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N. 1.- JUSTICA.- EJital da Intendencia Geral da Po
licia de 3 de Janeiro de 1R25.- Dú algumas provi-

Pag3. 

dencias a uem da tranquillidade publica............ 1 
N. :2.- GUERRA.- Em 4 de Janeiro de 18'.!5.-l\Ianda 

exigir guias de mudança de todos os individuas que se 
passam de uns pam outros districto> da Provinci:1... 3 

N. 3.- GUERRA.- Em 4 de Janeiro de 1825.- Declara 
ser a ferragem branca o uniforme geral das Milícias. 4 

N. 4.- JUSTICA.- Portaria d) 5 de Janeiro de 1825.-
0rJena quê nas funcções da Côrte tome o Revn~. Bispo 
Capellão-mór, na parede, o primeiro logar acima dos 
Offieiaos-móres da Casa. Imperial.............. . . . . . 4 

N. 5.- IM PER lO.- Em 5 Je Janeiro de 1823.- Approva 
o estabelecimento ele um Correio entro as capitaes das 
Provincias de Santa Catharina e de S. Pedro, e do 
outro entre a d'1quolla Provincia e a villa de Para-
naguá na de S. Pcwlo. . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

- N. 6.- IMPERIO.- Em 7 de Janeiro de 1825.- Encar
rega o Conselheiro José da Silva Lisboa e outros d'3 
e;;crever a historia dos successos elo Bmzil desd; o 
dia 26 de Fevereirv de 1821 ... o o o • • o o • o o •••• o ••• o • 5 
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N. 7.- IMPERIO.- Em 7 Je Janeiro cle1825.- Dú pro
videncia~ par·a que s0jam propa<.radas as plantas que 
se cultivam no Jardim Botanicu da Lagoa de Rodrigo 
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de Freitas....................................... G 

N. 8.- IMPEH.IO.- Em 7 do Janeiro de 18?3.- Manda 
o~<tabelecer um .Jardim de plantas na Província da 
Bahia . . . . . . . .. . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. • . . . 7 

N. \J.- IMPERIO.- Em 7 de Janeir·o de 1825.- Dá pro
v~de~ci:ls sr1br.e o Jardim das plantas da capital da Pro-
Vlncia do Pa1·a.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

N. 10.- F,\ZENDA.- Em 8 de Janei1·o de 1R25.- Sobre 
a casa :ie educação de meni..nas OI'phã~, na Província 
dG S. I\nllo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . K 

N. 11.- IMPERIO.- Em LO de Janeiro de 18-25.- Do.:lara 
por quem devem ser pa~sado~ os tilulos dos Guflrdas
móres d·,s minas, o dos respectivos empr.'gJdGs, bem 
como os das da tas dos ter·tenos mineraes. . . . . . . . . . . 9 

N. 12.- IMPEIUO.- Em 10 de JaneÜ'o de 18?5.- Re
common.b aos Presiden tr:s elas Províncias a remessa 
de do~urnentos q urJ sirvam p:ua il h:stor·ia do p:1iz... 0 

N. 13.- GUERRA.- Em 10 de Janeiro dro 1825.- Declara 
ns vantagens qne gozam os indivíduos nomeaio:: pon-
sÍOiJÍsta; do hospital m1litar..................... .• 10 

N. 14.- FAZENDA.- Em 10 de Janeiro do 1825.- De
cl;lrl qtw! na falta do Jttiz de Fó;·a, deve o Jttiz pela 
Lei fazer a cobt·ança do~ impustos dí•nominados do 
B :nco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

N. 15.- GUEltRA.- Em 11 de J,meiro'de 102:->.- Dcoclara 
que os rnilitat·es ern geral não deixam de estar sujeitos 
aos regulamentos policiao;,....................... 10 

N. 1G.- GlJERR:\.- Em 12 de Janeiro de 1823.- 1\landa 
que as IJ:lÍSaS pat',l O ho~pitf.d Rejam pa.;;sadas p •lo~ 
Chefes dos Corpo.; oa pelo (Juartel-Gener·al...... . . 11 

N. 17.-l\lARI~HA.- Em 1-! ele Janeiro ele 18:2:>.- Est:J-
uel •c e enf:H•marias n~s q uarteis dos corpos da 
J'v1al'inha.................... . . . . . .. . . . . • . . . . . . 11 

N. 18.- M:\LU~HA.- Provisão do Conselho Suporior Mi
litar de 15 rle Janf~ÍI'O de 18'?3.- Sobt•e a antiguirbde 
dos Sect·ntarios d3 COl'pos quo passam a combatentes. 12 

N. 1\l.- 1:\IPElUO.- Em H) de Janeiro de 1825.- Sobre 
a ad.ni nisll' 1cão da Santa Casa da l\1isnricordia desta 
Córte, relati~amente ao regimento e dieta dos enfer-
mos e meihor arreca1ação da renlt de seus prelios. 12 

N. 20.- ll\IPERIO.- Em 21 ne .JaneÍI'O d} 1823.- PI·ohibe 
que: s•jarn rect•bidas mulheres casarias no Recolhi-
ment::J dus Pet.:õ·,s da Ci,Jade da Bahia............. 13 
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N. 21.- GU~RRA:-~m2:} 'Q.ê, ,J~rtett~el "d~~ 2~ ·--:- ~obti·e 

os cast1gos que dc~m.;....aeJ:. :J.mp.lH't6"S aos 1nd1 vi.Iuos 
dos corpos de 23 linha ela Côrte e Provincia que fal-
tarem aos seus dev1•res e obrigações militares ...... . 

N. 2:2.- MARINHA.- Em 2:-J de hn•i1·o d1~ 18~5.- De
clara que os Prcsident1·s das Provin-~ias não pod0m 
mandar sahit· toda ou p:ute da,.; fot·ças navaes desta
cadas no;; respectivos pot'to-; sem ol'dern do Governo 
Imperial •........................................ 

N. 23.- Il\lPERIO.- Em 2G de Janeil'o de ir'-:2:-J.- Manda 
q uc nos termos do juramrntu ú Constituição, se de-
clare a (h ta em que foram prrstados ............... . 

N. 2<1.- MAH,INIIA.- Em 2-l de Janeir·o do 1825.- Pede 
n•.na reL1<;ão da" embarcações; entl'adas e sahidas nos 
port·;s d s Provinci.·s em cada anuo ............... . 

N. 2:}.- E\IPERIO.- Portaria da Int~'ndeacia Geral da Po
licia de '!8 d1 Janeiro de 18:.!:->.- Prohibe a inserção 
nos jor·naes · 1e annuncios ele rifas e loterias parti-
culares ..•....................................... 

N .. ~6.- nur~RRA.- Em ~\lde .Janeiro de 1823.- .l\Ianda 
dcclu.rat• aoc; Commandantes de corpos, que só por 
ordem tlo Quartel-(!- •net·al podem fazet· sahit· trot'a dos 
q uar teis, sal v o os piq Lt8tcs na occ•;:sião de fogo ..... 

"N. 27.- FAZENDA.- Ern 31 dr1 Janeiro de 18 :>.-De
clara que os mestr0s o p::~.ssag )iros clo5 navio8 devem 
entregar ao Agente do mar as cartas que trouxerem. 

N. 28.-1\IAlUf\IIA.- Em '1° de Fevereiro de 18::5.
Manda abonar aos m,,rinheiros da Esquad!'a do Rio da 
PrcLta, além rle 10::-;0UO de s ,ldo, m::Jis 1s·WO por mez 
de g1·atificação ..•................................ 

N. 29.- IMPERIO.- Em 3 do Feverei1·o de 18~:>.- Reeom
mencla aos Presidr>ntes das Pt·ovincias o prompto 
cumprimento das ordens imperiaos ................ . 

N. ::0.- GUERRA.- Em -1 d() Fevr'reíro <lP 182:-:í.- Ex
plica a Circular d!• ~i de Mai'ÇO ele 1820 sol.>re o raga
m~ento da gratificação aos que prenderem desertores 
do ExArclto ..............................•....... 

N. 31.- GUERRA.- Em 4 de FPVPreiro de 182:-:í.- DPt(;r
mina ql..t'' os pre,os de Esta,lo nas fortale1.as estejam 
fe(;ha-ios e a sua correspondencia sejct vi~ta pehs re
spectivns C'>mman ·Jantes ........................•.. 

N. ::2.- MARINHA.- Em 5 de Peverciro dr~ 1825.-Manda 
qur, a" soldada'l da maruja sejam paga'> a borclo dos 
re.:;pectivo8 navios.- ...................•....•..... 

N. ~rJ.-(]URRHA.- Provisão do Con~elho Suprem~J Mi
litar de 7 de Fevereiro de 1825,- Concede ao batalhão 
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de artilhar:a da praça de Santos uma caixa para 
fundo do fardamento. . • . . . . . • . • . . . . . . • . . . . . . • . . . • . 20 

N. 34.-FAZENDA. -Em 9 de Fevereiro de 1825.
.Manda arrecatllr o imposto de ancoragem dos navios 
estrangeiros entrados no porto de Santos, Provincia 
de S. Paulo...................................... 20 

N. 35.-IMPERIO. -Em 10 de Fevereiro de 1825.
Approva o estabalecimento da Cas::t de prwmuta de 
OllrG na povoação de Caçapava, e em outros logares 
da Pr·ovincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul... . . . 21 

N. :36.- GUERRA.- Em 10 de Fevereiro de 1825.- De
clara que o decr,"to que concedeu a meJalha de dis
tincção a todos os militares que estiveram na Barra 
Grand,~, comprehende taLtl bem os das tropas das 
Alagoas ......•......................... · ...... · · · . -2'2 

N. 37.- FA.ZENDA.- Em 11 de Fevereiro de 18:25.-Sobre 
o pagamento dos ordenados das pes.soas nomead1s para 
o serviç) do Imperio nas differentes eórtes estran-
geiras........................................... 22 

N. :~8.- JUSTICA.- Em 12 de Fevereiro de 1825.-Sobre 
folha corrida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

X. 39.-IMPERIO.-Em 16 de Fevet·eiro de 1825.- De
clara que os Sa.rgentos-móres e Ajudantes de Milicias 
não podcnn S3r contempla los para o eargo de Juiz 
pela Lei, por ser incompatível com o serviço militar. 23 

N. 40. -MARINHA. -Em 1G de Fevereiro de 1825.
.Manda que nenhum dos officiaes pertencentes ás guar
nições dos navios surtos neste porto se apresente no 
Arsena.l ?U ~m outras Rr:;putições publicas som os 
sGus dtstinctivos.................................. 2-i 

N. 41.- MARINHA.- Em 17 de Fevereiro de 1825.- De
clara que os Presidente"' de Província devem commu
nicar à Secretaria de Estado todos os acont0cimentos 
L'ebtivos ás embarcações do guerra e;:;tacionadns nas 
!lle~mas Províncias ou que ahi tocarem por qualquer 
111c1den te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

N. 4'?.- FAZENDA.- Em 18 de Fevereiro de 1825- De
termina que os empregados nos seus acc:ossos cobrem 
iÓmente a maioria do novo ordfmarlo quando no mesmo 
quartel passem a occuptu- outro logar d:~ maior wnci-
mento................. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

:N. 4:3.-FAZENDA. -Em 18 de Fevereiro de 1825.
Manda que sejam recolhidos aos cofres das Juntas de 
Faz8nd t os emolumentos que dantes pertenciam aos 
Socretarios dos Governos das Província<;.. . . . . . . . . . . . 2:> 

N. 44.- FAZENDA.- Em 18 de Fevereiro de 1825.
Declara os moradores entre os rios Par~hyba e Para-
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do novo regiii'tN.,ia PaMnyba-.: .. ~·_..4'· •••••••••••••• 
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N. 43.-GUERRA .. -Em 22de Fever•iro de 1825.-

Approva a g1·atiticação diaria de qtlitrEmta réis, man
dada abonar ás p1'aÇa'3 de prot empregadas na gu~u·da 
da Policia da capital da Provincia da Bahia ........ . 

N. 40.-IMPERIO.- Em23de Fevereiro clG1825.- Manda 
promover a creação do gado lanigero nas Províncias 
dD Ceará e S. Pedro do Sul. ...................... . 

N. 47.- GUERRA.- Em 25 de Fevereirll de 1K25.- De
cl;:,ra que os alumnos da ..:\.cademia .Militar denm 
começar a frequentar as lições da aula de desenho no 
2' anno do respectivo curso ......................... . 

1\'. 48.-GVERR~L-Em 26 de Fevereit·o elo 1K25.-Di 
Instrucçõos p'lra o exercício do ~)mprego ele Gover
nador das Armas cb. Provincia de Mato Grosso ......• 

N. '19.- ÜIIPERIO.-Em 26de Fevm·eiro d.:l 1825.- Pede 
informações sobro a instrucção publica nas Províncias 

N. 30.- MARINlL\..- Em 28 de Fevereiro r1o 18:25.-De· 
clara que os conselhos de guerl'a remettidos ao Con
selho Supremo Militar devem sr?r sentenciados pela 
sua antiguidade ...•.............................. 

N. 51.-l\L\.RINHA.- Em 28 do Fevereiro de 1825.-De
termina quJ os pagen::; a bordo dos nwios de guerra 
vençam a soldada de 28000 por mez ...............• 

K. 52.-F~\.ZEND"L-Em o 1° de ::\larçorle 1825.- :i\Ianda 
guardar nas Contadorias G ·raes do Thesouro Publico 
os papeis sobre negocias decidi los que ti v orem cor
rido pelas mesmas Repartições ..................•. 

N. ;)3. -1\UJUNHA.- Em 2 de Março do 1825- Manda 
adop ta1· para os n·:t vi os da. A rmacla o uso do c a fé ..... 

l.'\. 54.-l\L\JUNH.\..- Em 2 de Março de 18:25.- .:\Jandn. 
~nsinar ~os guardas-marinha e A~spirantes o idioma 
inglez .......................................... . 

N. 53.- (1l'ERRA.- Em 3 do Março de 1825.- Di ln
strucções para a remessa de offieiaes estrangeiros 
para o serviço do Exe1·cito ........................• 

N. G:i.- GUERR.L- Em 5 de ·Março de 1825.- Disp:msa 
ü ensino da língua ingleza na Academia Militar .... 

N. 57.- GUEHRA.-Em 5 de Mal'ço de 18l5.- Sobre 
~ organir.ação do Exercito do Sul, do commando do 
Barão da Laguna ................................ . 

N. 38.-GUERRA.- Em i de Março ele 1825.- Declara 
os dias de gala e suas solemnidades .. , .......•.... 
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73.-GUERRA.- Em 2! d8 Març(l de 182;).- Ilá ln
strucções para o Govet·no cbs Anna:; da l'rovincia, ele 
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74.- GUERRA.- Em ?(i de Ma1·ço de 1;-;2;}.- Manda 
formar um cons8lho militar par:t conhec·•r e informaL' 
sobre os offi~iar!s em s 'rviço na Provincia d·~ Per-
nambuco .....•.......... · ...................... . 

75.- GCERRA.- Em 26 de Março de W25.- Manda 
nomear Commissarios do Policia em ceda. districto, 
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7Li.- rrL\.RINHA.- Em 28 de Março dn 18l:'í.- l\hn
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N. 191.- IMPElUO.- Em 2V de Agosto de 1825.- Con
cede isenção de direitos de importação aos animaes 
cavallares, lanigeros e vaccuns destinados ás fazem-
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N. 1\J5.- L\fPERIO.- Em :3 de Setembro de 182~).- Au-
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N. '?:>:1.-I~UE ~w.f::>d~ Setr·w~t\>Ue-!Jl25.:-Mancia 
oslabel ·co ab~rca patra extrac_ç;'l.kn1o sahtre, nas 
mal'gens do rio das'Ve-.l.has..,.-l~l'IWiiTcÍa de l\linas Ueraes. 

:0J. :201.- FAZENDA.- Em 16 de Setr•mbro do 1~\2:).
Manda cobrar o imposto ci 1s pipas de agual'dente 
importadas da R1hia para os ta Corte .............. . 

N. 2o:í.- FAZENDA.- Em ~~:~ de Set0mL1·o ch 1t-\~:}.
Manda instaurar na coma ·ca de S. João das Duas Bat·-
ras uma Provedol'ia cornmissaria .................. . 
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Declara corno devnrn ser encaminhalos ao Governo 
lm pet·ial as repl'esentações e req uerimuntos dos indi-
viduo;:; cb. Armada ............................... . 

N. 2')7 .-MARINHA·- Provisão tlo Conselho Supremo Mi
litat· de:..'-! de Setembro d1~ 182:-}.- Sobre os soldos o 
mais vencimentos do~ Commissarios e Escri vãe;:; da 
J\.rn1ada ..........•..•........................... 

N. 20!,.-GlfEl-{RA.-Em':!,-)do Setembrode 182:1.-Ex
plica o Decreto de 2 de .Julho deste anno que creou 
11rna nwdalha de Distincçào ao Exercito da B.thia .... 

N. 20\l.- GUERRA.- Em :.:1\ de Setembro llc 18:25.- Re
gula o pagamento dos soldos do Exercito, em toJo o 
lnlpet·io .............•............... · .•.....••.. 

N. 210.- GUERRA.- Em';!() de Setembro do 1825.-Sobre 
a nomeação de Commandante e força d1-1s Bandeiras 
contra cs Indio:o: selvagens e a respeito do transito pela 
Pl'Ovincia d~ corpos üe Ordrmanç:<S armados ........ . 

N. 211.- MARINHA.- Em 2li de Setembro de 182;}.- Dá 
providencias relativamente aos navios arciludos .•... 

N. 2L' .- IMPEl\.lO .-Em :!7 elo Setembro de 18:!:1.- Dà 
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N. -?H.-JUSTICA.-Em 2,~ de Setembrode1825.-Sobre 
rr nova i nstanração da .Junta de Justiça da Província 
do Pará .•..........•....•....•.• · .....•.....••.. 

N. 2H.- FAZE~ DA.- Em 30 de Setembro de 1825.
t\landa continuar a cobranç~1 dos impostos a favor· do 
Banco do Brazil .............•.•.......•......... 

N. 21:-).- FAX8l'WA.- Em ;lo de Setombt·o de 1825.
Sobre a c·obrança do sr:llo do papel neste lmperio .... 

N. ·!f\',, (}['ERRA.- Em 30 de Setembro de 1825.- Dá pro· 
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N. 217.-GUERRA.- Em :lO de Setembro de -1825.
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dioca aos officiaes do fa linha que a recebiam antes 
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N. 223.- JUSTIÇA.- Em 4 de Outtibt·o de 1825.- Pro-
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N. 224.- IMPERIO.- Em 4 de Outubro de 1825.- Manda 
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N. 225.- IMPERIO.- Em i'í de Outubro de 1W25.- Con
ce.le ao Recolhimento de Nossa Senho~·a da Annun
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N. 228.-GUERRA.- Em G de Outubro de 1825.- Auto
riza o Brigadeiro Francisco de Lima e Silva a passar 
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de D1st1ncçao... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 

N. 229.- .MARINHA.- Em 6 de Outubro de 1825.- Dá 
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navios da Armada Nacional ............. , . . . . . . . . . . 151 
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N. 230.- ESTRA\rGEIRps.- Em 7 ~e l).utybrq.·fe 1825. 
- Manda ;~~ para a Secretaria 'do IJU-:iferw os ne-
gocias relativos á êclorusação ....• -.... -: . ............. . 

N. 231.- GUERRA.- Em 8 de Outubro de 1825.- Sobre 
o abono de gratificações de commando aos Majores e 
Ajudantes de 2a linha til'ados da 1.a ...........•.... 

N. 232.- IMPERIO.- Em 8 de Outubro de 1825.- Sobre 
o estabelecimento de aulas publicas de primeiras 
lettras pelo methodo de Lencastel', na capital e na ci
dade de Santos, Província de S. Paulo ..........•.. 

N. 23:3.- L\IPERIO.- Em 8 de Outubro de 1825.- Ap
prova os actos do Presidente do Pará de abolir a 
.Junta Provisoria do Rio Negro, remover a Camara de 
Ba!'cellos para o ponto da Barra e crear um Com-
mando de Armas ......•..•......................•. 

N. 234.- MARINHA.- Em 8 de Outubro de 1825.
Manda quo no recrutamento a que se tiver de pro
ceder para o batalhão de artilharia da Marinha se 
regule pelas instrucções qne se observam no Exercito 

N. 235.- MARINHA.- Em 10 de Outubro rie 1825.
Manda que o Inspector do Arsenal de Marinha faça 
constar no Correio Geral desta Côrte a sahida Jos 
Correios marítimos ......................•........ 

N. 23G.- MARI~HA.- Em 10 de Outubro de 1825.
Sobre os vencimentos dos Capellãea da Armada em-
barcados e desembarcados .................. , •..... 

N. 2:37.- FAZENDA.- Em 11 de Outubro de 1825.
Sobre os direitos que se devem cobrar dos escravos im-
portado;:; ........................................ . 

N. 238.- FAZENDA.- Em 13do Outubro de 1825.- Ap
prova a nomeação do Administrador do Hospital Mi
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N. 239.- FAZENDA.- Em 13 de Outubro de1825.- Ap
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N. 241.- IMPERIO.- Em 18 de Outubro de 1825.- Or
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N. 242. IMPERIO.- Em 18 de Outubro de 1825.- Pro
hibe os meios violentos contra os indios •.......•... 
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N. 243.- IMPERIO.- Em 20 deOut11bro de 1825.- Ap
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em urn Lyceu... . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . 1:-ls 

- N. 244.- GGERRA.- Em 22 de Out11bro de 18:2:>.- Sobre 
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N. 245.- FAZENDA.- Em ~4 d J Outnbt·o de 1823.- Dn
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termina que os Corn·J1an:Ios doii> transportes, charruas 
e correios sejam confiado-; a Pilotos, ou a 2,s Tenentes 
da .A.rmada...................................... 161 

N. 248.- GUERRA.- Em 29 de Outubro de 182:=>.- SolJre 
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lezas e outros estabelecimentos militares existentes 
nas Provine1as ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 

N. 250.- IMPERIO.- Provis'io da Junta do Commercio, 
Ag-ricultura, Fabricas e Navegação do ImpPrio de :31 
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Auxiliadora da Industria Nacional, que se preten le 
estabel(õcer nesta cidade, e os Estatutos para ella or-
ganizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16:~ 

N. 251.- GUERRA.- Em ~3 de Novembro de 1825.- l\Ianrb 
castig 1r com chibatadas os soldados da guarnição da 
Côl'te encontrados em desordens e desavenças com 
outros .•.•..•.......•.........•.•.•........... •.. 1.74 

N. 25.2.- JU.:)TlCA.- Em 4 de Novembro de 18'25.- i\n
prova a crêação doa Commissat·ios de Policia e o re~-
pectivo Rogulamento............................. 174 

N. 233.- MARINHA.- Em 4 de Novembro de 1825.-
Pede um rnappa dos portos, bahias, enseadas e sur-
gidout"os, que hajam em cada provincia............. 18:2 

N .. 2!14.- MARINHA.- Em 4 de Novembro de 182~).
Decllra que nas licenças para córte J.e madeiras, não 
s; c?mp:ehendem. as madeiras denominadas Perobas, 
1 ap1nhoas e Brazts. . . . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . 18.·2 

N. ;255.- MARINHA.- Em 5 de Novembro de 18:2:-í.
Explica a Portaria do mez pa~sado sobre a relação das 
embarcações mercantos d<j cada Provincia,......... 18:~ 
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_ N. :2G'L- IMPERIO.- Em G dG Novemb~ 18:25.-
Approva a fú'*ç4?Q. de up;t. Hos!~it.al·'ria..fi la de Bar
b:teGna. Provin~_Mfnàs lter€1-~.J3 •. "':" .•.••...•.•.• 

N. 2'57.-IMPERIO.- Em 7 de Nove:11bro de 182?}.
Manda adoptw o novo plano das loterias concedidas 
em beneficio do Theatt·o da villa de S. Salvador do,.; 
Catnpos •......•................................. 

N .. 23~.- IMPERIO.- Em 9 do Novembro de 18·~5.- Au
toriza n. introducção do methodo Lencasteriano nas 
escolas da ProvinL~ia do Rio Grande do Sul ........ . 

N. '~50.- GL'ERRA.- Em 9 de Novembro de 1~2:J.- Dá 
providenciao; para melhor dis(:iplina dos corpos de Mi-
Iieias e Policia dos distl'ictos ..................... . 

N. 2nü.-"\IARINHA.-Em 11 de Novembro de 1825.
Determina que o Encarregado do Commando do porto 
cumpra as ord,'ns que lhe forem transmittíd;->S pelo 
Inspectol' do Arsenal de .:\farinha .................. . 

_N. 2()1.-DIPERIO.- Em 11 de Novrrnb,·o de 1825.
Approva a ci·eação de cadei1·as do primeiras lcttras em 
algumas povoações cb l'rovincia da Bahia ...•...... 

::\. 262.-~IARINHA.-Em 1-1 de Novembro de 18?5.-
Sobre o' attestados de molestia dos empl'ogados civis 
da lntendeneia de ~Iarinha .............. , ..•..... 

N. 2fl::L- L\TPERIO.- Em 15 de Novembro de 18'2r1.
::\Iandt que nos requPrim"lntos de 1ndividuos pedindo 
empregos publicas, ou gl'aças, se declare si elles são 
cidadãos braziloil'os ........•.......•.......••.... 

N. 2\'d.-GUERRA.- Pl'Ovisão do ronselho Supremo Mi
litar de fi de Novembro dr~ 1825.- Fixa a autoridade 
ontre os Pl'esidente.s de Pl'ovincias e os Governadores 

N. :2(~_:_ i~~;~~i~ :~~r~·.~;.~~· ·N~~~~·b·r~· ·d~ ·f~~~:~ 
..i\landa remover o Cem i terio da :\Tatl'iz dd. vi !la dos 
Citmpos dos Goytacazes para logar fóra da mesma villa. 

N. "!6(;.- GUERRA.- Provisão do Conselho Supremo Mi
litar elo 18 de Novembt·o de 18?5.-Sobre o fôl'o para 
julgamento <le crimGs commettidos por militares o a 
respeito do pl'ivilegio de foro d ;s milicianos ........• 

N. :267.- GUERRA .-Provisão do Conselho Supremo Mili
tar de :.n de Novembro d0 1825.- Regula a maneira, 
por que os ré os absolvidos nos conselho>: de gu "rra, 
podem requeror as injurias, perdas e dn.mnos, que 
dos mesmo~ lhes provierem ..................•.... 

N. 2\)8,- .JUSTICA.- Em 2;) de Novemb1·o de 18:~::>.
Manda q11e" a Mesa da Comciencia e Ül'dens e outros 
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conciliação tenha ou não tido effeito entre os liti-
gantes.......................................... 192 
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Governo Imperial. ...•.............. , . . . . . . . . . . . . 193 

N. 273.- FAZENDA.- Em 12 de Dezembro de 1825-
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peza do mesmo The 'Ouro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 

N. 274.- GUERRA.- Em 14 de Dezembro dR 1825.- Re-
gula as horas de trabalho do Archivo Militar........ 194 

N. 275.- FAZENDA.- Em 15 de Dezembro de 1825.-
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N. 276.- FAZENDA.- Em 15 de Dezembro de 1825.
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N. 278.- ESTRANGEIROS.- Em 16 de Dezembro de 1825. 
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Secretaria de Estado dos Negocios Estrangeiros... 196 

N. 279.- FAZENDA.- Em 17 de Dezembro de 1825.
Manda arrecadar para a Fazenda Nacional as propinas 
de 6 °/o dos contt·atos de arrecadação de rendas, que 
pertenciam aos Governadores e Capitães Generaes.... 197 

N. 280.- FAZENDA.- Em 17 de Dezembro de 1825.
Declara que a cobrança dos dizin.:os dos generos de 
exportação é feita no logar da exportação dos mesmos 
generos ..... _ . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . 197 

N. 281.- FAZENDA.- Provisão do Conselho da Fazenda 
de 19 de Dezembro de 1825.- Dá providencias sobro 
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[1. arrecadação da Dizima nas Chancellarias Mór e da 
Casa da Supplic&ção.............................. 198 
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N · i •- JUSTIÇA •- EDITAL DA INTENDENCIA GERAL DA POLICIA DE 3 
DE JANEIRO DE i825 

Dá algumas providencias a bem da tranquillidade publica. 

