos expedidos por
virtude do erviço de que se trata, o delegado do thesouro conser
vará os competentes registros, extremando aquelles que perten·
cer'lm á junta de avaliação, dos que forem da competencia da
relJartição de filzenda a seu cargo.

Art. 62. As reclamações e recursos de que trata o capitulo 6°,
bem como as petições para abatimento ou compensaçõe de que
trata o capitulo 7·, não têm elfeito u pensivo.

Art. 63. Aos delegados do thesouro compete o direito de re
cur o que lhe é reservado nas instrucçõe de 22 de Abril de
i85i, quando entendam que os direitos da fazenda se acham
prej udicados.

Ministerio da fezenda, em i7 de Junho de i858,- Antonio José
d'Avila.
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(~odelo n. 3)
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Dila do imposto proporcional......... .•. "

---
5 por conto "ddicionaos... . g

Total........... $

AI'ligos da Nomos, profissão o residenda dos concessionados,
Matriz designação o eltensão das minas concodidas

Coliocta total
do im posto. o

llddicionaes

Artigo ...... I LOGAR DA RIBEIRA DA IGRY.JA

Companhia. ". concossionaria da mina àe anli
monio, com escriptorio om Lishoa. _.. pela oxtensão
snporficial do .•. braças quadradas pagara a sabor:

Vorba do imlJOsto fixo .. -..... • /I
Dita do imposto prOIJOI·eional.... fJ

POI' conto addicionaos......... ÍJ
Total. .

Somma c to rol IS réis, illlportancia dos impostos fixo o proporcional
sobro a. minas o respoctivos addicionaes, cnja cobrança tiCI' a cargo do rocobedor
do concolho acima indicado.

Hopartição do Fazellda do JisLl'Ícto do )JOI'lo, 0111. ... do ..... do i ...

O dolegado do tI10S0UI'0,

F ...



DISTRICTO DO PORTO (Modolo n. lo)

LOGAR DA RIBEIRA DA IGREJA

Rocohodol'ia do Vallongo ... do., .do ,18 •..

Quo páflal':í o companhia .•. COm oscd
ptorlo da suo ogoncia om Lisboa.

l\:l___1

Clt

i

Al'ligo do maldI. n. o

o I'ocobodor, F".

1\11 II a do antimouio

Rondimonlo colloctavol., .", ..

CONCELHO o;; "ALLO~(;O

I"ol'ba do imposto fixo .
Dito do impotlo proporcional., .. , .•• ,",.".

----

Rocohodória 110 concolho do Vullongo, om.,.,. do", . , ,do ,IR,.

.DTS'~'H,I(.;TO ",-D1\.r~NI:ST.n.\.TIVO DO POHTO

" dd' . ,~" pOl' COlltO a IcIOnaO,I., .•... ,'.... ti

Totol.,...... Ii

AnilO do 18 ..

LOGAR DA RIDEIRA DA IGREJA

Extonsão concodlda .•. braças 'lnadl'adas.

Pagoll a tompallllia (a) 11 qllllnlil1 do ... I,óis, importoncia do Imposto fixo o 111'0'
pOI'cional, hom COmO dos addicionaos com rolação ia sohl'údila mina,

o oscl'i vão do fazonda, F ...

(II) Quando lião Cd I' companhia consignar-so-ho o nomo do concossionado o SUIl
p,'olissão.

Qnundo a mina lil'OI' sido ooncodida antodol'monto ao doel'olo do ai do Dezombro
do 1.852, fnl'-so·ha monção da vol'l.la do imposln proporciollal.

II

~
li

CONCELHO UE V.-\LlO~GO

Mina do' antiluonio

i8 ..

5 por conto oddicionaos •..

Total .. " .....

oroc~bodor

o oscl'ivão do fazonda

Imposto fixo .
Dilo proporcional .•.. , .. , ...•••.



DISTRICTO DO PORTO (Modolo n. 5)

DISTRIOTO ADMINISTRATIVO DO PORTO

t-:l
....:(
o:>

F ...

Mina do anlimonio

~
11

(i

"

CONCELHO DE \'ALLONOO

O dologado do tl1080uro,

5 por conto addicionaes ..
----

Importancia total dosto titulo, ..... , ., •.......
===

Vorba do imposto fixo .. '" . " ........ , .......
Dita do imposto proporcional ••....•..•.••. '"---

Junta daa"aliação do districto do ... om ... do .... do i8 ..

F ...

A. importancia lotal doste titulo no valor do .... sorá oncontl'ada uo paga monto
dos impostos o addieionaos lançados no anno do 1.8 •• sobro o rondimonto colleoLavel da
roferida mina.

Concessional'io da mina - Compallllia .• ..

O govornador ci vil,

TITULO DE ENCONTRO N. i

LOGAR DA RIBEIRA DA. IGREJA.

AnDO do 1.8••

Imposto fixo ... , .. , . .... . .• . .. .. . fi
Dito proporcional............... IJ

d
. . IJ

5 POI' conto ad Iclonaos.... 8

Total......... /J

O dologado do thesouro

Junta da avaliação do districto de •..
om ... do ... do 18 ..

Logar da Ribeira da Igreja

O govornadol' civil

CONCELUO os VALLONOO

Mioa do aotimonio

TITULO DE ENCONTRO N.

Importaneia a encontraI' no paga monto
dos impostos addicionaos lançados no
anno do 1.8 •• sobro o ronclimonto da dila
mina.

1.8 ••
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(Modelo n. 6)

DIS'1'RIOTO A.DJHINISTRATIVO DO PORTO

CONCELHO DE VALLONGO

ANilO nB 18..•

Relafão dos litulos de encontro passados en. conformidade do art 620 das
instrucfões regulamentares de ...

. umero
tios tiLulos

Nomes o profissões des concessioparios a favor
de quem se passaram os titules, dosignação da mina

e importaDcia de cada tilulo

A favor da companhia.... concessionaria da mina
de anLimonio no logar da Ribeira da 19roja, tiLnlo na
imporlanria de ..

Total .

Total
dos LHulos

Repartição do fazonda do disLricto do Porto, om ..• do ..• do 18...

O delogado do lhesou ro,

F .• ,
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Decreto de 1.0 de Abl'il de 186~

Tendo-se suscitado duvida ~cerca do modo por que está conce·
bido o art. 1~7 do regulamento de 9 de Dezembro de 1853, n:1
parte que respeita ao imposto que os conces ionario' de minas
devem pagar ao proprietario do solo;

Considerando que pela execução de te artigo o conce sionario
deverão entl'ecrar ao proprietario da superficie 2 1/2 por cen to do
prodllcto liquido, deduzidas a despezas de extrar,ção, o que não
está em harmonia com o art. 38 da lei de 31 de Dezembro de
1852, que con idera e ta porcentagem como maxima, devendo o
imposto variar dentro deste limite, egundo as circumstancias de
cada mina em particular'

Considerando que o art. qO da citada lei e tabelece o maximo do
imposto proporcional que as minas devem pagar ao e tado em 5
por cento do [JI'OdllctO liquido, e qUI:: concede ao governo a facul·
dade de poder aliviar os conce. sionarios do pagamento deste me mo
imposto ou de modificill·o .

Considerando que pela confrontação dos preditos artigos da lei,
devem ser applicaveis :IS mesma disposi\ões:\ determinação tanto
do imposto proporcional que o conce sionorios devem paD'ar ao
Estado, cumo do que devem pagar ao proprietario do solo.

Vistas as consultas do conselho de minas e do njudallte do pro
curador geral da corÔa j unto do ministerio das obras publica,
commercio e indu tria;

Hei por bem decretar o seguinte:
1.0 Os concessionarios de minas em lavra pagarão ao Estado

nos tei'mos do art. qO da lei de 31 de dezembro de 1852, até 5
por cento do produclo liquido, deduzida as despezas da extracção.

2. o Os mesmos concessionarias pagarão :Ia proprietario do sólo,
em conformidade do art. 38 da referida lei. até 2 1/2 por cento do
mesmo producto liquido, deduzida a despezas da extracção.

3. o Este imposto annual será sempre de 50 por cento do imo
posto proporcional que o Estado ha de receber, quando o governo
julgar conveniente que deve modificar o imposto do 5 por cento.

q. o Quando o governo converter o imposto proporcional devido
ao Estado em renda annual fixa, e por um certo tempo, aproprie·
tario do sólo receberá, qnerendo, 50 por cento desta rend:l, em
lagar do imposto proporcional ou o que amigavelmente ajustar
com o concessionaria da mina. Na falla de accôrdo entre ambos o
governo arbitrará a porcentagem que o proprietario do sólo deve
receber, emquanto durar aquella renda /1xa para o Estado.

5. 0 Quando o governo entenda dever annullar temporariamente
o imposto proporcional devido ao Estado, como lhe é facultado,
pelo § 30 do citado art. qO da lei de 31 de Dezembro de 1852, o
governo arbitrará a porcentagem, dentro dos limites legaes, que
o proprietario do sólo deve receber quando haja producto liquido
em algum dos annos em que a mina fôr dispensada de pagar ao
Estado o imposto proporcional.
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Fica por esta fórma ubsLiLuido e am pliado o 3rt. 4,7 do decreto
regulamentar de 9 de Dezembro de i853,

O pre idente do conselho de mini tros, ministro e secretario
de e t~do dos negocio estrangeiro, e interinamente encarregado
do ministerio das obras publicas, commercio e industria, assim

,o ten ha entendido e faça executar.
Paço, em i5 de Abril de f862.- Rei.- Marquez de Lm,Zé.

Decl'eto de IS de Ago!!lto de I86~

'fendo chegado ao meu conhecimento que Illguns individuos
têm lançado nas competentes camaras municipaes os registros de
muitas minas sem comtudo proseguirem no demais termos que
a lei e regulameuto de minas pre crevem parI! obter a cerLidão
do' direitos de descoberta, impedindo de ta fórma que muitas
dellas sejam lavradas, donde resulta grave prejuizo, tanto para os
particulares como para o Estado;

Considerando que o registro feito em qualquer municipalidade
não póde por si só conferir direito á descoberta de uma mina,
sem que seja acompanhado dos documentos em que se prove o
exacto cumprimento das outras disposições, de que tratam os
arts. 1.2 e 1.3 da lei de 31. de Dezembro de :1.852, nem póde tambem
excluir outro concorrente que se proponha a emprehender tra
balhos de pesquiza dentro do espaço já registrado;

Con iderando que desta falsa interpretação da lei de minas se
tem originado grande numero de conflicto e pleitos judiciaes, que
estorvam e retardam o desenvolvimento deste importante ramo
de industria, .

Considerando que a experiencia tem mostrado a necessidade de
estabelecer prazos, deu tI'O dos quae todo e qualquer registrador
se deve babilitaI' ao direito de de, coberta;

Considet'ando que pelo art, 1.3 do decreto com força de lei de
31. de Dezembro de 1.852 devem ns despeza de reconhecimento
das mina ser feitas á cu tn dos intere sados na descoberta e na
concessão dns mesmas mina, e que além daquellas ão igual
mente olJrigados a satisfazer a todu' as mais de pezas legaes ;

Considerando que para o prompto e regular andamento dos
processos para a concessão de minas é indispensavel que os prazos
manados na lei e regulamento tenham plena execução, o que só se
póde tornar elfectivo quando o interessado satisfaça em devido
tempo as despezas mencionadas;

Visto o parecer do conselho de minas e a informação do aju
dante do procurador geral da corôa junto 30 ministerio das obras
publicas, commercio e industria;
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Hei por bem decretar o seguinte:
Art. Lo Toda pessoa que descobrir uma mina e quizer habili

tar-se para obter os direitos de descoberta farú o respectivo
registro no camara munici pai do conselho a que a localidade per
tencer nos termo dos arts. i2 e i3 da lei do 31 de Dezembro de
:1852, 39, q,0 e seu paragraphos do regulamento de 9 de Dezem
bro de :1853.

Paragrapho unico. A indicação do terreno que o interes ado
desejar que lhe seja reservado para cada regi tro, não poderá
exceder a um rectangulo de i 1 ilometro de comprido por 500
metros de largo para as minas metallicas, e a um quadrado de
i kilometro de lado para as minas nno metaIlicas.

Art. 2. ° Dentro do prefixo prazo de oito mezes, a contar da
data do registro, deverá o interessado requerer, pelo ministerio
da$ obras publicas, commercio e industria, o reconhecimento d
que trata o art. i2 da citada lei.

Paragrapbo unico. Para os registras já feitos o prazo de oito
mezes, de que falia este artigo, será contado da data da publicação
deste decreto.

Art. 3.° O requerimento de que trata o artigo antl.'cedente
com os requisitos indicados no art. i2 da lei de 3:1. de Dezembro
de i852, não será admittido si nao vier acompanbado de do
cumento que prove haver sido depositada no ministerio da obras
publicas, commercio e industria a quantia de :130 para, na
conformidade do predito art. i3 da referida lei sati fazer ás
despezas de reconhecimento da mina, á de selJo, e as que se
acham autorizadas pelo decreto com força de lei de 3i de Julho
de i833.

Art. 4.° Qualquer individuo, depois de registrar uma mina,
não poderá repetir este registro, quer seja antes de findo o
prazo de oito mezes, de que trata o art. 2°, quer seja depois
de declarado o campo livre, nos termos dos arts. 50 e 6° deste
decreto.

Art. 5. 8 A falta de cumprimento de qualquer das condiçõe
prescriptas nos artigos precedentes importa a caducidade absoluta
do registro feito, ficando livre todo o campo registrado para se
fazerem novos registras.

Art. 6.° Publicar-se-ha na folha official do governo a relação
de todos os registras que houverem caducado em virtude das
disposições deste decreto.

O Marquez de LOulé, presidente do conselho de ministros,
ministro e ecretario de estado dos negocias estrauO'eiros e inte·
rinamente encarregado do ministerio das obras publicas, com
mercio e industria, o tenha assim entendido e faça ex cutar .
.Paço, em i3 de Agosto de i862. - REf. - ffla'l'quez de Loulé.
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Portaria de ~S de Julho de 1863

Determinando o art. 60 decreto de 13 de Agosto proximo
passado que no Diario de Lisboa seja publ icada a relação de
todo os regi tros de minas que houverem caducado, nos termos
do mesmo decreto; e sendo necessario, para que e. ta publicação
se faça com a maior regularidade e urgencia, que no ministerio
das obras publicas, commercio e industria haja perfeito conhe·
cimento de todos estes registras á proporção que forem sendo
lançados nas differentes municipalidades do reino: ha por bem
Sua Mageslade EI-Rei ordenar que o governador civil de Aveiro
exija de toda as camaras municipaes do districto a seu cargo
que lhe remettam todos os registros de minas que ucce sivamente
forem manifestado, os quae este magistrado enviará immedia
mente ao mesmo ministerio, em conformidade das circulares
de 24, de Maio de 1.858 e 6 de Julbo de 1.859; e bem assim
determina o me mo augusto senhor que o referido governador
civil recommende a cada um do municipios que não admittam
registro algum de qualquer mina já registrada sem que tenha
terminado o prazo de oito mezes, a contar da data do primeiro
registro.

O que se lhe communica para o seu conhecimento e prompta
execução.

Paço, em 26 de Julho de i863.-Duque de Loulé.-Para o
governador civil do districto d~ Aveiro.

CIRCULARES A QUE SE REFERE A PORTARIA SUPRA

IlIm. e Exm. Sr.-Tendo acontecido qne algun individuos
têm feito declarações de regi tI'O de minas nas respectivas ca
mara municipae e não requerem posteriormente a conce ão
della , porque só tiveram em vista impedir que outros fizessem
a declaração e registrassem aquellas (llinas, emba'raçando desta
fórma o desenvolvimento da riqueza nacional, com grave pre
juizo para o estado: encarrega-me S. Ex, o mini tro e secretario
de estado desta repartição de rogar a V. Ex. que se irva expedir
a ordens que tiver por convenientes afim de haver das camaras
municipaes, comprehendida no di tricto dignamente a cargo de
V. Ex .• uma nottl de todo os registro de minas que tiverem
sido lançados desde o principio do anno de 1853, li qual V. Ex.
enviará a este ministerio, logo que recebida; e para conciliar
a demora que este trabalho ha de produzir, com as neoes idades
do serviço, recommenda o mesmo Ex, ministro, que V. Ex.
declare a ada uma das municipalidades que remettam primeiro



- 2 2-

as nota de registro que bouverem sido feitas desde o primeiro
de agosto proximo pas ado até boje, e que das anteriorrs con
feccionem uma relHção, especificando - a qualidade do mineral
- o nome do requerente - a localidade - e a época em que foi
pedida.

Deus Guarde a V. Ex. - Direcção geral dag obras publica,
em 24, de Maio de 1858.

IIIm. e Ex. Sr. governador civil do districto do Porto.
Visconde da Luz.

111m. e Exm. Sr.- S. Ex. o ministro e secretario de estado
desta repartição encarrega-me de rogar a V. Ex. se irva
expedir a fordens convenientes nfim de haver das municipalidades
do districto dignnmente a cargo de V. Ex. uma nota dos registras
das minas, que tiverem sido lançados desde 24, de Maio proximo
passado, a qual remeLLerÍl a esle ministerio; e bem a im que
recommende ás mesma municipalidade' que de todo. aquelles
que successivamente se forem lançando, enviem immediaLamente
a competente nota a V. Ex., a qual logo que recebida seja, a
devolverá a este ministerio.

Em tudo o mais que róI' tocante a este objecto recommenda o
mesmo Exm. ministro que V. Ex. se regule pela circular que
em data de 24, de Maio do anno proximo passado lhe foi enviada.

Deus Guarde a V. Ex. - Direcção geral da obras publicas, em
6 de Julbo de :1.859.

IIlm. e Exm. Sr. governador civil do districto do Porto.
Visconde da Luz.

Decreto de ~~ (le Dezen'lbro de I8S~

Convindo promovei' nas provincias ultramarinas a pe quiza e
laboração de minas, e regular por modo claro e geral, tunLo as
condições com que se deve concedei' a licença para a pesquiza e
para a lavra das minas, como os direitos e vantagens que devam
perLencer aos respectivos concessionarios ; conformando-me com
o conselbo ultramarino, hei por bem decretar o seguinte:

Art. :1..0 E' permiLtido a todo portuguez ou companhia na·
cional, fazer pesquizas para descobrir e reconhecer quaosquel'
depositas de substancias mineraes nos terrenos das proviucias
ultramarinas, que forem seus proprios, ou precedendo o consen·
timento dos proprietarios do s610.

Paragrapbo unico. Nestas pesquizas podem ser empregados
portuguezes ou estrangeiros.
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Art. 2. o O governo póde permittir a qualquer companhia ou
particular, nacional ou e trangeiro, a pesquiza de mina, nos
terrenos das provincias ultramarinas, que forem ]laldios, ou pro
priedad do 'stado. ou me mo propriedade particular, faltando o
consentimento do dono, uma vez que o pesquizador pre te pré
viamento fiança a indemnização dos prejuizos que causar.

§ 1. o A companhia ou individuo estrangeiro, que pretender a
permis ão para pesquizas na - provincin ultramarina, f<lrá um
termo em que declare, que em tudo o que tiver relação com a
dita permi -ão, e depoL com a conce 'são partl lavrar mina ou
mina, de i te de qualquer direito como estrangeiro, ficando em
igual condição á do nacionaes.

§ 2. o O governadores da provincia ultramarinas tamhem
podem fazer a conces 30 de que trata este arligo, mas ómente a
indi\riduo ou companhia nacional.

Art. 3. 0 Para obter a permis~ão de pesquizar é necessario:
1. o Delarar na ecretaria d estado dos negocios dll marinha e

ultramar, ou na secretaria do governo da provincia, o districto
ou os Jogare que pretendem pesquizar, e por conta de quem taes
pesquiza hão de fazer- e.

2. 0 .lustifIcar que os individuos encarregados do trabalhos
lêm para elles as necessarias hal ilitações.

Art. q. o E' garantida ;l qualquer companhia ou individuo,
nacional ou estrangeiro, que tiver obtido permi ão para pes
qnizar a futura conce são para lavrar as minas que de cobrir,
habilitando,se para e te fim, no termo' da lei de 25 de Julho
de 1850.

)l i. o Para a segur:lr e te direito á conces ão deve o desco
bridor participar ao governo da provincia, o de cobrimento da
mina, dec!arnndo a natureza do minerio e a distancia do jazigo e
logares conhecidos, de modo que e pos a determinar a ua po-
ição: enviando juntamente amostras do minerio. E todas as

vezes que fór pos ivel deverá apresentar um mappa topographico
do torreno em que o jazigo exi til'.

§ 2. o Dn entrega desta participação, que será reO'istrada em um
livro e 'pecial, cobrará recibo, no qual se declarará o dia e hora
em que fór rt:cebida, e si exi te ou não outro registro de mina
descoberta no mesmo logar.

Art. 5. 0 Quando qualquer individuo ou companhia, em per
missão para pe quizar, de cobrir um jazigo de sub lancia mi
neral ulil, deverá o governo fazer-lhe conce' ão para a lavrar,
. i tiver assegurado pela participação de que trata o artigo ano
tecedente, o eu direito de pI'ioridade do de cobrimento.

1..0 Ao de cobridor de qualquer mina, que não poder habi
litar-se nos termos da lei para obter a conce ão para a lavra,
pertenctlrá como premio uma uperficie de terreno igual a um
quadrado da 30 braças, o que faz 900 braça quadradas no logar
do descoberto que elle e colher, sendo em terreno publico; e
sendo em terreno particular terá um premio correspondente á
importancia do seu descobrimento, o qual será vago pelo conces-
ionario da mina, e entrarn como condição no auto da concessão.
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A importancia deste premio será determinada por arbitros no
meados pelos intere sados.

§ 2.' Entende-se que o descobridor não póde habilitar- e
quando rejeita, ou quando não satisfaz a alguma das condições
imposta pela lei ou pelo geverno á concessão.

§ 3.' O governo não póde fazer a conces ão de uma mina a
outra pessoa, que nã.o eja o descobridor da mesma alliviando-a
da condição ou condições que o descobridor rejeitou. ou a que
não poude satisfazer, sem ouvir o mesmo descobridor, prefe
rindo-o, no ca o de querer ainda a conces ão.

Art. 6.' A permissão para pe quizar dura pelo espaço de um
anno, a contar da data da licença, sendo dada pelo governador
da provincia; ou da data da apre entação da licença a este, sendo
dada pelo ministerio da marinha e ultramar, poderá corntudo
ser renovada, si, dentro daquelle prazo, se tiver emprehendido a
pesquiza e continuado ao menos pelo e paço de tres mezes.

Paragrapbo unico. O espaço do terreno em que é permittida
uma pesquiza. não excederá a nove legua quadradas, i to é, a
um quadrado cujos lados sejam de tres legua legaes; mas o pes
quizador poderá obter succe sivamente novas permis õe obre
outro campo, terminado o prazo da licença que tiver anteceden
temente obtido, ou desistindo do direito que ella lhe assegura.

Art. 7.' O pesquizador habilitado com permissão, não tem di
reito senão á concessão das minas que descobrir; mas pôde im
pedir que outro e estabeleça no seu campo de novo no espaço
que decorrer desde o começo dos seus trabalhos até ao termo da
licença.

Paragrapho unico. No caso porém de se apresentar um pesqui
zador munido de licença, expedida pelo ministerio da marinha
e ultramar, para pesquizar em um campo determinado, onde
outro tenha licença do governador da provincia para o mesmo
fim, já alli publicada pelo modo estabelecido no artigo :1.6',
o governador lhe designará outro igual e paço de terreno, no
lagar ou logares que elle escolher.

Os concessionarios .podem comtudo convencionar-se para pes
quizar imultaneamenle em um dado campo.

Art. 8. 0 Quando o descobrimento de uma mina fór feito por
pesquizador nã9 autorizado, e em campo livre, a data da partici.
pação ao governo da provincia estabelece o direito do descobridor;
mes em caso de duvida, será a prioridade decidida pelos tribunaes
ordinarios.

Art. 9.' Os jazigos de minas já conhecidos no ultramar, são
propriedades nacionaes, cuja lavra será concedida pelo governo
a quem ofIerecer, em concur o, mais garantias e vantagens do
estado.

Paragrapho unico. O governo publicará, com a possivel bre
vidade, uma relação de taes jazigos, para se saber qual é o terreno
que fica livre para os pesquizadores.