Francisco Alberto Teixeira de Aragão, do Conselho de S. M. 
Imperial, Fidalgo Cavalleiro da sua Imperial Casa, Cavalleiro 
da Ordem de Christo, Desembargador da Relação da Bahia e 
Intendente Geral da Policia da Cor! e e Imperio do Brazil: 

Faço saber que, tendo exposto, na augusta presença de S. M. o 
Imperador, o muito que a tr:mquillidade publica tem sido per
turbada pelos multiplicados furtos, roubos, e até assassínios, que 
proximamente se tem perpetrndo, 3pezar das providencias ordi
narias, com que as leis deste Imperio os procuram cohibir e acau
telar; e havendo-se dignado o mesmo A. S. de tomar em consi
deração este importante objecto, por interessar a segurança e o 
soceg·o publico, que os bons cidadãos brBzileiros devem esperar á 
sombra das leis e escudados pela vigilancia das autoridades : 
Houve por bem S. M. Imperial mandar augmentar a força actual 
da Guarda da Policia, concedendo-lhe, por decreto de H do mez 
proxtmo passado, uma gratificação diaria, em attenção ao maior 
trabalho, de que vai ser encarregada; e como para se conseguir o 
desejado effeito é conveniente que se observem (em quanto st!l não 
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adaptam medidas geraes accommodadas ao paiz, e que o abranjam) 
os seguintes artigos, ordeno que ellcs se executem debaixo da 
responsabilidade dos encarregados a quem competir: 

1. 0 Todos, sem excepção de pessoa alguma, que forem encon
trados por qualquer ronda, p~1trulha, ofncial ou soldado de 
Policia, devem obedecer, quando, em nome de S. 1\L Imperial, 
lhes fôr ordenndo, que parem para efft.Jito de serem inqueridos, 
buscados, on apresentados a alguma autoridade. A f<llta de obe
diencia á primeira e segundn voz é considerada resistencia, para 
effeito de se mar da força contra os desobedientes; e até de meios 
violentos, si o caso o exigir. 

2. o O soldado, ronda, patrulha, ou qualquer individuo, que 
apprehender ou fizer apprehender um ladrão, receberá do cofre 
da Polieia o premio de 4t)OOO ; e por um salteador 20,~000, ou mais 
si pelas circumstancias occorrcntes o merecer. Si sómente de
nunciar, receberá o premio depois que o ladrão ou salteador for 
apprehendido e pronunciado. O cofre ha de indemnizar-se pelos 
bens do criminoso, havendo-os. 

3. o Depois das 1.0 horas da noite no verão, e das 9 no in
verno, até a alvorada, ninguem será isento de ser apalpado, e 
corrido pelas patrulhas de Policia, e ainda antes dessa hora, ha
vendo suspeita, para assim se descobrir o uso de armas defesas, 
ou imtrumentos para abrir portas e roubar casas; e para que 
todos saibam serem 1.0 horas dn noite no ver~o e 9 no in
verno, o sino da Igreja de S. Francisco de Paula e o do Convento 
de S. Bento dobrarão pelo espaço de meia hora sem interrupção, 
para não se allegar ignorancia. 

A's patrulhas se hão de dar as precisas instrucções, para que 
se não abuse desta medida, nem se adapte pJra com as pessoas 
notoriamente conheeidas e de probidade. 

4. o A qualquer hora, de dia ou de noite, poderão ser apalpados 
os escravos, aos quaes fica prohíbido, com pena de açoutes, nno 
só o uso de qualquer arma defesa, como tambem o trazerem 
páos. 

5. 0 Todas as portas de entradas respectivas a propriedades de 
sobrado, e as dos corredores das terre:ts se fecharão logo que 
anoitecer, á excepção das que conservarem luz. A contravenção 
deste artigo tem de multa 28000. 

6. o Fica prohibido, depois do toque dos sinos, estar parado, 
sem motivo manifesto, nas esquinas, prnças e ruas publicas; dar 
assobios, ou outro qualquer signal. Esta prohibição se estende 
aos negros e homens de côr, ainda anles dessa hora, mas depois 
que anoitecer. 

7 .o Toda a pessoa que, depois do toque dos sinos, fôr achada em 
venda, taberna, botequim, ou casa de jogo, pague dn cadêa, 
pela primeira vez, 4~800 ; pela segunda o duplo, e assim pro
gressivamente, sendo livre ; si fôr escravo será conduzido ao 
calabouço e castigado com açoutes ; e o dono ou caixeiro da casa 
pague tambem da cadêa, pela primeira vez 9/>600, pela segunda 
o duplo, e pela terceira o triplo, e a licença cassada para mais 
não a abrir. 
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8 :· Curn igual pena ser~ o multados c punidos os vendeiros 
e tabemeiros, em cujns cas:1s se acharem, de noite, ou de dia, 
dentro ou na porta de suas vendtls ou tabernas, ajuntamento de 
pesso~1s sem comprar, prineipalmentr, pretos depois de aviados. 
l)ara este effeito os soldados da Policia vigiari"io o que convier ; c 
até para que assim se execute nas praçns, chafarizes e lugares 
})Ub\icos, tomando testemunhas, f}Uando O C:JSO O J;ermitta. 

9. 0 A venda ou taberna, contra que se provar que comprou a 
escravos objectos furtados, será contlemnada em !10·)000, e a casa 
fechada para mais não vender. 

i O. Dar-se-h a a devida e prompta execução ao § 8° do Alvar<Í 
de 2~ de Junho de i7()0: « Nenhuma pessoa, de qualquer qunli
dadu e condição que Sl'ja, poderú alugar cnsas a homens vadios, 
mal procedidos, jogndores de otncio, nos que não tiverem modo 
de viver conhecido, ou aos que forem de costumes escan!blosos ; 
sob pena de perder o valor do aluguel ele um nnno, pelu pri
meira vez, e de pagar pela segunda vez da cadêa o tresclobro a 
favor de quem o denunciar. Na mesma pena incorrerão as que 
alugarem debaixo elo seu nome casas para introduzirem nellns 
:dgtun dos sobreditos inquilinos de procedimento reprovado; ou 
de lias lhes fizerem cessão ; ou recolherem na sua compnnhia. • 

Mas, porque a abusiva fnlta de execução, que tem havido, póde 
ter feito quo alguns proprietnrios de boa fé ignorem esta dispo
sição, se lhes concede o prno de 1o dias dr)pois da data deste, 
para virem denunciar a esta Intendencia, ou perante os Juizes 
Criminaes dos bairros, os inquilinos que estiverem naquellas 
c i rcumstaneias. 

11. Fica entendido que de todas as multas, para que não estiver 
marcada umn npplicação particular, se destinará sempre metade 
fw.ra a ronda, pat.rullw, ofilcial ou soldado ele Policia, a que 
pertencer, c <1indn mesmo para quem denunciar alguma das refe
ridas contrnvençues, e outra mctnde para o cofre da Polieia. 

E para assim constnr, mandei lavrar e affixar o presente edirnl 
que vni por mim sómento assignado nestn cidnde do nio de .Ta"" 
neiro. aos 3 de Janeiro de 1825.- Francisco J/úerto Teixei1·a 
de A/·11g1h. 

N. 2.- GUERHA .-EM [j, DE J.\NEIRO DE 1825 

Manda exigiL· guias de mudança de todos os individuas que so 
passam de uns para outros districtos da Província. 

Convindo prevenir-se o abuso, com que os milicianos dos dis-
trictos desta Provinci::~ se passam de uns p:na outros, para se eva• 
di rem ao serviço ; Manda S. l\1. o Imperador, pnla Sr:cre .. 
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taria de Estado dos Negocias da Guerra, que o Governador das 
Armas da Côrte e Província passe ordem a todos os Com man
dantes dos districtos, afim de exigirem de todos os individuas, 
que de novo se achartJm no districto de cada um, guia do corpo 
e districto d'onde sahirnm, e não o fazendo, remcttcl-os logo 
áquelles a que possam pertencer. 

Paço, 4 de Janeiro de f82~L- João Vieira de Carvalho. 

N. 3.- GUERRA.- EM 4 DE JANEIRO DE !825 

Declara ser a ferragem branca o uniforme geral das Milicias. 

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos 
Negocias da Guerra, participar ao Governador das Armas da 
Província de S. Pedro do Sul, em resposta ao seu ofilcio de 20 de 
Outubro do anno proximo passado, que não póde ter Jogar a mu
dança, que propõe, de ferragens brancas para amnrellas para o 3° 
regimento de cnvallnria de Milicins daquella Província, por ser a 
ferragem branca o uniforme geral das Mili c ias. 

Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Janeiro de 1825.- J ollo Vieira 
de Carvalho. 

N. 4.-- JUSTIÇA.- PoRTARIA DE o DE JANEIHO DE :182$ 

Ordena que nas funcções da Corte tome o Rev. Bispo Capellão-mór, 
n.l parede, o primeiro lugar acima dos Officiaes-móres da Casa 
Imperial. 

S. M. o Imperador, rrendo·lhc sido presente a represen
tação, que á sua augusta presença dirigiu o Rev. Bispo Ca
pellão-múr, e desejando dar a este Prelado uma prova da consi
deração flUe lhe merece: Houve por bem Ordenar que, em todas 
as funcções de Corte, e dias de beija-mão, tome o mesmo Rev. 
Bispo, na pnrede, o primeiro Jogar acima dos Otnciaes-múrcs da 
sua Imperial Casa; e Manda, pela Secretaria de Estndo dos Nego
cios da Justiça assim communicar-Ihe para sua intelligencia. 

Palacio do Rio de Janeiro em n de Janeiro de :1.82n·- Clemente 
Ferreira França. 
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N. t>.-IMPERIO.-El\1 5 DE JANEIRo nE 1825 

Approva o estabelecimento de um Correio entre as capitaes das 
Provincias de Santa Catharina e de S. Pedro, e de outro entre a 
daq uella Provincia e a villa de Paranaguá na de S. Paulo. 

Foi presente a S. M. o Imperador o officio do' Presidente da 
Província de S<mtn Catharina, em data de 3 de Dezembro ultimo, 
no qual expõe a utilidade, que resulta do estabelecimento de um 
Correio desde a cidade do Desterro em direitura ú capital da Pro· 
vineia ue S. Pedro, e de outro até ú vil la de Paranaguá, onde 
emontre o Correio geral da Província de S. Paulo ; :-tlim de se 
facilitar por este meio a communicn~;ão por terra entre a Província 
lle Santn Cvtharina e rsta Côrte: e o Mesmo A. S. approvando o 
plano deste estabelecimento, manda, pela Secretnria de Estado dos 
Negocias do lmperio, partiLipar no referido Presidente que nesta 
datei se CDmmunica :'t HepHtieão ela Fazenda, para se expedirem 
as convenientes ordens á Juntn ela Fazendn da dita Província, 
afim de prestar o necessario auxilio para esta despeza. 

Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Janeiro de i82õ.- Estevão 
Ribeiro de Re-:ende. 

N. 6.- IMPERIO.- EM 7 DE JANEIRO DE 1825 

Encarrega. o Conselheiro José da Silva Lisboa e outros de escrever 
a historia dos successos do Brazil desde o dia 2G de Fevereiro de 
1821. 

DesPjando S. M. o Imperador perpetuar a memoria dos 
succe.ssos do Brazil, principalmente desde o memoravel dia 
26 de Fevereiro de 1821, e Reconhecendo que serão dignamente 
transmittidos á posteridade, pela historia, si desta se encnrregar 
o Conselheiro Jo~é da Silva Lisboa, por nelle concorrerem com 
distinctos talentos e copiosas luzes todas as qualidades que con
stituem um verdadeiro historiador: Ha por bem Incumbil-o de 
escrever a referida historia ; servindo-lhe de seguros guias os 
verídicos documentos extrahidos de todos os archivos da nação, 
que para esse fim lhe serão remettidos pela Secretaria de Estndo 
dos Negocios do Imperio, á medida que forem chegando das diffe
rentes autoridades, a que são pedidos, sem demora ; e sendo aju· 
dado nesta laboriosa tarefa por Fr. Francisco de Samp:üo, cuja 
esclarecidll erudição e superior engenho contribuirão para o feliz 

H 
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complemento de ttío importante trabalho. O que Mandn, pela 
sobredita Secretaria de Estado, participar ao mesmo Conselheiro, 
para que assim se execute csl<l impem1l determiuaçlio. 

Pnlacio do Bio de Janeiro em 7 de Janeiro de 1825.- Esteulo 
Ribeil'o dt; Re;:ende. 

Por J>ortar1a de 1 o de Fevereiro foi ta miJem incumbido o Bri
gadeiro Domintüs Alves Br::~mo Muniz Barreto de coadjuvar 
JJeate trab[dho. 

N. 7. ~ I:VIPElUO.- E.\1 7 DE JANEIUO DE 1820 

Dà providencias para que i:ejam propagadas as plantas que se 
cultivam no Jardim Botanico da Lagôa de Rodrigo de Freitas. 

Sendo muito necessario :mxiliar quanto seja possível os jardins 
de plnntas estf!beleeidos nas Províncias do P:Jrú e Pernnmlmco, e 
o que ora vai estiJbelecer·se na Província da Bahia, com promptas 
remessas dns plantns e semente:-, que alli faltarem, e forem mais 
prorJrias para a sua melhor cultura ; e podendo effectuar-se em 
parte esse fornecimento com aquellas que se acham prospe
irando JYO Jardim Botanico da Lagôa de Freitas, cuja propagação é 
nteíramr-nte necessaria e util ao commercio nacionnl : Manda 
S. M. o Imperador pela Secretaria de Est3do dos Negocios ·do Im
perio que o Director do mesmo jardim, Frei Le2ndro do S::ter2-
mento, f<1ça ~1promptar alguma quantidade de sementes de chb, 
e de cr:1vo, niio só para serem enviadas <JOS Presidentes daquei
Jas Provinci:1~, mas a todos os outros das Províncias do Norte 
deste Imperio, acompanhanuo as dilas remessas uma memoria, 
que o dito Director deverá organizar sobre o modo d:1 sua cultura 
e fabrico, c que convém ituprimir-se eom :wtccipação para sn 
vulgarizar por todos :tquelles propriet<lrios, <1UC se ckstin;nem {t 
mesma eultura ; E Ha outrosim por bem o mesmo A. S. 
que o referido Director apromptc igualmente, e em tempo 
)Jroprio, uma proporcionada quantidade tle sementes de nogueira 
de Bt111coult, vulg<1rmente dl'llllminadas de Viemput, e tambem 
das que slio conhecidas pela denominação de- bois noir -, afim 
de serem remettidas com a maior brevidaue possível ao Presi
dente da Provinci~1 de S. Pedro do Hio Grande do Sul, :JCompa
nhadas cte uma mcmoria relativa ao melhor meio da ::-~ua cultura, 
para que possam propagnr-se á lJeira mar daquella Província, 
destituída de maltas e arvoredos~ e de cuja falla resultam graves 
incommodos aos seus Iw1Jit:n1tes : Hecommenda 1inalmente 
S. M. Imperial ao mencionndo Director que liberalize aos in
divíduos, que alli forem pedir plantas, todas as que fôr possí
vel dar-se do mesmo ja-rdirn, afim de se vulgarizar a sua plantn
çfio e cultura ; vnrR o que Jeverá formt1r annualmcnte boas 
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sementeiras em viveiros, com que supprirá a todos os concurren
tes que as exigirem. 

Palacio do Hio de Janeiro em 7 de Janeiro de 1825.- Estevão 
Ribeiro de Rezende. 

Nesta data expodiu-se ordem ao Presidente da Província do 
Wo Grande do Sul, para promover a plantnção e seme:1tcira do 
pinheiro, da nogueira de bancoult e do bois-noir, nos termos 
da portaria acima. 

N. 8.- IMPERIO.- EM 7 DE JANEIRO DE i82ti 

Manda estabelecer um Jardim de plantas na Provincia da 

Bahia. 

Tendo a experiencia mostrado a grande utilidade, que da cu.I .. 
tura da pimenta da Asia deve resultur ao commercío deste Impe
rio, pela prodigiosa producçho que da dita especiaria se tem 
observado na Província da Bahia; 9 Desejando S. M. o 
Imperador providenciar, eomo convem, para proteger, e fucilitar 
por todos os meios possíveis a prosperidade de Uio importante 
ramo da industria nacional : Manda pela Secretaria de Estado dos 
Negocias do Imperio, que o Presidente daquella Província infor
me sobre o local muís proprio e vr~ntajoso vara se estabelecer alli 
um Jardim de plantas, como jit se acha praticado nas Províncias 
do PiJrit e Pernambuco ; o quo en1pregue os seus esforços p[1ra se 
conseg·uil' todo o progresso, que é de esperar de tão util estabele
cimento ; ficando tr~mbcm na intclligrncia de que do Jardim 
Botanieo da Lagôa de Bodrigo de .Freitas se ::mxiliarú quanto 
seja po:-sivel estêl nov:1 empreza com as remessas de todas as 
plantas, que alli forem convenientes. 

Palacio do Rio de Janeiro em 7 do Janeiro de i82ü.- Estevilo 
Ribeiro de Rezende. 

N. H.- I.MPElUO.- EM 7 DE JANEIRO DE 1825 

Dá providencias sobro o Jardim das plantas da eapital da Pro
vincia do Pará . 

. Desejando S .. M. o Imperador promov~r quanto seja pos
>il vel a prospendade e augmento do .Jardtm d"'s plantas esta-

H 
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belecido na cidade de Belem, da Província do Pará, de que devem 
resultar consideraveis vantagens ao commercio nacional : Manda 
pela Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio que o Presi
dente da dita Província, empregando todo o desvelo e cuidado na 
conservação e melhoramento daquelle jardim, declare pela mes
ma Secretaria qual seja o seu estado actual, as espeeinrias de que 
se acha fornecido, e a quem está encarregada a sua direeção) e 
Ha por bem Recommendar-lhe toda a vigilancia em se faeilitar as 
mencionadas especiarias aos particulares, que as exigirem, para 
mais commodamente se propngar este importante ramo em bene
ficio publico ; insinuando ao mesmo tempo o modo de as tratar, e 
beneficiar, e mostrando o grande proveito que se deve esperar 
da sua cultura ; ficando o mesmo Presidente na intelligencia de 
que do Jardim Botanico da Lagôa de Hodrigo de Freitas lhe serão 
remer.tidas aquellas plantas que faltarem, e forem convenientes 
ao da dessa Província. 

Palaeio do Rio de Janeiro em 7 de Janeiro de 182õ.- EstevãO 
Ribeiro de Rezende. 

Na mesma conformidade e data ao Presidente da Província de 
Pernambuco. 

N. tO.- FAZENDA.- EM 8 DE JANEIRO DE i82õ 

Sobre a casa de educação de meninas orphãs, na Provincia de 
S. Paulo. 

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos 
Negocias da Fazenda, pal'ticipar ao Presidente da Província 
de s. Paulo, em resposta ao seu officio de 30 de Novembro do 
anno proximo passado, que mereceu inteiramente a sua imperial 
approvação o accôrdo tomado com parecer do Conselho da mesma 
Pruvincia, e debaixo d::Js medidas propostas, de ficnr applwada 
para cas::t de eilucação de meninas orphãs a chncara, que per
tencia ao Rev. Bispo fallecido dessa Diocese ; as8itn como, de que 
tem concedido os 600;5000 annuaes, pedidos para m:muienção do 
dito estabelecimento á custa da Fazenda Nacional, como nesta 
occasião se participa igualmente, e ordena á Junta da Fazenda 
respectiva. 

Paço em 8 de Janeiro de 182õ.- Marianno José Pereira da 
Fonseca. 
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N. u.- IMPERIO.- EM 10 DE JANEIRo DE I82o 

Declara por quem devem ser passados os titulos dos Guardas-móres 

das minas, e dos respectivos empregados, bem com6 os das Jatas 

dos terrenos mineraes. 

Sendo presente a S. M. o Imperador o officio d0 Pre
sidente da Província do Espírito Santo de 22 de Nuvernbro do 
anno passado, sobre a duvid~•, em que se acha, e que foi suscit:Jcla 
pelo Escriv[lo da Junta da Fazenda, ncerca da Bepartiçflo, a que 
J1aja de competir a cxpedir;âo dos títulos dos Gnardas-móres das 
terras mineraes daquc!la Provincia, e os dos ontros empreg-ados, 
e até das mesmas datas, em virtude do Decreto de l7 de Setem
bro do dito anno: .Manda o mesmo Augusto Senl!or pela Secre
tnria de E.;;tado dos Negocios do Imperio declnrar <lO referido 
Presidente, em resprstn ao sou oflicio, que os mencíonado'S títulos 
devem passar-se pela Secretaria do Governo, e pelos Guarda
móres, na fórma dos Regimentos das Minas. 

Palacio do Rio de Janeiro em 10 de Janeiro de i82o.- Estevi'in 
Bibeiro de Re.::endc. 

N. 12.-IMPERIO.- EM :10 DE JANEIRO DE 1821) 

Recommenda aos Presidentes das Provincias a remessa de docu

mentos que sü·vam para a histeria do paiz. 

Tendo S. M. o Imperador encarregado ao Conselheiro José 
!la Silva Lisboa do import<mte c util trabalho de e~crover a 
historia dos successos do B,azil, desde o nnno de 1821 : Mnnda 
pela Secretarí(l de Estado dos Negocíos do Jrnperio, que o Presi~ 
dente da Provincin de ... remetta á mesna Secret:Jria cópias <lU
thenticlls de todas as memorias, documentos, e quaesquer outros 
pnpei~ oillciaes que possam servir para íiiustrar este objecto ~ 
facilitar a sua ultimação. · 

Palacio do Rio de Janeiro em fO de Janeiro de i82o.- Estevr7o 
Ribei1'o de Re:sende. 
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N. 13.-GUERRA.-E.M iO DE JANEIRO DE 1825 

Declara as vantagens que gozam os indivíduos nomeados pensio
nistas do hospital militar. 

Resolvendo S. M. o Imperndor~ ú vista da rcpresençJo 
do Physico-mór, Inspector dos Hospitaes Militares, datnda de 6 
de Novembro do anno prelcrito, que os indivíduos d'ora em 
diante nomeados para o:; logares de pensionistas do Hospital 
:Jiilitar da Côrte não gozem alguma outra vanti:lgem mais que os 
9~600 mensaes, e deixem portanto de morar no hospitiJl, e de 
ser fornecidos de cama, luz, etc : Manda em consequencia o 
mesmo Augusto Senhor, pela Secretaria de Estado dos Negocias 
da Guerra, assim eommunica.r ao sobredito Physico-mór para sou 
conhecimento, o cumprimento. 

Paço em iO de Janeiro de ·1825.- J01Jo Vieira ~e Carvalho. 

N. 14,.- FAZENDA.- EM 10 DE JANEillO DE 1825 

Declara que, na falt1. do Juiz de Fóra, deve o Juiz pela lei fazee a 
cobrança dos impostos denominados do Banco. 

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Estado do:; Nego
eios da Fazenda, que o Juiz pela lei da villa da Ilha Grande, em 
solução da duvida em que entrou sobre si lhe competia nn falta 
do JLiiz de Fóra coiJrar os impostos denominndos do Banco, que 
deve o dito Jniz fazer em tudo as vezes de JLiiz de Fórn, no quP 
toca ao lançamento, arrecadação, e remessa para o Thesouro, e · 
1iscalisação tanto destes, corno de quaesquer outros impostos. 

Paço em 10 de Janeiro de 1825.- lrfnrianno José Pereira da 
Fonsecr(. 

N. Hi.- GUERRA.- EM H DE JANEJRO DE 182i) 

Declara que os militare3 em geral n:IG deixam de estar sujeito 
aos regulamentos policiaes. 

Manda S. M. o Imperador, peln Secretaria de Estado dos Ne
gocias da ITuerrn, que o Tenente-General Governador das Armas 
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da Côrte e Provincia faça publicar na Ordem do dia e constar 
convenientemente que os lllilitares em geral não deixam de estnr 
sujeitos aos rrgulamentos policiL1es, salvo si elles encontrarem 
as orucns do mesmo A. S. directamcnte m:mdadus. 

Pa~o em H de Janeiro de 1.825.- João Vieira de Cal'ralfto. 

N. 1.6.- GUEHRA.- El\1 12 DE JANEIRO DE iS25 

Mand~1 que as baixas para o hospital sej1m passadas pelos Chefes 
dos Corpos ou pelo Quartel-General. 

M:mdn S. M. o -Imperador, pela Secretnria de Estndo dos Ne
gocias da Guerra, declnrar ao Tenente-General Governador das 
Armas da Côrte e Província que, achando-se estabelecido em 
regra no Hospital Militar da Curte, não se receber ali i doente 
algum sem baixa do seu respectivo corpo, si o tiver, ou dn 
Quartel-General, quando o individuo não seja pertencente a 
algum corpo, deve assim ficar entendido, e expedir-se as nr
cessarias ordens. 

Pfl~o em 12 de .Janeiro de 1825.- JorTo Vieira de Cllrvrtlho, 

N. 17.- MARINHA.- Ei\I 14. DE JANEIRO DE :1825 

Estabelece onformarias nos quat•teis dos corpos da Marinha. 

Havendo S. 1\L o Imperador dcterminndo que nr1s qual'teii\ do~ 
difl"erentes corpos do Exercito se estabelcçt~m cnfermarit~s, onde 
se possam eurar os doentes que tiverem as molestias constnntes da 
relação inclusa ("} e que O mesmo se prntique llOS quarteis dos 
Corpos da Marinha: Manda o mesmo A. S., pela Secretnria 
de Estado dos Negocios da M<11·inha, remetter ao Brigadeiro Com
mandante do Batnlhão de Artilhflria da Marinha n referidn relação, 
ordennndo-lhe que passe a estt~belecer as sobreditas enfermarifls, 
imtendendo-se com o Intendente ela Marinha e o Inspector dos 
Hospit.aes Militares, ::os quaes se expedem <IS competentes ordens, 
nfim de fornecerem o que part~ isso f'ôr necessario. 

Paço em 14: de Janeiro de 1825.- Fnmcisco Villela Barboza. 

(') Yido a Portaria do i\linislcrio da Guo!'ra de !'l Llc Dc~omlno tlo i8:H on<l~ 
>om mon~ionada esta rolar,ffo. 
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N. :18.-MAR!NHA.- PROVISÃO DO CONSELHO SUPREMO MILITAR 

DE 15 DE JANEIRO DE 1825 

Sobre a antiguid::tde dos Secretarias de corpos que passam a 

combatentes. 

D. Pedro, por Graça de Deus, e Unanime Acclamação dos Povos, 
Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil. Faço 
saber n vós~ .José .Jouquim do Couto, Commundante do Batalhão 
de Artilharia da Marinha, que, stmdo-me presente, em Consultu 
do Conselho Supremo Militnr de 20 de Dezembro do ~mno passndo, 
o requerimr,nto de Hippolyto Ft)rreira Campello, primeiro Tenente 
do mesmo batalhão, em (jlli) me supplicava lhe mn1u1nsse declarar 
n antiguidade que lhe competia em relaçno a .Jo·1quim Antonio 
Conlho, Tenente Quartel-mestre, en: presença da Provisão de 19 
de Julho de 18~J, que regulou n antiguidade dos Secretarins dos 
corpos quando passam a combatentes, pl)r isso que o referido 
Coelho, sendo Sargento, fora promovido a Tenente Secretario, 
quando Campello era já Segundo Tenente: Hei por bem, por 
Minha Immediata e Imperial Besolução de 4 do corrente mez de 
Janeiro, Conformando-me inteiramente com o parecer do Con
selho, Declarar que o supplicante e mnis Tenentes que já o eram 
quando o referido Secretario passou para Quartel-mestre, devem 
ser tidos por mais antigos do que elle nesta classe, competindo-lhe 
o contar do dia em que foi promovido a combatente a sua anti
guidade, conforme a provisão mencionada, e mais imperiaes 
resoluções em declar<1ção ao§ 7° do Alvará de 2 de .Janeiro de 1807. 
Cumpri-o assim. O Imperador o mandou pelos Conselheiros de 
Guerra aba!xo assignados, ambos do seu Conselho.- José Babello 
do Souza Pereira a fez nesta cidade do Rio de .Janeiro aos 15 de 
Janeiro de :1825.- O Conselheiro .João Valentim de Faria Souza 
Lobato a fiz cserever e subscrevi.- José de Oliveim Barbosa.
Joaquim de Oliveira Alva1·es. 

N. HL- IMPERIO.- EM 19 DE JANEIRO DE 182;) 

Sobro a administraç?ío da Santa Casa da Misericordia desta Côrte, 
relativamonte ao regimento e dieta dos enfermos e melhor arre
cadação da renda de seus predios .. 

Constando a S. :M. o Imperador, com viva magoa do seu pa
ternal coração, que no Hospitnl da Santa Casa da .Misericordia 
desta Côrte se altera, com prejuizo dos enfermos, o regimento 
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e dieta, que para as differentes molcstins indicam os Professores 
que as tratam; e Querendo o mesmo A. S. :~ttender á sorte 
daquelles infelizes, tão dignos de commiseraçilo por seus 
males, cujo allivio é recommendndo pela lwmcmidade, e pda 
religiào que felizmente professamos; 1\I:mda, pela Secretaria de 
Estado dos Negocias do Imperio, que o Provedor da mesma Santa 
Casa dê <1s pruvidenci<ls necess<lrias, para que se regule o trata
mento dos doentes pelo que prescrevem os Professores, ficando 
na intelligencia que lhe não são licitns semelhantes alterações, 
que S. 1\I. altamente reprova, e que tanto cumpre evitar, por 
seus darnnosos effeitos; e, porque tem i:..walmente chegado tlO 
seu augusto conhecimento o notavel deleixo com que se cuida 
das rendas dos pr0dios, de qne é proprietflria a dita St1nta Casa, 
talvez por se favorecerem inquilinos, ou por outros occultos 
motivos de interesse partieular: Ordena-lhe outrosim que, vigiando 
como é dever seu, sobre este importante objecto, se aproveitem 
melhor as ditas rendas, atalhando-se o prej uizo escandaloso, que 
assim se causa áquelle estabelecimento, que tanta prutecção e 
favor tem merecido de S. M. e de seus augustos predecessores. 

Palacio do Rio de Janeiro em 19 de Janeiro de 1825.- Estecàu 
Ribeiro de Re::;ende. 

N. 20.- IMPERIO.- EM 21 DE JANEIRO DE 1820 

Prohibe que sejam recebidas mulheres casadas no Recolhimento 
dos Perdões da Cidade da Bahia. 

s, M. o Imperildor, attendendo ao que lhe representou a 
Hcgente do Hecolhimento dos Perdões, da cidade da Bahia, 
sobre os prej uizos, que resultam, de se receberem no dito Heeo
lhimcnto mulheres casadas, eomo ató o presente se tem pr;ltiCildO 
por despt1CIJO da autoridade ecclesiustica; e <lO que o Presidente da 
Provincia da Bnhia informoll a este respeito no seu oHicio de 21i 
do Dezembro do anno passado: Manda, pela SPcretaria de Estado 
dos Ncgocios do Imperio, participar ao ref\~rido Presidente que 
Ha por bem Ordenar, que mais não CO!l tinue aquellc costume, 
que, nlém de se;r prl'judi~ial :w IJom re~imen e educa,:uo das rcco..; 
lhidas, é contrario ú indi~solulJiiidade Jo mtltrimonio. 

Pnlacio do Hio de Janeiro em 21 de Janeiro de 1825.- Estecilo 
Tiibeiro de Hezende. 

1-J 

l~ 
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N. 21.- GUEHRA.- EM 25 DE JANEIRO DE 18'25 

Sobro os castigos que devem ser impostos aos indiviluos dos cot·pos 
de 2a linha da Córte e Provincia quo faltarem aos seus deveres 
e obrigações militares. 

Em solueão ao officio de 2i do corrente mez do 'I.'enentc-Ge
neral Governador das Armas da Côrte c Província, incluindo a 
represent[JÇi'ío do Command:mtc interino da 5a brigada do Exer
cito, relativamente á indisciplina do alguns soldado~ tia mesma 
brigada; Manda S. M. o Imper<~dor, pela Secrctllria de E~
tado dos Negocias da Guerrn, participar ao sobreuito Governador 
das Armns que, Conformando-se com o seu parecer sobm seme
lhante objecto, Ha por bem Fazer extensivas aos corpos do Milícias 
da Curte a3 disposições das Portnrias de 2G de Agosto e i5 de 
Setembro do anno proximo passado, que marcam a correcçãoe 
castigo que deve ser imposto aos indivíduos dos corpos de 
2a linha dnsta Província, que faltarem aos seus deveres e obri
ga~~õcs militares. 

Paço em 25 de Janeiro de i82õ.- !Olto Vieira de Carvalho. 

:N. 22.-MARINHA.-El\I 25 DE HNEtrrO DE 182t> 

Declara que os Presidentes das Provincias não podem m:mdar sahir 
toda ou parte das forças na vaes destacadas nos respectivos portos 
sem ordem do Governo Imperial. 

S. M. o Impera dor, a Quem foi presente o officio n. G6 
do Presidente da Província da Bahia, dal:Jdo de 2~ de Dezembro 
proximo passado, em que, louvando o comportnmento e bons 
serviços do Cornrnand11nte da corveta 1lírtria da Gloria, pnrticipa a 
vinda desta para o porto do Hio de Janeiro, e o numero das embar
cnções que julga sufiiciente que ali i fiquem para apoio do Governo: 
Manda, pela Secretaria de Estado dos Negocíos da Marinhn, res~ 
ponder [lO sobreuito Pre . .;idente que tom::~rá em sun Imperial 
Considerar;ão aquelles serviços; e que n respeito do numero dos 
navios providenciará como melhor convier; ficando o meneio• 
nado Presidentü na intelligencia de que as forras navaes fJUC 
se acharem destacauJs ·em qualquer dos portos das Provincills 
do Imperio não deverão recctlher-se a este porto, nem mesmo 
qualquer parte dellas, posto que os respectivos Pre3Jdentes as 
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JUlguem desnecessarias, sem ordem positiva Lle S. J\1. Imperial, 
cornmunicaua pela competente Secret:-~ria d0 Estado ; podendo 
~lliás os mesmos Presidentes emprega l-as em tudo aquillo que for 
a bem do serviço. 

Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Janeiro de :1.82tL- Fran~ 
~;isca Villela Barbo::rJ.. 

N. 2:3.-lMPERIO.- EM 26 DE J.\.NEIIW DE 1.825 

Manda r1ue nos termos~de jurament;J á Constituição, se declare a 

data em que foram prestados. 

S . .r,r. o Imperador H a por bem que de todos os jura· 
mentos á Constituição do Imperio, que de ora em diante se pre
stnrem na Cnmara desta cidade, se lavre termo, com a declaração 
do din, mez e (lnno em que se prestannn, e que com a mesma 
declar<lÇ~Io se passem sempre <ls certidões que se pedirem dos 
ditos juramentos: O que Manda, pela Secretaria de Estado dos 
Xegocios do Imperio, participar :10 Illm. Senndo da sobredita Ca
mara pnra sua intelligeneia e execução." 

Palacio do Hio ele Janeiro em 26 de Jrmeiro de 1820.- J<..'s
tevão Ribeiro de Rczrndc. 

N. 24.- MAniNHA.- EM 28 DE JANEIRO DE f8~t) 

Pede uma r0lação das embarcações entradas e sahidas nos por•tos 

das Provincias em cada anno. 

Mnnda S. M. o Irnper:1dor, pela Secretar in de Estndo dos 
Negocias dn .Marinha, que o Presidente da Província de .... 
remetta :'t referida Secretaria de Estado uma relação de todas as 

• embarcações, tanto nacionaes como estr::mgeiras, que entraram ~ 
sahiram o anno passado dos portos da mPncionada Província, 
declarando o numero de toneladas de cada uma, o que se deverú 
observar todos os nnnos. 

P<:~lacio do Rio de Janeiro em 28 de Janeiro de i825.- Vran
cisco Villela Barboza. 
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N. 2o.- IMPERIO.- PonTARIA DA INTENDENCIA GERAL DA POLICIA 

DE 28 DE JANEIRO DE i82o 

Prohibe a inserção rtos jornaes de annuncios de rifas e loterias 

particulares. 

Qualquer official desta Intendencia notifique aos Administra
dores das typographias dos diversos jornaes desta Côrte, para que 
de hoje em d1ante não insiram nelles annuncios alguns para se 
fazerem rifas e loterias particulDres de qualquer qualidade que 
ellas sejam; e as que já foram annunciadn, e estão á venda, ficam 
desde já sem effeito, e seus donos sujeitos ao procedimento I~gal 
no caso de contr:1venção. Esta portaria será registrada nesta In
tendencia, e publicada pelos mesmos jornaes, e se passará cer-
tidão de intimação. · 

Rio, 28 de Janeiro de 182o.- Prancisco Alberto Teixeira de 
!lragao. 

N. 26.- GUERRA.- EM 29 DE JANEIRO DE :l82o 

Manda declarar aos Commandantes de corpos, que só por ordem do
Quartel-General podem fazer sahir tropas dos quarteis, salvo os 

piquetes na occasião de fogo. 

Foi presente a S. M. o Impgrador, com o officio de H do 
corrente mez do Tenente-General Governador das Armas da 
Côrte e Província, o conselho de investigação a que se procedeu 
em consequencia rlo acontecimento, que teve logar na noite de 
2o de Dezembro do anuo proximo passado entre uma patrulha de 
policia, e alguns indivíduos do corpo de estrangeiros; e intei
rado o mesmo A. S. de todas as circumstnncias deste sue
cesso, Resolveu: 1°, que no caso de existir ainda por este mo-
ti v o algum otncial preso. seja solto; 2°, que seja preso por Ui dias , 
na fortaleza da Ilha das Cobrm; o Tenente do Jo batalhão de gra~ 
nadeiros ostrnngeiros Lac Alexandre, por haver sabido com 
tropa do quartel sern ordem competente; 3", que sejam elogiados 
na ordem do dia os otnciaes do estado-maior dos corpos, qne re
cusaram dar os deslacamentos, sem ordr.m expressa do Gover
nador das Armas; 4'), finalmente que se faça lembrar aos Com
mandantes dos corpos, que sómente por ordem do General das 
Armas é que podem fazer sahir tropa do quartel, em taes circum
stancias e horas, salvo os piquetes na occasião de fogo ; o que 
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tudo Manda S. M. Imprri:ll pela Secretarin de Estado dos 
~e:.!ocios da Guerra, participar ao mencionado Tenente-General 
Governador da~ armas da Corte e Provinci[l, para seu conheci
mento, e devida execução. 

Paço em 29 de Janeiro de !820.- Jocln Vir>ira de ('arNtlho . 

..\. 27.- FAZENDA.- EM 31 DE JANEIRO DE 182;) 

Declara que os mostres e passageiros dos navios dGvem entregar 
ao Agente do mar as cartas que trouxérem. 

Hepresent~ndo o Administrador do Correio Geral desta Côrte 
contra a criminosa prnticn d1~ alguns mestres de emlJ<trcacões e 
pas:;;:J!~eiros que entram uesw porto, de occultnrem maliciosa
mente as cartas fJUC trnem fúrtt das malns, quando vni por ellas 
a sen bordo o Agente do m:~r, nnnunei:mclo depois impudente
mente nos dinrios a sua existencia, afim de St~rem procuradas 
Jlelos rcsJJectivos donos, em gT<~ve prejuízo d'> rendimento da 
Ad·1Jini~traç~o, que por esse motivo tem der~<lhido: Manda S. M. 
Imperíni, pdn S<'eretnria de Est<Hlo dos Negocios da Fazenda, que 
o Consellleiro Intendente Gernl da Policia autorize com uma por
taria ao dito Agenté~ do mar, para poder intimar, qcwndo fór a 
Jwrdo de taes emlwrcaçõe~. aos rn1~stres e p<1Ssageiros, para darem 
o mani!'esto e entregarem-lhe todas as cartas que trouxerem, sob 
a p1ma de pagarem o tr(·sdobro dns taxas correspondentes, uma 
vez que se Dchem comprclwndidos. 

Paco em :J1 de Janeiro de :1821.- Jfariunno .Jose Perf'ira da 
FrJii.Ú:w. 

N. 28.- MARINHA.- EM O fo DE FEVEREIRO DE 1825 

Manda abonar aos nnrinheiros da Esquadra do Rio da Prata, além 
de 10$000 de s.Jldo, mais 1$200 por mez de gratificação. 

S. M. o Imperador, Tomando em consideração o que lhe re
presentou Pedro Antonio Nunes, Chefe de Divisão, Commandan
te da Esquadra do Hio da Prata. Hnuve por l1em Conceder perdfio 
por Decrt>to de 3i de Janeiro nltimo a todos os Marinheiros dP
sertores da referida Esquadra que se apresentarem ao seu 
Commandante tres mezes depois da publicDçno do referido-

Drcisõrs lle 1."25 2 
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deereto, para o que se remette cópia ao dito Chefe de Divisão; e 
outrosim determina o mesmo A. S. que nos Marinhciros da 
mencionada esquadra se abonem~ <dém Llos 10;)000 de soldn, 
ma.is 18'2011 por mez dr. gT3tincaç~o, emquanto alli servirem, 
nl1m de que ns embarcações sejam gu;~rneeiclas da gente neces
s:Jrirt, e com e:-pecialitlade as da Flotilha do Uraguny; o qne tndo 
S. 1\L Impt~ri;,l Mnnda participar, pela Secretaria d' Estado do:-~ 
Negor:ios da Marinha, ao Ba!';lo da Lngunn, Capitão General 
de Mnr e Terra da Provincirl Cisplatina, para sua intelligencia c 
execuçüo. 

P<dacio do Rio de Janeiro em o 1 o de Fevereiro de 18~;).- F }'(In· 
cisco Vülela Barbosrt. 

N. 29.- IMPERIO.- EM :J ov: FEYEnEmo DE 1825 

Recornmonda aos Presidentes das Provincias o prompto cumpri· 
mento das ordens im1Jeriaes. 

S. M. o Imperador, Querendo at:1lhnr os muitos ineon
Yenientcs que podem resultar ela falta de prompto cumprimento 
:'ts Suns imperiaes determinações, c Evitar que se eonfundn o 
direito de pelit_;fio com o que é verdadeiramente pouco respeito. 
e desobcdiencia ~í lei, de que Elle é o supremo guarda : H a pol' 
bem que os Presidentes das Províncias cumpr:1m, e f[u;am cumprir 
logo o flUe lhes fôr determinado, ~em que possnm obslar qtiaes
quer representações por rrwis qu;dit1cadas que ~ejnm, pois estas 
só devem, depois da exeeuçflo dns ordens recebidas, snhir ú 
Sua imperial presença para serem nttendidns eomo fôr justo 
pelo mesmo A. S., que dará ent~o as ulteriores proviclnn~ 
cins que entender necessai'Ías. E ~1ssim o Mnndn, pela Secretvria 
de Estado dos Nogot:io:" do Imperio, participar ao Pre:'idente 
ua Província d ....... para sua intelligencia e execu(:fio. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Fevereiro do 1.82~i.
Estel"{"l:l Rilwiro de Rezende. 

N. 30.- GUERRA.- El\I 1, DE FEVEREIRO DE i825 

Explica a Circular de 5 de Março U.e 1823 sobre o pagamento 
da gratificação aos que prend.erem desertores do Exercito. 

Tendo S. M. o Imperador, por portaria circular de 5 de 
Msr~o de 1823, estabelecido uma gratificaç~o de 8~000, paga 
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nu Thesouraria Gernl d<1s Tropus, úquelle que prender um 
desertor; e p1)dendo acontecer que se verifique aquella prisão 
em soldado, que, apez:1r de f;dtilr no quartel, não esteja todavia 
qualificado desertor; Hosolveu o mesmo Augusto Senhor que 
nes1e caso a gratificnção sej<1 a metade do qunntitativo determi· 
nado: e assim Manrla, pela Secretaria de Estado dos Negocies 
da Guerra, communicar ao Thesoureiro Geral dns Tropas para 
seu conhecimento e execuçlio na parte que ihe toca. 

Paço em4: de Fevereiro de 1825.-João Víeim de rarvallw. 

~ 31.- GUERRA- E:\I 4 DE FEVEREIRO DE 1S25 

Determina quo os presos de Estado nas fortalezas estejam 

fechados e a sua correspondencia seja vista pelos respectivos 
Command,mtes. 

Determinnndo S. M. o Imperador que os presos de Estado 
existuntes nas fortalezas estejam fechados, r. que a sua correspon
dcncin seja vista pelos resp(2Ctivos Governadores, que fic<tm em 
conscquenr~ia responsaveis prda segurança de taes presos; 
}I~mtla, pda Ser;ret<lria de Estado dos Negocias da Guerra, assim 
communicnr no Tenente General Governador das Armas da Corte 
e Provincia paru seu conhecimento e devida execução, expedindo 
as ordens precisas; e Ordenundo igualmente aos sobreditos 
Governadores qae requisitem o que julgarem necessario para 
o fim indicado. 

Paço em 4: de Fevereiro de 1825.- Joao Yieira de Carvalho . 

.N. 32.-MAIU.NHA.-El\I 5 DE FEVEREIRO m.: 182r.> 

.Manda que as soldadas da maruja sejam pagas a bordo dos 
respccti vos navios. 

Constundo, pelas partes dos navios de guerra surtos neste 
porto, que na occasião de vir a maruja á terra receber as suas 
soldadas desertam muitos indivíduos depois de pagos; Manda 
S . .M. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Negocias da: 
1\-Iarinha, que as ditas soldadas sejum pagas a bordo dos respectivos 
navios. O que se participa ao Intendente da Marinha para sua 
intelligencia e execução. 

Paço em 5 de Fevereiro de 182~.- Francisco Villela Barbas~. 

~~ 
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.X. 33.- GUEHRA.- PnoYrslo DO CoxsELIIO SurRE~IO 1\IrLITAR DE 
7 DE FEVEHEIHO DE ft)2i) 

Concede ao batalhão da artilharia. da pl'aça de Santos uma 
caixa para fundo de úrdamrnto. 

D. Pedro, pela Graça de D8us e Unanime Acclamação dos 
Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil: 
Faço saber a vós, Presidente da Província de S. Paulo: Que 
sendo-me presente, em Consulta do ConsellJO Supremo Militar 
de 25 de Outubro do anno proximo pas~ado, a representat..~flo que 
em seu nome, e no do todo o b:tlalllão de artillwri~1 da P li
nha da praça de Santos, dirigiu á Minha Imperial Presença 
o S<irgcnto-mór Commandrmte interino do mesmo batalhão 
Henrique Murques de Oliveira Li~lw~t, suppli<·audo-mo que, á 
imitaçao do que eu Havia concedido nos mais eorpos de ta 
linha dessa Província, Honves~c por bem Concedet· áquelh~ 
corpo uma c:-~ixa para fundo do fardamento: Hei por bem, 
por Minha Immediata e Imperial Hesolu(;ào de 18 de De
zembro do mesmo anno, Conformando-me inteiriimt:nte com 
o parecer do Conselllo, Conceder ao referido batalhilo de 
::~rtilh<~ria de :ta linha da prnça de Santos uma caixa pr1ra 
ftmdo de fardamento; guardando-se na sua administraç?to o 
que se acha disposto para o:-; mais eorpos: cour d<~clnrnç.no, 
porém, que o vencimento pr~ra o refaido fnndo de fardn
mento só deve ser abonado ás pra~as effectivas do batalhvo, 
a quem compete, e nunca a um numero 111aior como acon
tece em alguns corpos, com gravissitno prejuizo da Fazend&. 
Cumpri-o assim. O Imperc1dur o Mandou pelos Comelhe[ros 
abaixo assignados.- José Hebello rle Slluzn Pereira a fez no 
I\io de Janeiro ~~os 7 dias do rrez d8 Fevereiro de 1825. 
O Conselheiro João V<llentim de Faria Souza Lobato a fez 
escrever e subscrevi.- Jose de Oliveira B:u·bosa,- joaquirn de 
Oliveira Alvares. 

Por Immediata e Imperi:ll Resoluç;l() de S. M. o Imperador 
de !8 de Dezembro de 1821. 

N. 3í,.- FAZENDA.- EM 9 DE FEVEREIRO DE 1825 

Manda arrecadar o imposto de ancoragem dos navios estrangeiros 
entra1os no porto. de Santos, Província de S. Paulo. 

Marianno José Pereira da Fonseca~ do Conselho de S. M. o 
Imperador, Ministro e Secr:etario de Esta1o dos Negocios da 
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Fazenda e Pre:-;idente do The:'ouro Publi~o. Faço saber ií 
.Junta da Fnenrla de S. Paulo que, V(~ndo-se dos balnnços 
ultimos, remettidos <le~sa HE'p<trtil;~o, n~o constar positin1mente 
quantia ~llgnma, cobrada em o porto de S;:~ntos, de direitos 
de a11coragem de navios estrangeiros: H(luve S. M. Imperial por 
bem Determinar que a mesma Junta expera a necessaria ordem 
píll'a nlli se arrecadar o dito dir,·ito, eoruo se pratica nos mnis 
portos marítimos. vindo explieado nos balan(:os este rendimento 
com aquellas clarezas que conv1'111 e 1! estylo, p~tra exaclo co
nheciml~nto que :-;e d1we ter d1~ todos os artigos da sua rt'ceita e 
despeza. O que se partki pa it mesmn .Junta para sua intntli
gencia e ''lllllprinL~nto. Joaquim Josó BoLdho a fez no Rio de 
.Janeiro n 9 diJ Fevereiro de 18:2.).- Marinnno Pinto Lu bato, 
por impedimento do Contador Geral, a fez escrever.- J.l:larianno 
José Pereira da Fonseca. 

N. 30.- DIPEBIO.-EM 10 DE F~<:n:rmmo DE 1825 

A pprova o estabelecirn0nto da Casa de !)ermuta de ouro na 

povoação ele Caçapava, e em Otltros log:ares da Província de 
S. Pedw dJ Rio Gr;tnclo du Sul. 

Foi prc;;rmtc a S. M. o Impcr<t11or o officio do Presidente da 
Provintia dn S. Pt~clr:o do Hio Gr:l!tde do Sul na data de :22 de 
Dezembro do tmno pnss:1do, em que parlir,ipa ter d:1do cum
primento :1o Decrttn de 17 de SetemllrO antecedente sobre os 
meios de se facilitar a extraec:lo do ouro e outros metaes 
preciosos nas terras onde abnnd:i'm taes ríqnezas, não só empre
gando no carg-o d·J Gnarda-mür a Thomaz Antonio de Biltencourt, 
em conf()rrnidade da Portaria de 2ti de Outubro, e nomeando 
substitutos, mas tambPrn n1flci;mdo ao respectivo Ouvidnr para 
entrar no exercício de Intt~nr1enlt~ do ouro, e providencinnd() 
de Hwneira ;1 t.Wwenir· as dissGII<,;Ões que pódn causar a avidez 
dos povos na exlr<JCl.·ão daquelle nwtal; E Ficando o mesmo 
Senhor inteirado da exnc~·iio com que a pqe respeilo têm sido 
cumprirbs as Sua,; itnpr•riat·S determirw~:ões: Munda, pela Secretaria 
de Estado dos Negocios do lrnperio, decbrar ao referido Presidente 
que Ha po1· bem Approvar o estahdecimen to da Casa de permuta 
na povoat;?1o de C:l~<1p<1Va, e para o futuro em nutros Jogares 
da Provinci<l, como se iiCha por elle proposto, visto que para se 
evitar o extravio e monopolio, m()stra ni'1o poder alli ter applica
ção, nem verificar-se a el:wsula do referido decrecto que obriga 
os mineiros n manifest;Jrem o c,uro na Junta da Fazenda, ou nas 
Camaras mais proximas, podendo n'este caso, e depois das 
primeiras especul<lções, augmentar-se os fundos da sobredita 

H 
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Casa de permuta, até a quantia de dez contos de réis, e dando 
o Presidente conta das vantugens que resultarem desta medida, 
na intelligencia de que todo o ouro em pó permutado deverá 
ser guiado ao Thesouro Publico, para se reduzir a moeda. 

Palacio do Rio de Jtmeiro em 10 de Fevereiro de :l825.- Este
veto Ribeiro de Re~ende. 

N. 36.- GUERRA.- E::\I 10 DE FEYEUEJHO DE :l825 

Declara que o Decreto que concedeu a medalha de distincção 
a todos os militat·os que estiveeam na Barra Grande, comprehende 
OO.mbem os das twpas das Alagôas. 

Manda S. M. o Imperador, pBla Secretaria de Estado dos Nego
cios da Guerra, participar ao Commandantc dns Armas da Pro
víncia das Alagoas que ficou inteirado do seu otncio de 9 de 
Outubro do anno proxilllo pnssado, em que refere os serviços 
prestados pelas tropas alagoanas na p;1cilic<l(;ão de Pernambuco: 
e Tendo S. M. por Decreto de 20 do referido mez de Outubro 
concedido uma meualha de distincção a todos os militares que 
estiveram na Barra Grande, fica entendido qnr. os dessa Pro
víncia que alli se acharam estão comprellendidos na mesma 
graça. 

Pala cio do Rio de .Jnneiro em 10 de Fevereiro de 18.Zv.
João "Vieira rlc Carvalho. 

N. 37.- FAZENDA.- EM i i DE FEYEREIRO DE 1825 

Sobre o pagamento dos ordenados das pessoas nomeadas para o 
serviço do Imperio nas diiferentes côrtes estrangeiras. 

S. M. o Imperador Houve por bem Determinar, que as pessoas 
nomeadas para o servi~·o do Imperio nas dilferentes côrtes 
estrangeiras vencessem os seus ordenndos desde a data do 
embarque no porto destn cidade para os lagares do seu destino, 
quando nos deeretos de suas nomeações se não expresse o 
contrario: E peJo que respeita áquelles indivíduos que já residem 
nos paizes para onde são despachados, Ordenou o mesmo A. S. 
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quo o seu vencimento se lhes conte do dia em que tiverem 
posse, e exorcieio dos ditos empregos: O que :Manda, pela 
Secretnria de Estado dos Krgocios da Fazenda, participnr ú 
Junta Administrativa elo BDnco do Brazil para sua intelligencia, 
e expedll_;ito das ordens [lOS seus correspondentes em Londres, na 
fórma indicadiJ. 

Paco em il d(~ Fevereiro de 1825.- .M~ arianno Jose Pereira 
da F;msec,:. 

N. :38.- JUSTI(:A.- EM 1.2 DE FE\EE\EIHO DE 1820 

Sobre folha corrida. 

Mnnda S. :\I. o Impentdor, pela Seeretarin de Estado dos 
Negocios da Justiça, que o Hegedor da Cnsn da Supplicnçi.lo ordene 
a todos os Escrivães, que, qu:.Jndo fnllarem <1 folha dos réos, decla
rem si elles tem jú sido presos ou pronunciados, por que Juizo, 
por que culp::~, e quantas vezes. 

Pala cio do Rio de J[1neiro, em i2 de Feven·iro de i~2i:i. -
C temente Ferí·eira Fr(l.nça, 

N. 3Q.- BIPERIU.- El\I i6 DE FE\EI\EIRO DE 182G 

Declara que <}S Sargentos-móres e AjL;dante.5 de Milícias não 
pod8m ser contemplado; pu·a o cargo de Juiz pela Lei, p,:;r 

"'~r incompativel com o serviço militar. 

Manda S . .:\I. o Impcr[tdor, pela Secretaria de Estado dos Nego
cios do lmpt~rio, participar :'1 Mesa do DescmlJaego do Paço, 
para seu cunhecimento e ex.ecur;~o, qne Ha pur IJem Dispensar 
do exercício do logar de Juiz pela Lei, para que foi nomeado 
pela Camara da VIlla do h1ty do Alferes, o Sargento-mór dos 
bat<tlllões de Milícias da Sf'rra e Pilar, Antonio Francis!~O Dntra, 
e igualmente Determina que a referida Mesa faça snber a todas 
ns Camaras que os Sargentos-móres e Ajudantes dos corpos de 
Milícias não devem ser contemplados para semelh:mtes empre
gos, por estes serem incompatíveis com o serviço. militar dos 
seus respectivos corpos. 