Art. iD. A autorização para pesquizar, não permitte senão fazer
o reconhecimento do sólo, pela inspecção ela superficie, e por esca
vações a ceo aberto, ou por sondagens.
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Paragrapho uníco. Quando o pe quizador achar necessario
abrir poços ou galerias de exploração, requererá ao governador
da provincia licença para este fim. E ta licença serve só para
reconhecer a exi teneia, riqueza e mais condições do jazigo, e
não dá direito ao pesquizador a aproveitar-se do minerio que
extrahir, senão depois de obter a concessão para a lavra.

Art. H. Em cada província ultramarina haverá uma com
missão de minas, composta do secretario do governo, do escrivão
deputado da junta da fazenda, e do official de engenheiros alli
em serviço, a qual terá as mesmas attribuições que, pela lei de 25
de Julho de i85O, tinha a commissão consultiva do reino, com as
modificações que se determinarem no regulamento que o governo
lhe deverá dar.

Paragrapho unico. Os membros desta commi são perceberão
uma gratificação fixada pelo governador, a qual não excederá
a 501$000 por anno.

Art. 12. Os governadores em conselho, ouvindo a commissão
consultativa de minas da provincia, proporão as modificações,
que devam fazer- e na lei de 25 de Julho de i850, para a tornar
applicavel ás circumstancias e peciaes de cada provincia, e bem
a sim os regulamentos necessarios para a sua boa execução; e o
governo, ouvindo o conselho ultramarino, decretaril estas mo
dificações.

Art. i3. o os autos de concessão para lavrar minas nas pro
vincias ultramarinas, inserir-se-hão, além das condições indica·
das na lei, as seguintes:

L" Trãnsportar o concessionaria para a Africa, á sua custa,
um numero de pes oas brancas, naturaes de Portugal, ou Ilha da
Madeira, ou Açôre ,determinado egundo a importancia da mina
concedida, e que não deverá ser menor que o correspondente a
uma decima parte do numero de individuos empregado na dita
mina durante o segundo anno da sua exploração. E tes colonos
não poderão ser obrigados a trabalbar nas mina .

2." Pagar os trabalho aos eus agentes e operarios que empre
gar, em dinheiro metal ico elfectivo provincial, ficando prohibido
o pagamento em fazendas ou generos de qualquer especie, contra
a vontade dos mesmo agentes e operario .

3." Ser o commercio inteiramente livre no campo da concessão
e seus contornos, para quem neHe e quizer occupar; ficando
expressamente declarado que o concessionario não tem direito
exclusivo senão a mineração nos terrenos da conces ão.

Art. il.l,. Será livre o aproveitamento, sem necessidade de li
cença, nem de outra qualquer formalidade, e em sujeição a
nenh uma sorte de imposto, das areias auriferas e outras pro·
ducções mineraes dos rios, com tanto que se aproveitem sem
estabelecimentos fixos.

Quando se formem e tabelecimentos fixos, pagarão 5 010 do
producto liquido dos mineraes explorados, e nenbum outro imo
posto, tanto no interior da provincia, como nos portos em que
embarquem estes mineraes, quer elles sejam transportados em
bruto, quer o sejam fundidos ou manipulados.
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Art. Ui. Serão livre de direitos de entrada na província em
que exi ta uma mina concedida, toda a macbinas, ferramenta
e utensilios, que rorem destinados e applicados á pesquiza, explo
ração e laboração da me ma mina.

Paragrapho anico. A designação das alfandegas, onde a admis-
ão de taes machinas J..lóde ter lagar e do e paço de tempo por

que deverá durar esta isenção de direitos para cada e peci de
minas, será e tabelecida nos r2gulamentos que o governo pu
blicará.

Art. 1u. A concessão para a pe qu iza e para a lavra de minas,
será annunciada por edilaes, e e tes publicados no jornal omciaJ
da respectiva provincia, e lambem no Diario do G-ovemo, em
Lisboa.

Art. i 7. Os conce sionarios da miua, que não atisfizerem
ás condições impostas peja lei, perdem os direitos adquiridos
pela concessão.

Art. i8. Fica revolJada toda a legísla~ão em contrario.
Art. 19. O governo dará conta ás córte" na sua proxima

reunião, das dispo ições contidas no presente decreto.
Os mini tros e secretarias do estado de todas /lS reparti õe I

assim o tenham eu tendido, e façam executar.
Paço das Nece sidades, em 22 de Dezembro de 1852.

RAINHA.- Duque de Saldanha, Rodrigo da Fonseca ilfagalhães.
Antonio J11aria de Fontes Pereira de Melto, Antonio Alui::io Je?'viz
de Athou,quia.

Dec~'eto de ~~ de 8etelllbl'o de 1.8~8

Achando-se estabelecido pelo al't. 6° do decreto de 2] de
Dezembro de 1852, que o prazo de um anno permittido paea a
pesquiza de minas na províncias ultramarinas, eja contado da
data da licença, quando esta fór concedida pelos rCslPctivos go
vernadores, ou da data da sua apresentaçiio aos mesmos gover
nadores, quando ella fór dada pelo mini teria da marinha e do
ultramar, e sendo conveniente fixar egualOlente o prazo, dentro
do qual se deverá effectuar a apresentação das sobreditas licen
ças, evitando-se por esta fórma que os conce sionario a retardem
indefinidamente, com grave prej uizo do desenv01vimento de tão
importante ramo de industria: conformnndo-me com o parecer
do conselho ultramarino dado em consulta de 3 de Agosto do
carl' nte anno :

Hei por bem determinar que os prllzos para serem apre en tado
aos governadores das provincias ultramarinas as licenças para a
pesquiza de minas, fJue forem concedidas pelo ministerio da
marinha e ultramar, e findos os quaes deve ser contado o espaço
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de um anno a que se refere o citado artigo 60 do decreto de
22 de Dezembro de 1802, seja regulado pela fórma seguinte:

Para a provincia de Cabo Verde, tres mezes;
Para as provincia de S. Thomé e Príncipe e Angola seis me

zes;
Para a provincia de Moçambique e Estado da India, doze me

zes; e
Para as ilhas de Timor e Solor, dezoito mezes.
O Vi conue de Sá da Bandeira, par do reino, mini tI'O e ecre

tario de estado dos negocios da marinha e ultramar, o tenha
assim Mtendido, e faça executar. Paço em 22 de Setembro de
1858. - REI - Visconie de Sá da Bancleim.

Artigos do Codigo Civil que se ref'erelU á legis
lação sobre .ninas

Arl. lJ,60. Todos têm o direito de pesquizar e lavrar minas,
independentemente de autorização do governo, nos predios rus
ticos que possuirem.

Art. Mi6. E' t3mbem concedido o direito.de pesquiza em pre
dios ruslicos alheios, com o consentimento do dono, con euti
mento que aliás, em caso de recu a, póde ser competentemente
supprido. Porém a lavra, nesse ca o, fica dependente de con
cessão prévia.

Arl. lJ,67. A designação das ubstancias, que devem ser con
sideradas como mineraes, para que a sua pesquiza e lavra
fiquem sujeitas á legislação relativa a este assumpto; as limi
tações dos direitos mencionado nos artigos precedentes, a de-
ignação das formalidade. prévias, e das condições para o seu

exercicio e o modo delle, bem como a especificação do direi
tos dos possuidores do sólo e dos descobridores das mina, no
ca o de conce são, ficam re ervados para legi ação e pecial .

. Àr·t.· 232'1..' à .p~opr'ieia~io' póde' a'b~ir' n'o 'seu 'pr'ed'io' m"in~s:
ou poços e fazer as excavações f]ue bem lhe parecerem, salvas
as eguintes disposições.

Arl. 2322. Nenhum proprietario póde estender as uas mi
nas, e escavações, além da linha perpendicular divi oria, sem
consentimento do seu vizinho.

Art. 2323. No seu proprio predio ninguem poderá abrir
poços, fosso, valIas, ou canos de despejo junto do muro, quer
commum, quer alheio, sem guardar a distancia, ou fazer as
obras necessaria , para que deste facto não resulte prejuizo ao
dito muro.

§ i. o Observar· e-hão, ne ta par!e os regulamentos muni
cipaes, ou administrativos.

§ 2. o Logo, porém, que o vizinho venha a padecer damno com
as obras mencionadas, será indemnizado pelo autor dellas,
alvo si tiver havido accôrdo expresso em contrario.





LÉGISLATION FRANÇAISE
Loi du 21 Avril Hno

TIl'RE 10 1'. Des mines, minier'es et carr·ieres·

Art. 101'. Las masses de substances minérales ou fos iles, ren·
fermées dans le sein de la terre ou ~xistant à la surface, sont
classées, relativement aux régles de l'exploitation de chacune
d'elles, sous les trois qualifications de mines, minieres et cal"
riéres.

2. Seront considérées comme mines celles connues pour con·
tenir en filons, en couches ou en amas, de 1'01', de l'argent, du
platine, du mercure, du plomb, du fel' en filons ou couches, du
cuivre, de I'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobaIt,
de I'arsanic, du manganése, de I'antimoine, du molybdéne, de la
plombagine, ou autres matiéres métalliques; du unfre, du
charbon de terre ou de pierre, du bois fo sile, des bitumes, de
l'alun et des sulfates à base métallique.

3. Les minieres comprennent les minerais de fel' dits d'al·
luvion, les terres pyriteuses propres á elre converties en sulfate
de fel', les terres alumineuses et les tourbes.

4,. Les carriiHes renferment les ardoises, les grés, propres a
bâtir et autres, les marbres, granits, pierres ii, chaux, pierres à
plâlre, les pozzoJanes, le trass, les basaltes, les laves, les marnes,
craies, sables, pierres à. fusil, argiles, kaolin, terres à foulon,
terres ii. poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute
nature, les lerres pyriteusas regardées comme engrais, le tout
exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.

TITRE TI, De la pl'opl'iété de mines,

Ü, Les mines ne peuvent être exploitées qn'en vertu d'un acte
de concession déliberé en conseU-d'Etat.

6. Cet acte régIe les droil des propriétaires de la surface SUl'
le produit das mines concédées.

7, II donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est
des·!OI's disponible et transmissible comme tous autres biens, et
dont on ne peut être exproprié que dans le cas et selon les
formes prescrites pour les autres propriétés, conformément au
Code civil et au Coda de procédure civile.

Tontefois, une mine ne peut être vendue par lots ou partagée,
sans une autorisation préalable du gouvernement, donnée dans
les mêmes formas que la concessiono

8. Les mines sont immeubles,
80nt aussi immeuble les bâtimens, machines, puits, galeries

et autres travaux établis à. demaure, conformément à. l'art. 52li,
du Coda civil.

19
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Sont aussi immeubles par destination les t:hevaux, agres, outils
et usten iles servant à I'exploitation.

Ne sont considél'és comme cheva ux attachés à l'exploilalion
que ceux qui sont exclusivement at tachés aux travaux intérieurs
des mines.

Néaumoills, les actioll ou int érêts daus une société ou entre
prise pour l'exploitation des mines, seront réputés meubles, con
formpment à l'art. 529 du Cod civil.

9. Sont meubles les maLieres extraites, les approvisionemens et
autres objets mobiliers.

TITRE III. Des actes qui pt'écedent la dematlde en concession
des mines.

SECTION 101'. De la t'ecltet'ehe et dé la découverte des mines.
10. Nul ne peut faire des recherches pour decouvrir des mines,

enfoncer de sondes ou tariares SUl' un terrain qui ne lui appar
tient pas, que du con entement du propropriétaire de la surface,
ou avec l'autorisation du gouvernement, donnée apras avoir con
sullé l'administralion des mines, à la cl1arge d'une préalable
indemnilé envers le pl'opriétaire, et aprês qu'il aura été entendu.

1'1. Nulle permi iOIl de reeherches, ni conces 'ion de mines,
ne pourra, sans le consentement formei du pl'opriétaire de la
surrace, donner le droil de faire des sonde et d'ouvrir de puits
ou galeries, ni celui d'établir de machines ou magasins dans les
enelos murés, cours ou jardins, ni dans Ies terrains attenant aUX
habitations ou clôture murées, dans Ia distance de cent metres
desdites clôtures ou des hllbitations (1).

12. Le propriélaire pourra faire des recberches, sans forma
Iité préalable, dans les lieux réservés par le précédent article,
comme dans les autres parties de sa propriété; mllis ii sera obligé
d'obtenir une concession avant d'y établir une exploitation. Dans
aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées dan un
terrain déjã. concédé.

SECTION II. De la préferénce à accOl'der POUt' les concessions.

13. Tout Français, ou tout étranO'er naturali é ou non en
France, agissant i olément ou en société, a Ie droit de demander,
et peut obtenir, s'il ya lieu, une concession de mines.

14. L'individu ou Ia société doit justifier des facuités néce 
saíres pour entrepl'endl'e et conduire les tl'avaux, et des moyens

(i) CoLlo prohibition s'appliquo au eas d'oxploiLation de mines eoncédéos,
commo au eas des roeherehos do minas. (Arrôt do eassation, du 21 avril i823;
Siroy, t. 23, 'ler pari., p, 390.)

CeLLo pl'obibition pout litro invoquóo, non·soulolUont par lo propriótairo dn
fonds, mais POUI' lous antros propl'iétairos do maisons ou anelos du voisinage.
(M,ême arrêL.)



- 291-

de satisfaire aux redevances et indemnités que lui seront im
posées par l'acte de concessiono

i5. II doit aussi, le cas arrivant de travaux à. faire sous des
mai ons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans
leur voisinage immédiaL, donner caution de payer toute in
demniLé, en cas d'accident; les demandes ou oppositions des
intéresses seront, en ce cas, portées devant les tribunaux et
cours (2).

i6. Le Gouvernement juge des motifs ou considérations d'apres
lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs
en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs
ou autres.

En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine,
ii aura droit à une indemnité de la part du concessiouaire; e1le
sera réglée par l'acLe de concessiono

i7. L'acte de concession, fait apres l'accomplissement des for·
malités prescrite, purge, en faveur du concessionnaire, tous les
droits des propriétaires de la surface et des inventeurs, ou de
leurs ayan -droil, chacun dan leur ordre, apres qu'ils ont été
entendu ou appelés légalement, ainsi qu'il sera cj·apres réglé.

i8. La valeur des droits résultant en faveur du propriétaire de
la surface, en vertu de l'arL. 6 de la présente loi, demeurera
réunie à la valeur de la dite surface, et sera affectée avec el1e aux
hYPoLhàques prises par les créanciers du propriétaire.

i9. Du momeut ou uue mine sera concédée, même au pro
priétaire de la surface, cette propriélé sera di tinguée de celle de
la surface, et désormais considérée comme propriélé nouvelle,
SUl' laquel1e de nouvelle hypoLbeques pourront être assi es, ans
préjudice de celles qui auraient été OU eraiellt prises SUl' la
surface et la redevance, comme ii est dit à l'article précédent.

Si ln concession est faile au propriélaire de la surface, la:dile
redevance sera évaluée pour l'éxécution dudit article.

20. Une mine concedée pourra être alfecLée, par privilege, en
faveur de ceux qui, par acte public et sans fraude, justifieraient
avoir fourui des fonds pour les recherches de la mine, ainsi que
pour les travaux de construction ou confection dtl macbiues né
cessaires à son exploitation, à la charg3 de se conformeI' aux
art. 2i03 et autres du Code civil, relatifs aux priviléges.

2i. Les autres droits de privilége et d'hypotheque pourront
êLre acquis sur la propriété de la mine, aux termes et en con·
formité du Code civil, comme SUl' les autres propriélés immo
bilieres.

(li) En maliero de minos, c'es~ à l'anLn~illÍ adminis~ra~ive senl~ qu'il apparLionl,
soi~ d'au~orisor los ~ravaux llécossa.ros li leu r oxploltation, SOlt do malOLo",r ou
do faire supprimor les ouvrages faits sans autorisa~ion. En conséquenco, les ~rl
bunaux no son~ pas cOlDpélons pour prononcer la desLruclinn de ehall~séos pra·
liquées par les exploi~ans SUl' les Lerrains des propriétairos des fonds onTlrOnUlins.
(Dàeret du li aoüt 1808; Sirer. L. 16 li. parI., p. 839.)
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'l'rrRE IV. Des concessions.

SECTION 11'0. D etobtention des concesstons.

22. La demande en concession sera faiLe par voie de simple
pétition adressée au préfet, qui sera Lenu de la faire enregistrer
ii sa date SUl' un registre parliculier, et d'ordonner les publi
cations et aIDcbe dans les dix jours.

23. Les afficl1tls aurout lieu pendnnt quatre mois, dnns le chef
lieu du département, dans celai de l'arrondissement ou la mine
est située, daus le lieu du domir.ile du demandeur, et daus Loule'
les communes dans le territoire desqueJles la concession peul
s'éteudre. ElIes seront insérée dans les journaux de dépar
tement.

2q,. Les publications des demantles eu concession de mines
auront lieu devanl la porte de la maison commune et des églises
paroissiales et consistoriales, ii la diligence des maires, ii I'issue
de roIDce, un jour de dimanche, et au moins une fois par mois
pendant la durée des aIDches. Les maires seront Lenus de cer
titie1' ces publications.

25. Lo secrétai1'e· général de la préfecture délivrera au 1'e
quérant un extrait certifié de l'enregistrement de la demande en
concession.

26. Les demandes en concurrence et les opposilions qui y
sllront formées, seroU! admises devant le préfet ju qu'au dernier
jour du qua trieme mais, à compter de la dale de I'afficbe. ElIes
seront notifiées par actes extrajudiciaires ii la prefecture du dé·
partement, ou elles serant enregislrées SUl' le registre indiqué iJ
l'art. 22. Les oppositions seront notifiées aux parties iutéressées,
et le registre sera ouvert à Lam; ceux qui en demanderont cam
municatian.

27. A ]'expiration du délai des aIDches et publicalions, et SUl'
la preuve de l'accomplissement des farmalités portées aux ar
ticles précédens, dans le mois qui suivra, au plus tard, le préfet
du département, SUl' l'avis de l'ingénieur des mines, et aprés
avoir pris des informatians SUl' les droils et les facultés des de·
mandem's, donnera son avis et le transmettra au ministre de
l'interieur.

28. II sera définiLivement statué SUl' la dema'nde en concessiau
par un décret délibere en Conseil d'Elat.

Jusqu'à l'émission du décret, Loute apposition sera admissible
devant le ministre de 1'inlérieur ou le secretaire-général dll
Consei) d'Etat. Dans ce dernier cas, el/e aura lieu par une en
quete signée ot présenLée par une avocat au cansei), comme ii
est pratiqué pom les atraires contenlieuses; et, dans tous les cas,
elle sera notifiée aux partias inLére sés.

Si I'appasition est motivée SUl' la propriété de la mine acquise
par cancession ou autremenl, les parties seront renvoyées devant
les tribunaux et cours. '
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29. L'étendue de la concession sera déterminée par I'acte de
concession; alIe sera limitée par des points fixes pris à la sur
face du sol, et passant par des plans verLicaux menés de cette
surface dan l'intérieur de la telTe à une profondeur indéfinie;
à moin que les circonstances et las Jocalilés ne nécessitent un
autre mode de limitation. .

30. Un plau régulier de la surface, en triple expédition, et SUl'
une échelJe de dix millimêtres pour cent mêtres, sera annexé à
la demande.

Ce plan devra être dressé ou vérifié par l'ingénieur des mines,
et certifié pai' le préfet du departement.

31. Plusieurs concessions pourrout être réunies entre les main
du meme concessionaire, soit comme individu, soit comme ré
pré entant une compagnie, mais à la charge de tenir en activité
I'exploitation de chaque concession.

SECTION 11. Dês obli,qations eles pl'opoiétail'es de mines.

. 32. L'exploitation des mines n'est pas considérée comme un
commerce, et n'est pas sujeLte it patente (1).

33. Le proprietaires de mines sont tenus de payer ii l'Elat une
redevance fixe et une redevance proportionnée au produit do
l'extracLion.

3~. La redevance fixe sera annuelIe, et réglée d'aprés l'étendue
de celle-ci ; elle sera de iO francs par kilometre carré.

La redevance proportionnelle sera une contribution annuelle,
à laquelle les mines seront assujéties SUl' leur produits.

35. La redev-ance proportionne/le sera réglée chaque année par
le budget de l'Etat, comme les autres contributions publiques.
Toutefois, olle ne pourra jamais s'élever au dessus de cinq pour
cent du pruduit neto II pourra être fait un abonnement pour ceux
eles propriétaires des mine qui le demauderont.

36. II sera imposé en u un décime pour franc,lequel formera
un fonds de non valeur, ii la disposition du ministre de rin
térieur, pour dégr' vement en faveur des propriétaires de mines
qui éprouveront des pertes ou accidens.

37, La redev:mce proportionnellc sera imposée et perçue
comme la contribution fonciêre.

Les réclamations à fin de dégrevement ou de rappel à I'égalité
proportionnelle serout jugées par les conseils do prefecture. La
dégrévement sera de droit quand I'exploitant justifiera que a re
devance excêde cinq pOUl' cent du produit net de son exploitation.

(I) L'exploitation d'une mine, quand elle a lieu par nno ráunion d'acLionnaires
doll être réputóo ade de C011lnlcrce, et, par suiLe, les difficnltás qui y sonl relative
sont de la compótonco tles tribunauI do cnmmereo. L'al·l. 32 de la loi du 2i avl'il
doil s'onLondl'e soulomenl dll eas oti l'OIploitation a Iien sous la diro lion el POUl' le
compLe dos concossionnaires. (Arrct do cassation, dn 30 anil {82 ; Siroy, t. 2 ,
iro parL., p.M8.)
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38. Le gouvernement accordera, s'il a lieu, pour les exploi·
tations qu'il en jugera susceplibles, et par un article de I'acte de
concession, ou par un décret spécial délibéré en Consei! d'Etat
pOUl' les mines deja concedées, la remise en tout ou partie du
paiement de la redevance I?roportionnelle, pour le temps qui sera
jug-é convenable; et ce, comme encourag~ment, en raison de la
difficulté des travaux: semblable remi e pourra aussi êtr~ ac
cordée comme dédommagement, en cas d'accident de force
majeure qui surviendrait pendant I'exploitation.

39. Le produit de la redevance fixe et de la redevance propor·
tionnelle formera un fonds spécial, dont iI sera tenu un compte
particulier au trésor public, et qui ser:! appliqué aux dépenses
de I'administralion des mines, et à celles des recbercbes, ou
vertures et mises en activité~ des mines nouvelles ou rétllbli se
ment des mines anciennes.

4,0. Les anciennes redevances dues à I'Etat, soit en vertu de
lois, ordonnances ou réglemens, soit d'apros les conditions
énoncées en I'ucte de concession, soit d'aprés de baux et
adjudications au profit de la ré"ie du domaine, cesseront d'avoir
cour à compter du jour ou les redevances nouvelle seront
établies.

4,i. Ne sont point comprises dans I'abrogation des anciennes
redevances celles dues à titre de rentes, droil at prestation
quelconques, pour ce sion de fonds ou aulres causes semblnbes,
sans déroger toutefois à I"application des lois qui ont supprimé
les droits féodaux.

4,2.' Le droit allrihué, par I'Drt. 6 de la présenle 10i, aux pro
priétaires de la surface, sera réglé à une somme determinée par
racte de conces ion.

4,3. Les propriélaires de mines sont tanus de payer les in·
demniLés dues au propriétaire de la surface SUl' le terraiu duquel
ils établiront leurs travaux.

Si les travaux en trepris par les explorateurs ou par les pro
priétaires de mines ne ont que pas agers, et i le solou i1s ont
élé faits peut êlre mis en culture au bout d'un an comme ii I'etait
auparavant, I'indemnité sera róglée au double de ce qu'aurait
produit net le terrain endommagé.

M. LOl'sque I"occupation des t nains, pour la recherche ou le
travaux des mine, prive les pl'opriétaires du 01 de la joui sance
du revenu au·delà du temps d'une année, ou, lorsquc, aprês les
tl'avaux, les terrains ne sont plus propres à la culture, on peut
exiger des propriétaires des mines I"acquisition des terrains à
l'u age de l'exploitation. Si le propriétaire de la surface le re
quiert, le' piéces de lerre trop endommagées ou dégradées SUl'
une trop grande partie de leur surface, devronl être achetées en
totalilé par le propriétaire de la mine.