Palacio do Rio de Janeiro em 16 de Fevereiro de 1825.
Esteoau Riúe:ro de Re;:;endc. 
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N. 40. -MARINHA.- E:.\1 16 DE FE\'EREIRO DE 1825 

Manda que nenhum dos officiaes pertencentes ás guarnições dos 
navios surtos neste p~rto se apre-;ente no Arsenal ou em 
outras Repartições publicas sr:m os seus distinctivos. 

Constando_ a S. :\I. o Imperador, que ~dguns offieiaes da 
Armada N<tcwnal e Imperial achando-se de servit;o comparecem 
tanto no Arsenal da Marinha, como ctn out!'as Hepnrlit;ões 
publicas desta Curte, sem trazerem os seus competentes uni
forml~s, torn::mdu-se portanto impossível Sl'rem conhecidos 
como tac~s; e Querendo o Int\smo A. S. que ::;e evillj um seme
lhante :llmso; M(Jllda, pela Secrdnria de E:-:tado do:;: Nf\goeius 
da Marinha, que o Capiü"ío de Fragata, Comma1Jda11te da Fra
gata Tlietis, expeça :ts convenientes ordens alim dt\ que nenhnm 
dos otnciaes pertencentes ás guaruições uos n;wio:-~ de guerr;t. 
surtos neste porto, se apresente sem os seus di~Linctivos. 

Paço em 16 de Fevereiro de 18::25.- Francisco Villela Ba;·
bosa. 

~. 4:1- MARINHA. -EM 17 DE FE\'EHEIRO DE 1825. 

Declara que os Preútlentcs de Provincia devem communic:u 
:i Secretaria de Estado todos os aeorrtecimentos relativos :is 
embarcaçõ3s de guerra estacionauas nas mesmas P rov in<:ias 
ou que ahi tocarem por qualquer incidonte. 

Não tendo o Presidente da Provincin dn B;lhia participndo, 
como cumpria, pela Secretaria ue E~tado dos Negocios da Mnri
nh<l, a arribada ilquelle porto do brigue 1/tJlcâO, que conduzia 
a seu bordo o Brigadeiro Bento Barrozo Pereira, nem <l sabida 
deste pnra Pernambuco no brigue Rio da Pmtrt ; ~ütnda S. M. 
o Imperador, pela referida Secretaria dt~ E~tndo, cleclnr<lr 
ao mencionado Presidente, para sua intelli::encia e g\)vemo, 
que deve communicar todos os acontecimento.s relativos fts 
embarca~ões de guerrn estncionadas na sobredita Provineia, 
ou que alli tocarem por qualqner ineidente, a e~ta Secretaria 
de Estado, afim de constar nella, corno a priv~1tivn para a ax
pediçí'io das ordens sobre o emprego das fon.·;ts mtv:Jes, a 
exislencia e situací'io das ditas forças : outro:-;im Manda o 
mesmo A. S. quê o dito brigue ·Falcüo, Jogo que. esteja 
prompto, saia para n commissão em que and11va empregado 
de conduzir madeiras para o Arsenal de Marinha desta 
Côrte. 

Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Fevereiro de 182~. 
-Francisco 1lí.llela Barbosa. 

v-"'r.'cF\Po.:.PJ",j""c.~" 
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N. 42. -FAZENDA.- E:~I 18 Df~ FEVEHEIRO DE 1825 

Determina que os empregados nos seus accessos cobrem sómente 

a maioria do novo ordenado quando no mesmo quartel passam 

::~. occupar outro logar de maior vencimento. 

Marianno José Pereira da Fonseca, do Conselho de S. M. 
n Imper:Jdor, .Ministro e Secretario de EstíJdo dos Negocias da 
Fazenda e Pre~idente do Tilesouro PuiJiko: Faco saber á Junta da 
Fazenda da Provinci<l de ..... qne l\l:ml1ando o mesmo A. S. 
consultur ao Conselho àP Fnenda sobre a duvida eru que entrava 
n Junta da Fazenda de l\linas Gereles, á vi~ ta do seu offic i o de 2l.~e 
de Setembro do armo passado relc1tiv::mente aos vencimen
tos e pagamentos dos orderwdos dos o1Iidaes da sua Cem· 
ladoria promovidos por accesso a novos empregos : Houve 
por bem Dderminar, em Hesoluçiio de 3 dr1 eorrun te mez 
tomada sobre Comulla do mesmo Conselho, que deve pra
ticar-se com todus os empregados nns Tribunaes, e uwi~ He
partições, o qne se o!Jserv;l eom os do The:-;ouro desta Cúrte, 
os quiles nos seus :wccssos cnbrarn só;ttenln a maioria do 
novo ordenado, quando no nwsmo quartel pas:';am a occupar 
outro log-ar de maior vencimento. O que se participa á refe
rida Junta para sua iutellig·ent·i<l e govorno, e pnra fJUP assim 
o fa~:a o!Jservar nos casos quo ot~eorrerem para o futuro. 
José de O li v eira e SilvJ. a fez no Hio de .Tanei ro em 1S d(~ 
Fevereiro de 182;).- Joiio José Hod rigues Vareiru a fez escre
ver.- ~..lf arianno Josrl Pereira ria Fo~tseca. 

N. 43.- FAZE~DA.- E:v118 DE FEYEHEif\0 DE 182;) 

Manda que sejam recolhidos aos cofres das Juntas de Fazenda us 

emolumentl)s que d'antes pertenciam aos Secretarios dos 

GovernOiJ d:.ts ProvincÜ\s. 

Marianno José Pereira da Fonseca, do Conselho de S. lVI. o 
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Fazenda e Presidente do Thesouro Publico: F'aco sa!Jer á Junta 
da Fazenda da Província de ....... que, tendo-se consullado 
no Conselho da Fazenda, a deliberaçi"1o que a Junt:1 da Faztmda 
do Parit representou em seu otlicio de 21 de Julho do anno passado 
ter tomado de mandar recolher por deposito nos cofres úa sua 
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Thesouraria Geral, até imperial decisi'io, os emolumentos havidos, 
e que se hão de haver, pela Secretaria do Governo daquella 
Província, que d'antes pertenciam ao Seceetnrio do mesmo, desde 
2 de M<lio precedente, em que tomou posse o Secretario do 
Presiuente respectivo, vi~to não ~er expresso na legislação de ::W 
de Outubro de 1823, ~i taes emolumentos se deviam distribuir 
pelos otnciaes dn referida Secretaria com aquelles que lhe tocam, 
ou deixari:Hn de cobrae-se das partes: Houve S. M. o Imperador 
por bem Determinar, por Sua lrnmcdiata Hesollll;ão de H de De
zembro do dito anno passado, tom~1da na mencionnda Consulta, 
que os referidos emolumentos sejam recolhidos aos cofres, até 
sobre esta materia, attenta a sua natureza, ser determinado na 
Assemblt'a G!~ral, observando-se o mesmo nas mais Províncias 
deste Imperio. O que, por tanto, se participa tarnbem á sobredita 
.Junta p;1ra sua inreiJigencia, governo e execur;ão, na parte que 
lhe toca. Luiz de Almeida Cunha a fez no Rio de Janeiro a 18 
de Fevereiro de 1825.- .João Jo~é Horlrigues Vareiro a fez e~cre
ver.-.ilf arianno José Pereira da Fonseca. 

~. 44.- FA.ZE~D.\.. -EM i8 DE FE\~EREIRO DE 1820 

Declat•a os moradores entre os r:os Parabyb:1 e Pa.rahybuna· 
isentos ào pagamento dos direitos de passagem do novo 
registro da. Parabyba. 

Sendo presente a S. M. o Imperador, em Consulta do Conselho 
da Fazenda de 17 de Dezembro do anno passado, o requerimento 
de ~Janoel .Joaquim de Azevedo, pedindo qne os moradores en
tre os rios Parnhyba e Parahybuna Sl'jam isentos dos direitos 
de passagem do novo registro da Parahyba. O mesmo A. 
S. 1 Tomando em consideração o que se lhe pondPron na 
dita Consulta: Houve por bem Determina r, por Sua Immediata 
Hesoluçflo de 25 de Janeiro do corrente anno_, que os referidos 
moradores, que no registro da Parahybuna não eram obrigados 
a pagar direitos de passagem, sejam conservados nesta posse, 
e não o.~ png-uem em o novo regi~tro da Parahyba, que ficou 
substituindo aquelle da Parahybuna. O que Manda, pela Secretaria 
de Estado dos Negocias da Fazenda, particip~1r ao Administrador 
das passagens dos mencionados rios para que assim o execute. 

Paço, i8 de Fgvereiro de i82~ .- M arianno José Pereira ela 
Funsec(!. 

• 
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~ . .15.- GUEHllA.- E:'ll 22 DE FEVEHElllO DE 1825 

Approva a gratificação diaria do qua!'enta réis, mandada abonar 

{ts pt•aça<J de pret empt'cgadas m. guarda da Policia d:1 capital 

da Provincia da Bahia. 

~Ian(la S. M. o Imperador, pt~l<:~ Secretnrin de Estado dos 
Negocios da Gucrn1, participnr ao Presidente da Província da 
Ballia, em resposta ao seu otlicio de 1.1 de Janeiro antecedente, 
marcado com o n. 2, que mert'eeu a Itt~perial Ap(Jrovar;ão a 
medida adoptada de fazer abonar a gratitiea\:ão diaria de qua
renta réis aos officiacs inferiores, c:11JOs, anspeçadas, e soldados 
empregados na guarda de Polida da capital da Província, a 
({Uem lia por bem Fazer extunsiva serndh:mte gratilieação, 
concedida á Di visüo militar da Policia dn Côrte. 

Palari'o (lo Hio de Janeiro em 22 de Fevereiro de 1825. -
Jo{[o Vieim de Crti'val/w. 

N. 46.- DfPEIUO.- E:\r 23 DE FEYEfiEilW DE 1825 

Manda promover a creação do gado lanigero nas Ptovincias do 

Ceará e S. Pedro do Sul. 

Desejando S. M. o Imperador promover a crençâo do g~1do 
Jnnigero na Provincin do Cearú, com o importante desígnio 
<le haver ns J~s com almndancía e pcrfeiç~o, ao ponto de 
poderem competir nos mercados pu!Jlicos cotu as mais estima· 
das da Europa, <lbrindo·se por este modo m:tis um ramo de 
commcrcio que, augmentnndo êl riquczêldaquella Provi:;cia, muito 
póde contribuir p;1rn a genl do Estndo: Manda o mesmo A. S. 
pela Secretaria d<~ Estado dos ;\"egocios• do Imperio recom
mendar mui particularmente ao Presidente da sob1·edita 
Província este utilíssimo objecto, e remetter- lhe o exemplar 
ineluso da memoria economica sobre a raça do gado l:migero da 
Cnpitania do Cearú, e~cripta pelo naturalista Joüo da Silva Fcijó, 
para que, vulg·l1rizando-se quanto for vossivel a sua doutrina, 
se adaptem os meios por elle judiciosamcmte npontadus para a 
organiz<lçilo e tratamento dos rebanhos, melhoramento das raças, 
e beneficio das lãs, de que rc:mltarú a preciosa vantagem de 
levai- as ao alto grau de perfeição, a que por experiencia se 

H 
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conhece qw~ podem chegat· ns dnquelln Provincin, e no qu11l 
produzirão sem duvida abundantes sommas para ll massa geraL 
das riquezas ela nação. 

Palllcio do Hio de Janeiro em ~n de Fevereiro de J82t>.- Estevli<') 
Ribeiro de Reze:tde. 

No mesmo sentido ~lO Presidente da Província de S. Pedro. 

A memoria sobre n r:Jç.:• do gado lílniget·o dn Capitania do 
Ceará, escripla pelo Tenente-Coronel João da Silva Feijó, foi 
impressu na Impressào Hégia do Hio de Janeiro no anuo de 18H. 

N. 47.- GUEHRA.- El\1 20 DE FEVEnEmo DE 1825 

Declara que os alumnos da Ac:1.demia Militat• devem começar a 

frequentar as liçõ3s da aula de d9senho no '!0 anno do 
rcspeti v o curso. 

Foi presente a S. M. o Imperador a representa~~~o de iH do· 
corrente mez, da Junta da Direceão dos Estudos da Academia 
:Militar, incluindo as oi:J~ervações · de um dos seus Deput<ldos o 
Brigadeiro Manoel da Costa Pinto, sobre modi fica(;ões necess~1rias 
na frequ('ncia da attla de desenho; e Hesolvendo o mesmo 
A. S., que todos os alumnos comecem a freljuentar ns li(:ões 
da aula de desenllo, no segund11 anno de seu rt·spectivo curso; 
l\fand:1, pela Secretaria de Estado dos Negocios da Gnern1, assim 
cornmunicar à mencionada Junta da Dircct;ão dos estudos, para 
seu conhecimento e devida execução. 

Paço em 25 de Ftwereiro de i82.).- João Viei1·a de Carvalho-

N. 48. - GOOUH.A.- EM 26 DE FE\'EREIRO DE 1825 

Dá Instrucções para o exercicio do emprego de Governador daq 

Armas da Provincia de Mato Grosso 

Manda S. M. o Imper·ador pela Secretaria de Estado fios 
Negocias da Guerr<1 remetter ao Coronel graduado Antonio 
Joaquim da Costa Gavião, Governador das Armas nomeado d,, 
Província de Mato Grosso, as Instrucções inclusas assignadas 
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pelo Orficial- m:1ior desta Secret:uin de Estndo José Ignacio da 
Silva; afim de que tnes Inslrucções lhe possam ~ervir de governo 
no t~xereicio de seu Pmprego, lliJ parte em que se n~o opt.mzerem 
ú Cilrta de Lei de ~O de Outubro de 1823. 

Pnlacio dn Hio de Janeiro em 2G de Fevereiro de 1825.- Joã'i 
Vieim de Curvullw. 

Esta Portaria vem public:ldn no ni11rio Flumi:wnse n. t>O de 
4 de Man:o de J825, sem as instrtlC("Ões quo tambem não 
e:;tfw registr:ldas nos livros da respectiva Secretaria de Estado. 

~. !!9.- HIPEHIO.- E:\I 26 DE FEVEREIHO DE 182;) 
• 

PeJe informações sobre a instrucção puhlica nas Províncias 

Sendo a Pdnc::~ç~o da modcbde um dos primeiros objectos da 
:-JI.tPnt,:ão particul<11· de S . .M. o Irnper<.ldur, por sua clirrctn 
inilm·ncia sobre os costumes, e conseqw>ntemente sobre as 
prospcridndr~s P glorin dos Estados, como o tem sempre enten
dido os V(•rdadeiros legisladores em todas <lS idades; e consi
derando o mesmo A. S. que, para o acerto dt) providen
ei:l:- gernes qm~ n'gnlem por toda a exten!'ào do Imperio o 
ensino pnlJlico, é indi~pemavel o conhecimento do que se acha 
estabelecido, par:~ se melhorm·em ou augmentnrem os meios de 
instrucç~o, segundo as nect~!'sidades e circumstaneias particula
res das difft·renles pr!"voações: Ha por lwm fJUe os Presidentes 
d:Js Provineins, t'az(mdo a c::-te respeito as ohscrvaçõt'S que 
julgarem convenientes, remettnm, com a po:'sivel brevidade, 
uma rel:1çào de todns ns c:~deir:1s ele pritneir:~s lettras e de 
gr:1mmatiea lntina, rhetorien, logicn, geometria e 1ingu:1s estran
geir<'~s, notando tnnto os Jogares em que se aclwm já instituídas 
tomo os que por sua populaçào mr~recerem <.t ereaç<lO de outras, 
e deelnrando os orderwdus dos Profe~sorcs e o rendimento do 
snbsidio litterario, ou de qunesquer outros impostos a fnvor das 
dilM cscoliJs, <11im de ser tudo presente ú Asscmbléa Legisla
tiva, e poder esU1, cabalmente informada, dirigir-se corn sabe
doria em tlio import;mte llHlteri:l, l'acilitnndo e genenllisando a 
instrnc~:~lo como origem infallivel e fecunda diJ fclieidaáe dos 
povo~; e asf'irn o Mandn, pela Secretaria de Estado dos Nego
dos do Imperio, participar ao Presidente da Província de ... , 
p<ua sua intelligencia e devida execuç5o na parte qee lhe toca. 

Palacio do Ilio de Janeiro em 26 de Fevereiro de 1825.
Estcu{o Ribeiro de Rezende. 
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N. 50.-l\IARINIIA.- E~I 28 DE F'E\"EHEIHO DE 182~ 

Declara que os conselho;; de guerra remettidos ao Conselho Su
premo Militar devem ser s':ntenci2dos pela sua antiguidade. 

Manda S. ]\'[. o Impernclor, pela Secretarin de Est~Hlo dos Nego
cios ela Mnrin!w. participnr <tO Conselho Supremo Militar, para 
sua intrlligencia e execução, que os conselhos de guerra 
remettidos da dita secretarin de E:st<ldo ao referido Tribunal, 
devem ser sentenciados pela sua :mtigui.dade. 

Paco em 28 de Fevereiro de 18::::5.- Francisco V a! ela BaJ·
bosa: 

O mesmo se participou ao Dcsembargndor Auditor Geral da 
Marinha, afim de regular os conselhos de guerra pela <mtigui
dade dns ordem p:1ra esse fim expedid~ts . 

• 

N. 51.-l\IAIUNIIA.- E:\l 28 DE FEYEHEIRO DE 1825 

Determina que os pagens a bo:-do dos navios de guerra vençam 
a soldada de 2$000 por mez. 

Sendo necessnrio que subsista a antiga pralicn de pagens 
a bordo dos navios de gnerr;1, como Ulll viveiro. (ronde se tirem 
mnrinheiros; e drwendo augment:tr-se-lhos a competcm!o solda
da, a exemplo d1) que se praticou com as ootrns prnças de 
marinhagem; Ih S. ~I. o lmperndor por bem Determinar que 
os sobredito:; pngens venr.·nm ::l8000 por mez; e assim o Manda, 
pE:Ia Secretnrin de Estado dos Negocios da Mnrinhn, participar ao 
Intendente da Mnrinlw, pnra quo, inteirado clestn Irnpcrinl Deter
mina~ão, haja ae dar-lhe a devida execução. 

Paço em 28 de Fevereiro do 182ü.- Francisco Vi7lela Bar
bosa. 

N. 52.·- FAZENDA. - EM o i o DE MARÇO DE 1825 

Manda guardar nas Contadorias Geraes do Thesouro Publico os 
papeis sobre negocios decididos que tiverem corrido pelas mes
mas Repartições. 

Convindo que nas Contadorias GerDes do Thesouro Publico, 
se guardem os papeis, contas e informações dadas pelos respe-
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cti vos Conta dores sobre os negocios que correm pelas ditas Con · 
tauorias decididos uma vez, e pa::s:Hlas DS competentes ordens. 
Determino <lü Consellwiro Thesoureiro-nH'1r do Thesouro Publico 
José Cc1etano Gomes, que f.1~·a rcmuttcr !la Thcsouraria-mór para 
as ditas Contadorias Geraes aqucllas informnçõcs, e papeis refe
ridos, em tempo opportuno, tanto pelo que diz respeito aos ne
gocios correntes, corno aos preteritos. 

Bio de J:meiro, 1" de Marco de 1825.- ftfarif/nno Jost; Pl'l'l'il'tl 

da Fonscc;t. • 

N. 53.- MARINHA - EM 2 DE MARÇO DE 182ti 

Manda adoptar para os navios da Armada: o uso do café. 

S. l\T. o I~pr~réldor, Sendo-lhe presente o officio de 28 de 
Fevereiro pnssado, em que o Intendente da Madnl13, pon
dr~r:mdo n t'ulla, e mesmo o subido preço por que ora se vende o 
ch:í.propõe o meio de oceorrer a este inconveniente adoptando-sü 
pnr:t os navios da Armada N:1cionnl e Imperial o uso do cufé, de 
qne tnnto nhunfla o Paiz, e cnja despe;:a é menor ; Manda, pela 
S~'el'etaria de Estado dos Negocios du :Marinha, participar no refe
rido In tenden:e que H a por bem Approvar n sua proposta, para 
que assim se execute. 

l\1ço em 2 de l\Jnrço de 1H~5.- Fmnci~co Villcla nurlJosa. 

X. 01:.- :JIARl~HA.- E.\1 2 DE l\IAR(!O DE 182;) 

Manda. ensinar aos Guardas-Marinha e Aspir<mtos o idioma inglez. 

Oesejnndo S. M. o Imperador que os Guardas-Marinha e 
Aspirantes snibam o idioma inglez, e podendo ensinar-lhes o 
1° Tenente Eduardo Thomaz Colville, Professor do mesmo idioma 
na Acadürnia Militar, nonde se não faz tão necessario; Manda pela 
Secretaria de Estado dos Negocios da Mar in h a que o Ministro c 
Secretario de Estado dos Negoeios dn Guerra expeça íls r~onve
nientes ordens, allm de que o referido Professor passe a dar as 
competentes liç·ões na companhia dos Guardas-Marinha, devendo 
para esse effeito entender-se com o respectivo Commandante, o 
Chefe de Divisão Diogo Jorge de Brito. 

Paço em 2 de lVIarço de 1825.- Francisco Villcla, Barbosa. 
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N. ;)i.).- GUERRA.- EM 3 DE MAnço DE 1820 

Ui Instrucções para a remessa de officiaes estrangeiros para o 

serviço do Exercito. 

MandaS. M. o Imperndor, peln Srcretnria de Estado do,:; Ne
goeio" dn Guerra, pnrtieipnr ao Ministro e Seeret:Jrio dos Negocias 
Estrangniros que, sendo-llle presente o extracto do oílicio de 5 de 
J;nwiro elo corrente :nmo do T~>.nenle-General Felisherto C,;1ldeira 
Brant Pontes, pedindo mais explicitas instrucções p<Jra eurnpri
mento da encomtnenda a elle feitn da remessa de otnciaes es
tran;.u·irus para o :-;erviço do Exercito do Imperio: Ha por bem 
Detennin;ír que se communiquem no referido Tenente-General as 
Instrueções seguintes: 1°, que S. M. Imperial admitte no serviço 
do Exercito, na patente immediata áquell:1 qne tiverem os otU
ei3cs rerncttidos por -elle Tenente-General ; 2", que far:1 pagar a 
via~em de t::~es otliciaes até ao llio de Janeiro ; 3 ·, que estes offi
ciaPs VPnceriio o soldo e gratificaçÕ('S cünstantes da t~bella inclus:~ 
e correspondente i10s seus postos ; ft:o, que terão direito ás rcro'r
ma" na fórma d~is leis, e segundo os scns llons sPrviços ; e 5°, 
finalmente, CitJe t(~6.ío tudo a e~per:1r da Magnanimidade .imperial. 
Por e;.; ta occa!:'ii10 Ordena ontros!m o mesmo A. S. qne se recorn
rnende ao Tenente-General Brant Pontes, remettn tambnm alguns 
officiacs Engenheiros até o posto de Capitúo. 

Paço em 3 de Março de 1825.- Joüo Vieira de Carvalho. 

N. 56.- GUERRA. -EM i) DE :\I.\HÇO DE 1825 

Dispensa o ensino da lingua ingleza na Academia M i li tat·. 

Desejando S. M. o Imperador que os Guardas-Marinha e As
pirnntes saibam o idioma ing-lez, resnlveu que o i" Tenente 
Eduardo Thomaz Colville, Professor do mesmo idioma na Acndemia 
Militar, pnsse a dar <lS competentes lições na companhia dos 
Guardas-Marinha, sendo dispensado das da Academia, onde se 
não faz tão necessario ; e devendo entender-se a semelhante res
peito com o chefe de Divisão Diogo Jorge de Brito, Commanrlante 
daqnPlla companhia, portanto Manda pela Secretarin de Estado 
dos .Negoeios da Guerra, qut~ n Junta d<J .Academia Militar o faça 
constar ao referido Professor para que assim o cumpra. 

Paço em;) de Março de 1825. -João Viâm de Carvalho. 
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N. 07.- Gl7EHHA.- E)15 DE MAlíÇO DE 1825 

Sobre a org·anizaçJo do Ex:ercito do Sul, do commando do Barão da 

Laguna. 

(Juerc:Hlo S. 1\I. o Imprrnrlnr d:1r un1n perfeita uniformicJado, 
como l<1rlto conn~m. r~o Exerdtc do Imperio, regnlando-se todos 
os cerpns com ignr.ldad(~ na sua org:miznçiio, e seguindo-se uma 
('erra nurnernr,ão d1~!les eorn rel:1~·ão ao todo do Ex~·rcito, e ni1o ú 
filrc·::l de e::ld0 Ulll:l Provincia em partif~.ular ; e por quanto, j){ll' 
necrctu do 1" de Dezembro r1o amJO proximo p:13s::Jdo, Houve o 
mesmo A. S. por ll!'m Determinar o qno convem ~~ seme
lkmte respeito: l\lr1nd:!, pel~1 Sen(·t::lri<l de Est:"H1o dos Negocios 
(1a Guen::l. renwtter ::~o Tenentr-Gcner:1l Barão da ·L;1gun;l, Com
m~ndante em Chef~ do Exercito do Sul, tantc <1 1Dbt:lla dernon
strDtiYa dn methodo qnP Ôt)Ya ~C'gnir-~e pan a org:miznç~o dos 
r'orpos debnixo do :;pu Con:m<1ndo, como as outras, dt•sign~mdo a 
ftJr<:a de c:1da nm corpn du ca<:adore:-:~ e do regimento de c:IYal
laria :afim f1c que, cntn:tanto qnr. se lhe ilflo remettem C1ípins do 
(~itado deereto dt> orgnniz;~~-~~o g·cral do Exf~rcito, b0m como os 
rcsrw<~tinJs fig·urinns, que em lm•ve ll1e s·~ruo envi:~dus, fnr:a p•'ll. 
Pm prati~n o que se acha (:cw.ret<1do, <t respeito dos corpos que 
cnmpoem o Excreito debaixo do seu Comnwndo. Por estn occa
sião I\Lnda ontrosim S. i\L ltnp::ri;tl prevenir o Gener:ü Oarito 
da Lagnn:1, que p:1rtt serem levados ao seu cst::Hlo completo os 
dons ]J<tt:tlllucs c!H libertos actualmentt-~ denorTtinados lJ<lla!llõcs 
de C<lçntlorc:; ns. 10 c 11, muilo convem, CtllllO indiea, proceder 
ao recrntnmentn de nrdo:-; JilJrrtos, (:e que devem ser cllos 
preenehidus, e que qnanto nns dons Cllrpos ele vo!untarios 
ile Milicins de S. Paulo, Ha por lwm AppronJr que se fun
d!trn em um, de'íri'WlD :<!IJil' :'t Su:: Jmperí:.l Pre:-enç;-t o plnno de 
(ll'gDniz;l~·ão, e que s0 pcrm!ttn o regr1'sso ::í sna Provint:ia elos 
rJ!liciae:;, (jlW fCS!:lff'll1. por/enr1o igualnwnte Jiel'lleiarem-SC OS 
eCJrpos· de Milieias, á prow~;-c·Do fJ uo se puder dispensar o seu 
SCfVÍ(;O. 

Pillacío do Bio de Ji:neirJ em ;j dt~ l\Iarro do 1820.- Joâo Vieit·a 
dr? Cai"/Nlhi. • 

•rahella <lemonstrati"!.'a do 1nethodo que devn se
~·uir•liiie para a or~anizaçií.o dos corpos (lo I~x("r•cito 
do Sul~ debaixo do Connnando do General Barão 
da Laguna. 

Legi[lo de tropas lig·eiras da Provincin de S. Paulo deve formar 
um batalhão de caçadores, ;,de toda a sua infantaria com o n. 7, 
de toda a cavnllaria reunida com o esquadrão que existe em 
S. Paulo, um regimento de c avaliaria com o n. 3 · e das bélterias 
de artilharia um corpo de artilharia com o n. 2. ' 

Decisr:!es üe 18.25 3 
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Batalhão de infantaria e artilhari:l do Rio Gr:1nde de S. Pedro 
deve formar um batallü1o de eaçat1ores com o n. 9. 

Bat<dllões de libertos de l\Iontnvüléo devem forrnar dÔus bdta·
lhões de caca dores com os ns. 10 e 'i 1. 

Os esquaârõe:-; de ellvall<tria (le volun tnrios do Rio Granl~C de
vem formnr um regimento d1~ eavallaría com o n. 4. 

O regimento de dragões uo Hio Pardo deve formar um regi
mento de cavnll:lria com o n. ti. 

Os dragões de .Montcvidéo devem formar um regimento de cn
vall<Jria com o n. fi. 

O regimento da União deve form:Jr outro regimento de C[l
v::t!J[Iri<.\ com o n. 7. 

Secretaria de Estado em ::i de Março de 182;).- Jos1; I,r;nacio d't 
Silra. 

K. 58.- GUERRA.- K\1 7 DE ~L\HÇO DE i8'20 

Declara os dias de gah e suas solemnidades. 

Determinando S. l\L o In1perador que os novos dias de 
gala, design<tdos na inclusa têlhelia, sejam solemnis:ldos p<:'ln ma
neira ndla indicada; a Manda pehl Secretari:1 rle E~wdo dos 
Negocius da Guerra remetter ao Guneral Governac1or dns Armas 
da Cúrte e Pt'ovincia pnra seu gov(:rno e th1s mais ;mtoridndes 
militares a quem o seu tonhecimento hr1ja d<~ perlerwer, restituin
do-se por esta occasiilo ao mesmo Govern:1dor d~1s Armas a 
tabella que acompanhou o seu oHlcin de 2v de Fevereiro pro
ximo passado, e que continuarú a ser observad<t, Hesolvc'ndo o 
mesmo A. S. que no dia dos Dnnos ue Sua Mag·estacle Brit:m
nica e no da festa de S. Luiz, sómentc a fortaleza da Ilha das 
Cobr<Js ponha bandeira. 

Paço, 7 de Março de 182~L- Jacto Vieira de Curvulftú. 

TnbeUa dos novos dias de ~ala~ a que se ref'ere ft 

.l"'orta.ria da dnta. desta 

Fevereiro i7- 2a gt:tla. N<tscimento de Sua Alteza Imperial a 
Serenissima Senhora Princezn Dona Paula. 

Bandeira nas fortalezns.- Uma salva de 21 tiros na Ilha das 
Collras, as musieas de tres batnlhões para o Pac:o. Beija-mão. 

Março 25- Grande gala. Anniversario do Juramento á Consti
tuieão. 

Ilandeira nas forl.nlezas.- Tres salvas de 21 tiros nas fortalezas 
que costumam salvar. Todas as musicas para o Paço. Beija-mão. 



Mnio 3- Abcrturn da Assomblé;1. 
Tudo como o diu ':20 do J\bri;o, lllenos a rnusica e beija-mfío. 
Agosto 2- 2a gala. Annivers;1rio de Sua Alteza Imperial <:"' 

Serenissirna Senhora Prinr·ez:1 Dund Francisea. 
O mesmo que o din f 7 de Fevereiro. 
Setembro 7- O rnesmo que o dia 20 de Março. 
Outubro !1,- Nome de Sua Altczn Imperial a Serenissima Se

nhora Princeza Donn Frílneiscn. 
O mesmo q uc o uia 2 de Agosto. 
Secretaria de Estado, 7 de Mnrro de 1B25.- José lfJIWCio dre 

Silvrt. 

N. 59.- GUERRA.- E:u 8 DE MAnço DE 1825' 

Sobre o pagamento dos soldos e mais vencimentos da tropa na 
Província do Rio G!'ande do Sul. 

Tendo subido á Augusta Presoni;:~ do S. M. o Imperador 
os offieios dn Juntu da Fazenda Pub!ic<J da Província de S. Pedro 
do Sul, representando, fo ser ;:Jii impr:1tieavel a execução. 
da tabell:1, que :Jeompanbou a Portaria de 29 de Abril de f-823 
que mamla regular na dita Província os soldos e mais venci: 
mentos da tropa na parte, que diz respeito aos de etapa, tanto 
pela falta dos precisos geaerns, como pelns grnndcs despez:1s com 
o sen transporte arJs rerllotos dcstncamentos daqudlla vasta Pro
víncia ; ':! 0 que nn outra parte, que regula os soldos, subsiste a 
mesma razão, por quanto ~ilguns corpos, como o de dn1gões, e 
a legião vêm n ficar de peior condição pl:!a reducção dos soluos 
marcados na dita tahA!Ia ; 3° que alrím de ser desnecess;~rio ::dli 
o fornecimento das forragens segundu a tabclla, é de gravíssimo 
prejuízo á Fazenda Nncion:d, pot· estarnm os cavallos acostumados 
sempre no p~1sto; 4' qne, tenclo recelJiclo ordem para satisfner ao 
Marechal de Cnrnpo Bento Corrêa da Camara, Command:1nte da 
fronteira do Rio Grande, as gratifieaçoes e vencilllentos, que legi
timamente llle competissem, aclwv:~-sc indecisa, si o mesmo 
deveria praticnr para com os de .Mis~ões e Entre-Rios; l)o e final
mente, que sendo excessivo o numero dos otnciaes, que pela natu
reza d~ seus exercícios têm c;,valgaduras e forragens, estava 
igualmente na incerteza. si todos deveriam st>r abonados· e por 
todos estes respeitos solicitava a Imperial decisão sobr~ estes 
dous ultimos artigos, como providencins aos tres primeiros: 
Houve o mesmo A. S. por bem, e Tom:Jndo em con
sideração a solidez, e justiça das reflexões da Junta, Resolver 
quanto ao fo artigo : que ficando por ora naquella Provincia de 
nenhum effeito a tabella de 29 de Abril, e abolida a outra arbitra-

H 
go 



3() DECISÕES DO GOVEIIKO 

riamente m:1ndada olJservnr pelo Governo Provisorio, se continue 
no municiamento dDs trop<lS segundo a DntigD pratira da Pro
vhlcia; sobre o 2° : que n tr.bella só é applicnel itquellas praças 
que perceberem soldos menores do que os nella mencionados, ou 
que depois da da ta della tiverem assentado praÇ[l, com exclusão 
dos que vencerem maior soldo, que se lhes continwmí nté que 
tenhllm accesso, como determinll o Decreto de 8 de IIIaio de 1821, 
cuja observnnei[l já felra exeitadll pela Port;1ria de 29 de Abril de 
!8:23; a respeito do 3°: qne sómmtc a')s ollieille:::, aos qu:oes pelo 
seu exercício compete o ter C<lV<lllos, se paguem [lS respectivas 
forragens a dinheiro á raúw de 240 réis diarios, e quanto ú ca
vallaria, que subsista a pratica seguida na P rovinciil ; relati V[l
mente <lO 4": qtw rm regra geral aos Command<mtes das fron
teiras sómente se abonem, além dos seus soldo~, as cavalgaduras 
correspondentes ú efl'ectividadc de suns patentes; ullill1[1ll1Cnte: 
que a Portnri& de 2i de Fevereiro do presente anno (~onlém ex
plícita e so!Jeja resolução á ma teria do 5° llrtigo : O que tudo 
.Manda S. 1\I. o Im pcrador, pela Secretaria de Estndo dos 
Negocios da Guerra, participar ao Presidente da clitll Província 
de S. Pedro p<Jra seu eonl1eeimento e governo, ficando prevenido 
de que !leia lkp;uti~:ão da Fnenda, a quem bojo se cornmunicam 
estas Imperiaes Hcsoluções, se expeuirào em igual sentido 2s 
neccssarias ordens á Junta da Fazenda PuiJlica da mesma 
Província. 

Pala cio do Rio de Janeiro em 8 de l\Luco de 1820.- J oilo Vieira 
de Carvulfto. • 

A Portaria de 21 de Fevereiro deste anno, ~1 que se refere a 
ordem ndrna é de remessa da relaçilo nominal dos o1licincs que se, 
mantlou empregar no Exercito do Sul, com dcclara~·ão dos que 
tem direito a cavalgaduras. 

N. 60.- FAZE~DA.- EM 8 DE MARÇO DE 1825 

Manda excluir das folhas dos ordenado;;, tenças e congruas, os nomes 
dos individuas que se acharem auscmtes desta capital. 

Achando-se incluídos ms diversas folhas dos ordenndos, tenças 
o conaruas que se processam no Conselho da Fazenda, muitos 
indivÍduos que, existindo out(ora nesta cai?i~al, nctualme~te. se 
acham em serviço do Imper10 nas suas ddlerentcs Provmcws, 
outros que em consequencia dos eventos politicos, passaram a 
Portu~al e outros, em fim, que já falleceram, o que, além de 
aggra~a~ o expediente do assentamento, occ:Jsiona fregu_entes 
duvidas no acto do pagamento nas competentes Repart1çoes, e 
obriga a repetidas notas nas referidas folhas: Manda S. lVI. o 
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Imperador, pela Secretaria de E~tndo dos Negocias da Fazenda, 
em ordem a removur os ponder:1dos inconvenientes, quo o mesmo 
Conselho da Fazenda, antes de mandar proces:'ar as referidas 
foi h a~, faça exeluir dell<1s as peçns que estiverem nos casos 
indicados, sem dependencia de outra ordem, t:mto para o anno 
proximo futuro, como pnra os mais suhsequentes. 

Paço em 8 de Março de 1820.- Mai'Úmno .Tosú Pereim di/ 
Fonscc't. 

N. 61.- GUERnA.- PORT.\HL\ DO CONSELHO SUPREMO MILITAR DE 

3 DE l\IARÇO DE 182;) 

SobrB a antiguidade entre os 2°8 Teuentes de commissão e os 
Guardas-Marinha da Armada Nacional e Imperial. 

S. ~L o Imperndor, sendo-lhe presente, em Consulta do Conse
lho Supremo 1\li!itc::r de 21, de Janeiro do corrente anno, a duvida 
que se offerccia sobre a antiguidade entre os 2'18 Tenentes 
de commissiio e os Guardas-Marinha da Armada Nacional e 
l'Tiperial, Houve poe bem, por Sua Immediata Ltesoluç;io de 3 de 
Fevereiro proximo passado, Determinar que se considerem mais 
antigos os 2os Tenentes de commis..,ão, sendo nome<1dos vor 
Portaria <la Secretaria de Est;1do dos Negoeios da Marinha. O que 
Manda o mesmo A. S., pPio sobredito Conselho, assim parti
cipai-o ao VicP-Almirante Intendente da l\Iarmha nesta Curte, 
para sua intelligcneia e execução. 

Secretaria do ·Conselho Supremo Militar em 9 de Março ue 
1825.-Joil'o ValeHtim de Fari11 Souza Lo/Jato. 

N. 62.- JUSTIÇA.- E:\I iO DE MARÇO DE 1825 

Prde ass Bispos infJrmações sobre suas Dioceses, e uma rela

ção das dignidades, canonicatos e ben.:ficios da Sé o Viga

rarias~ 

Manda S. J\1. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Ne
gocias da Justiça, que o Vignrio Capitular do Arcebispado da 
Bahia faca extr:.1hir e rcmetter uma relacão exacta, não :;ó das 
dignidadês, canonicatos e beneficios da sé, mas tambem de to-
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das as freguezias daquelle Arcebispado; declarando as que se 
achflrem vagns o~ S:!rvidns por Vigarios eneommcndadus; 0 
estado e po;mlaça8 das rnestuas, melhoramuntos e reformas de 
que nece~sitnm, aür_n d1~ ter por este meio a sobredita H:•partição 
um perfeito conhecimento do estado deste ramo de sua t:ldminis
tração. 

Palacio do Rio de Janeiro em iO de Março de 1820. -Clemente 
J:ierreim França. 

Na mesma conformidrllc se exprdin ordem para os mais Bis pa
éí1Gs e Prelazias do Impel'io. 

N. 63.- lMPEHIO.- EM 11 DE 1\L\.UÇO DE 1820 

-~u.toriza a fundação de um Jardim B;Jtanico na cidade do Cuyahá. 

S. l\I. o Imperador, Tom~mdo em consideração o que lhe 
representou o Presidente nollwado para a Província de Mato 
Grosso, José Saturnino da Costa Pereira, em o!Iicio datndo da 
cidade de S. PDulo em 26 de Fe\rcreiro proxirno pr1~sndo, so!Jre 
as vantagens que result:uiam ans P'JVus daqnella Província e 
Jimitrophes, do eslC~IJe!ecimcllto de um Jardim Botanico na 
cidad~ de Cuyabú, cu.jo locnl parece o mai:; adaptado par:1 toda a 
sorte de culturas pola sn:1 tt~rnperatura e luc,didnde : E sendo 
um dos primeiros objectos dos seus pnternaes desvelos o promo
ver por todos os meiu::; a ngrieultura, a indu::·;tr·ia, e as m;ds 
:fonte~ da riqueza naclun:il : Ha por bflm Autorizar o sobredito 
Presidente para estnbelecer nns vizinlliint.~as da cidade de Cuyabá, 
no Jog-ar mais apropriado, um Jardim Bot:1níeo, onde se cultivem 
:todas as plantas indígenas c exoticas que parcr·erem uteis, c 
d'onde se forneçam aos agricultores as sementt~s com as no<:ões 
neressarias sobre a rcspecLiva cu I tu r a n methodos de prep:m1r os 
fructos, devendo tilo sómente ser emprugndo..; n:l(JWdles tralJa
!lhos os indios indígenas, que pela Junta d!l Fnenda recebl~ri'ío 
um snlario proporeionado, com exelus~o dos escravos, sal v o si 
par.:t isso forem gratuitamente offerc1~idos por seus senhores. O 
que Manda pela Secretaria de Estado dos N~gocios do Impcrio 
,participar ao mencion<.~do ere~iclentc, para que ~1ssirn se execute; 
ficando na inlellignncia d1~ que na data desta se expediu ordem 
ao Director do Jardim da Lagôa de Freitas para fornecimento das 
sementes que requer no citado otncio; e de que, logo que gc 
~;publkar a memoria a que se propoz o mesmo Direetor, sob,re a 
~ultura e preparal;ão do chá e cravo, lhe serão transmittidos 
.exemplares para serem distt·ibuidos. 

Pal'acio do Rio de J:meiro em H de Marco de 1825.- Estevito 
Ribeiro de Rezend'e. • 
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N. 64.-IJ\IPERIO.-Ei\112 DE ~\[ATIÇO DE f82~ 

Sobre 0 Hospital do;; Lazaros que se pretende estabelecer na Pro
vincia de S. Paulo. 

S. l':I. o Imprrauor. Tomando em considernção o que o Presi
dente da Província de S. Paulo extJÕe no seu oilicio de 10 de 
Fevereiro proxirno pass~1do, sobre tl necessidade do estabeleci
mt~nto de um Hospitnl de l.azaros naquelb Província, para 
occorrer ao grande perigo, r,m que se ar.:ha, d<~ ser infedatla pelo 
terrível e contíJgio-;o Jn:1l da liiOrpllea, quu já desgraçadamente 
.~e tem constituído emlemica HiiS villns do Nurle, pedindo para 
t~o util e i111portante objecto a ampliação do Alvarú de 20 de 
l\Iaq;o dt~ 181;), que sanceionoa a:-~ provírlt~Hcías dadas t~m IHmefi
eio do Husp1 tal dos Lnaros desta Côrte, par<:! ali i se pôr em 
re0,·u1:1r ol!servanei;1 ; e Ctdlsiclerando o mesuw A. S. a 
diÜiculcbtle que alli se oJTereco. de se dar inteiro cumprimento 
<lO que se :lf'ha dispo:-:ttt no ref1~rido alvará, puis que, niio esUndo 
<1inrla e:-:talJelecillo o dito !wspit:d, :qwnas existe um pequeno 
<~dificio sem rendas pmprills, c sótncnte sustentado pela Santa 
C:1sa <.b l\iiserieordia, e esmolas dos liPis, o que toma impratic:t
vel qtwnto St3 fll'tenninou <'ffi vista do que se achava est:JIJelccid
ne:-:ta Cúnc. Dt•sejando alias obst:u' por todos os meios o proo 
gTesso de Uo alfiil'tiva nw!eslia : Manda pela Secretarin de Estado 
rlos Negocio.- do Imperio que o rneneíonatlo Presidente, ponde
:·ando na-; disposições do dito alvar:í, P''nlla em pt'atiea j:i quanto 
r,·il. compativd eum o estad11 netual da.ptellt) estabeler.:ituento; 
~· or.u:miw ottlrosirn um n•gnlarnenttJ propo1·cion~Jdo ás eircum
~;tani'Í:IS e recursos <h Província, que re1netterá f1 A,ug-usta 
Pre:::ent~.1 do mesnw Senhor. alim de delibcn.lr solJre o sea con
teúdo êon10 fôr eunvcnien tt): 

Palncio do Hio de Janeiro em 12 de Marco de 182~.- Estetã'i 
lübf'il'o de Rezende. • 

;{. 6tJ.-GUEHHA.-E:IfH DE i\IAHÇO llE i82;'J 

Sobre a p1·oposta dos Ca:letc:s e Sargentos para os postos de Alferes 
de tt·opa de fa.Iinh<L do Exercité!. 

Cumprindo que nas propostas para os postos de Alferes de 
tropa da primeira linha do ExPrcito haj~ a maior circumspecção, 
e escrupt..lo na escolha dos individuas, pois que d'aqui se habili
tam os otncbes, que um dia devem não só cornmandar corpos 

/-1 
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mas mesmo serem elevados ao alto posto de General, a quem se 
confia a defesa do Imperio; Resolveu S. M. o Imperador, que 
jámnis se proponham para esse posto os Cadetes ou Sargentos 
que se julgarem com direito a nccesso, sem que, í:llém dos re
quisitos de b11a morigpraç~o. regular condncta civil e militar, e 
decidida adhe:-;ão á causa do Impeno, sejnm obrigados a um exame 
prévio, de manobrns e escrivturtu;ão de companhia, economia e 
arranjo in terno das mesmas, para o quo deverão os Governado
res, ou Commandantes das Armas das respectivns Províncias, 
prop()r n concurso as V<H{as que houverem a prover, nomeflndo 
examinadores de corpos diver:-;os dos oppositores, e presidindo 
elles Governatiores ou Comrnandantes das Armns, a este acto, e, 
no caso de impossibilidadél, delegando a presidencia a um official 
de connança; e, portanto Manda o t11esmo A. S. pela Secre
taria de Estado dos Negocias da Guerra assim communicar 
no Governador dC~s Armas da Provincia de .... para seu conheci
mento e execuçfw, devl~nrlo, nesta conformidade, fazer a~ pro
postas para os postos de Alferes. 

P~dncio do Hio de Janeiro em H de :Jiar!'O de 1825.- João Viei;·,r 
de CmTollw. ·· 

N. 66.- HIPE RI.J.- EM i0 DE MARÇO DE i82t> 

Manda auxiliar a collecta das esmolas destinadas á sustentação da 
decencia e decoro dos Santos Logares de Jerusalém. 

Sendo pt'esente a S. M. o Imperador o muito que tem affrou
xado a devol;ão dos fieis, que concorrir~m com esmol~s para a 
deceneia e decoro devido aos Sanros Lngares de Jerusalem, talvez 
peln incerteza do destino. c1uc se dn ás ditas e~ molas ~1t>puis d:J in
depenrleneia deste Impeflo; e sendo e~ te obJt~l'to d1gno _de s.ua 
Imperial Protecção: Manda pela Secre.tar!a de Est:Jdo ~o_:; Negocws 
do Imrerio que o Presidente da Provtncw de .... <mxllw os ~~-. 
pregados nesta commissão, fazenrlo sustentar as grDç.as e pnvi
Jeo·ios concedidos por lei a favor da Terra Santn, e f::1ça constar 
qÜe o~ religiosos procuradores destas esmobs _,devem fner. s.u~s 
remessas a esta Côrte, para o mesmo A. s. as .r~zer dtr:1g1r 
a Jerusalém em soccorros dos Santos LogDres, como Ja se praticou 
no anno de i8i 7. 

Palacio do Rio de Janeiro em H> de Março de 1825.- Esterâo 
Ribeiro de Re:;endc. 
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N. 67.- GUERRA.- PonTAIUA DE 18 DE MAnço DE f82G 

Subre as informações dos Commandantes das Armn,s relativa

mente aos individuas militares das respectivas Provincias. 

Manda S. M. o Imperador, pel!1 Secretaria de Estndo dos 
~egocios da Guerra partieipnr ao Governador das Armas d;, 
Província d ... que, nas informa~ões que fizer subir á Jmperid 
Presenca sobre indivíduos militares, deve declarar expressamente, 
além dos mais requisitos exigidos, qual é o diploma imperial 
que têm os pretendt~ntes, e quando o nDo ten hrtm, qual seja a 
nomea~·ão, o o quanto se fnum dignos de lia, por que scrviçc•s. 

Palacio do Rio do Janeiro em 18 de :Marco do 1820.- Joáil 
Vieira de Carcalho. · 

N. 68.- MARINHA.- E~r 18 DE MARço DE 182.:; 

Manda abonar aos boticarios dos navios da Armada. 400 rei.c,;. 
diarios de comedorjas. 

S. JI. o Imperador, Attendendo ao que lhe representou C• 
Physico-mór Inspector Geral dos Hospitaes militDres dr.stn Córtf:' 
em seu otncio de 11 do corrente, Ha por bem que d 'ora em 
diante se ;1 bonem aos botica rios dos navios da Arm11da N<,cioiutl e 
Imperial (1,00 réis dinrios de comedorias; e Manda ptjla Secrcturio 
de Estado dos Negoeios da Marinha que assim se participe ~u 
Intendente da :Marinha, parn sua intelligencia e cxecuçDo. 

Paço em 18 de Março de 182t>.- Francisco Villela Bad1rJ,sa. 

N. 69.- UIPERIO.- EM 2i DE MAnço DE i825 

Dá providencias a bem da administração do Jardim Botanico d::. 
Lagôa de Rodrigo de Freitas. 

Tendo o Director do Jardim Botanico da Lagôa de Rodrigo de 
Freitas, Fr. Leandro do Sacramento, em otncio de U do 
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correntA mez, feito subir :w conhecimento de S. M. o Impe
rador qu:1es sejam os meios niais effieazes, promptos, e eco
nornicos pi1!'.1 se conseguir o impol'Lanto projecto ele se aperfeiçoar 
e e~tender a cultura do chà. o de outras plantas de especiaria 
pelas Províncias deste lmperio; e Dignando-se o mesmo A. S., 
sempre solicito em promover n felicidade do seus sub
ditos, élpprovar o plnno de melhonllnento que elle <lpre.~entou, e 
as suns jurlit'ios<Js reíloxões, relativas as~im ao adiantamento do 
menciom1do Jardim Botanico, como ú habílitaçilo de pessoas que 
possam ir praticar os processos da pr(~para(:ão do ch:-i nas mesmas 
Províncias: Manda pela Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio participar ao referido Director, em respo:"ta a cada um 
dos :1rtígos do seu officio, que lia por bem Autoriz<Jl-o pnra a 
compra de oito escravos novos, á sua escolha, e com idade pro
pria núo só pura serem <tpplieados com os ont!'o~ 110 servir,~o geral 
da cultura do dito jardim, mr1s l<lmbr~m p:tra se instruirem pra
tic;1mente na cultura e pn·paraçf10 do ell:·,, dando pela mesma 
Secrdaria do Estado conta da irnportaneia desta compra, allm 
de se expedirem as competentes ordens no Thesouro Publico para 
o seu pagamento, a:-;sim COliJO se darno para o :~ngmento da con
sigrwçüo ~~st::~bcleeida, e que st~ torn:~ indi:'punsavel ú conservação 
dos d1tos e~cravos: e Ha outrosim por bem de o Autorizar não só 
para a e:-;collw e admissão de 11111 homem habll, quu haja de exer
cer o log;1r de feitor daqudle jardim, e que trabalhe em com-
panhia dos mesmos escravos, designando-se-lhe um s;darío [!Il
nual que parl'cer conveniente e proporcionado aos deveres que 
ll1es forülll impl)stos, mas tambem pnr:t a admissão de outra pes
soa qne tenha as qualiuadt'S predsas para llle sm· encarregada a 
escripturw:ão e corre~pondencia com as mais Províncias deste 
Imp0rio, o com os estabelecimento:-; d(~sta natureza nas outras 
partes do mundo, estipulando-se o salario de ~1:20 réis dinrios 
que lhtJs serilo pagos pelo T!Je:;ouro Pu!Jiieo, por onde igualmente 
será satisfuito o ~all1rio do feitor, de qne o referido Direclor farú 
a compet(~nte declara<.~:lo logo que verifique o seu ajuste; ficando 
a cargo deste a dl~missilo daqudles dous h0m(ms, quando n:'ío 
satisfizerem as :mas ohrigacões; e conserv:mdo-se todrtvia Joa
quim Ayres, quo alli se aeha na qnnlidade de jardineiro. Qitanto 
porém ú cnmpra e reme~s?l de sutnciente numero de caldeiras 
de ferro para o:; fornos. em qu~ se prcp:tra o cllit, afim de se 
distribuírem ú proporção das exigenci.as que occorrerem, Manda 
S. M. o lmperador declar;tr-1118 qne sPrão log-o expedidas as 
orden" neecssarias para virem de Macúo vinte das ditns 
caldeiras, a!lm de se lhes dar o destino pl'oposto. 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Março de 1825.- ]<.,'stevllo 
R i beiro de Re::ende. 



DECISÕES DO GO<'EJL\0 

~. 70._:__:\IAIUNIIA.-E:\1 22 DE }IARÇO DE 1.820 

D0clara o unit'orme dos Patrõ3s-móres qne nãJ ti v0rem graduações 
e postos militares. 

Heqnerendo o PntrJo-m6r ila barra da Guaratibtl Utmoel de 
Jesus AI v e:-: de Barcellos, se lhe designassem os uniformes que 
pelo seu emprr:go lhe compt~tiam ; e Attendtmdo S. M. o Im
perador n;·,o só n que estes se nüo ncham ainda reguli.ldos por 
qualquer lktermin<•çiio superior, 111as tarnbern a que o Jwm do 
servit . .'O c:>xige nfto dispen~al-os em s<~tneiiJantes empregados; 
Hn por hem Hesolver que todos os Patrões-móres que nao t.enham 
gradua(·õe~ ou po~tos militares usem de casaca azul, como ns dos 
oJfif·i:tes da Arrrwda Nacional e llllperial, mas sem outro l1lgum 
distinetivo, que os botões anwrt'llos com "nrora, e cll:iptío de 
presilha; e assim o Manda pela Secretaria de E~t;1do dos Nego
cios da Marinhr1 p;1rticipar ao Inspector do Arsenal de Marinha, 
pnnt sua intelligt·ncia e par:.~ o fater conslnr no supplic~mte, e n 
todos os outros em itlentieas cireulllstancias. 

P<Jro em 22 de .\Iart;o do 18:25.- Pr::ncisco Villela flrtrbosn. 

N. 71.-JUSTIÇA.-Ei\f 23 DE )1.-\.HÇO DE 1825 

Autoriza os Chancelleres das Relações a prover interinam3nte os 

officios e varas que vagarem nos respectivos districtos. 

Sendo pela Conslituição do Imperin, Cap. 2° art. 102, ns. 3o 
·e t.~,o, privativa de S. M. o Imperador a nomP<Jção de Magistrados~ 
e o provimento de todos os mais empn•gos eivis e militares~ 
e Qrwrendo o mesmo A. S. que em todas as Repartições 
do I1nperio st~ guarde unif'nrrnidade, oh~ervando-se a mesma 
norma qne na C •Sa da Supplicaç~o desta Côrte~ na qual os oífi
eios e varas, que vagam, são interinnmente providos pelo Re
g·edor ou Chanc8ller, quando por este serve, all~ que S. M. 
Imperial prove a propriedade no mesmo ou em qualquer outro 
dos Idini~Lrus della, que lhe p;1reeer mais :1pto; assim o Manda 
pela Secretnria de Estado dos Neg-ocios da .Justiça partieipar ao 
Cümelheirn Clwnceller· d::t Hela\;ão da Bahia, par:1 sua intelli
gencia e execu<;ão, devendo o mesruo Chan13eller, logo que houver 
nlguma \'aga dos ditos oífieios ou varas, provd-a interina
rnentr, e dar conta ao mesmo Soberano Senhor com a relacão 
dos .Mini~tros mais habeis e honrados, espernndo a;;; suas imnie
cliatas e Imperiaes Ordens. 

Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Março de 1825.- Clementr? 
Ferreira França. 