L'evaluaUon du prix sera faite, quant au mode, suivant les
régles établies par la loi du 1.6 septembre 1.807 . UI' le desséche
ment des marais, etc" ti tre XI; mais le terrain à acquél'ir sera
toujours estimé au double de la valeur qu'iJ avait avant l'exploi-
ation de la mine.- Voyez DESSÉCHEMEN'f.



~ 295-

45, Lorsque, par I'effet du voisinage, ou pour toute autre cause,
Jes travaux d'exploilation d'une mine occa ionent des dommages
à l'exploitatioll d'une autre mine, à raison des eaux qui pénêLrent
dan ceLte derniêre en plns grande quanlité; lorsqua, d'un
autre CÔlê, ce' mêmes travaux produi ent uu etret contraire, et
tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, ii y
aura lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre: Je ré-
glement s'an fera par experts (1), '

46, TouLes les questions d'indemnités à payer par Jes pro
priélaires da mines, à rai on das recherches 011 travaux anté
rieur à I'acte da conca sion, seront décidées conformement à
':lrt. 4 de la Joi du 28 pluviose an VIII,

TITRIi1 V, De l'exél'cice de la sttrveillance SUJ' les mines
pat' l'administration.

47, Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du
ministre dll l'intérieur eL des préfets, une suiveillance de police
pour Ja con ervation des édifices et Ja sl1reté du sol.

48. II obsarveront la maniêre dont l'exploitaLion sera faite,
soit pour éclairer Jes propriétaires UI' ses inconveniens ou son
amélioration, sai t pour averlir l'administration des vices, abus ou
danger qui s'y trouveraient.

49. Si l'exploitation esL re treinte ou suspendue, de maniera à
inquiéter la sl1relé publique ou les besoins des consommateurs,
Jes préfats, aprê avoir enlendu le propriétaires, en rendrout
comple au ministre de I'inLérieur, pour y êLre pourvu ain i qu'H
apparLiendra.

50. Si I'exploilation campromet la sureté publique, la conser
vaLion de puits, la solidité des travaux, Ja urelê des ouvriers
mineurs ou des habitations de Ja surface, ii y sera pourvu par
la préfat, ainsi qu'iI e t pratiqué en matiêre de grande voirie et
seJon les Jois

TITRE VI. Des concesswns ou jouissances des mines, antériettres
à la présente loi"

§ 101'. Des anciennês concéssions en génét"ál.

5:1.. Les cOllcessionnaires antérieurs à la pré ente loi deviendront,
du jour de sa publicaLion, propriétaires incommutables, sans
aucune formalité préalable d'amcbe, vérifications de terrain ou
autres préliminaires, à la charge seulemant d'exécuter, s'il yen

(i) Los qu"slions d'indomnilós duos ao:< prnpriótairos do Conds, par les ces io
uairos do min"s, à raison des travaux CaiLs, sonl de la cOlUpótenco des rribunaux,
du moins IJuand ii s'agil do Iravaux postóriours à la concession el relatiCs à "ex,
ploilation des mines. (Al'rêt do cassation du 2i anil !823; Siroy, t, 23, ire part.·
I], 390.)
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a, les conventions faites avec les propriétaires de la surface, aI
sans que ceux-ci puissent se prévaloir des art. 6 et ~2.

52. Les anciens concessionnaires seront, en conséquence,
soumis au paiement des contributions, comme rI est dit à la
section II du titre IV, art. 33 et 3lJ" à compter de l'année :18iL

§ R Des exploitátions POlW lesquelles on ?l'à pas exécuté
·la loi de 1791.

53. Quaot aux exploitans de mines qui n'ont pas exécuté la
loi de 1.79:1, et qui n'oot pas fait fixer , conformément à cette loi,
les limites de leurs concessions, ils obtiendront les concession_
de leurs exploiLations actuelles, conformément à la présente loi ;
à. l"etfet de quoi les Iimi tes de leurs conces ions seron t fixées SUl'
leurs demandes ou à la diligence des préfets, a la chartl'e seule
ment d'exécuter les conventions faites avec les propriéLaires de
la surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des art. 6
et lJ,2 de la présente loL

5lJ,. 1Is paieront en conséqqence les redevances, com me ii est
di! à 1'a rt. 52.

55. En cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui donneraient
lieu à la décision de C/lS extraordinaires, les cas qui se présen
teront seront décidés par les actes de concession ou par les j u
gemens des cours et tribunaux, selon les droits résuItant, pour les
parties, des usages établis, des prescripLions légalement acquises
ou des conventions réciproque .

56. Les difficultés qui s'élàveraient entre l'administration et
les exploitans, relativement à la limitation dos mines, seront dé
cidées par I'acte de concessiono

A l'égard des contestations qui auraient lieu entre des ex
ploitans voisins, elles seront jugées par les tribunaux et cours.

TITRE VII. Reglemens sur la propl'iété et Z'exploitation des minieres,
et sur l'étabtissément des (01'ges (ourneaux ct 1Mincs.

SECTION Iro. Des minieres.

. 57, L'exploitation des miniel'es est assujétie à des regles spé
Clales.

Elle ne peut avoir lieu sans permission.
58. La permission détermine les limites de j'exploitation et les

regles sous les rapports de sureté et de salubrité publiques.

SECTION II. De ld pl'opriété ct de lexploitátion dcs minemis
de (er d'alluvion.

59. Le propriétaire du fonds SUl' lequeI ii y a du minerai de
fel' d'alluvion est tenu d'exploiter en quantité suffisante pour
fournir, uutant que faire se pourra, aux besoins des usines
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etablies dans le voisinage avec autorisation légale. En ce cas, il
ne sera assujéti qu'à en faire la déclaration au pré'fet du deparle
ment; elle contiendra la designation des lieux ; le préfet donnera ,
acte de cette déclaration, ce l'Jui vaudra permission pour le pro·
priétaire, eL l'exploitation aura lieu par lui, sans autre formalité,

60. Si le propriétaire n 'exploi te pas, les maiLres de farges auront
la faculté d'exploiter à sa place, à la charge : to d'en prévenir le
propriétaire, qui, dans un mois, à compter de la notification,
pourra déclarer qu'iI entend exploiter lui-même; 20 d'obtenir du
préfet la permission SUl' I'avis de I'ingénieur des mines, apres
avoir entendu le propriétaire.

6L Si, apres I"expiration du délai d'un mois, le propriétaire ne
déclare pas qu'il entend exploiter, ii era censé renoncer à I"ex·
ploitation; le maitre de forges pourra, apres la permission ob
Lenue, faire les fouilles immédiate01ent dans les terres incultes
et en jachel'es, et, aprês la récolte, dans touLes les autres terres.

62. Lorsque le propriétaire n'exploitera pas en quantilé suf·
flsante, ou u pendra se travaux d'extraction pendant plu;; d'un
mois sans eause légitime, les maitres de forges se pourvoiront
auprês du préfet pour oblenir la permission d'exploiler à S3 place.

Si le maitre de forges laisse écouler un mois ans faire usage
de ceUe permissiou, elle sera regardêe comme non avenue, et le
propriétaire de terrain rentrera dans tous ses droits.

63. Quand un maitre de forges ces era d'exploiter un terrain,
ii sera tenu de le rendre propre à la culture, ou d'indemniser le
propriélaire.

6~. En cas de concurrence entre plusieurs maitres de forges
pour I'exploitation dans un même fonds, le préfet déterminera,
SUl' l'avis de l'ingénieur des mines, les proportion dans les
qnelles chacun d'eux pourra exploiter. sauf le recours au Conseil
d 'Etal.

Le préfet réglera de meme les proportions dans lesquelies
chaque mailre de forges aura droit à I'achat du minerai, s'il est
exploité par le propriétaire.

65. Lorsque les propriétaires feront l'extraction du minerai,
pour le vendre aux maitres de forge , le prix eo sera réglé entre
eux de gré à gré, ou par des expert choi is ou nommés d'offlce,
qui auront égard 11 la situation des lieux, aux frais d'extraction
et aux degiHs qu'elie llura occasionés.

66. Lorsque les maitl'es de forges auront fait extraire le mi
nerai, ii sera du au propriétaire du fonds, el avant l'enlêvement
du minerai, una indemni té qui sera aussi reglée par experls,
lesquels auront égard à la situation des lieux, aux dommages
causés, à til valeur du minerai, distraction faite des frais d'ex
ploitation.

67. Si les minerais se trouvent dans les forêls impériales, dan
celles des établissemens puhlics ou des commune" la permission
de les exploiter ne pourra être accordée qu'apre, avoir entendu
l'administration forestiêre. L'acte de permission déterminera I'é
tendue des terrains dans lesquels les fouilles pourront être faites;
ils seront tenus, en outre, de payer les dégãts occasioné par
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l'exploitation, at de repiqueI' en glands ou l)lanIS, les plnces
qu'elle aurait endommagées, ou une autre élendue proportion
neUe déterminée par la permission.

68. Les propriétaires ou maitres de fOl'ges ou d'u ines, ex
ploitation les minerais de fel' d'alluvion, ne pourront, dans ceLte
exploitant, pousser des travaux I'éguliers par des "aleries sou
terraine ,san avoir obtenu une conce sion, avec les formalités
et sous les condition exigée par les articles de la ection Iro du
titre JI[ et les disposilions du Litre IV.

69. II ne pourra être accordée aucune concession pour minerai
d'alluvion, ou pour des mines en filons ou couches, que dans les
cas suivans ;

i o Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible, et si l'éta
blissement de puits, galeries et travaux d'art est néces aire ;

2° Si l'exploitation, quoique possible encore, doiL dureI' peu
d'années,)t.rendre ensuiLe impossible J'exploitation avec puits et
galeries. '

70. En cas de concession, le concessionoaire sera tenu toujour ;
i O, de fournir aux usines qui 'approvisionneraient 'de minerai,
SUl' les lieux compris en la concession, la quantité nécessaire à
leur exploitation, au prix qui sera porté ou cahier des charges,
ou qui sera fixé par l'administration; 2°, d'indemniser les pro
priétaires au profit desquels l'exploitation avait lieu, dans la pro
portion du revenu qu'ils en tiraient.

SECTION III. Des terres pgl'iteltSeS et alltmineuses,

71.. L'exploitation des terres pyriteuses et alumineuses sera
as ujétie aux formalités prescrite par les art. 57 et 58, soit qu'elle
ait lieu par les propriétaires des funds, soit par d'aul.res individus
qui, à défaut par ceux-ci d'exploiter, en auraient obtenu la
permission.

72. Si l'exploitation a lieu par des non-propriétaires, ils seront
assujélis, en faveur des prupriétaires, à une indemnité qui sera
réglée de gré à gré ou par experts.

SECTION IV. Des pel'missions pour l'établissémént dás fourneaulD,
{ol'ges et usines.

73. Les fourneaux à fondre les minerais de fel' et autre sub
stances métalJiques, les forges et martinets pour ouvrer le fel' el le
cuivre, les usines servant de pntouillets et bocard ,ceHes paul' le
traitement des sub tance saline. et pyriteuses, dans le'squelles on
consomme de cOlllbustibles, ne pourront être établis que SUl' une
permission accordée par un réglement d'adminisll'ation publique.

7!J,. La demande eo permission sera adressée au préfet, enre
gistréa le jour de la remise SUl' un registre spécial à ce destilJé,
et atIlchée pendant quatre mois dans le chef-lieu du département,
dans celui de I'arrondissement, dans la commune ou sera si tué
l'établissement projeté, et dans le lieu du domicile du demandeur.
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Le préCet, dans la délai d'un mois, donnera son avis, tant sur
la demande que snr les oppositions eL les demandes en préfé
rence qui seraien L survenues; l'admini tration des mines don
nera le sien sur la quatiLé du minerai à trai ter; l'administration
de forêLs, sur l'élahli sêment des bouches à feu en ce qui con·
cerne les bois; et l'admini tration des ponts et cbaussées, SUl' ce
qui concerne le cours d'eau navigables ou flotlables,

75. Les impétrans des permissions pour les usines supporteront
une taxe une foi payée, laquelle ne pourra êLre au-dessous
de cinquant franos, ni excéder trois cent francs.

SECTION V. Dispositions génél'ales sur ltls pel'missions.

76. Les permissions seron(données â la charge d'en faire usage
dans un délai délerminé; elles auront une durée idéfinie, à moins
qu'elles n'en contiennent la limitation.

77. En ca de contr:lventions, !e procês-verbal dressé par les
autorilés compélentes sera remis au procureur impérial, lequel
pourslJivra la révocation de la permission, s'i1 ya lieu, et l'ap
plication des lois pénales qui y sont relatives (i).

78. Les élablissemens act.uellement existans sont maintenus
dans leur jouissance, à la charge, par ceux qui n'ont jamais eu
de permission obtenue précédement, d'en obtenir une avant
le i or janvier i8i3, sous peine de payer un triple droit de per
mis ion pour chaque année pendant laquelle ils auront négligé
de 'en pourvoir et continué de s'en ervir.

79, L'acte de permi sion d'établir des mines à traiter le fer au
torise les impéLrans à faire des fouilles, même hors de leurs
propriétés, et à exploiter les minerais par eux découverts, ou
ceux anlérieurement connus, à la charge de se conformeI' aux
dispositions de la secLion n.

80. Les impétrans sont aussi autorisés à établir des patouiJlets,
lavoirs et chemins de charroi sur les terrains qui ne leur appar·
tiennent pas; mais sous les reslrictions portée en l'art. ifl; le
tout à charge d'indemnité envers les propriétaires du sol, et en
les prévenant un mois d'avance (2).

(i) La déehéaneo d'uu eoneossionnairo, pour los eausos prél'ues par la loi, n'est
pas établio dans j'intérêt dos parlieuliros. Dos propriétaires et aneieus oxtraetours
ne sout pas roeovablcs à rllelamer eoUe dóehéaneo, SUl' lo moUf que la eoneessiou
leur soraH pr.éjudieable. (Dilerot du 4- mars i 09; Siroy, t. i7, 20 part., p. U5.)

(2) L'autoritó administrativo ost soulo eompélente pour eonuaitre des enntos
tations rola li vos :i l'ólabJissomoot dos eoostruclious oécossairos I)our l'oxploitalioo
des minos, notamment :i l'omplaeomont dos palDnil/els 00 lavoirs, ot à la hautour
dos oaux qui doivout y êtro omployéos. (Arrêt do eassalion, du 6 mai i8D6; Siroy,
t. 6, 20 parlo, p. 60!..)

Los jugos corroctionnols. Eaisis d'une plainto portéo eontre des pl'Opriótaires
do minos, à raison do I'établissomont iIJé~al do lavoirs, pouvont, tout on rolaxaut
los pTóvonus quant 311X peinos portéos par la loi, ordonnor, sOUs formo do répa·
mUons civilos, la dostrucUon 'des lavoirs, ot condamnor las prévonus aux dépous.
(Arnlt da cassation, de 2 anili830; Siroy, t. 30, iro part., p. 319.)
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TITI1E VIII, S&CTION Iro. Dés cal'riCl'es.

8i. L'exploitation des carriêres à cie! ouverl a lieu sans per
mission, sous la slmple surveillance de la police, et avec l'obser
vation des lois ou réglemens généraux ou locaux.

82. Quand J'exploitation a lieu par galeries soulerraines, elle
est soumise à la surveillance de l'administration, comme ii esl
dit au titre V.

SECTION II. Des tOllrbieres.

83. Les to urbes ne peuvent être exploitées que par le proprié
taire du terrain, ou de son consenlement.

8tJ,. Tout propriétaire actuellement exploilant, ou qui voudra
commencer à exploiter des tourbes dans son lerrain, ne pourra
continueI' ou commencer son exploitation, ii peine de cent francs
d'amende, sans en avoir préalablemenl fait la déclaration ii la
sous-préfecLure, et obtenu l'autorisation.

85. Dn réglement d'aminislralion publique déLerminera la di
rection générale des travaux d'extracLiun dans le terraiu ou sont
situées les tourbes, celle des rigoles de dessécbement, enfin loutes
mesures propres iI faciliteI' l'écoulementdes eaux dans les vallées,
et l'attérissement des entailles tourbées.

86. Les propriétaires exploitans, soit particuliers, soit com
munautés d'habitans, soit établissemeng publics, sont tenus de
s'y conformeI', ii peine d'etre contraints à cesseI' leurs travaux:.

TITRE IX. Des ezpe1"tises.

87. Daus tous les cas prévus par la présente loi, et autres
naissant des circonstances, ou ii y aura licu ii expertise, les dis
positions du titre XIV du Code de procédure civile, art. 303 à
323, seront exécutées.

88. Les experts seront pris parmi les ingénieurs des mines, ou
parmi les hommes notables et expél'imentés dans le fait des mines
et de leurs travaux.

89. Le procureur impérial sara toujours entendn, et donnera
ses conclusions SUl' le rapport des expert .

90. Nul plan ne sera admis comme piece probante dans une
contestation, s'iI n'a été levé ou vérifié par un ingénieur dos
mines. La vérification des plans sera toujours gratuite.

91.. Les frais et vocations des eX[1erts serout réglés et anêtés,
selon les cas, par les tribunaux; ii en sera de même des hono
raires qui pourront appartenir aux ingénieurs des mines; le tout
suivant le tarif, qui sera fait par nn réglement d'administration
publique'.

Toutefois ii n'y aura pas lieu à honoraires pour ·les ingénieurs
des mines, lorsque leurs opérations auront été faites, soit dans
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I'intérêt de l'administration, soH iI raison de la surveillance et
de la police publiques.

92. La consignation des sommes jugées nécessaires por sub
venir aux frais d'expertise, pouna être ordonnée par le tribunal
contre celui qui poursuivra l'expertise.

TITRE X. De la police et de la juridiction 1'elatives aua; mines.
93, Los contraventions des propriétaires de mines exploitan

non encore concéssiouaires, ou autres personnes, aux lois et ré
glemens, seront dénoncées et constatées comme les contravention
en matiêre de voirie et de police.

94,. Les procês-verbaux contre les contrevenans seront affirmés
dans le formes et délais prescrit par les lois.

95. II seront adre sés en originaux à nos pro<Jureurs im
périaux, qui seront tenus de poursuivre d'offiee les contrevenans
devant les tribunaux de poUce correctionnelle, ain i qu'il est
réglé et usité pour les délits forestiers, et sans préjudice des
dommages-intérêts des parties.

96. Les peines seront d'une amende de 500 francs au plus, et
de 100 franes au moins, doubles en cas de récidive, et d'une dé
tention, qui ne pourra excéder la durée fixée par le Code de
police eorrectiondelle (1).

Code !OivH

Art. 552, La propri.eté du 01 emporte la proprieté du dessus
et du de sous. Le proprlétaire peut faire au de sus toutes le
plantations et eonstruetions qu'iI juge à propos; sauf les ex
ceptions établis au litre des sCl'viludes ou sel'vices {onciers.

II peut faire au dessous toute les construetions et fonilles qu'il
jugera à propos, et tireI' de ces fonilles tous les produits qu'elIes
peuvellt fournir ; sanf les modifications resultantes de lois et re
glements relatifs au mines el les lois et réglement de police.

(I) La poillo d'omprisollnomolll u'o~t applicablo (IU'au cas da "éciáivc. Lu JlI'O
miiJro cOIlLravonlioll u'osL pndissabJo que d'uno simpla amondo, (ArrêL do cas
saLiou, du 6 aouL i829 ; Siray, L. 29, ire parl., p, 35~.)





LEGISLAÇÃO DA PROVINCIA DE MINAS-GERAES

Lei n. 2181 de 2S de Novetnbro de 187S

Orça a receiLa e fixa a despeza para o anno fi nanceiro de i876 a i877

Pedro Vicente de Azevedo, Presidente da Provincia de Minas
Geraes: Faço saber a todo os seus habitantes que a Assembléa
Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. :1.6. Fica sujeito ao imposto de q, 0;., á razão de 900 rs.
por gramma, o ouro extrahido na Provincia em estabelecimentos
de mineração, nacionaes ou estrangeiros.

Paragrapho Unico. OPresiaente da Provincia, regulando a co
brança deste impo to, poderá estabelecer agentes fiscaes nos mu
nicipios em que existirem estabelecimentos de mineração, aberto
para este fim o nece sario credito.

Mando, por tanto, a toda- as autoridades a quem o conheci·
menta e execução da referida Lei pertencer que a cumprão e
fação cumprir tão inteiramente como nelJa se contem.

O Secretario destll Provincia a f3ça imprimir publicar e correr.
Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de Minas Geraes

aos vinte e cinco dias do mez de Novembro do anno do nasci
mento de Nosso Senhor Jesus Chri to do mil oito centos e setenta
e cinco, quinauagesimo quarto da Independencia e do Imperio.
- Pedro Vzcente de Azevedo

Lei n. 2334 de 12 de Julho de 1876

Isenta de impostos as machioas e materiaes introdnzidos na Provincia para
quaesqucr emprezas ou companhias industriaes.

O Barão da Villa da Barra, Grande Dignitario da Imperial Ordem
da Roza, Commendador da de Chri to e Presidente da Provincia
de Minas Geraes : Faço saber a todos os SilUS habitantes que a
As embléa Legi lativa Provincial decretou e eu sanccionnei a
Lei seguinte:

Artigo unico. F'icam isentos de todo e quaesquer impostos
provinciae as machinas e materiaes introduzidos na provincia
para quaesquer emprezas ou companhias industriaes fundadas
ou que n'ellas se fundem; revogadas as disposiçõe em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci
mento e execução da referida Lei pertencer que a cnmpram e
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façam cumprir tão inteiramente como nella se contem. O SeeI'e
tario desta Provincia a faça imprimir, publicar e correr. Dada
no Palacio da Presidencia da Provincia de Minas Geraes, aos doze
dias do mez de Julho do anno do Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Christo de mil oito centos e setenta e seis, quinquages imo
quinto da Independencia e do Imperio.- Barão da Vllla da
Bana.

LeI n. 2438 de 14 de Novembro de 18,.,.

Orça a receita e fixa a despeza da Província para o alioo Jinanceiro ue
i878 a i~79

O Dr, João Capistrano Bandeira de Mello, do Conselbo de Sua
Magestade o Imperador, len te jubilado da Faculdade de Direito do
Recife, Commendador da Imperial Ordem da Roza e Presidente
da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus ha
bitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial decretou, e eu
sanccionel a Lei seguinte:

Art. 26. O imposto estabelecido pelo art. f6 da Lei n. 2181
será cobrado trimensalmente pelos colJectores sobre a bnzes da
legislação actual, dando-se aos contribuintes recurso para a the
souraria e Presidente da Provincia.

Poderá o Presidente elar regulamento especial para a conve·
niente arrecadaçflo do imposto, si tornar-~e necessario.

Mando, portanto, etc. etc, - João Capist1'ano Bandeira de
Mel/o.

Regulamento n. 80

Palacio do Governo da Provincia de Minas Geraes. Ouro-Preto
2i de Março de i87R.

O Vice-Presidente da Provincia, para execução dos arts. i6 da
Lei n. 2i8i de 25 de Novembro de i876 e 26 da de n. 2~38 de :lA
de Novembro de i877 manda que se observe o seguinte

Regulamento

Art. :l. Oouro extrabido em qualquer estabelecimento de mi~

neração em que se empreguem mais de vinte e cinco trabalha
dores, fica SUjeito ao imposto de liC/o, podendo o contribuinte sa
tisfazeI-o em especie ou em dinheiro, á razão de 900 réis por
gramma, ( Lei n. 2i8t., art. t.6).

Art. 2.0 O imposto é sempre devido, quer o estabelecimento
pertença a uma só pessoa, quer a alguma sociedade ou com·
panbia, seja qual fór o titulo da posse respectiva.
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Art. 3.° O Collectol' do Municipio, em que o ouro fól' extrahido.
'obrará o imposto dentro de cada trimestre do anno (Lei
n. 2438, art. 26).

ArL. 4.° O contribuinte apl' .enlará o ouro ao c01lector, que
o pe ará, e i quizer fazer o pag7mento em e pecie, deduzir·
se·ha a 25" parte. Si porém quizer. fazei-o em dinheiw,
cobrar·se·hão 36 réi" por ~ramma.

ArL 5.° Si, em rela~ão á importancia elo estabelecimento e ao
tempo da extracção do ouro, a quantidade apre entada par:l o
parramento do impo to fôr t50 diminuta, que e deva pre umir
fraude o c01lector, colhendo informnções de pessóas fidedianas
10turá a quantidade, pura llella deduzir o imposto, á razão de 36
réis por gramma.