Aos Chancelleres das Relações de Pernambuco e Maranhão . 

.:.A:.A:F\:f.'~ 
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N. 72.-UIPERIU.- EM 23 DE MARÇO DE !82~ 

Dá providencias a bem dos indios àa villa do Cimbees, da Provinci~• 

de Pernambuco. 

Manda S. l\1. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Nc
gocíos do lmperio, rernelter ao Presidente da Provinda de Per
nambuco a cópia inclusJ do requerimento de Manoel José Leite 
Barbosa, CapitãtJ-mór dos índios da villa de Cirnbres, em que pede 
providencins para se facilitar a catochisação e eiviliz:~çilo dos 
mesmos índios, obstando-sD aos ineonvenientes que ainda tor
nam mesquinha a sua sort.c~ ; e Pond1~rando o mesmo A. S. 
subre os dlfl'erentes olJjectos de que trvtam os artigos do dito 
requerimento, c que exigem promptns e efficazes providencias : 
Ha por bem Ordcn;1r o seguinte : que para se inslruírem os 
mencionados índios nos deveres da Heligiào sEja destinndo um 
dos Padres Missionarios residentes no Hospício dn capital da Pro
víncia, ú e:'colha do re:-peclivo Presidente, ou ainda rne::;mo qual
quet· outro Sacerdote de virtudes conhecidr~s ; que o dito Padre 
possa exercer a beneficio dos mesmos índios o Jogar de mestre 
d0 primein1s Iettr(l~, dnnilo-se-Ihe uma gratificnção conespon
dentc a este excesso de trr~b(llho; <JUC o 111esmo Padre possa 
ígunlmente servir de Director dos indios, observando no ex8r
cicío de:-:te cnrgo as ordens do Presidente ; que fique logo sus
penso o pagamento de (:) uf,, com que até ngorn os índios eram 
obrigndos a gratiflcar o seu Direetor, c que o PrcEidente informe 
a este respeito, mostr:mdo com que jus o Director dos índios tem 
recebido tal qmmtia ; que da mesma sorte não continue mais <1 

imposição, que lhes tem sido arbitrada, de pagarem 30 dias de 
serviço ao Pnrocho, pur motiYo de desobriga, pois que, sendo 
este proeedimento um reconhecido abuso, nnt1a devem pagar 
os índios, por Lerem o seu dir.aitu privativo; e por ultimo que 
cesse int8iramenle o ~dmso, até <~gora ,,do[Jtado, de serem os ín
dios obrigndos a trabalhar contra a sua vontade em beneficio de 
outra pessoa, sendo certo que, reputando-se homens Jiyres, sú 
por mero ajuste ou convenção poderão prestíll'-se :Jquelles tra
balhos. Espern eomtudo S. M. Imperial que o sobredito Pre
sidente no importante olJjeclo da catechísa<;ão e civilisaçào dos 
indios faça pôr em restricta observcmcia nilo só as providencias 
ora requeridas, e a que llouye por bem Assumir, mas todas a~ 
outras q uc se acham de tempo anteriol' determinadas ; infor
mando sobre o mnis que lhe parecer convenieute. 

Palacio do nio de Janeiro em 23 de Marco de 1825.- Estevã~· 
Ribeiro de Rezende. • 
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N. 73.- CU ERRA.- E11I 24 DE l\IARÇO DE 1825 

D:i Instrucções para o Govemo das Armas da Provincia de 
Pernambuco. 

45 

:Não julgando S. M. o Imperador conveniente o estabeleci
mento de um conselho de guerra perm<mente na Província de 
Pernambuco, corno propuzera o Governador d~1s Armas nomeado 
p<1ra a mesma Província, Antero..José Ferreira de Brito; Manda, 
peln Secretaria de Estado do~ Negocias da Guerra, remctter-lhe 
<IS inclusas Inst.rucções explanatorias a varius objectos positivos 
elo servi'.~o militar, atlm de que. sirvam-lhe de governo na ge
gencia do s·.'u emprego; Esperando o mesmo A. S., que na 
.eventualidnde de c<.lsos indetermin:1dos. se haverá o Gover
nador das Armas com a pmdencia, e dÍserição, que o caracte
rísam. E recommendn-lhe igualmente, que no ponto da Barra 
Grande conserve sempre cornmandanclo um oflicial de sna con
fiança, e com algum deposito ele mn·nições; e outrosim qu€1 
prend:1 aquelle ponto, o de Hecife, e a Parahyl1a do Norte, com 
uma linha de telegraphos, pnra enlreter entee elles uma rapida 
corrcsponder.ein. Por esta oc<.:~lsiilo Manda S. M. o Imperador 
participar no Governador d;Js Armns, que fic<Jm expedidns as 
ordens :10 Thcsouro Pu!Jlico, para fazer-lhe vjust:1r em Pl·rn(lm
buco n snn eon ta n trasnda; aus Directores do Ensino .Mutuo para 
proporem um :Mestre, que vá nlli ensinar o systema Lencastreêlno, 
/1 Jnnta da Fazenda rlos Arsenaes para fnrnecer-llle um modelo 
de reparos a Honofre, e pôr ü sua disposiç5o o Torneiro, que 
rcquisllárn; ao Director do Arehivo Militar parn dar-1t1e cópia do 
mappa ger[d ela Província de Pernambuco; o que aclwndo-se 
estabelecido o regimento das continencias milit[lres, seg·undo 03 
casos, c grnduações, por elle deverão ser feitas nn Provinei<J, bem 
como pela Tt.~bclla que brevemente .lhe será enviada, as s~1lvns, 
que cumpre dar-se JJOS dias de galn, só tendo lognr a reunião de 
grnnde parnda no Faustissimo Anniversario de S. M. o Impe
rador. 

Paço, 24 de Março de 1821).-Joc!o Vieira de CM·vallw. 

Instrucções a que se rerere a I•oJ•taria datada 
de ho_je 

Art. 1. o Do Governador das Armas. 
§' i. o O Governador das Armas terá dons Ajudantes de ordens, 

dons oillciaes ás ordem, um Secretario militar, e dous oillciaes 
para o expediente da Secretaria do Governo das Armas ; para 
-estes exercícios poderá escolher, poupando quanto fôr possível, os 
.corpos da Província do Rio de Janeiro, que ora a ella regressam, 
ou da classe dos officiaes avulsos, ou d'entre os que agora 

J./ 
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marcl13m pnra Pernambuco, ou mesmo dos do estado-maior, que 
ora aqui se achem. 

§ 2. o A Carta de Lei de 20 de Outubro de 182:L e as Instrucções 
de 8 de Abril do dito anno na parte que se não oppozerem ·á 
dita Lei, lhe servirão de governo tanto na gerencia de seu cargo, 
como nns suas relneõrs com as autorid;1des civis. 

§ :Lo Compete ao· Govern:1dor das Armas passar ou mandar 
pnssflr aos corpos da :J.a e 2a linha c:1s revistas, e m;ds inspecções, 
que julgar necessarias para conservar na melhor discivlina c 
ordem. 

§ 4. o Po<lerá suspender os Ampregfldos milítnres, quando por 
seu comport<Jmento reprehensivei e justificado motivo o me
reçam. 

§ 5. o l\Innd~lrá proceder a uma resenha geral de todo o arma
mento, e mnis artigos bellicos, e dc:1rú conta, ajuntando as suas 
observc:u;ões, para se providenciar ao que faltar á defesa da 
Província. 

§ 6. 0 'l'ambem fará inspeccionar pelos Engenheiros da Pro
víncia todas as fortificações; e que elles lhes proponham os pro
jectos de mellwr:1mento, que entenderem, que estas nece..;sitam 
juntamente com o orçamento de sua de."peza, que o mesmo Gover
nador d1.1s Armas dirigirá á Secretaria de Estado dos Negocios da 
Guerra, paras. M. o Imperador resolver. 

~ 7. o Parn a segurançn, e soccgo publico proporá o melhodo 
que, á vista das localidades, e circumstancins da Província, julgue 
mais élprupositado, ou formar-se um corpo separado para a Po
licia, ou st·r esta feita p\)r destacamentos dos corpos. 

§ 8. o Vigiará em que n tropa se mantenha na mais cxact:t 
disciplina, e su!Jordinaç~o, não permittindo, que cheguem á 
Imperial Presen(:a requnimentos de Militares, qne nào Sl'jil pelo 
methodo deterftlinado na Ordem de 3 de Morço de 1812: e pro
hibindo sob pena do mais rigoroso castigo que official <~lgum 
faça proelamn<:ões. 

§ 9. o Mnndarú para o servir, o da Esquadra ou para o Presídio 
de Ft~rnando de Noronha, os Inferiores, e soldndos, cuja conducta 
se tornar sobre insubordin:1da incorrigível; c pnra esta Côrte 
aquelles dos officiaes que forem escandalosos peln deseúmedida 
solturu de lingua. 

§ 1.0. Pertence 1.10 Governador das Armns a orgnnizar~ão geral 
dos corpos n~ilieianos, e formali~wdo o plano remetterá ú dita 
Secretaria de Estado, para obter a Irn pcrial approvaçiío. 

§ U. Poderá propor a S . .M. o Imperador para Auditot· das 
Tropas da Província um individuo, que srja pelo menos Bacharel, 
e de prov:1da conducta civil. 

§ 1:2. O Govern11dor das Armas comprará ii. sua custa a col
lecção d:1s Leis do Imperio. 

Art. 2. u Da tropa da 1.!i. linha. 
§ 1. 0 A tropa da Ja linha será organizada pel~ mnneira indi

cada no Decreto de 1 de Dezambro de 18:24 ; os seus uniformes 
são os designados na t;Jbella n. q, junta ao dito decreto. 

§ 2. 0 O seu Hegulnmento é de 1.763 na parte criminal, e serviço 



DECIS(ÍES DO GOYEI1l'í0 47 

de praças, e na de formatura, c m:mobras se.ohservarão os reg-u
lamentos, e instrucções do Marechal Ikrestord, os quaes breve
mente s1)rão remettidos ao Governador d~ts Armas para os fazer 
distribuir pelos corpos. 

~ ;)." 0 methodo do fornecimento do seu farilamento . será na 
conl'orrnid;1de dos Alvarús de t::2 de Maq;o de 1.810 e 23 de Julho 
de 18lti. 

~ 1!.'' Os I ivros-mcstres serão fornecidos pela Junta da Fazenda; 
e os de companhia serão comprados pelos C:q)itàes á sua t'n•ta, 
segundo cldt•rmi na o ~ l1Y do art. 15 do lh·gulnmento de 21 de 
Fevt•reiro de 181ti. 

§ t).o A tropa será !'ornPcioa de etapa, e forragens. segundo a 
T<tbella Lle '2~ de Abril de 18:23, pelo Departamento do Commis
sarindo, qne alli fica existindo. 

~ ti. 0 Dever-llw-lli:ío ser lidos, nas épocas estabelecidas, lodos 
os artigos dr. guerra. 

Art. 3. 0 Das propostas. 
~ L 0 As propostas dos corpos de infantari::l, cavallari:1, e arti

lharia, e dos Milieiits, deverão ser feitas na conformid3do do De
creto dn 4 d:\ Dezt•miJro dt\ i8i2, accre~c~~ndo, que par3 os postos 
de Alft~res de inf3nt:tria de ta Jinlw se terào muito em vist~t as 
Portarias de ~H de Janeiro, 1n de Nl3r<;o ele 182ft,, e a novissinw 
Circul;~r de 14 do corrente mez, e para os demais postos se 
observnr:1 o já cit:1do decreto, quando qunesquer defeitos nüo 
prejudiqut'm o direito de antiguicl:1de, no que deverá o Gover
nador d;1s Arlnf,s ler o tnaior melindrl', e circum:-:pecção. 

~ 2. 0 Os Majorrs, e Ajudantes dos corpos de Milícias, que não 
foram tirados da Ja linha, terào o destino marcado no snpra
ei ta do decrl'to. 

~ J." A antiguidade dos offici;1es do estado-maior scrit contada 
em rol adio :1os da mesma Provincin. 

Art. ~.o Das p:1tentes. 
As patentes dos oiliciaes da 1" linha serilo descontadas na 

Theso11raria d;Js Trop:ts da Província pelo que se nclla disposto 
nos DecrPtos de 23 de Mar~·o, 12 de Abril e lG de M:1io de 1821, e 
as dtiS otflciaes do l\lilici:1s lieam sujeitas ús disposi~ões do Decreto 
de H de Novembro de 1822. 

Art. G. 0 Do rel'rutamento. 
1. (\ O recruta r11en to para a l '" linha ser :i feito segundo as 

Instruceões de 10 dê .Julho de 1822. 
2. o O ·da 2a linha será segundo <B leis, e ordens a tal res

peito. 
3. o O Presidente da Província não póde dar baixas ; o quanto 

ás dos voluntHios o Governndor das Armas se regulará pelo De
creio de '2.7 de .J:1noiro deste anno. 

Art. 6. 0 Das ordenancns. 
Quando por Rlgum motivo seja indispensavel ao Governador 

das Armas empregar nlgum offici:ll de ordenanças, o deprecará 
oflicialrnente ao Presidente da Província : assim como este a elle, 
quando fôr precisn a coopera~·ão da tropa. 

Art. 7. 0 Da Thesouraria. 
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O Govt~rnador das Armns a respeito desta Repartição se deverá 
por ora regular pelDs leis, e pr:ttica seguida nr~ Província, até 
que S. :\I. o Imperador Hnja de tomnr determinante resolução. 

A:·tig0 uni co. S. M. o Imperador Mandará exrJOdir ao Gover
nador das Armas as Suas Soberanas ordens a respeito dos offi
ciaes desempregados, que existem na Província, e que se pozeram 
em liberdade sem r~pernrcm pela decisão dos eonsL•lhos, a que 
e:-;U1vam respondendo, ·valendo-se das desordens, que nl!i tivernm 
Io~·~1r ; e sernel 1\[Jntement.e sobre os (las oulrns Provinciêls, que 
sem ~tprcscutarcm seus litulos u~am dos distinctivos militares. 

Sccrett1ria de Estado, 24 de Março de 18:!5.- Joilo Vieira de 
Carv'tlho. 

~. 74.- GUERRA.- EM 26 DE MARÇO DE 1825 

Manda formar um consGlho militar para conhecer c info'-'mar 

sobee os officiae;;; em sGeviço 11:1 Provincia de Pernambuco. 

Ordenflnilo S. ;\I. o Imperador, que na Província de Pernnm
lmco, log·u que alli chegue o Governador das Armas nomeado, o 
Coronel Antero .To~é Ferreira de Brilo, se forme um conselho 
militar compo:.;to delle cumo Presitlente c de rmlis quntro oflieiaes 
superiores á sua cscollln, que seri:ío Vog::\Cs, e de um Secretario, 
ficando a cargo de,;;tc conselho o conhecer, e informar sobre os 
seguintes [ll'tigos: i 0 quacs si'w os diplomas dos officiacs, que se 
:Jc!Jam servindo na referida Província com as neccssarias decla
ra(;Ões ncerca da sua conducta, prestimo, c sr~rviços, bem como 
dos oflieiaes desempregados; 2' sobre a nccessaria proposta, a que 
deve proeeder para os corpos de f a linha, que si:ío dous batnlhões 
de car::1dorcs, um t•srJundrão de cnvallaria, e um corpo de ar
tilllari<1 de po~iç;lo eornposto de quatro companhi:1s, eumprindo 
contemplar JHI proposta para taes corpos os melhores otnciaes 
considerados milit:~r e civilmente na apurnção a que proceder o 
conselho para conher·er delles; :lo relativamente nos officiaes, 
que restarem de sirnilllante org:.:tnizaçi'ío, si por ventura estilo no 
caso de reforma, baixa, ou servi\~O de fortnlezas, e outros ann
logos; Manda por t:mto o mesmo A. S., pela Secretaria 
de- E~tado dos Negocias da Guerra, fazer est.:t communic.:tçi'io ao 
mcneionado Governador d3s Armas para seu conhecimento~ e 
devida execução. 

Pala cio do Rio de Janeiro em 26 de Mnrço de i82o.- João 
Vieira de Carvalho. 
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N. 75.- GUERRA.- E~r 26 DE MAnço DE 1820 

~!anda nomeat' Commissarios de Policia em cada d~str·icto, 

íic:1ndo os Commandante-; militares obrigados a auxili:ü-os 
nas suas diligencias. 

Querendo S. 'I. o Imperador faze) r de uma vez cessar as r!"es
~gr<tdaveis contestn<,;ões suscitadas pela cxpe<liçfio de ordens 
puramente p--1liciaes aos Commandantcs dos distrieto.;, o que 
rectunua sempre em p~cejuizo do serviço publleo, Hesolvcu 11ue 
-pela Intendencia Geral da Policia se nomeem Commissarlos delta 
para cada um dos distrifáS, a quem devem ser expedidas as 
ordens daqudla Hepnrtiç~, cumprindo ~ómente aos Comm::m
dantes dos districtos o reeonheeerom taes · Commissarios, e nuxi
Jial-os nas suas ditigenci;,s, e que j(lln:tis o Conselheiro Inten
dente Ger;d da Polieia dirija ordens aos reft~ridu Cornrnandantes, 
nws simplesmente depreque delles o quejulgar neeess:1rio ; por
tanto Manda o mesmo A. S. pt-da Secretaria de Estado dos 
Negocios <la Guerra ()SSim participnr no Conselheiro Intendente 
Geral da Policia, para seu conhecimento c cxecuçfw na pc1rte 
que lhe tocn, lieando na intellige:u~in de que se fazem ns ncees
sarbs comnmuieaçõ,•s no G:~uoral Goveríl{ldoe das Armas da 
Côrte e Província, pnra seu governo o cumprimento. 

Paço em 2G de .Mnrs·o de 1S2,).- Joâo Vi:.'ira de CarUtlftc. 

:N. iô.-MABi:NHA.- EI11 ::8 DE MARÇO DE 1825 

:\Iand:.t q.uB as embarcações nacionnes e estrangeiras para indi
carem a neeessi.Jade de Piloto icem no mastro de prôa uma 
bandeira. 

Tendo Resolvido S. M. o Imperador, que d'ora em diante 
tod<1S as emllarc;1r,ões. tanto nacionacs como cstrangr~iras, para 
indicarem neeessidade do Piloto, icem no mastro de prôa uma 
bandeira, que contenh:1 hori:.:ont~dmente ~~s ducs eóres verde e 
~Hnarelb. licanr1o a primeira superior: :1\'Innda p~la Secretaria 
de Estndo dos .Negoeios da Marinha que ~1ssim SD j)(lfticipe ao 
Prcsidcnt~: da Província do ... para sua intclligencia c exccuçãG. 

Palacio do Hio de Janeiro em ~8 de T\Iarço de 18~5.- Fra:t
cisco Villela Barbusa. 

Decis3 :s de 1825 4 

fi 
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N. 77.- FAZENDA.- EM ~8 DE l\IARÇO DE 182~ 

Manda. alugar casas para alojarnOJJoto elos officiaes e suas familias, 
na falta de q uarteis sufficientes. 

MDri::mno Jo~é Pereira da Fonsecn, do Conselho de S . .M. o 
lmpPr:1dor, Ministro e Seeretario do Estuuo dos Nr,Q·oeios da Fa
zenda e President(~ do Thesouro Publico : FLJço saber ú Junta da 
Fazenda Publica da Provincia de Pernamhueo, 11uc S. 1\I. o Im
perador, por Porti<ríu da S('cret<lriu de Estado dos Ncgoeíos da 
Guerra deste dia, Ilouve por· bem Ordenar qu(•, no caso de não 
haver qu:;rteis suilicientes da I•'azeiHI.Publica para os oílieiilPS 
que ora vão destacados. para essa Província. deve abonar-lhes 
~llugueis pela fórma seguiutc:- A cada oflicial snperior, uma 
ca:c:a decente; para dous CapitíJes, uma dila; p:1ra tre:-; sulwl
ternos, uma dita ; e n calla oHicinl t~<Jsado que tiver comsigo 
a sua furni lia, uma dita. O que <t Junta :1ssim cumprirá. José 
Maria Xavier de Oliveira a fez no Hio de Juneiro em :2(') de Março 
de 1825.- Jfariamw José Pereira da Fonseca. 

N. 78.- GUERRA.- EM 29 DE l\IAHÇO LE 1825 

Ordena quo os negocies pertencentes á Fabrica de ferto de 
S. João de Ypanema ilq uern sendo uma das incum bencias da 

Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio. 

OrdenDnrlo s. ni. o Imperador que todos OE: negocias perten
centes {, Fabrica de ferro de S. João do Ypunernu, que desde a 
sua creação e erecção estivermn a cargo, e deb;lixo da direcç:to 
da Secretaria de Estado dos Negocias Estrangeiros e da Guerra 
até a époea da desmembraçflo de~tas duvs Repurti{·ões, ~ pas~uram 
entBo p11ra a da Guerra, fiquem fl'ora em diante sendo urna das 
i ncumbencins da SecretDriu de Estado dos Negoeios do Impeno; 
e Manda portanto o mesmo A. S. pela Secretal'ia de Estado 
dos Nea-ocios da Guerra assim commuuicar ao Presidente 
da Província de S. Paulo, paru seu conhecimento c devida 
ex~cução. 

Pula cio do Rio de Janeiro em 29 de Março de :1.825.- João 
Vieira de Carvalho. 

.Y.\:.A:.Ft:f\fi:F\:1'\:.P 
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N. 79.-JUSTIÇA.- E:\I 2U DE MARÇO DE !825 

Dá a formula do sobre-escl'ipto do3 p'tpris que sobem a Pre
s'(mça de S. M. o Imperador. 

Devendo os papeis que sobem á Presença de S. l\1. o Impel'ador 
ter uma formula de sobre-cscripto uniforme e rnspeitosa: Mallda 
o mesmo A. S., pela Seeretaria ch~ Estado dos Nl:g·ocius da .llls
tiçn, que o Corregedor do Crime dn UJrte e Ca.:a me, d'ura 
em diante, da S('p;ninte forrnub:- Para snlJir ú Presença Aug·usta 
de S. l\1. o Imperador.- Pela Seerct;1ria de Estudo dos Negocios ua 
Justiça. -Do Corregedor do Crime da Ct'>rte e Casa. 

Pniacio do Ilio de Janeiro em 20 de Março de !825.- Clemente 
Ferreira Fran{;a. 

N. 80.-GUERRA.-EM 30 DE MAitÇO DE 1825 

Remette as Instrucções para os processos, nos conselhos de guerra. 

Manda S. 'M. o Imperador, pela Sccrelnrin de Estado do~ 
Negocios da Guerra, remetter no Governndor das Armas da Pro
víncia de ... , os exernplares inclusos dns lmtruc~:ões p:1ra os 
processos nos conselhos de guerra; nlim de qnl', fazendo-os 
distribuir pelos ofliciacs dos corpos de 1" linhn, lhes sirvam de 
guia na rnarehn de taes protcssos. 

Pala cio do Rio de Janeiro em 39 de Marco de 182~.- Joiiu 
Vieim de Carvalho. · 

As Imtrucções a que se refere esta Portnria, escriptns por 
Antonio Manoel da Silveira Sampaio, Brigadeiro gradua1lo de 
cnvnllaria do Exercito, e Vogal do Conselhn Supremo :\lilitar, 
fornm impressas na Imprensa Nacional do Hio de Janeiro, no 
anno de !8:24. 

N. 81. - JUSTIÇA. - EM 2 DE ABRIL DE !825 

Manda declarar a hora em que se_ devem abrir as tendas e tavernas 
desta cidade e suburbios. 

Manda S. M. o Imperador, pela Secretarin de Estado dos Ne
gocios da Justiça, que o Desembargador do Paço Intendente Geral 
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da Polici[l f:J(,':t dedrli':H' a hora, em quo se d1;vem :tbi'Íf as t:'ndns 
e t:1vcrnas desla cidade e suhurhios, elo mc~mo modo fJLIC foi de
clarada a lwrn em que ellas devem ser fechadas. 

~P~dacio do Hio de Janeiro em 2 de A!Jril de 1820.- Clrmente 
Ferreir.t Frunf r,, 

N. 82.- JUSTIÇA. - E~I 2 DE ABniL DE 182.0 

Manda castigar correccion:1lmente os C!scravos presos por pe

quenos roubos, fazendo-os depois enkoga1· a seus sonhoros. 

Constando:: S. M. o Imperador q:w os escravos presos por pe
quenos roulws. upresentados ~ís a utoridadcs er·iminaes clo:-:tt~ Côrte, 
tt~m sido pore/las solto:-;, sem receberem o castigo que 1ucrec1~m 
para sua emenda n nrc,·s~~[tl'io exemplo: l'lfa:td:t o musmo A. S., 
JWla Sc·en'.ttJri;; lhl Estado elos r;eg·ocius da Justiça, que o Ouvidor 
da Comarr::1 do Hiü ele Janeiro f<lÇU ea::-;tig;;r c,-,lJTecciorwlmente 
<1 todos ()s preto~. qnn por tnes crimes lllo fnrn:n a[Jresontados, 
fazendo-os dcpuis entreg<tr a seus respectivos senhores. 

Pnlaeio do Hio de Janeiro em 2 de Abril de i82ü.- Clemcnt,? 
Ferl'r'ira F'rantll. 

Na mesma conformiLlade aos Juizes do Crime desta Côrte. 

N. 83. - ESTRANGEirrOS. -EM t) DE ABRIL DE :182~ 

Dá conhecimonto dos porLos cL<s possessões IJritannicas na America 
franqueados ao commorcio dos estrangeiros e dos respectivos 

generos do importação. 

navrntlo o Gov~'rno Drit:mnieo tomado a mui acertada resoluçi:ío 
do fr:mquo:rr :w eommereio estrangeiro os Portos dt~s suas Pos
sessões Am,;riconns ; c porJrndo ser (ll1e os negociantes brazileiros 
desejem utilisnr-sc de s1:mellwnte franquezn ; con_vindo por i_~so 
ú.1r-llws conhecimento, tanto dos portos das referidas possessoes 
que eíl'cctivamente se acham franqueados, como dos generos de 
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cultura e producç3o americana, qtw têm entrada p~ra consumo 
nas l'uas respectivas Alfandegas : S. M. o Imperador, sempre 
solicito em promovH o coml·ercio nacional, Mand::, pela S~cre
taria de Estado dos Negoeios Estrnngeiros, remetter á Junta do 
Commereio, Agrieultura, Fabriras c Navegação deste Imperio, as 
rela(;ões inclusas dos portos, e genero~ do que se fuz menção, 
afim de que as faça publiear para conhecimento do corpo do 
commercio, a quem possa interessar. 

Paçoem l5 deAbtilde i82f:i.-Lniz JosédeCarvalhJeilJello. 

Portos das Possessões Dritannicas na Atnerica 
:r.ranquea(los ao commercio dos estrangeiros., a 
que se reCere a Portaria acima., situados etn: 

Jamaica ....•.•.• : ..•.•......... ·I 
Grenatla ....•..................•.. 
Dominiea ........... · ............ . 
~\ntigua ...•..................... 
Trinitlacl ....................... . 
Tobap·o ...........•.•........... · 
Tortola ......................... . 
Nova Providencia ............... · 
Erookecl Islancl .................. . 
S. Viceate ...................... . 

Bermucl~t ........................ j 
Bahamas ....................... j 
Barbacloes ...................... . 
Nova Brunswich ................. . 
Nova Scotia ..................... . 
Canadá .............•....•...•... 
Terra Nova ..................... . 
Demerara .........•..........•... 
Be1·bice ................. · ..... -. · 
Santa Lncia ....•................. 
Sant Kitts ................. ·. · · · · 
·i\'evis ........................... . 
1lon tôerra t. . . . . . . . • . .......... · . 

Kingston 
Sav;umah le m::tr 
Bahia de Monleg-o 
Santa Lucia 
Santo Antonio 
Sant'Anna 
Falmouth 
Rthia de l\lc•nrat e Maria 
S .. Jorgt) 
Roseau 
S. João 
S. J sé 
Scal'borongh 
l\.oad fbrbour 
Nassan 
Pitts Town 
Kuwston 
Por~o ele S .. Jorge 
Porto llamilton 
Qualqner porlo em que ha Al 

fandeQ·a 
Brifh·etown 
S. J~Jãu, e Santo Ancll·é. 
Halifax: 
Qnel;ec 
S. João 
GeorgA _'l'o·wn 
No-ra Am>terdarn 
Castries 
Basseterre 
C\Jarles Town 
Plimouth 
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Generos de hnportação para os portos indicados 
na lista á margem 

• \.rroz. 
Aveia. 
Centeio. 
(}wacla. 
Milho. 
Trio· o 
Farinha ele trigo. 
Dita de cevada. 
Dita de toda a sorle de grãos. 
Grãos de toda a especie. 
Biscoito. 
Pão. 
Batatas. 
Ervilhas. 
Favas. 
Feijões. 
Gado cavallar., 
Dito vaccum.. . .de toda a esp2cie. 
Dito ovelhum .. 
Aves. 
Porcos. 
Frnta. 
Hortalicas. 
Sementes de ditas. 
Aln-odão 
Ca~ham~. 
Lãs. 
Linho. 
Pelles. 

• 
Couros. 
Tartaruga (o casco). 
Lenha. 
l\hdeira de construcção civil. 
Dita naval. 
Dita para marcenéria. 
Dita para tinturaria. 
Arcos de madeira. 
Mastros. 
l\1astareos. 
Gurupés. 
Vergas. 
A duPlas. 
Alcatrão. 
Piche. 
Sebo. 
Cacáo. 
Anil. 
Cochonilha. 
Taba~o em folha. 
Drogas de toda a especie. 
Ouro, prata em barra ou moeda. 
Diamantes. 
Pedt·as preciosas. 
Ferro. 
Terebinthina. 
Pedra para lastro. 
Dita para construcção. 

N. 84.-ESTRANGP.IROS.- EM 8 DE ABRIL DE !825 

Sobre as nomeações de Vice-Consules do Imperio, nos Estados
Unidos da America do Norte. 

Tendo participado a esta Secretaria de Estado dos N egocios 
Estnmgeiros o Encarregado dos Negocios do Imperio do Brazil 
em ·washington que havia nomeado a Vm. para Vice·Consul 
deste Imperio em ... , tenho de pnrticipar a Vm. que S. M. o lm· 
pera dor Ha por bem Approvnr esta norneaçãn, como já fiz saber 
;ao referido Encnrregado de Negocios, mas não tendo Vm. ainda 
solicitado aqui o conveniente Beneplacito, cumpre-me declarar 
a Vm. que taes nomeações sempre se entendem dependentes da 
confirmaç5o imperial, que será expedida por esta Secretaria de 
Estado, e entregue nella á pessoa que Vm. autorizar para o 
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dito tirn, rcmettendo a original nomC<1GãO que lhe fui pas~ad 
]Jclo mesmo Enc:lfl'C.Qado. U que as~im llllflicipo a Ym. par 
sua intdligencia e execuçi:to. 

Dens Gu:1rtln [t Vm.- Pnlr~eio tio Hio de Janeiro em 8 de Abril 
Lle 18::25.- Lu i~ Josú de Cw'l'rtiho u Mello. 

Circular fiOS Viee-Consules nomeados por José Silvestre Ba· 
bello, nos Estados- Unidos. 

N. SJ.- IuiPEmo.- EM 9 nE ABnrL DE 1825 

Determina c1uo seja levantado no pl'Oprio sitio do Piranga o monu

mento que se pretende erigir em momoria da procbmação dcl. 

lnllependencia do Brnil. 

Hcpresentando o Presidente da Província Llc S. Paulo em of{lcio 
rle 21 do mez proximo p;1ssado :1 rlifiieuldade que oecorre p:1ra se 
collncar no silio do Pirnnga o n1onmnento que su prctundr, erigir 
em mernoria do faustissimo ;1eto d:1 proclamação da Indepen
deneia dl'ste I1nperio, pEda dist:mcia em que se acha da capil<~l da 
Prorirwia, propondo ontro lor:ll á entradn da cicl:,dc junto :10 
novo Jlpspital da Misc)ricordia o Casa dos Expostos, e pedindo 
par:t isso !acuidade : Ha S. M. o Imper:1dor por bem Bcsolvr,r 
que, n~o olJ~t<tntn iiS razões expostas no dito otficio, seja aquclla 
memori:1 inanguracln no proprio sitio rio Piranga, l'm que foi pro
ci:Jmada a Independencia Politiea do Imperio, c onde por isso ns 
ger~u;ües fnturas düvem celebrar a lembrança de tão extraordi
nario e feliz ncontecimento. O que Manda pela Secretaria de 
Est::~,lo participar ao sobredito Presidente para sua intelligencia e 
execução. 

Pabcio do Rio de Janeiro em 9 de Abril de 18215.- Estevão Ri
beiro de Re;;ende. 

1\. 86.- GUEBRA.-EJ)I H DE ABniL DE 182;5 

Declara o modo de s0 fazer os descontos nos soldos dos officiaes de 
f a e 2a linha, para pagamento das despezas de suas respectivas 
patentes. 

Em resposta ao ofiicio do Presidente úa Província de Mintls Ge
rnes, datado de 7 de Fevereiro deste anno, que acompanhou uma 

11 
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repr(;.~en tilçiio !lo ~'hcsonrei ro PDgrulor d:J.) tror,ns d:~ mesma Pro
vinci[;, a respeito d~1s drrvid::s qttc St\ ll1c otrer<Tinm solJ!'e os 
deS!'i111tos (llW tem t!u L1zer nos solt:os tlos oHlc·i;ws de P e ~" 
linll:i. p:lr:l pag:t!JHmlo d:Js despcz~1s di• :'tias rt•spcc:.ivas pall~Btcs: 
l\lnndil S. 1\I. o fmper:;tlor p.da :<ecr,;laria t1e ~~~l:ido dos Nego
cios d:t Unerra decLtrar au so!lrullito Pt'esidt~i;te, par:~ qLw 
11qu;; sl;nínüu de r,•grn, qu(', jll\lu que rc::;rwiU; ;1os otlleiaes tle 
1 u l inl1~1, dcvnn os descontus ser foilus n:t P:1gadoria por ontll~ 
recclJ1·r<~Jll os seus soldo:;, e quzmtn <1M de ~a linl1:1, ncnlnms dcs
eont(js ha a fn;:er, por serem oi1ri.~~H1os a satisf:n.er aqui, pur 
inleirn, :H]Uel!Js de:-;pez~1s, m1 conformillado tlo D~:crelo de 11 t1e 
Non•miJro dt: 182~, <le (Fte ora sn lllo rcmctt~~ um exemplar. 
P~hlÜl l1o H\o de Janeiro om U ue Abril Ú'3 LJ·-iS.).- JalZ'J Vieira 

rle Cu!'colho. 

l\. 87.- GUEIUL\.- E.u i1 DE ABRIL DE 182;) 

Manda estabelecer postos de Policia em di versos pontos dos arra

b:-tldos ela Col'te. 

Uepre~entnndo o Coronel Cliefe da Divi~ão 1\Jilit:1r da Policiíl, de 
quanta ntiliJ,Hie SL'ja para llluior socego e St'gurança publica 
cstaeionarenH(~ :11:1ís ;dguns postos d<) Policia 0111 diversos pontos 
dos mTah;ddes du Côrte; c Approvando S. l\I. o li11peraLlor, que 
na ponte tJe S. João de l\!uriti, em lndar:tlly, 9rn llot<Jfogo e no 
Sacco do Alfl~re:-; se C:Stabeleçam guan.l:is rla Polícia, compostas as 
tras primeiras clu 10 suld:tdo . .; e um otliGial iuf(nior cad3 UiiJa, e a 
ultima sómentc de o soldaLlos e um inferior, devendo igual
mente as tres primeiras guardas serem por destacarnen tos de~ 
~; dia~, o a ultima rendida diariamente: Manda por t::\11 to o 
mesmo A. S. IWVt Secretaria d1~ Es!:1do dus Negocias da 
Guerra n:-;sirn cornmunicar iao Tencntl) General Governador 
das Armas da Côrte e Provinda p::~r;1 seu conhecimento o devida 
exceur.ão, expcdilldo :1s orrlens precís::1s. 

Paço em 11 de Abril de 18.:25.- Joâo Vieira de Carvaihr;. 

N. 88.-GUERnA.-E.u 12 DE ABRIL DE 182;> 

Declara que os Presidentes de Provincias não 1wdem ter como 
Ajudantes de ordens a in di viduos militares. 

Não sendo das attribuiçucs elos Presidentes das Províncias do 
Tmperio conservar empregados como Ajudantes de ordens da sua 
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Presiclcneia in'';vit1ucs mil:till"l ~-; P nmsi:!JHic JIZl ]·rr~onç:> d:~ 
S. ~I. o ImtH~c~dor qt:C o l'rt>siuen!n da l'ro\'Ílll~::i tht:' "\l~;g~·w:- con
:'t·nn :linda como :\jt!clnuies d1~ ordun:-; o:' Corcnei:; rel'urJJi:Jd,,:-; <h' 
~\Iilici;J:-; Jgn:!CÍD Ft:<,Jí<·i::co d;t Fuu~eca Cn';1s~.1 ~~ .k~·, AJ_fom\j 
l\lonte:ro; f\l~mdn p,lrt:tnlo 11 ll11 :-mo A. S. pela SP(·t·f'!nn:t dt) 

l~stacltl d1:s ::\'i·got'Í(;S d:J Gnt·n~t dc!'iar:ll' <til :,I,JJn:dito Pn:
sitlentt~ da J>nlYÍ!iCia d;Js Alag(1as, que n:.u llw lH·rlt·necndu tl'r 
junto a :-:i taes enq,rt'f::<ltius, os uevo Jugo di~pcl!s:u·, u dc·uíiltir Liu 
SCI11t"ll!all ie l'.Xi~lCÍI~ÍO. 

Palacio t!o Hio tlc J;tnciro em 12 Je Abril de 18:20.- .JoiTo 
Yieim d! Cun;u!hJ . 

.X. 89.- GL"EHHA.- PnovisÃo no COl\SELliO surnE:1IO :\IJLITAR DE 

12 DE ABRIL DE 1825 

Sobr0 os Ajnd:mtcs r1e milici::J.s nomeados pelo Brigadeiro Lalntut 
e a respeito das gratificaçõ2s quo são de~' idas pelo o::::ercicio de 
postos militares. 

D. Pedro, pela Gr[IÇU (le Deus e Unanimc Accl[iill~iÇilo <1os i>ovr~. 
It1lp:•rador Coustitueiunnl e Ddt~n:-:;or 1\•rpetuo J.o Brnil. F::t:o :-;;.l)U' 

a vós Pre~;ideuli\ ela Proviw~ia da H:t!IÍa, <ill'~ icnllo ellcg:Jdo :10 l\I<·u. 
Imperi:d Cunlwc!mcnto o vo~su nHido dt~ 18 U<~ Ago~tu dn l8:2'J, 
que ncornp[tiliiOU a represt:nta::Du do G<,veruatlor tl:.~s Anuas 
dessn Provincia datar1n 1:m 17 ele 1\Iarço du llJC'IllO :.Jnno, erll que 
pedia Instrue\:fícs: 1", si 11:' .Ajtlf]:lntus dos corpu:s ue Mili
eins promovicllls pelo BrigadPiro Lakll.ut, d:1 elas:;e de Alferes 
destes eld'pns, duyc•m ser COJ1Sl'l'V<H1os 110 exereieio de L1es postos 
e q uaes, nes!e caso, os vencimt~ntos qw: lhes devem eon1petir: 
:2°, si os ofllci;1es c·mpregados em ílifJ'erc:ntes Hí·partições, sepa
rados tio seni1"·o J.o:S corpos, têm, ou núo direito a gral.ilil~::<:ão 
segnnüo scns postos e gradU<lÇtJéS; :Y-', si os nlajores de Wfili
ci:IS w1ssanrlo com ;~cees:-;o ;1 couJin<llld:tr os UH~SillUS t()rpos, clt~
vem receber gratillc:,çüo de eomm:mdo, visto que são tirados 
da la lin]J;l: Mandei sobre estes olJjeetns consuiUll' o Consel!:o 
Supremo Militar, e Conf\JrmDníltHJJe inleir:nnente eom o paref'er 
do mtsmo Conselho; Hl'i pnr bem Determinar a respeito de cada 
um dos clitos olljectos o 8eguinte: QLt:mtn no 1'', qne os Aju1bntes 
dos ~:Mpos Ul~ ~iilicias que o Brigatleiro Lab;;tut noHH'on ú:1 el~t:;SL\ 
de Alferes destes eorpos no momento, em que as critie~1s eirenm
staneias dessa Provinei:.1 m:mifestaram :1 nrg(\nte neces~it!:if}e de 
se proverem taes postos, que descmpenllanuu dnrante :ts fadigas 
da guerra as SU[ts func<;õus, í~ que ainda se eonserv:m1 no e:.:er
cicio dos mesmos, f1quem nell;•s eonlirm:1dos e g·uzem do snlllo 
dcelarado na t;ilwlla de 7 de ~~hn:o dl~ 18:21, selll tJLW lhes oiJste 
a Determinllção do Decreto de 8 dt; Maio J.o mesmo auuo, pelas 
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extrnordinarias cirenmç;fimcifls qtw occorrem a sen respeilo, 
porém. que seus <H'Ces:-:11S ~~·, tt•n!J:,rrr log:rr ntlS corpos t'lll que 
SITvirem, na f,·,rma ordennda n:1 ;\linl1a Jn,peri<d Hu,;uluçào de 17 
de A<..w~t:l de 1824. Qllanto <10 :2° qnu, co11w pelo lh:erPlu de ~U! de 
Ago.~lo fio 1821, lJlW s1~ fez cxten:--iv•; :1 t1Hins ns Proviurins elo 
Impr,riP pelo Decreto dn 11 de N'oVI'mlJro do mesrno (lfllltl, se acha 
det1~1'min;1da <1 qualidade dn ext•reicio :J que eo,rrpek gr;.titi
caí,'fto, se nilo abone esta n oniei<1l [dgum, qne não c;;teja eornpre
hendido rwq:JCllc primeiro deerctn, ~~·m que prcced:1 para esse 
üm po~itiv<~ Graç<~ tninlla. Qttr111to :10 ;~o, qrw, como é mui expresso. 
no meneion0do Decreto ele :::!4 dt) Agn:-:to de J82l, qtw a grati!l
caçilo de com1ncmdo só Ct,mpl'tt~ ao~ eor,,os de ta liniJ:J, se não 
faça esta extensiva <1os de Mili1:ias, sPj:1m 11uaes f()l'l)lll a~ eireum
slaneias do~ olileiaes nellr~s er11pr('gado~ t'IO servi\~o du paz, e 
e.-;!;1 ndo t.fles corpo~ dentro dos St~us ru:-:pel'tivos distrieto:;. Cum
pri-o o fazei-o a.-;sim olJ~erv<rr. S. l\1. o Imperador o Mandou, 
pelos Cunselht~iros de guern :1b:1ixo assign<~dos. Doda nesta 
cicladn do Bio de Jnneiro. Antonio Haphad da CruJIJ:1 C:1bral a 
fez aos 12 dias do tllt'Z dP AIHil do anno drl Na~cimé\nto de 
Nos~o Senhor Jesus Cl1ristu dr~ Hl25, ~~" da Indepcntlcnl'ia e do 
Imperio. O Con:-:elheiro JrJ~O Valt~ntilll de Fnria S11uzn Lotwto a 
fr:z e;;erevrr e Sli1Jscrevi.-"1lexandl'e Eloy Portelli.- Jollfjilirn de 
Oliceira Alvares. 

Por Immcdiata Resolução de S. M. Imperial de 8 de Janeiro 
de !8;25. 

N. 90.- MAniNHA.- EM i4 DE ABRIL DE i825 

Remette a tabella do.s vencim"ntos dos officiaes civis do Arsenal 

da Marinha da Bahia. 

Havendo S. M. o Imperador por Decreto de 2 do corrente 
coneedido :~os offieiaes civi~ do Ars~·na 1 da Marinha da Pro
vinci<1 da Bahia o vencimento do mt·smo ordenado, que <1Ctual
mente pereebem os offir~hes eivis do Arseniil da Miirin ha desta 
Côrte dP eh1s~es semelhantí's ; M<111da o rr.esmo A. S. pela 
Sec!'l'taria de Est:1do dw; N1'g·odtJs da M:=trinha rurnetter ao Pre
sidentt~ da solJreditn Província, para sua intelligenciil e go
verno, a ccípia cl~ t~üwlla inelu~n, assignada pelo Otlkial-rnaior 
da referida Secretaria de Eslado Manoel Anastaero Xavier de 
Brito. 

P<1laeio do Rio de Janeiro em i4 de Abril de i82õ.- Francisco 
V illela Barbosrt. 
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EscrivFío da Intendrmci:J .....•.............•...... 
Pagador da Marinha ............................ . 
Cornprador ................. " .................... . 
Porteiro da Intcndenci::~ .......................... . 
Continuo dito ................................... . 
.Ain1oxarift~ . .' ................................... . 
Escrivães d0s diflerentes classes do Almoxarifado .. . 
~~c_ript~rrarios ditos ..........•.............. · ... . 
l•ICIS dltO:'i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Apontadores do Arsenal .......................... . 
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Souetaria de Estaclo em ilt: de Abril de 1.82[).-Jfanoel 
cio Xavier de Brito. 

Anasta-

N. 91.-GUERBA.- E~r 15 DE AnruL DE i82l':i 

Bemctte o systema de instrucção e disciplina para os corpos de 
caçadores. 

Manda S. ~I. o Imperador pela Secretaria de Estado dós 
.Neg-oeios dn Guerra remelter no Governador das Arm<tS da 
Província de .... os exemplares juntos do systema de instrucção 
e disciplina para os corpos de c:tçadores; afim de que por elles 
se regule a dos corpus da mesma Proviucia e :.trma. 

Pa!ar,io do Rio de Janeiro em W de Abril de 18::25.- João Vieira 
de Carvalho. 

O trabalho a que se refere esta Circular, foi impresso na 
Imprensa Nacional no anno de 1825. 

N. 92.- MAniNHA.- E~l 16 DE ABRIL DE 1.820 

Manda ter a bordo dos navios do Estado baias de salvação. 

S. M. o Tmpcrr~dor Ira por bem Determinar que todas as em
barcações elo Estado, que tenham de s:1hir deste porto, levem a 
seu bordo boias de i'alvaçâo ; e a~sim o 1\f:mda pela Secretaria de 
Est:Hlo dos Negocios da Marinha pnrticipar ao Inspector do 
Arsen:ll rle lVIC1rinha, para que nesta inlelligencia fnça apromptar 
semelhantes boias e lhes dê o destino ordenado. 

Paço, 16 de Auril de i82~L- Francisco Villela Barbosa. 

o:A:A:!V'~ 
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N. !JJ .- ccEnnA.- E~r 18 nE AnruL nE 18.:!5 

Sobro duvidas propJstas polo Commmhnte d1s Arrm.s da Pro

vincia ~1e Goyaz relativamente a negocws militares. 

S. M. o Imperador, a Quem foi presCJnte o otJlr~io n. 8\) da 
Govcrna1lor das Armas do Pro v i nr~ia rlc Goy~P;, perli ndo sn J h e 
deehru: f o, si o Pre:;iJr~nte dn ProvirH•ia estú :Jntoriz;ulo a expedir 
orcl1:ns directamontc [lOS Cornrnand;mtr~s dos corpo~ miliUrres ou 
de districtos, sc:rn crnr~ seja por intrmwdio do Govonwrlor das 
Arnws; 2", si tPrn jurisdicr~o p;,ra on!P1Jar se fnr;rtm ~~rantle:;; 
pnr:rd<!S nos lli.·rs, errl que :rs n~o lla na Côrte; ;~o, :,i a .Jnuta da 
F;.zenrla ]Jóclc m;mdar assent;u praça :r fJLl:d(JllCI' individuo para 
empregai-o em ~;crviço:'l civis; 4'', si a compra ele e:rv:dlos para a 
remontn uu cavallnri:r uu linha d0-vc ser fr:ita pela Junta dn Fa
zcnll<'. oa pelo Cornm:mdnnte d<l tropa; Manda pela St•crutaria 
uo Estado iios Negocios da Guerra clecbrar ao sobredito Gover
nflcloe dns Ann:~s, qnu tanto :10 Presidcu tu d:1 Província, como :\ 
Juuta da Fnzcnda n:Jo competem as attrilmiçõus inclicac!as, e 
sómcntu uo ultimo caso, isto (~, para a eorupr<t ue e;n'<tllos, dr~ve o 
Corrnwmclante (]o corpo, que tern delles necessidade, proeeder ú 
cornpra e d:rr entào eont<lua Junta da Fnouda. Por esta OCl'<lsião 
1\hmda outrosim o mesmo A. S. participar ~ro Goverllallor 
das Arma~, que tenclo-se urandado :qn·mnptnr as neccss:trias _ 
talwllas dos dias de grande p<Halb, e dD dumonstrar,;ões publicas 
de re,~osijil p:tr:t su enviarem {t.;; Províncias tlo Impc~rio, Jogo que 
estej:trn !'OllL~Iuida.;;, ser-lhe-hão remettiLlas, como requisitél no 
seu c i L•du oili<~io. 

Pal<lr~io d:t Hio ele Janeiro em 18 de Abril de l :32;) .- Joüo 
Vieira de Carralho. 

N. !H.- GUEHHA .- Pnon~;~\o DO coNSELHO surnE:\IO l\IILrT.\n DE 

20 DE ABRIL DE 1825 

Sobr2 o aleance do Thesoureiro de cofre do Conselho de Admi

ni--tração do Corpo Militar de Policia, Capitão Alexandre Tei

xeira do Azevedo. 

D. Pedro, J1Cia Graça de Deus e Unanime Accl:rmnç:io d.os 
Povo~, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo elo Braz !I: 
Faço sabt~r a vós .Toaqnim X~tvier Curado, Tenente General Go
vernador d<ls Arrnas desta Côrtl~ e Provinda, que Sendo-me pre
seme em Consulla do Conselho Supremo Militar de 11 de Fevc-
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reiro nltiJuo, :1 qnc ~Iandei pron·i1er. o \··wso ofücio de 2J l1c 
:\ovCilliJro do anuo pJssado, p:qwis que :wompanh:Jrarn e ilit'unua-

;, que se pruec·tlc:l!, soiJn~ o nlcaiH\: dll Tlw';onrciro ([o 
cr,fro do CoJEt•lho de .:\dministrar:1o do Co:·•·o ;,rilit:il' d1: Plllicia, 
n C:·qlitJo Alcxnndre Tcixeir:1 cl,; Azcvl•tio': Hei por hl'm, j)tlJ' 
?,Iinl!;l Immt•dia!a e Irnperial Ht•solllÇiiíl lll' ~:2 dt: M;1rr;o prinimo 
vass;1do, l:nnfot'lll:-tn'.1o-me intcir:~trrentD com o p;1rt•cer d<J Con
:-:rlilo, lle1·l:1r:1r qur a qllnntia dt• fdi\l;)H:r; du nle:nH·r: deve s1:r 
in111·nmiznda <10 !'Cl'í~I'il1o cnfr,: do Cu!l:cc!lJ<J da Admini:'tr:wi'1o 
))l'lo mc'lll'ion:-l(io Tlwsoureiro, co:1:o nn:cll respons:1yel peles 
fllmlns lli']k cxisLentPS, n~o lhe podendo s ·r f'avqravr·l :J rc:'pnn
s:Ji;iji,f:tde. (j!Je i1:tpÕ1~ o§ G do ~\IV.'1!'Ú 11e U rle iif:lrçG ::e WlO, 
~1ns olll('iac-; fJll!) Yo!art~nJ na ~aw nntnea\·iio, !Jfll'(jlW t:d re~~pon
srii)!Jid:tde s•'J pôde tnr log-::1·, quando n Tltn~onn~iro niío t ·m 
m1·in-; d1• -:~llisLIZl~r o ;dc:mcl', <' nlmt·a l'lll outro c:;:u, JH•Ins 
~l!Hl:;(IS que podc!ll ~~·g·nil'·S\~ COlltl':l :1 ];c,:l {',·~ dü !:lí'S IlO!llürt::õe:;, 
e nw~11111 porq11u nqw·l!a n•spor!~:il)ilid::cli: ~·ó tum em vi~la <Jili) 
ns Yotos p:.r;~ o log·;'l' 1:e Ti~t·~onreim rceainm 1'11l pc:-:s:1:1 qlll) 
nHinnc1~ a segur:m<:a r1os fnnclos qne 1111~ s:-:o enJJ!L•dos. (~;;m
pri -n ::s~im, exp1'tlin11o Jli'St;t con l'ormidndu :-1:; unJ,·ns Jli'CI·ss::ria:-:. 
~.:';!.o Jmp:~t·:lliO!' o :,i:l:~dou pdos rw·n.b:o-; dr1 C1:llH'll!o ~)';pn~nw 
~I:lit;;r :li1:1i\o a~sign:Hln~ . .l!l~O J:H'qlru,; da Sih·a Lisi;•l:t :1 !'t•z 
w):·la cill:i<1e tln iíiu íl:; .l:tnr~iro :JIH ~~o lii:1s do llll'.z (:1~ _\l1ril do 
::tl!IO do \;::-;!·iment•l 1k Nn~~o ~t·llllill' .!l's:1s CLri-t!l dn 1;::2:;. () 
Cons1:!lwirt1 Jn;itl V;d,•ntilll dt~ F::1·in :-;onza Lnl1;do a fez f':,l:l'UVt:!' 
e 'llli:'\~l.'t.:Yi .- .J os:: di' Ui i c -i:·a flai'ÍJ JS:l.- Juar_rim de Ol icei:·a 
A/runs. 

l'o:· lmmc:uiala ncsoluç:io de S. l\I. o Impcrauor de ~2 de Março 
de lt:;~;:;_ 

;'~L 95.- G UEIHU.- E~r 20 DE ABIUL DE 1820 

Determina qu() a despeza com os soldos elos musicos elos col'pos da 

guan.ição da Corte, nito exceda diariamente de J·-;GOO por c:1da 

c~orpo. 

l)r:lermin~ndo S. :M. o Impcr:~dor qnc a dcspcz:1 do p::~g~mvmto 
dos soldos augnwntarlos ::~os lllll~ieos do;; corpos <l(·~;!a :;u:lrtli(·fw, 
uilo 1':\f~C'ILI di:u·i:unentl) a qnanli:1 uc !L~(i():) para cada corpo, 
:::-sim o ~I:11Hb pclr1 Senet::ri:1 l!e E:-tnílo rlu:; ::\'egocios d:1 Guerra 
p:1r!i(~ip:1r :10 General Govern:tdOi' das Armas v;u·:: qtt(' nu~le 
sentido pn~su ::s ordens Jos respc(:tivos r-lwie . ..; para seu ~uvcruo. 

PDço, 20 tle Abril de 182;).- Jolio Viára de Cw'l:allw. 
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N. 96.- GUERRA.-E.i.\1 20 DE ABRIL DE 1.825 

Declara que a ordem para a admissão á matricula na Escola Militai' 
su ppõe o caso de satisfazer o agraciado ao que a. lGi exige. 

S. M. o Imperndor, Tendo presente a Representação de 1.8 do 
corrente mez, em que a Junta da Direc~ilo dos Estudos d:t Aca
demia I\IiliiDr expõe os motivos, que olJslarn a execução das 
Portarias de 2 e 24 de J\Ian;o proximo p():;sarlo, que mandaram 
admiltir á matricula o C<1deto da brigada de artilharia a 
cavallo da Côrle, Antonio de Drito e Oliveira; Manda pela Secre
tarin de Estado dos Negoeios d<1 t~nnrra pnrticip:rr á sobredita 
Junta, qnc visto nfío ter o mencionado Cadete sati~feito os que
sitos d:~ lei, para admiss;-lo á matricula, fique ::1 ordem sem eífeito; 
devendo assim entender-se sempre, c ern rcgTa, que taes ordens 
suppoem o caso de sntisfazer o agrnciadu ()0 que a lei exige. 

Pnço em 20 de Abril de 1825.- Joilo Vieira de Car'Valho. 

N. 97.- IMPERIO.- EM 20 DE ABRIL DE 1.825 

Prohibe quo os empregados da. Intendencia Geral da Policia 
tenham escravos, carros e famulos emprogados no serviço da 
mesm8. Intendencia. 