ArL. 6.0 O escrivão da Collcctoria h!vr:lrú termo da lotação o
qual será a signado pelo C01lector, juntando- e as informações,
i forem escriptas.
Art. 7.° Si a informações forerrl verbae, erão re umida·

mente consignadas no termo que será tambem assignado pelos
informantes, ou por oulrem a seu rorro, quando não saibão ou
não pos ão escrever.

ArL. 8.0 O Collector procedcrú do Illesmo modo quando, lindo
o trime tre, o ontribuinte não tiver apresentado ouro algum
pm'a o pagamento do impo to.

Art. 9.° O escrivão avisará ao contribuinte, declarando-lhe a
importancia devida, conforme a lotação feita, para realizar o
pagamento no prazu improrogavel de oito dias, pa ando disto
certidão.

Art. ia Dentro uo dito prazo o contribuinte poderá reCúlTer
para a tbesouraria provincial, entregando eu requerimento ao
CoJlector, que dará recibo, e pecificando O' documentos com
que fôr instruido.

Art. H O C01leclor, pre lando a iuformações que entender
convenientes, remetterá tudo ;j the.ouraria provincial, a qual
decidirá, levando o occorrido ao conhecimento do presidente
da Provincia.

Art. 12. O contribuinte não". c conformando com a deci ão da
L\1e ouraria provincial, poeleril apre entar ao presidente da
Provincia novas allegaçõe o documento, obser\'ando-se ares"
peito o disposto no Cap 4,. do regulamento n. 52.

Art. 13. O recurso de que trala o art. 10 nuo terá eITeilo
'U pensivo, e por i so, findo o prno de 8 dia, sem o etrectivo
p:JO'amento, () coIlector procederri li cobrança executiva,. dando
immediatamente parte ti the ouraria provincial.

Art. 14. 'Provido o recurso; re tiLuir· e·ba ao contribuinte
quanlo de mais houver pago.

Art. 15. Si a thesouraria proyincial tiver denuncia de alguma
infracção do disposto neste l'egulamento, attenta a gravidade e
procedencia de ua maleria providenciará para que conforme
a leg-islação vigente, ejão punidos os infractores. Elias Pinto
de Cm'valho,

20
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Lei n. 2~7'6 de 9 de NoveDlbro de 17'7'6

Orça a receita e lixa a despeza para o. anno financeiro de 1879 a
i880.

O Conego Joaquim José de SanL'Anna, Vice Pre idenle da Pro
vincia de Minas Gernes: Faço saber a todos os seu habitantes,
que a A sembléa Legi lativa Provincial decretou, e eu sanccionei
a Lei eguinte:

§ 2.° O imposto de 4,% sobre o ouro decretado no arL. i6 da
Lei n. 218'1 será cobrado sobre o producLo que obtiverem as
companhias ou em preza rios de mineração, deduzidas as de pezas
de eXlrac\ão.

Deverão os collectados declarar qual esse producto na e tação
.fi cal respectiva, no fim de cada Lrime tre: e não se conror
mando o recebedor com a declaração procederá á lotação, com
os recursos e formalidades do negulamento n. 80 de 2i de Março
de 1878, que fica approvado.

Mando, portanto, etc., etc.-Joaquim José de Sant'Anna.

Lei n. 27'16 de 18 de DezeIUbro de 1880

Orça a receita e fixa a despeza para o aeno financeiro de i88! - i8 2

O Conego Joaquim José de Sant'Anna, etc, eLe.
Art. 7.° § 3° Do imposto sobre o ouro terão os collectores 6%

e os seus escrivães 3 % das quantias que anecadarem, cabendo
lhes igual porcentagem pelo que :lobrarem da divida activa.

Mando, portanto, ele., etc.-Joaquim José de Sant'Anna.

Lei n. 2800 de :} de Outubro de 1881

Declara qne a Lei n. 2334 de i3 de Jnlhe de i876 só comprolJonde as maclJinas

e materiaes desLinados ás industrias agl'icolas o manufactnroira.

O Dr. João Florentino Meira de Vasconcello, Senador do
Imperio e Presidente da Provincia de Minas Geraes : Faço saber
etc., etc.

Artigo unico. A Lei n. 2334, de i2 de Julho de 1876 só com
prehende a~ machinas e materias destinadas ás industrias ngri
colas e manufactureira; revogada as di posições em contrario.

Mando, portanto, otc. cte.-Joclo Florentino Jleira de Vas
concellos.
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Lei n. 281~ de ~2 de Outubro de 1881

Orça. a rocoiLa o fixa a. dospoza para o anno financoÍJ'o do 1882· i883

o Dr. João Florentino Meira de Vasconcellos, Senador do
Imperio e Presideute da Provincia de Minas Geraes: Faço saber
etc., etc.

Art. 6. 0 §i.°O impo.to 80bre o ouro de que trataa Lei
n. 2L8'1 de 25 de ovembro de 1875 será cobrado na razão de i %
do producto de Lodo o ouro que e extrahir das minas, obser
vando-se na sua arreeadação as disposições do ARegulamento
n. 80, e endo o preço para o pagamento calculado á razão de
um mil réis por gramma.

No caso de fraude, incorrerá o colleclado na muIta do 1.:0001$
a 5:000 , imposta pelo collector, com os recursos legaes.

§ 5.° São isentos de qualquer imposto a machinas e mate
riaes desLinado á cou trncção c cu teia da estradas de ferro.

Mando, portanto etc, eLe.- João Florentino 1Ifeim de Vas
Goncellos.





RELAÇÃO
DAS

COllcessões feitas para eIllloração elavra de llliueraes

AMAZONAS

Souza & Fen"eira.- Decreto n. 4999 de 3 de Julho de 1872.
- Concede-lhes permissão para explorar carvão de pedra e ou
lros mineraes nas margens do Rio Negro.

Ama;;on Steam N avigation Company (Limited;. - Decreto
n.5348 de 16 de Julho de 1873.- Concede-lhe permissão para explo
rar carvão de pedra no municipio de Parintius, da comarca de
Borba.

Antonio Jose Gomes Pereira Bastos. - Decreto n. 8013 de
26 do Fevereiro de 1 L- Concede-lhe permissão para explorar
mineraes nos terrenos e rios das fazendas nacionaes do Rio
Branco.

Esta concessão foi prorogada por tre annos pelo Decreto
11. 8544 de 20 de Maio de 1 82.

Bento de Figueire(lo 'l'enreiro Aranha.- Decreto n. 9179 de
29 de Março de 1884.- Cont:ede-Ihe permi são para explorar
carvão de pedra e outros millerses no lagar denominado Clipe sú
no rio . olimõíe~, mal'gem direita e baneira de Ju tshy.

PARÁ

Amazon Steam N'avigation Company (Limited).- Decreto n.
5348 de 16 de Julho de 1873. - Concede permissão para explorar
carvão de pedra no municipio de Mojú, da comarca da Capital.

Jose Joaquim Antune .-Decreto n. 5437 de 15 de Outubro de
1873.- Concede-lhe permissão para lavrar cobre e outros metaes
nas margens do rio Capim e seus affluentes.
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o Decreto n. 5728 de 27 de Agosto de 1874 fixou os limiteR
desta concessão, á al'ea comprehendida entre o rio Capim e o seu
aflluento Candirú, e o rio Gurupy e o seu aflluente Uruaim.

GMilhel'?ne Francisco Cnt::.- Decreto n. 5715 de fi) de Agosto
de 1.:>74.- Concede-lhe permi são para explorar ouro nas terras
de Pacajá, comarca de Breves.

E ta concessão foi declarada caduca pelo Decreto n. 8637 de 12
de Agosto de 18 2,

Luiz Joaquim dos SantQs Lobo. - Decreto n. 8638 de 12 d
Agosto de 1832. - Concede-lhe permissão para e:s:plorar carvão de
pedra e outro mineI'aes na comarca de Breves.

Por Decreto n. 9186 de 12 de Abril de 1884 permittiu-se que
o concessionaria esteudesse os respectivos trabalhos a comarca d
Gurupa.

IIIan·oel Joaquim BOl'ges de Lima.- Decreto n. 8839 de 5 de
Janeiro de 1 83. - Coucede-Ihe permissão para explorM' ouro C'

outros mineraes no districto de Araguary, comarca de Macapá.

Francisco TeUes Cosme dos Reis.- Decreto n. 9185 de 12
de Abril de 1884. - Concede-lhe permissão para explorar Cill'vão
de. pedra e outros minerae.. na comarca de Monte Alegre.

MARANHÃO

Dr. Candido JlIendes de Almeida e Constantino Conele de
Isabuelo.- Decreto n. 1044 de 22 de Setembro de 1 52.- Con
cede-lhes pel'mi são para ol'ganizar uma companhia destina'la á
explorar metaes e mineraes combustivei·.

Conselheil"O Polycal'po Lopes da Leão e N athaniel Plant.
Decreto n. 3804 de 2 de Fevereiro de 1867.- Concede-lhes per
missão para explorar schistos betumiuosos o outro> mineraes nas
comarcas dJ. Capital, Rozfl.rio, Vianna e Alto Marim.

Esta concessão foi renovada pelo Decreto n. 45'26 de 13 de Maio
de 1870.

Conselheil'o Polycal'po L?]Jes de Leão.- Decreto n. 3817 de 23
de Março de 1867.- Concede-lhe p rmissão pan lavrar cobre e
outros mineraes uo municipio da Chapada.

Esta concessão foi renovada pelo Decreto n. 8018 de 26 d Fe
vereiro de 18 1, e sendo transferida depois a viuva e filhos do
concessionario pelo Decreto n. RÇ)72 de 7 ne ,Tulho de 1 83, estes
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por seu turno obtiveram permissão por Decreto n. 9132 de 9 de
Fevereiro de 1884 p3ra a transferirem á Plitulo José de Faria
Brandão.

_lntonio Jose ViUa Nova e .Antonio G6/,1'neiro da Silva e Oli
veira. - Decreto n, 4363 de 29 de Janeiro de 1870. - Concede
lhes permissão para lavrar mineraes em varias localidades da
provincia.

José Moreira da Silva e Tiberio Geza)' de Lemos. - Decreto
n. 5686 de 1 de Julho de 1874.- Concede-lhes permissão para
explorar carvão de pedra e outros mineraes na ilha de S. Luiz do
Maranhão.

Esta coucessão fOI prorogada ,por dous annos pelo Decreto n. 6358
de 18 de Outubro de 1876, e ainda por igual prazo pelo àe n. 8809
de 23 de Dezembro de 18 2.

Jose Gonçalves Teixeira, - Decreto n, 7053 de 26 de Outubro
de 1878. - Concede-lhe permissão para explorar ouro nos rios
Maracassumé, Pirocana e Tramahy da comarca de Tury-assú.

Por Decreto n. 7310 de 7 de Junho de 1879 foi concedida licença
ao concessionaria para minerar, e pelo Decreto n. 8001 de 12 de
Fevereiro de 1881 elevado a 150 o numero de datas da concessão,
as quaes foram distribuidas pelo Decl'eto n. 8631 de 5 de Agosto
de 1882 pelos territorios na mesma concessão designados,

Pelo Decreto n, 9247 de 19 de Julho de 1 84 foi prorogado por 5
annos o prazo determinado para a medição e demarcação das datas
mineraes.

E1'nest Brêmond, Arthur Lupé e Edouard Comboul.- Decreto
n. 7301 de 24 de Maio de 1879. - Concede-lhes permissão para
explorar minerae no municipio de Tury-asBú.

Antonio de Almeida Olivei)'a e Alvaro de M eUo Coutinho de
Vilhena, - Decreto n. 7393 de 31 de Julho de 1879. - Concede-lhes
permissão para explorar mineraes combustiveis nas comarcas do
Alto-Mearim e Codó.

cYI,mo da Silva GenO{l'e.- Decreto n, 8440 de 18 de Fevereiro
de 1822.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros mi
neraes nas comarcas de Codó e Alto-Mearim.

Jules Blanc.- Decreto n. 8516 de 6 dt' Maio de 18 2.- Conce
de-lhe permissão para explorar ouro, pt'ata e outros mineraes nll
:irell do territol'io comprehendido desde a cabeceira do rio GUl'UPY
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até a costa, confinando pela m:lrgem esq uerda do rio Iriri-mel'im,
onde termina a concessão de José Gonçalves Teixeira.

DI'. Gustavo Lui:; Guilhenne Dodt e Bachat'el Tibe)'io Ce:;ar
de Lemos. - Decreto n. 840 de 5 de Janeiro de i8 3. - Conce
de-lhes permissão para explorar ferro, carvão de pedra e petroleo
na comarca. de Codó.

PIAUHY

Jose Jacomo Tasso J unio)' e João Ed'lOin Roberts. - Decreto
n.2444 de 27 de Julho de '185U. - Concede·lhes permissão para
explorar ouro e outros metae;; em todo o sel'tão da Provincia.

Eugenio Marques de Ho lla nela ,- Decreto n. 5573 de 21 de
Outubro de i8('4.-Concede-lhe permissão para lavrar mineraeJl de
potas3a, sfies mineraes e pedras preciosas, nos Municipio de Jaic6s,
Valcnça e Oeira .

CEARA'

Capitão-mór Lui;:; Quaresma Doura,do. - Provisão de '14 de
Dezembro de i754.- Concede-lhe permis3ão para lavrar metaes e
mineraes no lagar denominado - Urubutema - da comMca de
Maranguape.

Jose Bernal'do '1'eixeil·a. - Decreto n. i982 de 3 de Outubro
de 1851. - Concede-lhe permissão para explorar e lavrat' mineraes
no territorio da Provincia.

Esta concessão foi alterada pelo Decreto n, 2033 ele 2i de No
vembro do mesmo anno, e pelo de n. 3719 de i2 de Janeiro de i 61
concedeu·se-lhe licença por 30 annos para lavrar ouro, chumbo,
soda e outros mineraes na comarca de lpú.

CapitãO João Ernesto Vil'iato de 111edeiros e John Witfield. 
Decreto n. 3413 de 6 de Junho de '1865, - Concede-lhes permissão
para explorar ouro e outros mineraes nas comarcas de Sobral, Ipá,
Granja e Viçoza, e nos limites desta Provincia com a do Piauhy.

Joaquim da Cunha Freire, Jose Joaquim Cal'neil'o e F"altcisco
Gonçalves da Silva. - Decreto n. 5356 de 16 de' Julho de i873. 
Concede ·lhes permissão para explorar chumbo e outros metaes
no lagar denominado - Acaracuzinho -, comprehendéndo as co
marcas da Fortaleza e Maranguape,
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Jose Borges Gurjcio. - Decreto n. 5752 de 24 de Novembro
de 1 77. - Concede-lhe per~issão para explorar ouro e outros
mineraes em varios pontos da Provinda.

Ft'ancisco Marque~ de S oU'::a e Henrique Marques Lisboa.
Decreto n. 8718 de::::1 de Outubro de 1882.- Concede-lhes per
missão para explorar mineraes nos municipios de Granja, Sobral,
Viçosa e Aractl.hti.

P ARA:I-IYBA

Jo. e Jacomo Tasso Junior e João Edwin Roberts.- Decreto
n. 2444 de 27 de Julho de 1859. - Concede-lhes permissão para
explorar ouro e outros mineraes nos sertões desta Provincia.

Esta concessão foi prorogada por cinco annos pelo Decreto n. 3250
de 2tl de Abl·il de 1854, e ainda novamente por igual prazo pelo
de n: 454- de 9 de Julho de 1870. Identica concessão foi feita
pelo mesmo Decreto para a Provincia de Pernambuco.

RIO GRANDE DO NORTE

Jose Bot'ges Gurjcio.- Decreto n. 5752 de 24 de Novembro de
1877.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros mineraes
em varios pontos da Provincia.

PERNAMBUCO

Ant01~io de Paula Fernandes Eiras. - Decreto n. 243- de 5 de
Julho de 1859. - Concede-lhe permissão para explorar carvão de
pedra e outros mineraes em todo o territorio da Provincia.

Jose Jacomo Tasso Junior e João Edwin Roberts.- Decreto
n. 2444 de 27 de Julho de 1 59. - Concede-lhes permissão para ex
plorar nos sertões da Provincia.

Esta concessão foi prorogada por 5 annos pelo Decreto n. 3260
de 28 de Abril de 1864, e novamente pelo mesmo prazo pelo De
creto n. 4545 de 9 de Julho de 1870.

Igual concessão foi-lhe. feita pelo mesmo Decl'eto para a Pro
vincia do Parahyba.
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BAHIA

Joaqttim Francisco AZues Branco .i1Iuniz Barreto.- Decreto
n. 1299 de 19 de Dezembro de 1853. - Concedeu-se-Ihe pela clau
sula 37a do contrato para a construcção da estrada de ferro do
rio S. Francisco, permissão por 90 annos, para minerar carvão de
pedra, ferro, chumbo e outro. mineraes no percurso da mesma es
trada.

Jose de Barros Pimentel.-Decreto n. 2266 de 2 de Outubro
de 1858. - Concede-lhe permissão para e'tplorar BitUlninous
Shak e carvão de pedra na' margens do rio Marahü.

F'rederico Hamilton Southworth.- Decreto n. 2267 de 2 de Ou
tubro de 1858.- Concede-lhe permissão para extrahir e minerar
«illuminating vegetable turf» nos terrenos que demal'ca :is
margens do rio Acarahy.

Thomaz Danny Sargent. - Decreto n. 3352 A, de 30 de, No
vembro de 1864.- Coucede-Ihe permissão por 90 annos, para lavrar
ferro, cobre e outros mineraes nas comarcas de Camamú e llhéos.

Pelo Decreto n. 3457 de 27 de Abril de 1865 foi elevado à 60 o
numero de datas desta concessão.

Estrada de ferro da Cachoeira á Chapada Diamalttina.- De
Cl'eto legislativo n. 1242 de 16 de Junho de 1865.- Concedeu
se-lhe, pelo § 5°, permissão para explorar mineraes dentro da zona
da mesma estrada.

Luiz da Rocha Dias.- Decreto n. 3500 de 10 de Julho de 1 65.
- Concede-lhe permissão para explorar cobre e outros mineraes na
comarca da Cachoeira.

João CarZos 11.forgan. - Decreto n. 3590 de 17 de. Janeiro de
1866.- Concede-lhe permissão, por 90 annos, para lavrar carvão
de pedra, ferro, chumbo e outros mineraes nos municipios da Ca
choeira e Chapada Diamantina.

Justino Nunes de Sento Se. - Decreto n. 3683 de 13 de Julho
de 1866.- Concede-lhe permissão para explorar prata, cobre e
outros mineraes no municipio do Joazeiro.

Felisberto Ferreira B)'ant e outros. - Decreto n. 4345 de 23 de
Março de 1869. - Concede-lhes permissão para explorar mineraes
e pedras preciosas no lagar denominado - Campo Bello - do rio
Jequitinhonha.
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Eduardo Pellew Wilson.- Decreto n. 43 6 de 30 de Junho
d~ !869. - Concede-lhe permissão, por 30 annos, para lavrar
carvão de pedra e outro; mineraes nas margens do rio Marahú.

Pelo Decreto n. 445í de 27 de Janeiro de 1870 foi aquelle prazo
elevado á 90 annos, e pelo de n. 53 3, de 10 de Setembro de 1873
permittiu-se que das 10 datas que lhe foram concedidas fossem
medidas e demarcadas uma em Candurü, outra em Matapéra e duas
no Coqueiro.

JanuM'io Jose de Freitas. - Decreto n. 4527 de 21 de Maio de
1870. - Concede-lhe permissão para explorar turfa, carvão de pedra
e outros mineraes nos municipios de Porto Seguro e Ilhéos.

Coronel JoOo Dantas nIuniz dos Reis.- Decreto n. 4916 de
30 de Março de 1 7:.-. - Concede-lhe permissão, por 50 annos, para
lavrar metaes e pro:luctos chimicos em varias localidades da pro
vincia.

Augusto Mendes de Moura.- Decreto n. 5252 de 9 de Abril de
1873. - Concede-lhe permissão para explorar carvão de pedra nas
suas propriedades denominadas Lopes e Tatuim, na ilha da Boi.peba,
municipio de Cayrú.

Por Decreto n. 5415 de 24 de etembro do me mo anno foi esta
concessão ampliada ás fazendas denominadas Toque e Mutupiranga
do muuicipio de Taperoá, e prorogada pelo de n. 6082 de 30 de De
zembro de 1875.

Edua?'do PeUew Wilson.- Decreto n. 5254 de 9 de Abril de
1873. - Concede-lhe permissão para explorar mineraes combus
tiveis nos municipios de Cayrú e Taperoá, da coma.rca de Valença.

POl' Decreto n. 6216 de 21 de Junho de lS76 foi-lhe concedida
jJarmissão para lavrar.

Jose Francisco Thomaz do Nascimento.- Decreto n. 5324
de 2 de Julho de 1873.- Concede·lhe permissão para explorar
turfa, carvão da paira e schistos betuminosos nos municipios de
Porto Seguro e llhéos.

O concessionaria obteve permissão para transferir esta coucessão
á Eduardo Pellew Wil on.

Dr. Rodrigo Octavio de Oliveira Jlifene::.es e M anoel Adeodato de
Sou::a.- Decreto n. 5492 de 3 de Dezembro de 1873.- Con
cede-lhes pel'missão para explorar carvão de pedra e outros mine
raes em S. Gonçalo do Funil, da comarca de Nazal'eth.

Esta concessão foi prorogada. pelo Decreto n. 6-150 de 30 de
Dezembro de 1874.
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João dei Gosta Netto.- Decreto n. 5591 de 11 de Abril de
1874. - Concede-lhe permissão, por 30 annos, para lavrar asphalto
na comarca de Ilhéos.

Esta concessão foi pro.rogada pelo Decreto n. 6543 de 13 de Abril
de 1877.

Licinio da Silva Guimarães Lima.- Decreto n. 5682 de 27
de Junho de 1874.- Concede-lhe permissão, por 30 annos, para
lavrar mineraes na comarca de Caravel1as.

Bernardino Jl[at·tins dos Santos e Victo?' Dias. - Decreto
n. 5701 de 31 de Julho de 1874.- Concede-lhes peL'missão para
explorar ferro e Qutros mineraes no municipio de Maragogipe.

A.ntonio Augusto Pinto de Souza. - Decreto n. 5832 de 22
de Dezembro de 1874. - Concede-lhe permissão para explorar
mineraes combustíveis, metallicos e chimicos no municipio de
Santo Amaro.

Aureliano Baptista de Oliveira.- Decreto n. 6171 de 15 de
Abril de 1876.- Concede-lhe permis~ão para explorar ouro na
comarca do Rio de Cont~s.

Domingos Viegas Lopes.- Decreto n. 6.:>17 de 4 de Julho
de 1877. - Concede-lhe permissão para explorar mineraes nas
terras de Bua propriedade no munícipio de Caravellas.

Esla concessão foi transferida á viuva do concessionaria, D. An
tania da Conceição Lopes, pelo Decreto n. 7510 de 27 de Setembro
de 1879.

Antoltio Joaquim Rodl"igues Pinto. - Decreto n. 6860 de 16
ele Março de 1878.- Concede-lhe permissão para explorar carvão
de pedra na parte Norte da ilha de Itaparica.

Esta concessão foi prorogada pelo Decre,to 1). 7950 de 18 de
Dezembro de 1880.

Bacharel Bento Jose Fernandes de Almeida.- Decreto n.
6861 de 16 de Março de 1878.- Concede-lhe permissão para
explorar carvão de pedra na parte Sul da ilha de It!lparica.

Jose Joaquim da Silva Santd Ba?·bam.- Decreto n. 7282 de
10 de Maio de 1879. - Concede·lhe permissão para explorar mi
neraes na ilha de S. Gonçalo do Funil, da villa de Jaguaripe,
comarca de Nazal·eth.
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Antonio Fenl-ande da Costa Guimarães.- Decreto n. 7612
de 24 de Ja neiro de 1880. - Concede-lhe permissão para explorar
ouro, prata e outros mineraes nas comarcas de Joazeiro e Chi
que-Chique.

Por Decreto n. 251 de 3 de Setembro de 1881 o concessionario
obteve permissão para lavrar na comarca de Chique-Chique.

Chl"istiano Aleroand"e Homem d'EI-Rei e seu irmão lJfa
noel Ascencio Homeln d'El-Rei.- Decreto n. 7707 de ii de
Maio de 1 0.- Concede-lhes permissão para explorar mineraes
no rio Almada.

Felisbel"to Augusto ele Sd.- Decreto n. 7954 de i8 de De
zembro de 1880.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e
Ol\trOll mineraes na comarca de Carinhanha, no rio S. Francisco.

Juliano José de AmOl'im Gomes. - Decreto n. 095 de 14 de
Maio de 188i. - Concede·lhe permissão para explorar ouro e ou
tros mineraes na comarca ele Porto Seguro;

DI". José de Aquino Tanaj!wa e outros.- Decreto n. 8704 de
7 de Outubro de i 82. - Concede-lhes permissão para explorar
ouro na comarca do Rio de Contas.

Edt~ardo Dias de 1111o'·aes. - Decreto n. 9224 de 31 de Maio
de 1884 . .,..... Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros
mineraes na comarca de Jacobina.

SERGIPE

Conego Antonio Fernandes da Silveira.- Decreto de 27 de
Julho de 1835. - Concede-lhe permissão para organizar uma com
panhia destinada á lavrar mineraes nas . erras de Itabayana
Grande e Canind'.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto de 8 de Novembro
de 1837..

João E"nesto Viriato de J1edeiros e João Pereil"a Dm'rigue
Faro.- Decreto n. 5015 de i7 de Julho de 1872.- Concede-lhes
permis ão para explorar ouro, prata e outros metaes, nas comarca'
dá Estaneia, Lagarto e Itabayana.
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Senador Antonio Diniz de Siqueira e 111eUo.- Decreto n. 5369
de 6 de Agosto de 1 73.- Concede-lhe jJermissão para explorar
mineraes cnmbustiveis e outros nas comarcas de Aracaju, Laran·
jeiras, Maroim, CapelIa e ViUa Nova.

locro Pe7'eira Darrigue Faro.- Decreto n. 5770 de 4 de Outubro
de 1874.- Conce e-lhe permis_ão para exploral' ouro, Jlrata e outros
metaes na comarca de Itabayana.

locro Pinto d'Dliveil"a e outros.- Decreto n. 9243 de 12 de
Julho de 1884.- Concede-lhes permissão para explorar ouro, Jlrata
e outros metaes na comarca de Itabayana.

ESPIRITO SANTO

R. 11'L Raickes, Nicholas Gar}'y, Geol'ge Rugemont, M anoel
Antonio d& Freitas, Antonio da Costa e I.:;aac Dias de Carvalho.
Decreto de 3 de Março de 1825.- Concede-lhes permissão para mi
nerar ouro, prata e outros mineraes na Serra do Castello, mediante
,\ organização de uma Companhia.

Antonio da Costa.- Decreto de 23 de Outubro de 1828.- Con
cedê-lhe permissão para lavrar ouro e outros metaes, beJIl assim
pedras preciosas, organizando uma Companhia para emelhante
fim, visto ter caducado a concessão feita por Decreto de 3 de Março
de 1825.

Tenente-Coronel Ignacio Pel'eira Duarte Carnei1·o.- Decreto
de 1 de Outubro de 1832.- Concede-lhe permissão para lav.rar as
minas de ouro de Sant'Anna, na Serra do Castel1o.

Theodoro Kleth.- Decreto n. 1243 de ::l de Outubro de 1853.
Concede-lhe permissão pal'a explorar nos terrenos auriferos devo
lutos existentes ás margens e entre os rios do Meio e da Fumaça, do
districto de Mang'arahy, comarca da Victoria.

T homa::: Dutton Junio?'.- Decreto n. 5029 de 31 de Julho de
1872.- Concede-lhe permissão para explorar ferro magnetico nas
margens do rio Piuma, comarca de Benevente.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 5725 de 27 de AgostJ
ue 1874.
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Bachat'el aIaximiano de Souza Bueno.- Decreto n. 5414 de
24 de Setembro de 1873. - Concede-lhe permissão para explorar
ouro e .outros metaes nas cabeceiras do rio Jucü. municipio de
Guaraparim.

Esta concessão foi prorogada por doas anilas pelo Decreto n. 6068
de 18 de Dezembro de 1875 e novamente aiada pelo mesmo prazo.
pelo Decreto n. 6713 de 13 de Outubro de 1877,

A,·thur JlIortiner Hanson e Jose LeaL.- Decreto n. 72 1 de 10 de
Maio de 1 79.- Concele-Ihe~ permissão para explorar ouro e outros
mineraes nas cabeceiras do rio Itapemerim, do municipio do Ca
choeiro do mesmo Ilome.

Esla concessão foi transferida li Jasper Lafayette Harben pelo
Decreto n. 8275 de 8 de Outubro de 18 1.

ALfredo Augusto "Vidal.- Decreto n. 7455 de 23 de A"'osto de
1 79.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros mineraes
no municipio do Cachoeiro de Itapemerim.

1IIanoeL .Tose de Souza Braga e Eduardo Ribeiro Mendes.
Decreto n. 7945 de 23 de Novembro de 18 0.- Concede-lhes per·
missão para explorar mineraes nos municipios de Itapemirim e
Cachoeiro do me. mo nome.

Tmjano Augusto Cezal' Martin . - Decreto n. [8262 de 24 de
Setembro de 1881.- Concede-lhe permis ão para explorar ouro e
outros mineraes na comarca da Victoria.

Li~andro ALbel'naz Leitão. - Decreto n. 518 de 6 de Maio de
1882.- Conce:le-Ihe permissão para explorar ferro no municipio
de Itapemirim.

M anoeL Pedro M at'ques e Joaquim de N ovaes Campos. - De
creto n. 8 27 de 30 de Dezembro de 1 82.- Concede-lhes permis
são para explorar ouro, platina e outros mineraes nas margens dqs
rios !tabapoana, Itapemirim e Jucú.

Theophilo Duarte e Castt'o.- Decreto n. 23 de 30 de Dezem
bro de 1882.- Concede·lhe permissão para explorar mineraes no
ribeirão do Aldeamento de S. Pedro Rates e seu afliuente á
margem esquerda do rio Preto.

Edtlal'do Ribei,'o jJ!fendes. - Decreto n. 29 de 30 de Dezem-
bro de 18 2.- Coucede-Ihe permissão para explorar oúro, ferro e
outros mineraes nos terrenos coutiguos ao rio Guandti, seus afliuen
tes G confluentes.
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MUNICIPIO NEUTRO

Bacha?'el Francisco de Assis Vieira Bt!eno. - Decreto n. 47 8
de ii de Setembro de 1871.-Concede-Ihe permissão para explorar
turfa no municipio da Córte e provincias do Rio de Janeiro e
S. Paulo.

Bal"ão do Engenho Novo. - Decreto n. 6844 de 23 de Fevereiro
de 1878. - Concede-lhe permissão para exploraI' ouro e outros mi·
neraes no lagar denominado" Morro do Vintem» da fregl1ezia do
Engenho Novo.

RIO DE JANEIRO

Capitão-moI" Custodio Fe'rreira Leite.- Portaria de 25 de Se·
t~mbro de 1824. - Concede-lhe. permissão para explorar ouro c
OuLr08 metaes na Comarca de Valença.

Visconde de Barbacena e Antonio ele Souza Ribeú'o.- Decreto
n. 1078 de Dezembro de 1852.- Concede-lhes permissão para explo
rar carvão de pedl'a em todo o territorio da provincia.

IreníJo Evangelista de Souza (Visconde de 1lIauá). - Decreto
n. 1088 ele 13 de Dezembro de 1852.- Concede-lhe permissão para.
explorar carvão de pedra em todo o territorio da provincia.

Caetano ela Rocha Pac ova . - Decreto n. 1838 de 8 de Novembro
de 1856. - Concede-lhe permissão para explorar carvão de pedra
no municipio de Campos .

.Alfredo Casimiro de Vasconcetlos e Silva.- Decreto n. ti 2:.
de 13 de Maio de 1 70. - Concede-lhe permissão para explol'al'
c~rvão de pedra no municipio de S. Fitlelis'_

Bacha?-el Francisco de Assis Vieira B·ueno. - Decreto n. 4788
de i i de Setembro de 1871. - Concede-lhe permissão para explorar
turfa em todo o tanitorio da Provincia.

José Fra1tcisco de Magalhães e Calvino Me. Knith.- Decreto
5185 de 20 de Dezembl'o de 1872.- Concede-lhes permissão para
explorar carvão de pedra e outros mineraes na freguezia do Ribei~

rão\ municipio de Angra dos Reis.
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Conselheiro João da Silva Carrão e Al~tonio Jose Nogueira.
Decreto n. 51 9 de 20 de Dezembro de 1872.- Concede-lhes per
missão para explorar carvão de pedra nas sua fazendas . José
e S. Victorino do municipio de Angra dos Reis.

Commendador Jose ilÍa1'Ía do Amaral.- Decreto n. 5201 de 11
de Janeiro de 1873.- Conr.ed.e-Ihe p':lrmissão para lavrar carvão de
pedra no Ribeirão de Mambucaba e seus afliuentes, no municipio
de Angra dos Reis.

Joaquim Carneil'o de Mendonça e J(Jaquim Ovidio Saraiva
de Caroulho.- Decreto n. 5459 de 7 do Novembro de 1873.
Concede-lhes pel'missão para e-:s:plorar carvão de pedra e outros
mineraes no municipio de . Fidelis.

Commendador João Dias Cardozo e Jose Candido Teixeira.
- Decreto n. 5553 de 7 de Março de 1874. -" Concede-lhes per'
missão para exploraI' ouro e ferro no municipio de Mangaratiba.

Dr. De Witt Clinton Van-Tuyl.- Decreto n. 3755 de 30 de
Setembro de 1874. - Ooncede-Ihe permissão pua exploràr míne
raes nos terrenos contiguos ao rios S. Pedro, Santa Anna e Santo
An tonio e seus afluentes no municipio de Iguassú.

João do. ilveira Sampaio.- Decreto n. 5757 de 30 de etem
bro de 1874. - Conr:ede-Ihe permissão para explorar carvão de
pedra e Outl'O" mineraes no municipio de Mangaratiba.

DI'. João Bapli<ta Lacailte.- Decreto n. 5925 de 22 de Maio
de 1875.- Ooncede-lhe permissão para explorar carvão de pedra
no municipio de Maricã.

O concessionaria obteve uma prorogação pelo Decreto n. 6556
de 2-1 de Abril de 1877.

Lucas José Vieim Fen'a.::.- Decreto n. 6170 de 15 ç1e Abril
de 1876.- Concede-lhe permissão par e-:s:plorar carvão de pedra,
antimonio e outros minerae no municipio da Barra Mansa.

Esta concc. são foi prorogada pelo Decreto !l. 6925 de 1 de
Junho de 1878.

Jouo Ch"ysostOl1W de Amujo Pereil·a.- Decrelo n. 6510 de
1 de Março de 1877. - Concede-Ihe permissão para explorar sili
cato de alumina no. municípios de Angra e Paraty.

21
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Antonio Augusto Teixei?'a e Jose Joaqttim de Olivei?-u Reis.
- Decreto n. 6511 de 1 de Março de 1877. - Concede-lhes per·
missão para explorar carvão de pedra e outros mineraes na fre
g-uezia de Manbucaba em Angra dos Reis, e no municipio de
Paraty.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 7173 de 22 de
Fevereiro de 1879, e ainda de novo pelos Decretos n. 8236 e
8967 de 27 de Agost9 de 1881 e 30 de Junho de 18 3.

José Pereira Dias e Venancio José da Silva.- Decreto n.
6544 de 13 de Abril de 1 77.- Concede-lhes permissão para
explorar enxofre e outr:os mineraes nos municípios de Capívary,
Araruama, Barra de S. João e Cabo Frio.

D. lJ{aria Paula de A.=eredo Coutinho. - Decreto n. 7139 de
25 de Janeiro de 1879. - Concede-lhe permissão para explorar
ouro e outros mineraes nas terras de sua propriedade, no muni·
cipio de Nictheroy.

Esta concessão foi ampliada a todo o municipio pelo Decreto
n. 7298 de 24 de Maio de 1879.

José Esteves Penna Firme.- Decreto n. 7149 de 1 de Fevereiro
de 1879. - Concede-lhe permissão para explorar carvão de pedra
na sua fazenda Taquary, uo municipio de Paraty.

Gustavo rldolpho da Sil oei}·a. - Decreto n. 7572 de 2U do De
zembro de 1879.- Concede-lhe permissão pal'a explorar clrvão
de pedra no municipio de S. Fidelis.

José Pinto de Castro. - Decreto n. 7573 de 2 de DezemlJro
de 1879.- Concede-lhe permíssão para explorar ferro no muni
cipio de S. Fid~lis.

Lui:: Schreiner, Frehrico von HI,ouholt::; e LIli. Bnutielt.=
Decreto n. 7606 de 10 de Janeiro de 1880.- Concede-lhes per
missão para explorai' kaolim e outras substancias minerues apro
priadas á fabricação de porcellana.

IJacitu;'et Vicente Huett Bacellm" Pinto Gttedes. - Decl'cto n.
761'2 de 14 de Fever~iro de 1880. - Concele-lhe permissão pam
explorar cal'vão de pedra nas terras de Bua propriectad no municí
pio de Angra do. Reis.

Esta conces ão foí ampliada <Í. todo o Municipio pelo Decl'olo n.
7700 de 4 de Maio do mesmo anno.
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Joao da Silva bfontei1-o.- Decreto nO 7675 de 28 de Fevereiro
de 1880.- Concede-lhe permis'lão para. explorar mineraes na ba
cia do rio Pirapitinga, no Municipio de Rezende.

Joaquim Emygdio Venancio da Rosa, Manoel Joaquim Netto e
Francisco de;. Fonceca Leal Arnaut.- Decreto n. 7823 de 13 de
Setembro de 1880.- Concede-lhes permissão para explorar carvão
do pedra e outros mineraes ne Municipio de Cabo Frio.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 8894 de 24 de
Fevereiro de 1883.

Antonio Leopoldo ela Silveira Campista.- Decreto n. 7939 de H
de Dezembro de 1880.- Concede permi ~ão para explorar ouro e
outros mineraes no Municipio de Nova Friburgo, Comarca de Can
tagallo.

Luiz Fo,·tes de Bustamante Sci.- Decreto n. 8143 de 18 de
Junho de 1881. - Concede-lhe permissão para explorar ouro e
outros mineraes no Municipio de Paraty.

Alexandre Speltz.- Decreto n, 8358 de 24 de Dezembro de
1881.- Concede-lhe permissão para explorar metaes e mineraes
no lagar denominado Ingahyba do Municipio de n1angaratiba.

Dr. Frederico M a"inho de A.::evedo e Henrique Marques Lis
bôa.-· Decr to n. 8419 de 11 de Fevereiro de 18 2.- Concede
lhes permissão para explorar mineraes no Municipio de Nova
Friburgo.

Bcwão de Nova Fl'ibul'gO.- Decreto n. 8420 de 11 de Fevereiro
de 1882.- Concedc-lh permissão para explorar minas de chumbo
e outros metaes na Freguezia de São João Baptista, do Municipio
de Nova Friburgo.

Francisco Rodrigtces A,·êas.- Decreto n. 8480 de 15 de Abril
de 18 2. - Coneede-lhe permissão para explorar ouro, cobre e ou
tr03 mineraes nos Municipios de Campos e São João da. Barra.

Dr. Antonio de Cast?·o Lopes.- Decreto n. '490 de 22 de
Abril de '1882.- Concede-lhe permissãO para explora~ carvão de
pedra no municipio de Angra dos Rei. , freguezi:J. de Mambucaba.

Fetisbino Alfredo Guimaraes e A.nlonio Jose de Oliveim Mar.
ques. - Decreto n, 8591 de 17 ele Junho de 1882. - /joncede-lhes
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permissiío para. explorar ferro, aço e outros mineraes no municipio
da Conservatoria, comarCa de Valença.

Os concessionarias ob ti veram permissão para lavrar pelo Decreto
n. 8 28 de 30 de Dezembro de 1882.

Jose Luiz de VasconceUos Parada e Souza.- Decreto n. 8650
de 24 de Agosto de 1882.- Concede-lhe permis ão para explorar
ferro e outros mineraes no municipio da Conservatol'ia comarca de
Valença.

I.<:aias J osê Cavalcanti. - Decreto n. 8677 de 16 de 'etembro de
1882.- Concede-lhe pel'missão para explorar ouro e outros mine
raes no lagar denominado Seio de Abrahão, município de Nova
Friburgo.

O concessionario ainda não obteve licença para minerar.

Françisco Marques Teixeira.- Decreto n. 8702 de 7 de Ou
tubro de 1882.- Concede-lhe permissão para explorar mineraes
,combustiveis e outros nos municipios de Mangaratiba, haguahy e
S. João do Principe.

Vicente de Paula Seabra e outro.- Decl'eto n. 8713 de 17 de
Outubro de 1882.- Concede-lhes permissão para explorar ferro e
outros mineraes nos 10gaL'ps denominados Todos os Santos, S. José,
Cachoeira, Exilio, Santa Rit,~ e anto Antonio, no municipio da
Conservatoria, comarca de Valença.

Augusto Rufino Fructuoso Gomes.- Decreto n. 9178 de 29 de
Março de 1884.- Concede-lhe permissão para explorar OUt'O e
outro' mineraes no municipio do Pirahy,

S.PAULO

M arque:: de Monte Alegre, ConseZheiro Jose Antonio P.imenta
Bueno (Marquez de S. Vicente) e Visconde de Mauà.- Decreto
n. 1759 de 26 de Abl'il de 1856. - Concede-lhes permissão para
explol'ar carvão de pedrá, ferro, cbumbo e outros metaes e mine
raes na zona da estrada ele ferro do J undiahy.

Luiz de Ordan.- Decreto n. 2297 de 30 de OUtubl'O de 1858.
Conce le-lhe pel'missão para explorar chumbo no municipio d
Iporanga.
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Antonio Luiz Pimentel e João Baptista Gonçalves da Silva
Campos.- Decreto n. 3166 de 26 de Outubro de 1863.- Concede
lhes permissão por 30 annos para lavrar ouro nas terras vizinhas
ao rio do Peixe e seus afl:luentes.

João Antonio de 11'Iirando, e Silva. - Decreto n. 3300 de 20
de Agosto de 1864. - Concede-lhe permissão para explorar chumbo,
estanho e outros mineraes na serra de Iporanga. .

Ricard Fmncis Burton e Augusto Teixeira Coimbra.
Decl'eto n. 3706 de 26 de Setembro de 1866. - Coucede-lhes per
missão para explorar chumbo, estanho e outros metaes nas terras
cio Iporanga.

Por decreto n. 4255 de 25 de Setembro de 1868 foi prorogado
por vinte mezes o pl'azo PMa conclusão dos respectivos trabalhos.

Esta concessão foi declarada de nenhum etreito pelo Decreto
n. 4544 de 9 de Julho de 1870.

Bachareis J osê FO?·tunato da Silveira Bulcão e Geraldo da
Gama Bentes. - Decreto n. 4630 de 28 de Novembro de 1870.
Concede-lhes permissão para lavrar oarvão de pedra na Comarca
de Taubaté.

Esta concessão foi prorogada pelo Drcreto n. 6067 de 18 de
Dezembro de 1875.

Angelo Thomaz do Amaral e D)·. Antonio Candido da Rocha
-Decreto n. 4725 de 9 de Maio de 1871.- Concede-lhes per
missão para explorar, chumbo, petroleo e outros mineraes em
IpOI'anga, Comarca de Xiririca.

Por Decreto n. 5874 de 13 de Fevereiro de 1875 se concederam
50 datas mineraes ao Dr. Antonio Candido da H.ocha e Domingos
Moutinho, substituindo este ao' concessionario Commendador Angelo
Thomaz do Amaral.

Engenheiro Raphael Archanjo Gall)ão e Tenente-Coronel
Joaquim 8ilverio Monteiro Leite.-Decreto n. 48P3 de 21 de
Fevereiro de 1872.- Concede-lhes permissão para la.vrar mineraes
e productos chimicos na cidade de Arêas.

Comendador Antonio de Paula Machado.- Decreto n. 5008
de 10 de Julho de 1872. - Conce e-lhe permissão para explorar
carvão de pedra nas Comarcas de Jacarehy, Parahybuna e
S. José dos Campos:
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Bachrtl'eis F'redel'ico Jose Cardoso de A1"a'Ujo Abl"anchcs e
Joaqlúm Lopes Chaves, - Decreto. n 5009 de 10 de Julho de 1872.
- Concerle-Ihes permis'lão para explorar mineraes no Municipio
do Cunha, Comarca de Guaratinguetá,

Luiz Mathe'Us Maylask.- Decrflto n, 5014 de 17 de Julho de
1872,- Concede·lhe permissão para explorar carvão de pedra e
petroleo nas Comarcas de Sorocaba, Itapitininga e Itu,

O concessionario obteve permissão, pelo Decreto n. 5744 de 16 de
Setembro de 1874, para lavrar carvão rle pedra em Aguas Brancas
municipio de Tatuhy, em terras que declarou serem de sua pro
priedade.

Dl'S. CY1'ino Antonio de Lemos e Jose Baptista da Silva
Gomes Ba7'ala, - Decreto n, 5050 de 14 de Agoilto de 1 7", - Con
cede-lhes permissão para explorar carvão de pedI' I e petroleo na
Comarca da Capital.

Esta concessão foi prorogada pelo D crcto n, 5732 de 97 de
Agosto de 1874.

Lt~iz Antonio de Souza Barl'os.- Decreto n. 5115 de 17 de
Outubro de 1872.- Co,ncede-lhe permissão para explorai' schislos
betuminosos e kerosene na sua fazenda denominada de S. Lou
renço, no Municipio da Constituição.

Joc10 Paulo Dias. - DecI'eto n. 5151 de 27 de Novembro de
1872.- Concede-lhe permissão para lavr!lr ouro, chumbo, ferro e
outros mineraes no municipio de Apiahy.

Esta concessão foi tra'nsferida á viuva no concessionario, D. Fe
lippa Dias Baptista, por Decreto n. 6122 de 16 de Fevereiro de
1876.

Tendo a nova concessionaria feito sociedade com Joaquim Ovidio
Saraiva de Cal'valho foi a conceseão transferida. parll o nome de
ambos pelo Decreto n. 6666 de 14 de Agosto de 1877.

E' fallecido o sacio Joaquim Ovidio Saraiva de Carvalho.

Dr. J oaquím Ignacio Silveira da III 01 ta. - Decreto l1, 5152
de 27 de Novembro de 1872.- Concede-lhe permiss"o p~ -''1, lavral'
ferro, e outros metaes no logar denominado Jucllpi nnguinha,
municipio de Iguape.

Esta concessão tendo sido prorogada pelos Decretos ns. 6037 de
20 de Novembro de 1875, e 6753 de 24 de Novembro de 1877, foi
,transferida á Abel Gomes da Silva e outros pelo Decreto n. 7622
de 7 de Fevereiro de 1880, sendo-lhes pl'orogado o prazo para
começo dos trabalhos pelo Decreto n, 8913 de 24 de Março de
1883.
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Bacha,'el Antonio de Paula Ramos. - Decreto n, 51 7 de 20
do Dezembro de 1872. - Concede-lhe permissão para lavrar ferro
e outros mineraes llJS Fazendas denominadas Jardim e Mineiros
no municipio de S. José de Barreiros,

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n, 5534 de 31 de
Janeiro de 1874.

Ancl?'ade & Santos.- Decreto n, 5477 de 26 de Novembro de
1873.- Concede-lhes permi são para explorar estanho e outros
metae3 na bahia do rio ,Pedro Cubas no municipio do Xiririca,

Tenent Coronel Bento J OS8 Alues Pel'eira e out)'os. ,- De
cr to n. 5753 de 23 de etembao de 1874.- Concede-lhes permi são
para explorar carvão do pedra, ferro e ouh'os metaes no municipio
de Tieté.

Esta concessão foi prol'oga a pelo Decreto n, 6742 de 17 de
Novembro de 1877 e novamente pelo de n. 6929 de 8 de Junho de
17.

Christo'ViZo Bonini e Ott!?'OS, - Decreto TI, 5820 de 12 de De
zembro de 1874, - Concede-lhes permis ão pal'a explorar ouro
prata e outt'OS metaes nos municipios de S, Roque o Cabl'euva.

Rectificada a concessão pelo Decreto n. 5906 de 2-1 de Abril 'le
i 75 e declarada pelo de n, ;-960 de 23 de J unbo do mesmo anno
que a mesma concéssão abrangia todo o territorio da comarca de

. Roque, foi mais tal'de alia prorogada pelo n, 6137 de 22 d
Dezembro de 1876.

DI', Jorge carborough Barnsley e out?·os.- Decreto n. 5861
de 30 de .T'm,iro de 1 75.- Concede-Ih >O p rmissão para explorar
ouro no n1unicirio de Itapit.ininga,

POI' Decreto n. 6074 de 24 de Dezembro do mesmo o.nno os
concessionarios obtiveram autol'izaçâo para minerar, e p lo de
n, 8086 de 7 de Maio de 1 1 foi-lhes rcnovada a concessão, ob as
mesmas chl.usulas do s gundo Decreto.

JOão Baptis~a Rodoca1tac~i. - DecI'eto n. 6059 de 14 de De
zembro de 1875, - Concede..lhe permis ão por dous annos pan
explorar guano nas ilhas dos Alcatrazes,

Bacharel, CY)'ino Anto?lio de Lem{)s, - Decreto n, 6127 de 23
de Fevereiro de 1876,- Concede-lhe permissão para explorar ouro
e, outros metaes nos municipios de S, José dos Campos e Jaca
rehy.
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J ase Maria Gavião Peixoto e Pedro da Silva Pel-eira. - De
creto n. 6346 de 20 de Setembl'o de 1876. - Conce le-Ihes per
missão para explorar ouro, prata e outros metaes na comarca da
Faxina.

Por Decreto n. 7153 de 8 de Fevereiro de 1879 os conce si0
narios obtivera~ permissão pal'a lavrar, e pelo n. 8770 de 18 de
Novembro de 1882 foi-lhe conce lida uma prorogação de dous an
nos pala começo dos respectivos trabalhos.

Tendo fallAcido o 10 concessionaria, foi a sua parte transfc
rida a sua viuva, D. Mal'ia Coutinho Gavião Peixoto, pelo De
creto n, 9056 de 3 de Novembro de 1883.

D. Anna llIaria de Sena Ro:;aclo. - Decreto n. 6436 de 22 de
Dezembro de 1876. - Concede-lhe permissiio para explorar ouro
e outros minel'aes na freguezia de Nos~a Senhora do O'.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 7095 de 30 de
Novembro de 1878.

Tendo casado a concessionaria com o Dr. Henrique Alves de
Souza, foi a concessãe transferida para o nome de ambos pelo
Decl'eto n. 7937 de 11 de Dezembro de 1880.

Ernesto Germach Possolo e outros. - Decreto n. 6615 de 4 de
Julho de 1877.- Concede-lhes permissão pal'a explorar mineraes
nas bacias dos rios Pedro Cubas e Taqual'Y municipio de Xiririca.

Foi proragada esta concessão pelo Decreto n, 7571 de 20 de
Dezembro de 1879.

Joaquim Victol'ino da Cttnha.- Decreto n. 6714 de 13 de
Outubro de 1877.- Concede-lhe permissão para explorar carvão
de pedra, ferro, chumbo e outros mineraes no municipio de
Ubatuba.

João Ferreira de Souza Leal.- Decreto n. 6921 de 1 de Ju
nho de .1878. - Concede-lhe permi são para explorar ouro e
outros metaes no municipio de Bal·reiros.

Vicente de Souza Queiroz.- Decreto n. 7015 de 31 de Agosto
de 1878.- Concede-lhe permissão para explorar ouro no manici
pio de Piracicaba.

DI'. Joaquim Antonio do Amaral Gltrgel. - Decreto n. 7066
de 9 de Novembro de 1878. - Concede-lhe permissão para ex
plorar carvão de pedra e outros mineraes na freguezia de S. Se
bastião do. Tijuco Preto.

Foi-lhe concf'dida per mi ~ão pelo Decreto n. 8000 de 12 de
Fevereiro de 1881 pal'a estender os tr:j.balhQs respectivos à comarca
(;1e Castro, proyjI;lcil). cJo Parana. .
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DI'. Jorge Searbo"o'lfgh Barnsley.- Decreto n. 7096 de 30 de
Novembro de i87 . - Concedr-Ihe permissãú para explorar ouro e
outros mineraes no lagar denominado Santo Antonio da comarca
de Iguape.

Jose de Paiva Le.qey. - Decreto n. 7i27 de ii de Janeiro de
1 79. - Concede-lhe permis:ão para explorar ouro e outros miae
raes no lagar denominado - Volta Grande.

Manoel J11'outinho de Avile:; Carvalho.- Decreto n. 7i70 de
22 de Fevereiro ue 1879. - Concede-lhe permissão para e:I:plorar
metaes no muniúpio de Ig-uape.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 8592 de i7 de
Junho de 1882.

Arthur iIíortilterHanson e Frederico Bt'ady.-Decreto n. 7243
de 5 de Abril de 1879.- Concede-lhe permissão para explorar ouro
nas cabeceiras do rio das Minas e seus affiuentes.

Mi.quel de Araujo Ribei1'o e rimaro de Al'aujoRibeiro.-Decreto
n. 7253 de 26 de Abril de 1879.- Concede-lhe permissão para ex
plorar metaes no municipio da Capital.

Bachal'eis Al1tOl"ío Luiz Ramos Nogueira e Ped,'o Antonio Fer
?'eira Vianna.- Decreto n. 7567 de 13 de Dezembro de i879.
Concede-lhes permissão para explorar ouro e outros metaes no leito
e margens do Rio Verde,

Dr. D. Wítt Clinton van Tuyl e George P. Goff.-Decreto
n. 7717 d 15 de Maio de 1880.-Concede-lhes permissão pal'a
lavrar ferro e outros minerae no rio Ribeira e seus affl.uentes.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 8461 de 1 de
Março de 1882,

Jose Rodolpho lJf onteiro.- Decreto n. 7809 de 26 de Agosto de
18 0.-- Concede-lhe permi são para explorar c~rvão de pedra e
outros mineraes no \"a11e do Parahyba. de de Lorena até S. Jose dos
Campos.

He1'wique I :;idoro Xaviel' de Brito. - DecI'eto n. 7839 de 6 de
Outubro de 1880.- Concede-lhe pprmiEsão para explorat ferro e
outors metae. no logar denominado - "" patu - da comarca de Xi
ri rica.

O concessionario obteve permi são para lavrar pelo Decreto n. 84.64
de'J8 de Março dei 2.
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Bacharel Joaquim Antonio do Ama?:"al Gw'.qel.- Decl'eto
n.706 de 9 de Novembro de 1 78.-Concede-Jhe permis ão para
explorar minas de carvão de pedra e outros mioeraes 00 rio Itararé,
seus afliuentes, e suas margens. comprehendendo o territorio de
S. SHbastião do Tijuco Preto ..

Estevão do "l\Tascimento Assumpção. - Decreto a. 807 da 7 de
Maio de 1881. - Concede-lhe permissKo para lavrar ouro e outros
metaes na Comarca de Xiririca.

Domin.qos /l'[ otttinho, Josd Rodolpho J110nteiro e outl'o.s.
Decreto n. 8305 de 31 de Dezembro de 1881. - Concede-lhe per
missão para lavrar combustivais mineraes no valle do rio Parahyba.

Cad os Boncault. - Decreto TI. 421 de 14 rle Fevel'eiro de
1882. - Concede-lhe permissão para exploraI' ouro e outros metaes
no municipio do Mogy das Cruzes.

João F'/'ancisco Pinto Carunclri e JOÜ? Francisco Soa~'es So
brinho. - Decreto n. 8636 de 5 de Agosto de '188Z. - Concede
lhes pel'missão para explorlll' carvão de pedra. e outros mineraes
na Comarca de Itapitiningll, em terras de seu sog~o Delfina Vieira
de Medeiros.

JoO:o Chrysostomo do Amaral Brisola, - Decreto n. R8:..6 de
30 de Dezembro de 1882.- Concede-lho permissão para explol'ar
carvão de pedra, aqphalto, petroleo e naphta no Municipio de Ita·
petininga.

h!lio flugusto de Campos Mello e Luiz Fo?·tes Bustamante
Sri.- Decreto n. 9170 de 28 de Março de 1884.- Concede·lhes
permissão ara explorar OUl'O e outros mineraes no Munici pio de
Sorocaba.

James Walte'," Graham.- Decreto n. 9222 de 31 de Maio de
'1884.- Concede-lhe permissão pal'a explorar ouro e outros mine
raes na Comarca de Xiririca.

Pedro da Silva Pereira e J11anoel Joaquim BOl"ges ele Lima.
Decl'eto a. 9223 de 3'1 de Maio d 1884, - Concede-lhes permissão
para exp)orar chumbo e outros mineraes aa S61'1'a do Etá da Co
marca de Xiririca,
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PARANA'

Bal'ao de Capanema.- Decreto n. 3938 de 28 de Agosto de
'1867. - Concede· lhe permissão para explorar ferro nas ma.rgens
da bahia de Parll.naguá, e rios que nella desaguam.

Engenheiro Antonio Pel'eira Rebouças e outros.- Decreto
n. 4674 de '10 de Janeiro de 1 74. - Concede·lbes permi são por
90 annos para lavrar metaes e productos chimicos nos Municipios
de Curitiba e Antonina.

Carlos Pinto dv Castilho.- Decreto n. 5871 do 6 de Fevereiro
do 1 75. - Concede-lhe permissão para explorar mineraes nos Mu
nicipios do São José do Christianismo e São José da Boa-Vista.

Bacharel Salvador Pi"es de Cal'valho e Albuquerque Juniol' e
ou tros. - Decre to 11. 5900 de 17 de Abril de 1 '75. - Concede-lhes
pel'mi são para explorar cal'vão de pedra e outros mineraes nos
municipios de Castro, Ponta Grossa e Palmeiras.

Antonio Alves Pinto. - Decreto n. 613-1 de 4 de Março de 1876.
- Concede-lhe permissão para explorar cobre e outros metaes no
Municipio de Campo Largo.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 70 -1 de 24 de
Agosto de 187 .

O concessionaria obteve permissão para lavrar pelo Decreto
TI. 7513 de 11 de Outubro de 1879.

Gonçalo de Abl"eu Souza Alvares de Barros e outros.- De
creto n. 620:.. de 17 de Maio de 1 76.- Concede-lhes permissão
para explorar ouro o outros metaes na Comarca de Castro.

Esta concessão foi annulIada pelo Decreto n. 7014 de 31 de
Agosto de 187 .

1I!fanoel de Assis Drumond e Be1'11ardo Pinto de Oliveira.
Decreto n. 624' de 12 de Julho de 1 76. - Concede-lhes per
missão para explorar azougue na Villa da Palmeira.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 6976 do 20 de
Julho de 1878, e depois aind!L pelo de n. 7392 d.e 31 de Julho
de 1879.

A.. l[redo Augusto Vidal.- Decreto n. 6813 de 29 de Dezembro
de 1877. - Concede-lhe permissão para explorar cobre e outros
mineraes nos terrenos contiguos aos rios Ivahy e Paranapa
nema.
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J ase de Paiva Legey. - Decreto n. 7~27 de 11 de Janeiro de
187\:). - Concede-lhe permis ão para explorar ouro e outros mi
neraes no rio Tibagy, entre a cidade de Castro e a de ltapeva. na
provincia de S. Paulo, no lagar denominado Volta Grande.

Ernesto Antunes de Campos o outros.- Decreto n. 7275 de
10 de Maio de 1879.- Concede-lhes permissão para explorar ouro,
prata e outros metaes na comal'ca de Castro.

Por Decreto n. 7999 de 12 de Fevereiro de 1 81, permittiu-se que
os conce sionarios transferis em e ta concessão a Gu t~ vo A. Mei
nick, a quem depois. e concedeu licença. para lavrar pelo De
creto n. 8074 de 14 de Maio de 1881, sendo por ultimo tran ferida
a I!:duardo Klinglhoerfer pelo Decreto n. 8941 de 5 de Maio de
de 1883.

João Silveira de ~[iranda e outros.- Decreto n. 7505 de 20 de
Setembro de 1879. - Concede-lhes permissão para explorar cobre
e outros metaes na Comarca de Guarapuava.

Jotio Ferreira de Oliveira.- Decreto n. 7616 de 31 de Janeiro
de 1880. - Concede-lhe permissão para explorar ouro na serra
de Marumlly.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 8554 de 27 de Maio
de 1882.

Luiz Reynaud.- Decreto n. 7617 de 31 de Janeiro de 1880.
Cancele-lhe permissão para explorar ouro no Municipio do Ar·
raiaI do Queimado.

Dr. De Witt Clinton van Tuyl e Augusto Mitohell (l?-eenleaff.
- Decreto n. 7626 de 14 de Fevereiro de 1880. - Concede-lhes
permissão para explorar ouro e outros mineraes no rio Tibagy da
Comarca de Castro.

Oustodl:o Francisco de Oliveira.- Decreto n. 7706 de 11 de
Maio de 1880.- Concede·lbe permissão para explorar ouro e ou·
tros mineraes na serra de Marumby, Municipio de S. José dos
pinhaes.

Dr. De Witt Clinton van Tttyle George P. Goff.- Decreto
n. 7717 de 15 de Maio de 1880.- Concede·lhes permissão para
lavrar ferro e outros minel'aes no rio Ribeira e seus affiuentes.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 461 de 18 de
Março de 1 82.
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Francisco Ferreira Mauricio ele Lima.- Decreto n. 7825 de
13 de Setembro de 18 0.- Concede-lhe permissão para explorar
ouro e outros mineraes no Municipio de Votuverava.

Dr. Jose Francisco Grillo e Baeharel Horacio Rodrigues An
tunes. - Decreto n. 8274 de 8 de Outubro de 1881. - Coucede·lhes
permissão para explorar ouro e outros mineraes no Município de
MOt'l'etes.

Antonio Taaffe.- Deereto n. 8572 de 10 de Junho de 1882.
Concede-lhe permissão para explorar ouro no rio Tibagy.

Paschoal Cosme Telles dos Reis.-Decreío n. 8676 de 16 de
Setembro de 1882.- Concede-lhe permissão para explorar ouro,
chumbo e oulros mineraes na Comarca de Antonina.

Antonio Femandes C01'1·êa.-Decreto n. 8683 de 23 de
Setembro de 1882. - Concede-lhe permissão para explorar ouro e
OUlTO mineraes no Município de S. José. dos Pinhaes.

Gustavo Emilio Orlandez, - Decreto n. 8703 de 7 de Outubro
de 1882, - Concede-lhe permissão pal'a explorar petroleo nas
Comarcas de Campo Largo e Lapa.

Ricarelo F. Creagh e Ter"tttliano de Araujo Goes. - Decreto
n. 8825 de 30 de De7.embro de 1882.- Concede-lhes permissãO
para explorar OL\ro e outros mineraes no valle dos rios 'Cinzas e
Itararé e seus confluentes na Comarca de Castro.

Pedro Rampi.- Decreto n .. 8 67 de '10 de Fevereiro de 1883.
Concede-lhe permissão para explorar carvão de pedra e outros
mineraes em Santo Antonio de Imbituva, Município da Ponta Grossa,
e nas Comarcas de Castro, Campo Largo e La.pa.

James Esnaty,- Decr to n. 8902 de 3 de Março de 1883.
Concede-lhe permis ão para ex.plorar ferro e outros rb.ineraes no
Municipio de Castro.

Dr", De Witt Clinton van Tuyl e seu associado A.tlgusto .Jlfi.
tchel Greenlea(. Antonio Taatre e Eduar'do Klinglhoerfer.
Decreto n. 941 de 5 de Maio de 1883,- Reune em um só acto as
conces,ões constantes dos Decretos n. 7626 de 14 de Fevereiro
de 1880, 8572 de 10 de Junho de i8 2 e 7275 de 10 de Maio de 1879,
á que se refere o de n, 7999 de 12 de Fevereiro de 1881.



- 334-

Por Decreto n. 9026 de 29 de Setembro de 1883 permittiu-se que
os concessionarias dividissem as eIatas da' suas concessões em por
ções de 50 datas cada uma, e pelo de n. 9157 de 23 de Fevereiro
de 1884 concedeu-se-Ihes que novamente di vidissem as mencionadas
datas em porções de 15 datas, distL'ibuindo-as por outras taatas com
panhias ou em prezas que organizarem.

Jose Francisco Thoma::. do Nascimento.- Decreto n. 9261
Je 16 de Agosto de 1884.- Concede-lhe permissão para explorar
mineraes entre o rio Igqassú, da linha do Norte destp, e do
de Itibagy e Campos de Guarapuava, até encontral' o Rio Paraná
na provincia deste nome.

SANTA OATI-IARINÁ

SS. AA. a Senhora PrÍ1~ceza D. F?'ancisca e seu Augusto
Esposo o Senho?' Principe de Joinville.

Pelo al't. 40 do contrato de 22 de Abl'il de 1843 foi concedida nos
seguintes termos permissão a SS. AA. para minerar nas terl'as de
seu patrimonio datal:

Art. 4. o Sua Magestade o Imperador nos termos dos arts, ii
e 12 da Lei de 2\:l de Setembro de 1840 constitue em dote á Sua
Augusta Irmã a Senhol'a Princeza D. Francisca Caroli na: 10 a
somma de 370:000 '000, equivalente pelo cambio actual a um
milhão de francos, moeda franceza, que será entregue, por via
de letlras do Governo Brazileiro sobre Pariz ou Londres, ao futuro
Esposo, dentro dos seis mezes, que se seguirem á data da celebração
do casamento; 20 a somma de 1.000:000$000 em apolices, ou inscri
pções da divida publica interna do Brazil, equivalente, segundo o
preço actual da Praça á sommas de 7'.000:000 000, e em moeda fran
ceza á de um milhão e novecentos mil francos; 30 cinco leguas em
quadro, ou 25 leguas quadradas, d tres mil braças, segundo a lei
de 25 de Janeiro' de 1809, de terras devolutas, que podem selO
escolhidas nas melhores 10calidaJes, em nm ou mais lagares na
provincia de Santa Cathal'ina. Sua Alteza Real o Principe d. Join
ville entrará na posse destas terra-, logo que forem medida, o
que tera lagar o mais breve que fór passiveI; e será considerado
proprietario tanto da superficie, na fórma das leis que regulam
no Brazil as concessões de tenas destinada á cultura, como da PI'O

funelidade para extrahir, sem que tenha necessidade de outras con
cessões ou privilegias, assim carvão de pedra, como quaesquel'
outros mineraes, que possam ser descobertos, sem reserva alguma,
excep to as minas de diamantes.
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Irinéo Evangelista de Sou:;a (Visconde de Mauá) João Maria
Collace de Magalhães e Frederico AugHsto de Vasconcellos
Almeida Pereira Cabral. - Decreto n. 890 de 27 de Dezembro
de 1851. -Concede-lhes permissão para lavrar prata e cobre em
todo o territorio da Provinda,

Visconde ele Barúacena. - Decreto n. 2737 de 6 de Fevereiro de
1 61.- Concede-lhe permissão para orga'lizal' dentro de dous annos
uma companhia destinada á lavra das minas de carvão de pedra que
descobt'ir na. duas leguas quadradas que adquiriu por titulo de
compra ao Estado, no logar denominado- Passa Dous -, Municipio
de Laguna.

Esta concessão foi prorogada' pelos seguintes Decretos:
N, 2909 de 19 de Abril de 1862;
» 3157 de 2 de Outubro de 1863;
)} 35 3 de 10 de Janeiro de 1866 ;
)} 4685 de 30 de Janeiro de 187'l ;

)} 4865 de 2 de Janeiro de 1872;
)} 5269 de 10 de Abril de 1873 ;
)} 5588 de 11 de Abril de 1874;
» 5913 de 1 de Maio de 1875 ;
» 6065 de 18 de Dezembro de 1875;
)} 6260 de 19 de Julho de 1876.

O conce sionario conseguiu organizar uma companhia Ingleza
que obteve permissão para funccionar no Imperio pelo Decreto n.
6343 de 20 de Setembro de 1876; tendo lhe sido concedid~ pelo
Decreto n. 7930 de 4 de Dezembro de 1 80 permissão para e:s;:plorar
a' terras da ua concessão.

M anoel Antonio de Araujo Guimm·ães. - Decreto n. 4692 dé
14 de Fevereiro de 1871.- Concede-lhe permissão por 90 annos
para lavrar carvão de pedra na Freguezia de Nossa 'enhora da
Mãi dos Homens, Municipio de Ararangná.

Esta concessão foi prorogada pelo DecI'elo n. 4964 de 15 de Maio
de 1 '72, e sendo transferida pelo numero 6612 de 4 de Julho de
1 )77 a Luiz Augusto de Magalhães e Candido Augusto do AI·d.UjO
Guiml1'ães foi de novo prorogada pelos Decretos ns, 81158 e 8860 de
24 ele Outubro de 1881 e 10 de Fevereiro de 1 3.

Antonio Gomes e A.ntonio Jose Gomes Pereira Bastos. - De
creto n. 5116 de 17 de Outubro de 1872,- Concede·lhes permis-ão
para explol'ar metaes e productos chimiros nos rios Itaguahy-assú
e 'Itaguahy-mirim e seus afllucntes.
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GabrieZ 111"aria da Veiga e ilIa)'ceZZino Jose Bernardes.
Decreto n. 5703 de 31 de Julho de 1 74. - Concede-lhes permis
são para explorar ouro na Fl'eguezia de Nossa Senhora do Bom
Successo de Cumbriú.

Dr. De Witt CZinton van TttyL-Decreto n. 6104 de 19 de
Janeiro de 1876.- Concede· lhe permissão pOl' 50 annos para mi
nerar ouro no Ribeirão de Minas e rios Gaspar Grande e Pe
queno.

M anoeZ Gonçalves da Roza e outros.- Decreto n. 6126 de 23
de Fevereiro de 1 76.- Concede-lhes permissão pal'a explorar
ferro e ou tros metaes no Municipio de S. Franci co.

Os concessionarias obtiveram permissão para lavrar pelo De
creto n. 6626 e 4 de Julho de 1877.

O concessionaria Manoel Gonçalves da Rosa obteve para si
sámente a renovação da concesSão, pelo Decreto n. 694 de 4 de
Outubro de 1882

Bacharel Paulo Fer~'eira Alves.- Decreto n. 6214 de 21 de
Junho Je '187ü. - Concede-lhe permissão para explorar carvão de
pedra no Municipio de Araranguà. '

Esta concessão foi annllllada pelo Decreto n. 6271 de 9 de
Agosto do mesmo anno, por ser offensiva dos direitos de Manoel
Antonio d'Araujo Guimarães.

Suas .Altezas I mpe1'ial e Real a Sra. Prince.::a D. I zabel e o
Sr. P1'incipe Conde d'Eu.- Decreto n. 6936 !e 15 de Junho de 1878.
- Concede li SS. AA. lmpel'i.l e Real a Sra. Pl'lllceza D. lzabel
e ao Si'. Conde d'Eu, permissão para explol'ar e h.vrar· mineraes,
por si, ou por meio de companhias. sociedades ou emprezlIs que
organizarem, nas terras que coo tituom o seu patrimonio datal.

Dr. De Witt Cbinton van Tuyl.- Decreto n. 7017 de 31 de
Agosto de 1878.- Concede·lhe permi são para lavrar minas de
chumbo no alto da serra de ltajahy. nos affiuentes do rio Garcia.
Esta conce são foi ampliada ao rio Itajahy.mirim e eos affiuentes
pelo Decreto n. 7070 de 9 de Novembro do mesmo anno.

Jose Vaz de Oli'Veira.- Decreto n. 7705 de ii de Maio de 1880.
-Concede-lhe permissão para explorar carvão de pedra e schistos
betuminozos no Termo de ltajahy.

O concessionaria obteve permissão para lavrar pelo Decreto n.
8'd03 de 3 de Màrço de 1883.
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Diogo Duarte Silva da Luz e José Francisco Thorna::::
do Nascimento. - Decreto n. 7760 de 14 de Julho de 1880.
Concede-lhes permissão para explorar carvão de pedra na comarca
de S. José.

lt!anoel Rodrigues Rocha. - Decreto n. 7832 de 25 de Setem
bro de 1880. - Concede-lhe permissão para explorar chumbo e
outros mineraes na Comarca de Lages.

Esta concessão foi prol'ogada pelo Decreto n. 8908 de 10 de
Março de 1883.

Antonio José lriartins Tourinho e Francisco O::orio N ot>aes do
Amaral.-Decreto n. 7961 de 29 de Dezemb o de 1880.-Concede
lhes permissão para exploral' prata e outros mineraes no Muni·
cipio do Tubarão.

J1fanoel Cardo::o Dua1'te e João Car'dozo de Aguiar Sobrinho.
Decreto n. 8612 de 10 de Julho de 188;.,. - Concede-lhes per
missão para explol'ar prata e outros metaes no Municipio da
Laguna.

José Francisco Thoma:::: do Nascirnento.- Decreto n. 8768 de
18 de Novembro de 1882.- Concede-lhe permissão para explorar
carvão de pedra e outros mineraes na C~marca de S. Miguel.

RIO GRANDE DO SUL

Conselheiro Lui:::: Antonio Barbo:;a e Commendador Luis
Alves Leite de Oliveira Bello. - Decreto n. 1993 de 12 de Ou
tubro de 1857.- Concede-lhes permissão para explorar carvão de
pedra e outros mineraes no Arroio dos Ratos, Municipio do Tri
umpho.

Visconde de li!auâ, Conselheiro Lui:::: Antonio Barbo;;a e Com
mendador Lui::::' Alves Leite de Oliveira Bello. - Decreto n. 2665
de 27 de Setembro de 1858.- Concede-lhes permissão para lavrar
carvão de pedra e ferro na margem esquerda do Arroio dos Ratos,
junto á mina de cal'vão de pedra desle nome, e â margem direita
do Arroio Porteirinha, proximo á povoação de S. Jeronymo.

Luiz Boulieck.- Decreto n. 3049 de6 de Fevereiro de 1863.
Concede-lhe permissão para lavrar carvão de pedra nas margens
dos rios S. Jeronymo e seus (diluentes, Municipio de Jaguarão.

Esta concessão foi tl'ansferida :l Cunha. Plant & Comp. pelo
Decreto n. 3551 de 29 de Novembro de 1 65.

22
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Ignacio Jose Ferreim de Moura, NathanieZ PZant e J OLío
LandeU. - Decreto n. 3697 de '10 Setembro de 1866.- Conce·
de-lhe permissão pal'a explorar sulphureto de cobre e outros
mineraes no Municipio de Quarahim.

Foi renovada esta concessão pelo Decreto n. 4:-25 de 13 de Maio
de '1870 e prorogados os prazos pam o começo dos respectivo:;
trabalhos por tres vezes pelo cítado Decreto, e pelos de n. 6563
de 2 de Maio de 1877 e n. 7716 de ,15 de Maio de 1880.

Cahindo a conces ão em caducidade, e passando depois para o
nome exclusivo do cidadão Ignacio José Ferreira de Moura, foi-lhe
concedida permissão para lavrar' pelo Decreto n. 8847 de 13 de
Janeiro de 1883.

James Joh on e Ignacio Jose Fel'reira de Mou?·a.-Decreto
n. 3715 de 6 de Outubro de 1 66. - Concede-lhes permissão para
lavrar carvão de pedra e outros minel'aos à margem esquerda do
Arroio do Rato., Municipio de S. Jeronymo.

Esta conCt!~~ão foi alterada, fazendo-se es:tensiva pelo Decreto
n. 4480 de 18 de Fevereiro de 1870 a permissão ao Municipio do
Triumpho, e depois aunul1ada pelo Decr'eto n. 6963 de 6 de Julho
de 1878, por se ter verificado a hypothe e prevista na clausula 19"
das que baixaram com o Decreto de 1866.

Tendo fallido a companhia Ingleza cessionaria da concessão de
que se trata, passou esta a pertencer á Holtzweissig ~ Comp., à
quem foram prorogado " pélo decreto n. 8916 de 24 de Março de
1883, os prazos fixados para continuação dos respectivos tra
balhos.

Johson M ac Ginity & Gomp. - Decreto n. 4064 de 4 àe Janeiro
de 1868.- Concede-lhes permissão para expiar r chumbo, ferro e
outros mineraes nos Municipios de Porto Alegre e . Leopoldo.

Eduado li!euseZej' e OUtl·OS.- Decreto n. 4620 de 2 de No
vembro de 1870. - Concede·lh s permissão para lavrar metae- no
Municipio de Caçapava.

E 'ta concessão foi transferida á companhia de minas de ouro e
cobre ao sul do Brasil, a qual obteve por Decreto n. 7220 de 22 de
Março de i879 uma prol'ogação de 3 annos pn,ra a medição das
respectivas datas mineraes.

Sebastião Antol~io Rodrigues B /·aga. - Decreto n. 4689 de 10
de Fevereiro de 1871. - Concede-lhe permissão por 50 anuas para
lavrar metaes na zona privilegiada da estrada de ferro de Santa
Catharina á Porto Alegre.
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Edual'do il1euseler.- Deereto n. 4814 de 11 de Novembro de
1871. - Cencede·lile permissão para explorar carvão de pedra e
feno nos rios Cahy e Jacuhy, na Comarca da capital.

Esta concessão foi aDnulJada pelo Decreto n. 5093 de 25 de Se
tembro de 1872 por atE nder os direitos da. companhia Imperial
Brazilian CoUieries, cessionaria de James Johson e Ignacio José
Ferreira de Moura, segundo o Decreto de n. 3715 de 6 de Outubro
de 1866.

Dr. Felippa Pereira Caldas e Manoel Lopes da Silva.-Deoreto
n. 5014 de 7 de Agosto de 1872. - Concede-lhes permissão para
explorar cobre e chumbo no Municipio da Encruzilhada, Termo do
Rio Pardo. .

Prorogada pelo Decreto n. 5726 de 27 de Agosto de 1874, e ca
hida depois em caducidade, foi afinal a concessão transferida ao
primeiro dos concessionarias pelo Decreto n. 8250 de 3 de Se
tembro de 1881.

Hygino Conêa DU1·ão.- Decreto n. 5571 de 14 de Março de
1874.- Concede-lhe permissão para lavrar carvão de pedra e ou
tros mineraes no territorio situado entre as pontas dos rios Santa
Maria e Jaguarão

Esta concessão foi transferida a D. Antonina de Cantos Durão,
viuva do concessionaria, pelo Decreto n. 7215 de 15 de Março
de 1879.

Pelo Decreto n. 9038 de 13 de Outubro de 1883 foi approvada
a planta geologica e topographiea do territorio mineral.

Dr. Roberto LandelZ e Pedl'o Francisco Atfonso iJlabilde.
Decreto n. 5724 de 27 de Agosto de 1 74. - Concede-lhes per
missão para exploI'ar sulphureto de cobre o outros mineraes no
l\Iunicipio rie Quarailim, entre os Arroios Cagualé e Capivary.

Esta conc~ssão foi transferida a Ignacio José Ferreira de Moura
pelo Decreto n. 05 -.: de 2 de Maio de 1 77, e pI'orogada por 3
annos pelo de n. 77'16 de 15 de Maio ele 18 O.

Antonio Soare Amaya de Gusmão. - Decreto ri. 5833 de 22 de
Dezembro de 1874.- Concede-lhe peI'missão p;j.ra explorar cobre e
Outl'OS melaes no Municipio de ão Gabriel.

'G~titherma Kopp e outr08.- Decreto n. 6101 de 19 de Janeiro
de 187li.- Concede-lhl's permissão para explol'al' carvão de pedra
e outro' miner,les no!! Municipioa de Porto Alegre e São Leopoldo.

Esta concessão fui prol'ogada pelo Decreto n. 7130 de 11 de
Janej ro ele 1879,
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.-lntonio Augusto Nogueú'a da Gama.- Decreto n. 5354 de 11
de Outubro de 1875. - Concede-lhe permissão para explorar carvão
de pedra, ferro e outros metaes na sesmaria da Capellinha.

Esta concessão foi pro rogada pelo Decreto n. 7094 de 30 de No
vembro de 1878.

Felisberto I gnacio Bal'cellos e Felippe Guilhot. - Decreto
n. 635 de 18 de Outubro de 1876.- Concede-lhes permissão para
explorar ouro no Municipio de D. Pedri to.

Os concessionarios obtiveram permis, ão para lavrar pelo Decreto
n. 6876 de 6 de Abril de 1 78.

E' fallecido o socio Felippe Guilhot.

João Carlos Bachheuse?', Augusto Alberto Stuchy e Miguel
Redusino ltfesa.- Decreto n. 5392 de 30 de Novembl'O de 1 76.
Concede-lhes permissão para explorar ouro e outros metaes no
Municipio de S. Gabriel. Foi prorogada esta concessão pelo Decreto
n. 7107 de 3 de Dezembro de 1878.

Jose Joaquim de Carvalho Bastos. - Decreto n. 6395 de 30 de
Novembro de '1876. - Concede-lhe permissão para explorar carvão
de pedra e outros mineraes no Muuicipio de Taquary.

Bacharel Luiz Gon:::aga de S01b:::a Bastos e Frederico Augusto
Duvel . - Decreto n. 6923 de 1 de Junho do 1878. - Concede-lhe
permissão para explorar carvão de pedra na Comarca de Bagé.

Holt:::weissig &: Ca._ Decreto n. 5964 de 6 de Julho de 1 78.
Concede-lhes permissão para lavrar carvão de pedra nos M unici pios
de . Jeronymo e Triumpho.

Por Decreto n. 8055 de 24 de Março de 1 81 foi concedida por
missão aos conces,ionario para estender o seus trabalhos aos
Municipio> de Cahy e S. João do Monte Negro.

Esta concessão acha-so transfel'ida á Companhia de mineração
de carvão de pedra do Arroio dos Ratos.

James G"acic Taylv?' e Mi.c;uel Gonçalves da CUl~ha.- De
aoto n. 70el7 de 18 de Outubro de 1878.- Concede-lhes permis"ão
para lavrar carvão de pedra no terl'itorio comprehendido entrê os
rios Candiotinha, Candiola e J'lgnal'ão Chico.

Tendo faUecido o concessionario Taylor foi eUe snbstituido nos
seus dit'eito~ por sens filhos, como se \'<3 do Decreto n. 89 3 de 21
de Abril de 1883 runovando:J. concessii:o.
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Dr. Domingos Pinto França M:ascarenhas.- Decreto n.
717i de 22 de Fevereiro de 1879. - Concede-lhe permissão para
explorar carvão de pedra e outros mineraes no lagar denominado
Bolema, Municipio de Bagé.

Adriano Barran.- Decreto n. 7509 de 27 de Setembro de 1879.
- Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros mineraes
na Comarc:1 de Sant'Anna do Livramento.

Gaspar Rechsteiner e Antonio Augusto Nogueira da Gama.
- Decreto n. 8004 de 19 de Fevereiro de 1881.- Concede-lhes
pel'missão para explorar carvão de pedra e outros mineraes no 20

districto do Municipio da Cachoeira, dentro dos limites do mesmo
districto, entre os al'l'oios Il'apuá e Pequery, onde está collocada
a sesmElria da Capellinha.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 8915 de 31 de
Maio de 1883, e por el1e permettido que os concessionarias es·
tendam seus trabalhos á todo Municipio.

RaphaeZ FOl·tunato Barreto de A.:::ambuja e Francisco Martins
de Menezes.- Decreto n. 8093 de 14 de Maio de 1881.-Concede
lhes permissão para explorar metaes no Municipio da Encruzilhada.

Francisco Lucas de Oliveira.- Decreto n. 8384 de 14 de Ja
neiro de 1882.- Concede-lhe permissão para explorar carvão de
pedra e outros mineraea da Comal'ca de Bagé, em um rincão do
Candiota.

CyriZlo da Silva Genofj·e.- Decreto n. 844'1 de 18 de Fevereiro
de 1882.- Concede-lhe permissão para explorar carvão de pedra,
ferro e outros mineraes nos municipios de Bagé e S. Gabriel, e
petroleo neste ultimo Municipio.

E' fallecido o concessional'io.

Antonio Candiclo de Siquei1'a.- Decreto n. 8469 de 18 de Março
de 1882. - Concede-lhe permissão para explorar turfa nos Muni
cípios de Santa Victori~ do Palmar, Rio Grande e S. José do Norte.

Antonio Patj'icio de A.:::ambtt.ia e outj'os. - Decreto n. 8519
de 6 de Maio de 1882. - Concede-lhes pel'missão para explorar
ferro, carvão de pedra e Outl'OS mineraes no Municipio de S. Jero
nymo.

Pelo Dem'eto n. 8593 de 17 de Junho do mesmo anno, foi deter
minado que esta concessão não teria lagar emquanto não fossem
medidas e demarcadas as datas' mineraes da concessão feita a
Holtzweissig & C.a. por Decreto n. 6964 de 6 de Julho de 1878.
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ilntonio da Silva Lisbfia.- Decreto n. 9265 de 16 de Agosto
de '18 4. - Concede-lhe permissão para explorar minerae' no
Municipio da Encruzilhada.

MINAS GERAES

Eduardo Oxen(ol'd. - Decreto de 16 de Setembro de 1824.
Concede-lhe permissão para minerar ouro e outros mineraes,
mediante a organização de uma companhia.

Jose A.lexandre Cal'neiro Leão. - Decreto de 3 de Maio de 1825.
- Concede-lhe permissão para minerar oUI'O e outros matacs,
mediante a organização de uma companhia.

D. Francisco de Souza Coutinho.- Decreto de 29 de Julho de
1825. - Conceje-Ihe faculdade para arrendar li sociedade de
Etluar o Oxenford algumas das suas lavras e das que pertencem
ao Morgado de seu Irmão o Conde de Linhares, sem embargo da
condição do decreto ttue instituiu aqueUa sociedade de comprar as
lavras para os seus estabelecimentos.

Dr. Jorge Schüch.- Decl'eto de 5 de Novembro de 1828.- Con
cede-lhe autorização para lavrar ouro, metaes, pedras preciosas,
mediante a organização de uma companhia.

Conde de Linllares.- Decreto de 12 de Janeiro de 1830.- Con
cede-lhe permissão para organizar uma companhia de socios
nacionaes e estrangeiros destinada a lavrar mineraes em terras de
sua propriedade.

Esta concessão foi ampliada pelo Decreto de 26" de Março do
mesmo anno, concedendo-se á Companhia licença para minerar
nas terras que de mais pudesse obLel' para mainr desenvolvimento
de sua operações.

João da Rocha Pinto. - Decreto de 22 de Abril de 1830.- Con.
cede·lhe permi são para organizar uma companhia destinada li
minerm' em terras da Provincia.

Francisco Gomes da Silva.- Decl'eto de 27 de Abril de i830.
- Concede-lhe permissão para ol'ganizar uma companhia des
tinada a minerar em terras da Provincia.



- 34:~-

Sociedade ele Mineração.- Decreto de 21 de Julho de 1830.
Approva. a organiz&.ção da sociedade formada. por Eduardo Oxen.
ford, o Marquez de Queluz e o Barão de Catas Altas com a denomi
nação supra.

Alexand,'e João Karthley.- Decreto de 24 de Julho de 1830.
Concede-lhe permissão para organizar uma companhia destinada a
mineral' em terras da Provincia.

Samuel Felippe & Comp.- Decrefo de 6 de Agosto de 1830.
- Concede-lhes permissão para minerar ouro e outros mineraes,
mediante a organização de uma companhia.

Joaquim Jose de Siqueira. - Decreto de 23 de Agosto de 1830.
- Concede-lhe permissão para minerar, organizando uma com
panhia.

José Maria Velho da 8ilva.- Decreto de 27 de Set6mbro de
1830.- Concede-lhe permissão para minerar, organizando uma
Companhia.

Dr. Augusto Frederico Good1'idge, Jose Tully &: C. Decreto de
27 de Maio de 1834.- Concede-lhes permissão para organizar uma
sociedade destinada a minerar as lavras do Candonga.

Freeland Ker Collings & C . - Decreto de 15 de Setembro de
1 36.- Concede-lhes permissão para minerar, mediante a organi
zação de uma Companhia com a denominação de «Companhia de
Mineração da Provincia de Minas Geraes».

Gustavo Adolpho Reye.- Decreto de 17 de Maio de 1838.
Concede-lhe permissão para organizar uma Companhia destinada
a minerar nas terras que demoram entre o Ribeirão dos Prados e
o logar fronteiro á CapelJa de Santa Rita.

Bacharel Ca1'los Theophilo J3e"edicto Otoni.- Decreto n. 3830
de 6 de Abril de 1 67.- Concede·lhe permissão para explorar ouro
e outro mineraes na comarca. de Jequitinhonha.

Esta concessão foi prorogada pelo decreto n. 5954 de 23 de Junho
de 1 75, e afinal revogada a pedido do concessionario, pelo Decreto
n. 6081 de 30 de Dezembro de 1875. .
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Dr. Jose Fmnklín de M assena e Out1·OS. - Decreto n. 4482 de
26 de Fevereiro de 1870. - Concede-lhes permissão por 90 annos
para lavrar ouro e mitros mineraes nas senas Negra e de Santo
Antonio.

Bacharel Eval'isto Ferreira da Veiga.- Decreto n, 4693 de 14
de Fevereiro de 1871.- Concede-lhe permissão para lavrar metaes
e productos chimicos no Municipio de ItajuM, 20. secção da estrada
de ferro D. Pedro II.

Engenheil'o Antonio Paulo ele M ello Barl'eto.-Decreto n. 4914
de 27 de Março de 1872. - Concede·lhe permissão por 50 annos
para lavrar metaes e productos chimicos.

Manoel Jose Ferreira Bretas.- Decreto'n. 5317 de 18 de Junho
de 1873,- Concede·lhe permissão para explorar minas de estanho
no Municipio de Caldas.

Paulino Lucio de Lemos e Francisco de Miranda Leone.
Decreto n. 5361 de 23 de Julho de 1873.- Concede-lhes permissão
para explorar ouro no Municipio de S. Gonçalo da Campanha.

Por Decreto n. 5745 de 16 de Setembro de 1874 foi-lhes conce
dida permis ão para lavrar, e pelo de n, 5796 de 18 de Novembro
do mesmo anno alteradas as clausulas ns, 3 e 6 do citado Decreto
n. 5745, tendo sido pelo decreto n. 7506 de 20 de Setembro de 1 79
prorogado o prazo marcado na clausula 20. para a medição e demar
cação das respectivas datas mineraes.

Esta concessão foi revalidada pelo Decreto n. 8805 de 23 de De
zembro de 1882.

Joaquim Carneiro de "Ai[endonça, Antonio Pinheiro da Palma
~ Trajano Augusto Cesar "Ai[artins. - Decreto n. 5 5~ de 9 de
Janeiro de 1 75.- Concede·lhes permissão para explol'ar carvão
de pedra nos municipios de Itabira e Ponte Nova,

F"'ancisco Raymundo Luiz dos Santos e Affonso Augusto Ro
drigues de Vasconcellos. - Decreto n, 59:...9 de 3 de Junho de
1875.- Concede·lhes permissão para explorar ouro e outros mi
nel'aes no Municipio de S. José de El·Rei.

Esta concessão foi prorogada pelo Dem'eto n. 6610 de 4 de Julho
de 1877, obtendo os concessionarios licença pal'a lavrar pelo de
n. 6996 de 17 de Agosto de 1878, sendo prorogado o prazo findo
para a medição e demarcação das datas mineraes pelo Decreto
n. 8803 de 16 de Dezembro de 1882.
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Bachare~ Jose Joaquim Fen'eira Rabello (Barão do 8erro).
Decreto n. 6161 de 24 de Março de 1876.- Concede·lhe permissão
para lavrar ouro e outros metaes nas terras do Rio do Peixe e'
S. Cyriaco, Municipio do Serro.

Sebastião Jose Ferreira RabeUfI e Bachare~ Jose Joaquim Fer
reim RabeLLo. (Barão do Serro).- Decreto n. 6163 de 24 de Março
de 1876. - Concede-lhes permissão para lavrar ouro e ferro no lagar
denominado Zagaia.

Bachare~ Simeão EsteLLita de Pau~a e Silva e Major Ezequiel
Antonio Loureiro.- Decreto n. 6200 de 17 de Maio de 1876.
Concede-lhes permissão para explorar ouro e outros metaes nas
margens e praià!i do Rio Doce.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 3057 de 26 de Ou
tubro de 1878.

Antonio Taval'es Bastos.- Decreto n. 62'13 de 21 de Junho de
1876.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros mi
neraes na freguezia dos Tres Corações do Rio Verde, Municipio da
Campanha.

Jose Glementino F~rnandes de Pau~a.- Decreto n. 6215 de 21
de Junho de 1876.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e
outros metaes no Municipio de Araxá.

Antonio Jose de Queiroz.- Decreto n. 6232 de 21 de Junho de
'1876.- Concede-lhe permissão para explorar mineraes nas suas
fazendas Passatempo, Jacaré, Patrocinio e Nossa Senhora da Mãe
dos Homens, no Municipio de S. Sebastião das Correntes.

Jose Ferreira da Silva Pinto. - Decreto n. 6248 de 12 de J lllho
de 1876.- Con'cede-Ihe permissão para explorar mineraes no Mu
nicipio de Ouro Preto.

Esta concessão foi prorogada pelo> Decretos ns. 6974 e 7391 de
20 de Julho de 187 e 31 de Julho de 1879, e depois transferida a
viuva do concessionaria, D. Eliza Bandeira de Gouvêa. Pinto, pelo
de n. 7787 de 10 de Agosto de i880.

Ernesto Ge::ar Garpinetti.- Decreto n. 6474 de 18 de Janeiro de
1877. - Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros mine
l'aes no Municipio de Ayuruoca.
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Benedicto de Almeidá T Ol'res .- Decreto n. 6505 <lo 1 de Março
.de 1877. - Concede-lhe permi 'são para explorar ouro e Oll tros mi
neraes na fazenda de Santa Luzia, Municipio da Campanha.

Por DecI'eto n. 6767 de 15 de Dezembro do mesmo anno foi esta
concessão amp~iada a varios pontos do municipio, sendo cencedida
permissão ao concessionario para lavrar pelo Decl'eto n. 6943 de
22 de Junho de i878.

Por Decreto n. 9281 de 23 de Setembro de 1884 foi esta concessão
prorogada paI' 5 annos.

Jose llfaximo Nogueira Peniclo.-Decreto n. 6516 de 13 de
Março de i877. - Concede-lhe permissão para lavrar ouro no rio
Santo Antonio, Municipio de Itabira.

Joaquim Rodrigt!es de M orae' Goyano. - Decreto n. 6924 de
1 de Junho de 1878.- Concede-lhe permissão para explorar mine
raes entre o ribeirão da Cortezia e a cachoeira do Bemtevi.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 7887 de 9 de No
vembro de 18 O.

Pelo Decreto n. 8690 de 30 de Setembro d- 1 82 o concessionario
obteve permissão para lavrar e transferir a concessão a Thomaz
Duffles.

Gomes Fl'eire de Ancll"ade Tavares.- Decreto n. 6927 de 8 de
Junho de 1878.- Concede-lhe permissão para e:s:plorar ouro no
municipio de S. Paulo de 1uriahé.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 7780 de 28 de Julho
de 1880, tendo sido concedida permissão ao concessionaria para
lavrar pelo de n. 8952 de 7 de Junho de 18 3.

Lealtdro Dup're hmior e outros. - Decreto n, 7005 de 24 de
Agosto de 1878. - Concede-lhes permissão para lavrar ouro no
logar denominado Tapera, da Jreguezia de S. Bartholomeu,

Companhia de S, Joãod'El Rei.- Decreto n.7126 A de ii
de Janeiro de 1879. - Concede-lhe permissão para explorar ouro
no districto de Cuiabâ, Municipio de Caethé.

Por Decreto n. 729i de i7 de Maio do mesmo anno foi conce
dida autorização para estender os seus trabalhos ao Municipio
ácima referido.

Padl"e Manoel Alves Pel'eim.- Decreto n. 714 de 1 de Feve
reiro de 1 79.- Concede-lhe permissã pal'a e:s:plorar ouro na ci
qade da Diamantina.
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Candido de Otiveim Frei?·e.-Decreto n. 7162 de 15 de Fevereiro
de i879.- Concede-lhe permissão para explorar mineraes no mu
nicipio do Sel·ro.

Josê Candido de Castro Lessa.- Decreto n. 7163 de 15 de
Fevereiro de 1879. - Concede-lhe permissão para explorar mine
raes nos terrenos de sda proprieàade no municipio do Serro.

Pate,' C. Adams e Jo eph R. Partridge.- Decreto n. 7172 de
22 do Fevereiro de 1879. - Concede-lhes permissão para explorar'
ouro outros mineraes no Rio das Velhas, na parte comprehen
dida entre a cidade de Sabará e a freguezia de Santo Antonio do
Rio acima.

Permittiu-se pelo Decreto n. 7773 de 26 de Julho de 18 O, que
os concessionarias estendessem os seus trabalhos desde Sabara até
o Rio S. Francisco.

D,·. De Witt Clinton van TUi/l.- Decreto n. 7264 de 3 de
Maio de 1879.- Concede-lhe permissão para lavrar ouro e outros
minemes no municipio de Cattas Altas da Noruega.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 9272 de 6 de Se
tembro de 18 4.

John Wetson.-'Decreto n. 7379 de 12 de Julho de 1879.
Concede-lhe permissão para explorar ou'ro e outros mineraes nos
municipios de S. João e S. José d'EI-Rei.

Esta concessão· foi prorogada pelo Decreto n. 8059 de 24 de
Março de 18 1.

Associação Bra::ileira de M inei'ação, - Decreto n. 7512 de 11
de Outubro de 1879.- Concede-lhe autorização para estender os
seus trabalhos ás terras de sua pro]3riedade no Municipio de
Caethé.

Eduardo Leite de Freita~,- Decreto n. 7527 de 25 de Outubro
de 1879.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros
metaes na freguezia dos Tres Corações do Rio Verde, municipio da
Campanha.

Benlal'dino Salomoni.- Decreto n. 770B de 11 de Maio
de 1880. - Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros
mineraes no rio Palmella. desde a sua nascente até á. fóz do
mesmo rio no Sapucahy, nas proximidades da cidade da Campanha
da Princeza.

O concessionaria obteve permis ão para lavrar pelo Decreto
n. 8781 de 25 de Novembl'O de 1882.
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111a1toel José Martins M01"eira.- Decreto n. 7774 de 26 de
Julho de 1880.- Concede-lhe permissão para explorar mineraes
no municipio do Rio Prelo.

Benedicto de Almeida Torres, José da Silva 111attos e
Januario de Barros. - Decreto n. 7824 de 13 de Setembro de 1880.
- Concede-lhes permissão para explorar uro e outros mineraes
no municipio da Campanha.

llfanoel Timotheo da Costa e Augusto de Almeida Torres.
Decreto n. 7869 de 26 de Outubro de 1880. - Concede-lhes per
missão para explorar ouro e outros mineraes nas serras da Onça e
do Pará, rio de S. João e seus affiuentes nos municipios de
Pitanguy e Pará.

Os concessionarias obtiveram permissão para lavrar por Decreto
n. 8808 de 23 de Dezembro de 1882.

Padre Joaquim Jose Lopes.-Decl'eto n. 7914 de 23 de Novembro
de 1880.- Concede-lhe permissão para explorar mineraes no mu
nicipio de Cll.rvello.

Alltonio Alves de M oura.- Decreto n. 7931 de 4 de Dezembro
de 1880.- Concede-lhe permissão para explorar carvão de pedra
e outros mineraes no municipio de Tamanduá, e na parochia de
Nossa Senhora da Apparecida do Claudio, municipio de Oliveira.

Francisco de Pa~,la Oliveil'a e Chrispiniano Tavarl<s.-Decreto
n. 8003 de 19 de Fevereiro de 1881.- Concede-lhes permissão para
lavrar galena argentifera TV). fazenda do Chumbo, no vaUe do
Abaetá.

Paulo Taves.- Decreto n. 8136 de 18 de Junho de 1881.
Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros mineraes na
Serra do Ouro Branco na :lidade ,de Ql:leluz, e nos arraiaes de
Itavel'ava e de Congonhas do Campo.

Frederich Henry Brady e J. Lafayette Harben.- Decreto
n. 816u de i de Julho de 1881.- Concede-lhes permissão para ex
plorar ouro e outros mineraes na freguezia do Rio da Pedra, muni·
cipio de Ouro Preto.

Leandro Francisco Arantes.- Decreto n. 8196 de 16 de Julho
de 1881.- Concede-lhe permissão para explorar carvão de pedra
e outros mineraes no lagar denominado Fogo do Fonseca, fre
guezia do Infeccionado, municipio de Ml1rianna.
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Antonio Leopoldo da Sil'va Campista.- Decreto n. 8209 de 30
de Julho de 1881. - Concede-lhe permissão para explorar ouro e
outros mineraes no Municipio de Ouro Preto.

Joaquim Alves ele Sou;;;a Magalhães.- Decreto n. 8242 de 3 de
Setembro de 1881. - Concede-lhe permissão para explorar ouro na
área comprehendida entre a serra da Pedra Branca e os rios da
Pedra, Turvo e S. Bernardo, Município de Christina.

Bachareis Jeronymo Maximo Nogueira Penido Junior e
Agostinho Maximo Nogueira Penido.- Decreto n. 8248 de 3
de Setembro de 1881. - Concede-lhes permissão para explorar ouro
no arraial de Congonhas do Campo, Termo de Ouro Preto.

Antonio Jose Dias' Bastos. - Decreto n. 8352 de 24 de Dezembro
de 1881.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e antimonio
em S. João d'EI-Rei.

João de Lemos Pinhei1·o. -Decreto n. 8383 de 14 de Janeiro de
1882.- Concede-lhe permissão para explorar mineraes no Muni
cipio de S. (Jonçalo de Sapucahy.

O concessionario obteve permissão para lavrar pelo Decreto
n. 8537 de 13 de Maio de 1882.

Valez'iano Manso da Costa Reis. - Decreto n. 8418 de 1,;1 de
Fevereiro de 1882.-Concede-Ihe permissão para explorar ouro e
outros mineraes na Freguezia de Congonhas do Campo,

Antonio Jose dos Santos e Antonio de Paula Santos.- Decreto
n. 8443 de 4 de Março de 1882.-Concede-Ihes permissão para ex
pIorar ouro e outros mineraes no leito do Rio das Velhas, no logar
denominado Pontal, Fazenda de Juguara, Municipio de Sabará.

Por Decreto n. 8957 de 16 de Julho de 1883 os concessionarios
obtiveram permissão para lavrar.

João Baptista de Castro.- Decreto n. 8517 de 6 Maio de 1 82.
Concede-lhe permissão para explorar ouro e mineraes combustíveis
no Municipio de Ouro Preto.

D. Umbelina Elvira de Figuezredo, Antonio de .Assis Figuei
1'edo, Jose Baptista de Figuei?'edo e D. M a1'ia Olympia de Fi
gueü'edo. - Decreto n. 8662 de 9 de Setembro de 1 82. - Concede
lhes permissão para lavrar mineraes nas terl'as de ua propriedade
!lO Municipio de OUI'O Preto.

Permitiu-se por Decreto n. 8792 de 9 de Dezembro elo mesmo
anno que as datas mineraes desta concessão fossem completadas
em terreno adjacentes á propriedade « Velio. o ».
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TeJ·tuliano de Araujo Goes.- Decreto n. 8769 de 18 de No
vembro de 1882.- Concede-lhe pel'missão pal'a explorar mineraes
no Municipio de S. João Nepomuceno.

A~treZio Vaz de 11IeZlo.- Decreto n. 8771 de 18 de Novembro
de 1 82. - Conced -lhe permissão para explorar ouro e outros mi·
neraes no Municipio de Santa Barbara.

Alberto da ilveira Lobo e Bacharel João José do lJ.ionte.
Decreto n. 772 de 18 de Novembro de 1882.- Concede-lhes per
missão para explorar ouro no leito do rio Doce, at' dtlas leguas
acima, e uma abab:o da barra do rio do Peixe, na altura da fazenda
Maribondo, Municipio de Marianna.

Fn'tncisco Luiz Barbo::a da Cunhct. - Decreto n. 8 07 de 23
de Dezembro de 1 '82.- Concede·lhe permissão para lavrar linhito
e explorar mineraes nas suas fazendas Gandarella, Mutuca e Capa
nema, municipio de Santa Barbai·a.

Henrique Edmundo Renault e José Joaquim Gonçalves Simões.
- Decreto n. 8 45 de 13 de Janeiro de 18'3.- Concede-lhes per
missão para explorar ouro na freguezia do rio das Pedras, do Mu-
nicipio de Ouro Preto. .

Carlos Gab~'iel de Andrade e Bento Antonio Romeiro Veredas.
Decreto ri. 8852 de 19 de Janeiro de 1 83.- Concede· lhes permissão
para explorar aUTO na fregllezia de Santo Antonio do Rio Acima,
Municipio de Sabará.

Alfredo Bandeira.- Decr to n. 8853 de 19 de Janeiro de 18 3.
- Concede-lhe permissão para ex:plora~ mineraes nos Municipios
de S. João e S. Jo é d'EI-Rei.

João Antonio de Lemos Horta.- Decreto n. 8854 de 19 de Ja
neiro de U:! 3.- Concede-lhe permissão para explorar ouro nos
lagares denominados Ressaca o Campo Grande, da freguezia de
S. Gonçalo da Slpucahy, Comarc,~ elo Rio Verde.

Francisco 1Jfachado de Re::ende Alvim. - Decreto n. 8855 elo
19 de Janeiro de 1883.- Concede-lhe pormissão para explorar
carvão ele pedra no logal' denominado bla-Cachorl·o. freguezia d
Santa Ritrt de Sapucahy, termo de S. Gonçalo de Sapucahy, Co
marca do Rio Verde.
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Joao Julio Bicudo de Alvarenga.- Decreto n. 8899 ue 3 de
Março de 1883 ....... Concede-lhe permissão para explorar ouro,
prata e outros mineraes na freguezia de S. Miguel e Almas de
Arripialos, Municipio de Viçoza.

José Antonio de Almeida e Fj'ancisco Gabriel Ferreira da
Silva.- Decreto n. 8901 de 3 de Março de 1883.- Concede-lhes
permi são para explorar ferro nos Municipios de Bom-Successo,
Lavras, Oliveira, Tamanduá e Formiga.

Eduardo G. Bonjean e Guilherme José daCosta Vianna.- De
<:reto n. 9241 de 5 de Julho de 1884.- Concede-lhes permissão
para explorar ferro nos terreno" devolutos existentes nos munici
pios de Itabil'a, Ponte ova, Ouro Preto e Santa Barbara.

At,gusto CeZa7' Coelho Seabra e outros.-Decreto n. 9250 de 26
de Julho de 1884. - Concede-lhes permissão para explorar ouro e
outros mineraes'no lagar denominado Suassuhy, Municipio de Entre-
Rios. .

GOYAZ

Reid Irvingt & C... e outros.- Decreto de 3 de Março de 1825.
Concede-lhes permissão para lavrar as minas de ouro de Anicuns,
mediante a ol'ganisação de uma companhia.

Conselheiro de Estudo Caetano JIaria Lopes Gama (Visconde de
1I1aranguape) e Dr. Joaquim José de Oliveira .-Decreto n. 7
de 18 de Dezembro de 1 51. - Concede-lhes autorização para ex
plorar mineraes nas provincias de Matto-Grosso e Goyaz, e igual
mente as mina de (~obre das margens do Rio Jauru.

Pelo Decreto n. 1310 de 31 de Janeiro de 1 54 foi revogada a
ultima parte d condição 2a. e a 7a. das que baixaram com o Decreto
n. 7, em virtude das quaes fóra imposto ao. concessionarias a
obrigação de pagal'em o quinto d qualquer metal, que alem. do
ouro, extrahis'em do terrenos, cuja exploração lhes fóra concedida.

Tendo faUecido o Visconde de :\Iaranguape foi a parte da refe
rida conce, são transferida aos S&d herdeiros pelo Decreto n. 33- 1 A
de 29 de Novembro de 1864.

Por ultimo, pelo Decreto n. 4516 de 28 de Maio de 1870 foi
declarada nul1a a mencionada concessão.
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João Jose Fagundes de Rezende e Silva. - Decl'eto legislativo
n. 2002 de 24 de Agosto de 1871. - Concede-lhe permi são por
90 annos para lavrar ouro nos rios Cayapó, Maranhão e seus
affluentes.

Pedro Pinhei?'o Paes Leme.- Decreto n. 6930 de 8 de Junho
de 1878. - Concede:lhe permissão para explorar ouro no Municipio
de Santa Luzia.

Ignacio Dias Paes Leme.- Decreto n. 7517 de 27 de Dezembro
de 1879.-Concede-Ihe permissão para explorar ou1'O e outros mine
raes nas vertentes do rio Aricuns até o rio Parnahyba.

Esta concessão foi renovada pelo Decreto n. 8714 de 17 dp Ou
tubro de 1882.

Francisco Couto da Silva e Dr. Antonio Caetano da Silva
La,·a.- Decreto n. 8474 de 8 de Abril de 1882.- Concede-lhes
permissão para lavrar cry taes na Comarca de Santa Luzia.

Guilhe"me Francisco J ones. - Decreto na 8538 de 13 de Maio
de 188:...- Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros
mineraes no Rio Claro e seus affluentes.

MATTO-GR0880

Ma,·th, Irmãos & Comp.- Decreto de 23 de Outubro de 1828.
- Concede-lhes permissão para lavrar ouro e outros metaes e
pedras preciosas mediante a organização de uma companhia.

Antonio Luiz Fernandes Pinto.- Decreto de 30 de Julho de
1830. - Concede-lhe permissão para organizar uma companhia
destinada a minerar em terras que pretende comprar ao Go
verno.

Joaquim Jose de Siqueim.- Decreto de 23 de Agosto de 1830.
- Concede-lhe permissão para minerar ouro e outros mineraes,
organizando para semelhante fim uma companhia de nacionaes e
estrangeiros.

Custodio Teixeira Leite, Joaquim Leite Ribei,'o, Dr. M e
drado Rivano, Jose Joaquim de Ca,'valho e Dr. Cesar Persiani.
- Decreto n. 794 de 7 de Junho de 1851. - Concede-lhes per
missão para explorar ouro no logar denominado - Martyrios - do
rio Pal'aguay.
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Co?tselheij'o de Estado Caetalto Maria Lopes da Gama (Vis
conde de Maran,quape) e Dr. Joaqtúm Jose de Oliveira.- De
creto n. 887 de 18 de Dezem bro de 1851. - Concede ·lhes permissão
pal'a explorar mineraes nas Provincias de Matto-Grosso e Goyaz,
e ig-ualmente as minas de c0bre das margens do J'Ío Jauru.

Pelo Decreto n. 1319 de 31 de Janeiro de 1854 foi revo~ada a
ultima parte da condição 2a , e a 7a das que baixaram com o De
creto n. 8 7, em virtude das quaes se impuzera aos concessio
narias a obrigação de pagar o quinto de qualquer metal, além do
ouro que extrahissem dos terrenos cuja exploração lhes fóra con
cedida.

Reconhecidos pelo Decreto n. 3351 A de 29 de Novembro de 1864
os direitos dos herdeiros do Visconde, a concessão de que se trata
foi afinal declarada nu na pelo Decreto n, 4516 de t de Maio
de 1870.

Geol',qe Ebhw·ch.- Decreto n. 4509 de 20 de Abril de 1870.
Concede-lhe permissão para explorar ferro e outros metaes dentro
da zona de 5 leguas da estrada de ferro, de que é concessionaria,
en tre o Madeira e o Mamoré,

Bacharel Antonio Con'êa do Couto.- Decreto n. 4546 de 9 de
Julho de 1870.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e
outros mineraes nos morl'os da Prainha, Jassé, Cachipó e Cocaes.

Barão da Diamantina.- Decreto n, 5485 de 26 de Novembro
de 1 73,- Concede·lhe permissão para explorar carvão de pedra
no Municipio de Miranda, excluido o territorio da colonia militar
do mesmo nome.

. M anoel Leite do Amaral Coutinho, -Decreto n. 5486 da 26 de
Novembro de 1873.- Concede-lhe permissão para explorar carvão
de pedra e mercurio no lagar denominado Livramento, Município
de Villa Maria.

Barone:;;a de ViUa M aria.- Decreto n, 6273 de 2 de Agosto de
1876. - Concede·lhe permissão para explorar ferro e outros metaes
nas suas propriedades de Pirapitinga e S. Domingos.

Esta concessão foi prorogad.l pelo Decreto n. 7003 de 24 de
Agosto de 1878, e ainda pelo de n. 8625 de 2 de Julho de 1882,
sendo afinal restabalecida pelo Decreto n. 8780 de 25 de Novembro
de 18 2.

23
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F?'ancisco Couto da Silva, - Decreto n, 6915 de 25 de Maio
de 1 78.- Concede-lhe permissão .para lavrar crystaed no Muni
cipio de liranda.

Esta conce·são foi prorogada. pelo Decreto n. 780' 24 de
Agosto de 1880.

Guilhel'me F','ancisco Jone e João Baptista Rodocanachi.
Decréto n. 6962 d ô de Junho d 1878. - Concerte-lhes permi~sào
para explorar cobre e outros mineraes nas margens do rio Jaurú.

J ntonio Placido Peixoto do Amal'ante. - Decreto n. 7033 de
1:~ de uetembro de 1878. - Concede-lhe permissão para explorar
OUI'O o outms metaes na cidade de Cuyabà.

E,ta conce.,são foi prorogada pelo Decreto n. 7775 de 26 de
Julho de 1880. .

Bripadeiro Jose Joaquim de Carvalho. - D2creto n. 7134 de
18 de Janeiro Ele 1879.- Concede-lhe pel'missão para explorai' ouro
f~ oolms minel'aes no rio Cab!'.çal e seus affiuentes na Comal'ca do
de ão Llliz de Caceres.

E 'ta concessão foi prorogada pelo 'Decreto n. 7653 de 21 de Fe
vel'eiro de 188 .

Por Decreto n. 8249 de " de Setembro de 18 I o conct'ssionario
obteve permissão p~ra lavrar as minas explol'adas,

Esla concessão foi transfel'ida a «Cabaçal Company Limit~d),

que obteve permissão pal·a. funccional' no Impel'io por Decreto
n. 9 8" de 15 de Dezembro de 1883.

EugeHio i11 eini/o.- Decreto n. 7165 de 13 de Fevereiro de -1879.
- Concede-lhe permissão para explorar mineraes no rio Sant'Anna.

8cP'ão de Diamantina e João Cal'lo Grego?"y.- Decreto n. 7279
de 10 de Maio de 1 79. - Concede-lhe permi .. são para explol'ar
ouro no Municipio de Cuyabã.

A?,thur Bttd.- Decreto n. 74 Õde 13 Setembro de 1879.- Con
cede-lhe permissão pam explorar mineraes na Comal'ca de Paconé.

Sociedade de Mineração J11atto Grossense.- Decreto n. 7489 do
43 de Selembro de 1879.~ Concede-lhe permissão para explorar
ouro entre a serra Azul e o rio Arinos, até a foz do rio S. Ma
noel.
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João Buptista Vieim de Carvalho VU5conceUo,~, Gustavo Au
gusto de .• lmeida Gama e F"ancisco Couto da Silva.- Decreto
n. 78-3 de 13 de Outubro de 1 80.- Concede-lhes permissão para
explorai' ferro e outros mioeraes a margem esquerda. do rio Para
guay, Comarca de Corumba,

Bucha,'el Jose Joaquim Ramos Fel'reira:- Decr to n. 7923 d
30 de Novembro de 1880.- Concede-lhe pel'missão para. explorar
ouro e outros mineraes 00 arraial de S. Vicente, l\lunicipio de
Matto GI·OS·O.

Esta concessão foi IJl'ol'ogada pelo Decreto n. 8571 de 10 de Junho
de 18 2, sendo concedida pelo Decl'eto n. 9237 de 28 de Junho de
1884, permissão ao conce"sionario para lavrar.

Joaquim du Silw Albuquerque.- Decreto n. 7908 de 12 de Fe
vereiro de 188'1. - Concede-lhe permissão para explorar ouro e
outros minel'aes no rio Seputuba, Municipio de São Luiz de
Caceres.

F"Ultcisco Couto da Silva.- Decreto n. 8147 de 25 ele Junho
de 18 1.- Concede·lhe permis"ão para organizar duas companhias,
uma em Corumbà e outra em S. Luiz de Caceres, para fabricação
de ferro.

Gel-m.ano LetcandolOosky e ...-1 ntonio jl[onteil·o. - Decreto
n. 8306 de 12 de Novembro de 1881.- Concede-lhes permissão
para explol'ar min raes no I-io Roncador e terrenos adjacentes ao
districto da Chapada.

Dl-, Ayres Pompêo Carvalho de Sou;;a.- Decreto n. 8536 de 13
de Maio de 1882,- Concede-lhe permissão para e;:plorar ouro e
outros mineraes na Comarca de S. Luiz de Carceres.

A àrea desta concessão foi limi tada ao perimetro formad pelas
aguas dos rios Guaporé. Barbudos, Aguapehy e Jauni p310 Decreto
n. 8830 de 25 de Janei 1'0 de 1883.

O cont:e'sionario obteve permissão para minerar pelo Decreto
n. 9221 d, 31 de Maio de 1884.

l1Ialtoel haquim Borges de Lima e Augusto de Almeida
Ton·es.- Decreto n. 8779 de 25 de Novembro de 1882.- Conce
de·lhes p rmissão para explorar ouro e outros mineraes na serra de
ltapirapuan, Municipio de S. Luiz de Cacere .
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Pedro Rod1'igues Fl'oes e Biraben & Bottv3t. - Decreto n. 8 24
de 3J de D zembro de 1882. - Concede-lhes pel'missão para ex
plorll' ouro e outros mineraes nos logal'es denominados Lobo e
Cuité, da Com'Hca de Pacone.

A BarOlle7.a de Paconé reclama contra essa concessão allegando
ser propl'ietaria das fazendas acima mencionadas por herança de
seus pais e avós.

Manoel Nunes Ribeiro,- Decreto n. 8868 de 10 de Fevereiro
de 1883. - Concede-lh . permissão para explorar mineraes no Mu
nicipio de Paconé, lagar denominado Lobo e Cnitó.

Joao Antonio Nttnes da Cttnha.- Decl'eto n. 9239 de 28 de
Junho de 188-1.- Concede-lhe permissão para lavrar mineraes no
Municipio de Pacone, da Provincia de Matto Grosso.

Joao Anto1tio Nunes da Cunha.- Decl'eto n. 9264 de 16 de
Agosto de 1 84.- Concede-lhe permissão p3.ra exploral' mineraes
no Municipio de Nossa Senhol'a do Rozario do Rio Acima.

Concessão seln desig'nação de Provincia

J. j\i[. Wright &: C.a - Decreto n. 5010 de 10 de Julho de 1872.
- CJncede-Ihes pel'missão para explorai' guano nas ilhas e roche
dos comprehendidos entre os parallelos 13 e 26.

F .I:\<.I



PAO[NA

ERRATA

4 Linha 45 - Onde cliz - ou brolal' lU - leia-se - Oll

brotar.

7 Linha 16-0nde diz-solJproposta -Ipia-se- olJre
proposta.

12 Linha 13 - Onde se diz -gratifica os que os desco
brirem -leia-se - gl'atifica aos que o descobrirem.

l' 29 Linha 4 - Onde diz - si estiverem eslab lecido -
le.ia-se - se tiverem estabel cido.

37 Linha 3 - Onde diz - sobrc as minas - I ia-se- sobl'c
minas.

.. 39 Na ementa do Alvará de 2 d0 Janeiro de 1608, - onde
diz - OlUciaes para minas -lpia-s - OlUl'iaes para as
minas.

.. 70 a ementa do Decreto de 17 de No"embro de '1813-
onde diz - Privilegio aos propriellll·.ios - leia-se -pri
vilegio dllS propriela1'.íos,

" 73 Na ementa. do Decreto de 5 de Maio de 1814- onde diz
-Privileg.io a6S proprietarios - leia-s - pri ,'ilegio do
proprietarios.

" 136 Na ementa da Lei de ~ de Dezembro de i750 - onde
diz - impllsto de capitulação - leia-se - impo to de
capitação.

" WG Na ementa da Ordem do 'l'liesollro i'\aeional de 19 de
Setembro de 18J9-onde diz - dissolve ~s dm'jaas
leia- e - di solve dmidas.

filo foi pO:isivol evitar OSt03 c outros orres, iguaes Otl monos impol'tantes. O
leitor fooilmontc os corrigirá.
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