Sendo prohibido que os empregados tenhnm nas suas respe
ctivas Reparti~,;ões escravos, carros, animaes, c até famulos, pnra 
lucrarem por seus ~erviços quasi sempre com irreg-ular desem
penho das competentes obriga(;ões : Manda, pela Secret:~ria de 
Estndo dos Negocias do Imperio, que o Conselheiro Intendente 
Geral da Policia procure com desvelada vigilancia q11e se não 
commetlnm taes nbusos na sua Repartiç;io, e CjUO procedendo aos 
necessarios exames informe si actualmente nos differentes ser
viços da Policia elles se pratic~1m, declarando os nomes dos 
que achar cornprehendidos nos rnencion<!dos abusos. 

Pa1acio do Rio de Janeiro em 20 de Abril de 1825.- Estevâo 
RibeiTO de Rezende. 
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:N. 08.- D.IPER[O .- E:u 20 DE _\Dl\IL DE 1825 

Determina ao Provedor (la Santa Ca.;;~~ da Mi-wricordia que admitta 

no Recolhiwento d~t mesma S mta Ca-;a sómento as pessoas drJ 

costumes puros. 

Sen1lo instituído o Tiel'olhimento d[l Santa Casa do l\Iiscricordia 
dcst<1 Côrtr: para cducaç~o da moeidad1:. 1: rt•sgnnrdo dn inno1·encia 
dcsva!id:1, (:da virtude; c ni":o :<í~IH1u jLlslo qt1e eontra o S<llldav{~l 
destino Ll1; ü1u pia in~tituil,~<-10 uelie se ;1dtnit1am pe.~so:rs íJliC por 
faltn d.t: pureza l]e costumes píls,:am cont:llllinar por sua com
mnnic:'~~ií•J :~s qnn a/li se f('eoliJCIII pnra os í'unserv;H' sem 
llll1i1í'll;1: .:\I:mrla S. :1I. o Imperador, pela s~aetaria de Estado d(JS 
~egocius do Imp1•rin, que o Provedor da mesma Santa Casa n~o 
adrnitta para o H1·colhitnentu seni"ll) as rw~sons fJlW :-:e com
prehen<lPlll nus terrtws da sua in~ti tuiçJo, fazendo snhir á 1)re
sen(·a do me:;mo A. S. uuw rclaçiio lbs qne :1Ctualrnente alli 
exist1·m. com ~~s ulJserva~~ões e no las precisas vara esdarecimento 
deste objeclu. 

P8lado ílo Hio de Janeiro em 20 de AJJril de 1825.- Estevílo 
R1bciro de Bczende. 

N. 90.-FAZE'IDA.-EM 20 DE AERIL DE 1825 

Manda processar os Guardas da Alfandega que abandonarem os 

navios em que estiverem de vigia. 

S. M. o Imperador Houve por bem Approvar a medida 
que tomou o Consellldro Juiz int1~rino da All'alHle~a dest:-1 Côrtc, 
de des1wdir. e nãu pag:1r aos Guardas que nlJandonaram (•S navíos, 
a que est;lo du vig·i:l, indef,~rindo, pm tanto, o requet·irnl~nto de 
Claudio .lusé rio Lamariio e Antonio José Teixeira, incnrSIIS na
qut>lla falia; porque esta pena seja muito dírninuta a respeito de 
semelhante delietu, que a!Jn~ a porta a enormes extraYios, com 
grave prej uizo da F:nenda PuiJlica: Ordena o mesmo A. S. que 
o sobredito Juiz interino, pnrt:l o futuro, faça proces~ar todos 
os Guardas, que esliVI'rem nns soiJreditas cirt:urnstancia:-:, aflm de 
senm punidos com todo o rigor da lei, como fantores de contra
b:mdos, e extravi<1dores dos direitos n:1cionaes; o qne l\Ianda 
pela Secretaria de Estndo dos Negocios da Fazenda participnr ao 
mew·ion<tdo Conselheiro interino, para sua intelligencia e cum
primento. 

Paço em 20 de Abril de 1.825.-llfan·anno José Pcreint dit 
Fonseca. 
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N. JOO.-BIPERIO.-K\1 2,) DE ABRIL DE 183;) 

1\fan:la que s0j:1 impresso na Typ®gr·aphi1. Nacional o texto da Flora 
Fluminense de Fr. José l\Iarianno da ConcoiçiYo Vdloso, e os de-
5enhos lithogeaphados om Pariz. 

Sendo pr0sente n S. M. o Imperador n Tieprcsentnção do Diblio
theeario da J3i IJ!iotlJCea Imperia{ c Pu!Jllc:~ da Cúrte. F r. An
tonio da Arrabirlfl. em qne üxpõe quanto conviri:"t ú gloria desto 
Impt'rio, e 3 utilidac1c e inc:truq;iio de seus !wllil;1ntes a J!cdilicnçuo 
cl:1 Fltlrn Flnminensu, que colligin, descrevCcl, e fez de:;cnlwr o 
Padr:J Fr. Josó~\bri:il1no ch Cow:eiçuo Vel!oso, e que e\iste mn
IHiserit1tn na ret'erida [)ilJliotlJCcn: O mesmo .A. S., louvando o 
reconlwcido zuln do menc.ion;iflo BiblintlH~eano por Hldi, qnan tn 
possn aeredit<W o geniu lJrnzileiro : Manda, peLl Sei~ITL:ria de 
Estêldo dns Segocios do rmpcrio qae o texto dn ref1'rid~1 olmt S(~ja 
<!CJUi imprrsso deb::1ixo da sna correcçu') (\do Dr .. h•üu Ll<~ Silveira 
C:ddcir:,, fic:ando antorindo tamh~·m p~1ra ellvi::r IJs ri'srH:ctivos 
dt~sonllos a P3riz, afim d;~ se esta!~lpnrt'm litlto<:;Til[lhie:1J:lCllte na 
o1llei na de L·1ste:-Ti:', on em Ll'l tr;1 de igllétl p •rt'dt:.:io. tom:111clo n 
seu e:1rgo n dircet.:ITo 1Lsles tralJ:dllos L~uvavt:is, e muito <IIJalogos 
:lo seu patriotismo,(' npresentnndo lltialmontn as conl:ts das dü'l)c·zas 
qu~~ se lizt•rem em Pa: iz, para ~er 1'!1l!JOisn:í(), ou para se c~X[lt'dir 
a ordt•m precisa p:ua <1lli se vei'Íiir:n~ aquellr: pagnmento. E i\LnHlfl 
outr·nsim pnrtieip<.tr :w rcferid~J Bi!J!iotitec:n·iq quD nt>st<l tbln s~o 
oxpedidns as convcnienit~s orden:; ú Junta da Typt,gTDpilia Xar~ional 
sobre a imr1rossfio da mcn<.:ion::1da obrn, e suD3 clcdicatorias. 

1\ilacio rlo Hio de .J:mciro em 2:i uc Auril de 18:?0.- Esteri"li 
Rihciro d~· Re:::endc. 

~. 101.-FAZEXDA.- El\1 26 DE ABRIL DE 1825 

CJnccde aos Continuas da Junta de Fazenda~ da Rtlüa a gratificação 
annual de 5o.::.:.ooo. 

l\fnrinnn{) José Pereira cL1 Fonser3, do Conselho i': c S. M. o Im
prwaüor, f1linistro e ~)ceretario de Estado dos Xegoeios da Fazenda 
e Presidente do TIH:s:mro Pn!Jlico: Faco saber á Junta da Fvzenda 
Public;1 d:1 Pl'tWinci:-~ da Bnhia, que S. Th(. oirnprraclor, Attendendo 
:10 que llJe n·presc~ntarnm r1s Contínuos desse Tribunal, e ás in
torm:trõ,•s <JUC hilu\~cram ~•ecrca do <1ugmento de ordenmlo sobre 
o qnr\ ora pee1:ehem, !Ia por lH~rn Conceder a cada um dos sup
plicantcs :1 gr:tti fiençilo .n mmal de i'i06000. O q1w :·e participa :'t 
.lunta para sua intelligenci'' c exncuçiío. Cal'los José Coelho a fez no 
Hio de J:~nciro em 26 de Abril de i8~ã.- M::~rcellíno Antonio de 
Souz:t a fl!z eserovcr.- Jfarianno ](iSé Pereira da Fonsecét. 
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~. i02.- GUERRA.- EM 26 DE ABRIL DE 1825 

SobrG a nova organisação da Secretaria do Governo das Armas da 
Província da Bahia. 

Deferindo S. M. o Imperador á supplica dos Officiaes da Secre
taria do Governo das Armas da Provincia da Bahia, Houve por 
Lem Fazer- I hes extensivo o art. 5') do Decreto de :20 de Fevereiro 
do :mno proximo passado, pelo qual dera nova organização ao 
Quartel-General da Curte, e Manda, pel::~ Secretaria de Estado dos 
Negocias da Guerra, qnc o Ministro e Secretario de Estado dos da 
F<tzenda e Presidente do Thesouro Publico passe as ordens ne
ce:';s:trias ú Junta da Fazenda Publica daquclla Província para 
aiJOnar os vencimentos designados no dito artigo aos diversos 
empregados da Secretaria do Governo das Armas. 

Paço, 26 de Abril de 1825.-Joàu Vieira de Carralho. 

N :1.03.- IMPERIO.- EM 27 DE ABRIL DE 1825 

Ordena a observancia das providencias que se dão pl;!.ra breve e 
conveniente despa~ho dos requerimento;; e officios das autm-idades 
das Provinci1s, 

Desejando S. IVI. Imperial fazer prompta jnstiça ao merito 
c virtudes de st~ns honrados e fieis subditos das remotas Provin
ciéls deste Imperio, desonerando-os ao mesmo tempo das fadigas 
de longas jornadas e avultadas dcspt~zas, que muiiHs vezes ser
vido de embaraço para ehegarem ao Throno smts bem fundadas 
represontaçõPs, ou sPjnm para receberem as honras e mercês que 
1ht·s competem por distinctivo .de seus bons servit·os, ou para tra
tarem de assumptos de qualquer modo interessantes á causa pu
blica; e Querendo o mesmo A. S. evitar estes inconvenientes, e 
as gravosas despezas que de ordinario fazem eorn omissos pro
curadores na Côrte : Manda pela Secretaria ele Estado dos Nego
tios do Imperio que o Presidente da Província de ... , faça publ:co, 
particip:mdo a tod:ts as Camaras, e ús antoridndes da Província 
<Jssim eivis como militares : to que todos os pretendentes devem 
dirigir ao mesmo Presidente os seus r1,querimentos documentados 
c legalizados, rwra com prompta informação sua subirem á Im
perial Presença pela respectiva Secretaria de Estado, pela qual 
será tambem communicado ao dito Presidente qualquer deferi
mento que hajD ; 2• qne isto mesmo deven1o praticar tod;1s as 
differentes autoricletdes sulJalternas da Província, dirigindo ao 
Presidente quaesquer representações que a bem do serviço na
cional tenham de elevar ii Augusta Presença de S .. M. o Im-· 

De c; sõe.; de 182G 5 
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perador, afim de que, havendo o Presidente as necossnrias in
struc1;ões sobre o objeeto, informe ::w mesmo tempo com o seu 
parecer sobre a justiça ou injustiça, necessidade ou inutilidade 
das medidas propostas, conseguindo-se assim a breve decisão dos 
negocios sem delongas, e com conhecimento de causa ; ::>') que as 
Imperi.'ws decisões, communicaclas aos Presidentes, serão lanç~a
dns logo por extenso, e t"psis 'cerbis, em um livro proprio, que 
para isso deve ter patente a todos na Secretaria do Governo, afim 
de que os pretendentes tenham sciencia do deferimento que 
tiveram seus requerimentos, e no caso do serem ;1tlendidos, man
dem por seus procuradores solicitar seus títulos na respectiva 
Secretaria de Estado, coummnicando o Presidente ex o!ficio :ls 
autoridades a sorte que tiveram suas representações, qunnuo ver
sarem sobre objectos de serviço, pois sendo sobre seu interesse 
particular, seguirão a mesma marcha que fica estabelecida 
para os mais pretendentes ; 4,u que é livre a qualquer individuo 
mandar por mão do Presidente da Província representações sobre 
objectos de interesse publico, ou immediatamente a S . .M. Impe
rial pela competente Secretaria de Estado no caso de queixa eontra 
nbusos dos empregados publicos, ou contra indivíduos que atten
tam contra a segurança e tranquillidade publicn, oomtanto que 
em tal caso venham as representações assignadas pelo queixoso, 'J 
t)' qne o mencionado Presidente nos inforrnes que der observe o 
que já lhe foi determinado assim sobre o merecimento, como 
sobre a,s possibilidades dos pretendentes. 

Palncio do Rio de Janeiro em 27 de ·Abril de i82G.- EsteV(To 
Ribei1"o de Rezende. 

N. 104:.- FAZENDA.- E'I 27 DE Annn DE f82o ] 

Sobre o porte das cartas no Co~reio da Provincia de Goyaz. 

S. M. o Imperador, Tendo consüleração ao que lhe foi presente 
em otJlcio do Presidente da Província de Govn de 2 de Dezembro 
do anno proximo passado, quanto á irregularidade, e despro
porção do porte das cartas do Correio da d.ita Pr9yinci::l, e da ci
dade de Cuvab:í, que se observa no Corre1o da Corte apezar do 
novo Plano ·feito pelo Governador que foi da dita Província, Ma
noel Ignacio de Sampaio, e já approvado : Manda pela Secretaria 
de Estado dos Negocios da Fazenda participar ao dito Presidente, 
que ficam dadas as necessarias ordens ao Adminbtrador do Cor
reio desta Côrte para que d'ora em diante seja o porte de uma 
carta nté 4.f8 de peso para essa Província o de 320 -réis, e para 
Cuyabá o de 560 réis e não o de .r..i88 réis, que até o presente se 
regulava para cada uma das ditas Províncias, devendo igualmente 
enviar as cartas em maços separados, para evitar a confu~ão, e 
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extravio que possa acontecer. E finalmente Determina o mesmo 
A. S. q1w, nesta conformidade, seja reformada a pratica até 
agor:J seg nHla nessa Província, substituindo-se o porte das suas 
carta..; par:1 a Cí'>rte com <1quelle de 320 réis até o mencimu1do peso 
de 1!/8. .sendo o de cnda uma dns de igual peso na cid;Jde de 
CuyaiJá aiA es8a de Goy:1z de 2lj,0 réis, e de 320' réis, mas quando 
lunha de s(~r remettida para a Côrte. 

Palacio do Hio de Janeiro em 27 de Abril de :f.82v.- Marianno. 
José Pereira da Fonseca. 

N. 100.- GUERRA.- EM 28 DE ABRIL DE 1825 

Sobre a remessa de praças dos corpos da guarnição para a Divisão 

Militar de Gmtrcla da Policia da Côrte. 

:M<mda S. l\1. o Imperador pela Secl'etaria de Estado dos Ne
gocias da Guerra recomrnendar ao General GoYernador das 
Armas a execução do art. 2° das Instrucções annexas ao Decreto 
de 13 de Mnio de 1809, que creou nesta Côrte a Divisão Militar da 
Guarda da Policia quando para a mesma se houverem de remetter
praças dos outros corpos. 

Paço, 28 de Abril de 182lJ.- João Vieira de Carvalho. 

cA:f'\:PI:.F\:f\:AI"-'P 

N. 106.- FAZENDA.- EM 28 DE ABRIL DE !8~5 

Declara que, na falta de guias, se aceitem attestados de pessoas 
qualificada<;, do logar da cultura e producção do café. 

Levando ao conhecimento de S. 1\L o Imperador o officio do 
Administrador de diver!'as rendas nacionaes em data de 26 do 
corrente, sobre a falta de guins, que declarando o Jogar da cul
tura e producção de cafó dirigem com certeza a arrecadação dos 
respectivos impostos na occasião de seu despacho : Houve o mesmo 
A. S. por bem Determinar, que todas as vezes que não possam 
os despnchantes do dito genero apresentar as referidas guias, 
pelos motivos indicados no mencionado officio, cumpre que o 
mesmo Administrador exija delles um attestado das pessoas mais 
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qualificfldas do districto de que se diz .çcr o dito café, com decJa
filÇÕes tncs, que deixem neautelado o extravio dos direitos, c o 
abuso que se JHíde fazer da falta d<:s Jnencionarlas guins. O que 
participo uo dito Administrador Ll:is rendas nacionaes para sua 
intelligeneia e cumprimento. 

Hio de Janeiro, 28 de Abril de 1825.- Jlarianno José Pereira 
da Fonseca. 

N. :1.87.- MARINHA.- Elii 2 DE .MAIO DE !825 

Declara os transportes e paquetes sujeitos a ínspecção dos . Inten

dentes de M<lrinha nas Províncias, onde estes fazem as vezes 

de lnspectores. 

l\fnnda S. 1\L o Imperador pela Secretaria de Estado dos 
Negocias da Marinha participar ao Intendente da Marinha in
terino da Província de Pernambuco, para sua intelligencia e 
governo, que lhe foi presente o seu officio de 7 do mez passado; 
de cujo contcddo íieou inteirildO ; lendo ordenado ao Presidente 
da di ta Província o destino que convem dar-se :JO bergantim 
Bomfim, e ao resp~ctivo Comrnanclante ; e Declarando-lhe em 
solução d<1 duvida ponderada no citado otncio ncercn dos tr<"ln
~portes e correios, que >Jemclh:Jntes embareações devem estar 
debaixo dn inspeeçüo immediatn dos Intendentes de Marinha nas 
Provineias, onde estes fazem as vezes de Inspectores, c não dos 
Commt.~ndantcs das forças navacs est~cionadas nos portos das 
mesmas. 

Pala cio do Rio ele Janeiro em 2 de Maio de :l82t>.- Franci,~co 
Villel(t BarbJsa. 

N. :1.-08.- FAZENDA.- EM 5 DE MAIO DE i825 

Declara da attribuição da Administração dos Corr~ios a entreg& 
da cartas e arrecadação dos respectivos portes. 

Existindo em mi'íos de P<Hticularcs uma gr~mde quantidade de 
cartas de importnção, constantes dos anuuncios que para a sua 
entrlilga diariamente se fazem nas folh~1s que se publicam nesta 
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Côrte: Manda S. l\I. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos 
Negocios da Fazenda, qul: o Adrninistrlldur elo Correio Geral, ú 
vista daquelles annunc1os. por um Agente da sua reparli<,;ão faça 
recolher ;w mesmo Correio tb di L1s cartas, e signi ticnr üs pe::soas 
em cuja müo pararem, (j!lC sem duvida ou embaraço alg-um as 
entreguem, pena de pngarem as multas, que para t:ws casos se 
acham est~Jbelecidas pela aenç<-JO do ment:ionado Correio~ tl cuja 
Administração unicamente COlilpetc f;1zer esta entrega, e arre
cadnr o porte respectivo, que constitue uma das rendas publicns 
do Imperio. 

Paço em 5 de Maio de 18::25.- Jlarianno JosrJ PcTcira da 
Fonseca. 

N. 109.-GUEHRA.-El\1 H DE MAIO DE :1S2:l 

Sobre o~ exames praticas 'l que são obrigados os officiaes oppositores 
aos postos de artilharia 

Resolvendo S. M. o Imperador que os officiaes oppositores aos 
postos de artilharia, além dos requisitos marcados no De!~reto 
de 4 de Dezembro de 18:2::?, (~ntrem em exnmPs prnticos por uma 
força analog-a aos exar11es a que silo obrigados os pretendentes 
aos postos de Alferes : Manda em conseq nencia o mesmo A. S. 
pela Serretarin de Estndo dos Negccios da Guerra 11ssim rom
municar ao Teneute-gener::ll Governador das Armas éb Corte 
e Província, para seu eon!Jccimento e devida execurilo. 

Paço em H de Maio de :182:l.- Jodo Vieira de Carvalho. 

N. HO.- L\1PEHIO.- EM 13 DE l\L\.10 DE 1825 

Sobre o desejo manifestado por algumas Camaras da Provincia 
de S. Paulo, de ver substituido o Goveeno Constitucional pela 

.Monarchia absoluta. 

Constando a S. M. o Imperndor que algumãs Camarns da 
Província de S. Paulo têm manifestado desejos de ver su1Jsti
tuidu an Governo Constitucion;d o da Monarchin ab:;olutn, c não 
querendo, nem devenuo, o mesmo A. S. desviar-se da ílrme 
resolução de manter <l observancia da Constitukão por Elle 
solemnemente jurada, c por :ocios os povos do Brazil : H a p(Jr 
bem Declarar, como ordenou que se fizesse na data desta ao 
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Juiz de Fora de Taubaté, que só Quer e Ha de governar com 
~quelle sag-rado Codigo, procurando, de conformidade com o que 
-se acha nelle determinado, a felicidade geral de seus subditos, e o 
alto grau de prosperidade e força a que póde chegar a nnção por 
seus poderosos meios, e que em breve a constituirão uma das 
mais respeitaveis da terra. E assim o Manda pela Secretaria de 
Estado dos Negocias do Im(Jerio participar ao Presidente da 
-sobredita Província, para que dê a maior publicidade a esta Im
perial declaração. 

Palacio do Rio de Janeiro em i3 de Mnio de !825.- Estevão 
Ribeiro de Rezende. 

N. iH.- GUERRA.- Elli i7 DE MAIO DE :1.825 

Manda comprar, para o serviço do Exercito, o salitre extrahido das 
minas existentes na Provincia de Minas Geraes. 

Convindo promover por todos os meios a remessa de salitre da 
Província de Minas Geraes, para os trabalhos da Fabrica da Pol
vora nesta Cõrte : Manda S. M. o lmperndor, peln Secretaria de 
Estado dos Negocios da Guerra, que o Presidente da mesma Pro
víncia, tom;mdo o mais vivo interesse no :llldamento deste ramo 
da industria nacional, procure por todos os meios activar a ex
tracçiio c remessa de semelhanle genero, fazendo publico na 
Província, para animar os emprehendcdorcs, que lhe será aqui 
eompra!Jo todo o salitre que trouxerem, tlcornp;-mhndo da compe
tente guia, e pr~go immediatamente que o apresentarem nos 3rma
zens do Commissario do Exercito, sendo o menor preço o de 4b800; 
e deste para mais, segundo o estado do mercado, ficando expe
didas, p;1ra este feito, as necessarias ordens ao Commiss<Jrio Geral 
-do Exercito, a quem se deverão dírigir. 

Palacio do Rio de Janeiro em i 7 de Maio de i82t>.- J oàó 
Vieira de Carvalho. 

N. 1:1.2.- FAZENDA.- EM i8 DE MAIO DE 182~ 

Declara que as sentenças em que fôr condemnada a Junta a:iminis
trativa do Banco do Brazil estão sujeitas ao pagamento da di
zima da Chancellaria. 

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado dos Nego
dos da Fazenda participar á Junta administrativa do Banco do 
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Brazil, em resposta aos seus officios de 21 de Fevereiro ultimo e 
5 do corrente, que a isençilo que pretende da dizima da Chancel
laria das senten(;as em fJUC for eondemnada não póde ter logar á 
vista da Resolueão da Consultn do Conselho da Fazenda de 10 deste 
mez a este respeito, na qual é explicito que os privilegias conce
didos jámais se entendem em prej uizo da Fazenda Nacional. 

Paço, 18 de :Maio de :1.825.- Jfariall no José Pereira da Fonseca. 

N. H3.- FAZENDA.- EM 20 DE ~IAIO DE 1825 

Declara que a Provisão de 18 ele Fevereiro antecedente só mandou 

recolher aos cofres da Fazenda Publica os emolumentos do Secre

tario, e não dos Officiaes das Secretarias das Províncias. 

S. M. o Imperador Manda pela Secretaria de Estado dos Ne
gocias da Fazenda 11articipar ao Presidente actual da Província 
de Santa Catl1arina, em resposta ao officio do seu antecessor de 21 
de Março do corrente anno, que approva as razões que ponderou 
para não se dever entender com os dous Ofllciaes que ha na Secre
taria desse Governo n privação dos emolumentos que só percebem 
pelo seu trnbalho e que for<Jm mandados recolher aos cofres da 
Fazenda Publica por Provisão do Thesouro de 18 de Fevereiro 
<tntecedente até decisão da Assembléa Legislativn, em conformi
dade da Imperinl Resolução de Consulta do Conselho da Fazenda, 
visto que esta teve por objecto os emolumentos do Secretario o 
não os dos Offieiaes da Seeretaria: a cujo respeito se participa 
tambem nesta d<1ta á Junta da Fazenda respectiva para sua intel-
1igencia e cumprimento. 

Palacio do Rio de Janeiro ent 20 de Maio de :182õ.- Matianno 
José Pereim drt Fonseca. 

N. 1 H.- MARINHA.- EM 20 DE MAIO DE 182;) 

Declara que os desp9.chos de sahida das embarcações nacionaes 

es!ão dependentes da certidão de terem ou não recebido degra
dados para os portos a que se destinam. 

S. M. o Imperador, Tommdo em considcrar;ão o que repre
sentou o Conselheiro Corregedor do Crime da Côrte e Casa, em seu 
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officio de 18 do corrente: Ha por bem Determinar que na 1\Ie!'a do 
despacho marítimo se não facilitem os despachos de snhida ús 
embnrcações n::~cionacs que se destinarem aos portos das Pro
vinci:Js deste Imperio, sem que os respectivos mestres ou despa
chantes apresentem certid:lu de terem a seu bordo degradndos, 
ou de os não haverem em direcçüo ao porto para onde têm de 
seguir viagem ; e <Jssim o Manda pela Secretaria de Estado dus 
Negocios da Marinha participar ao Conselileiro Fiscal da referida 
Mesn, pura sua intelligencia e devida execu~ão. 

Paço em 25 de Maio de 1825.- Francisco Villt!la Barbosa. 

N. H5.- JUSTIÇA.- Elri 25 DE MAIO DE 1825 

Manda recommendar aos Vigarios que ensinem aos seus freguezes 
a Doutrina Christã e a Moral Evangelica, instruindo-os ao mesmo 

tempo no amor e respeito que devem ás instituições do Paiz. 

Tendo chegado á Presen(;a de S. 1\I. o Imperador diversas sup
plicas dos habitantes da Província de Pernambuco, em que la
mentam os males q:1e a mesma Província ha soffrido, e poderá 
ainda soffrer pelas falsas e subvrrsivas doutrinas com que mal
vados rermblícanns têm pretendido seduzir os povos incaulos, 
afastando-os da devida ohediencia a Sua Augusta Pessoa : Manda 
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça, que o Cabido 
da Sé de Pernambuco reeomrnende aos Vigados seus delegados 
que ensinem a Doutrina Christá e a Moral Evangelica <los seus 
freguezes, instruindo-os no amor, e respeito que devem ter ao 
Throno e ao Altar, e na devid:! obediencia e tlrlelidade a S. M. o 
Imperador, como Soberano e Cllefe da Naç;lo, e fts suas ordens; 
pois que muitos com ::~s suas dllutrinas annrchieas, contrarias á 
boa ordem. e á eausa do Imperio, 1êm contribuído para a sua 
propria ruína, e desgraça, contra os quaes o mesmo Vigario Ca
pitular deve proceder na conformidade dos Canones da fg~eja, e 
leis do Imperio, dando depois de tudo conta por esta Secretaria 
de Estado. 

Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Maio de 1.825.- Clemente 
Ferreira J?rant;a. 

Na mesma conformidade aos mais Bispos e Vigarios Capitulares, 
e ao Prefeito do Hospício dos Capuchinhos Barbadinhos da Penha 
de Pernambuco. 
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N. 116. -GUERRA. - EM 25 DE MAIO DE 182;) 

Declará que as ordens expedidas para uma Provincia devom ser 
observadas nas outras em objectos intJiramente semelhantes. 

S. 1\I. o Impl)rador, Tendo pre~cnte a rqli'esentação de W do 
c0rrente mez ern que o Govcrn:1dor das ArllliiS da Província de 
Goynz pedu e~cl<treeilnentos w!Jre scf'em ou nilo <~pplicaveis il sua 
Pr(Jvincia ns llllperiDes Hesolu~·ões ~obre nPg-ocios perfdtarnente 
ident•cos ac,•nleeido~ e111 outras Provi1ldas, Mllnda pela ~eeretaria 
de Esta,do dos Ncgor~ios da t~uerra res1Jondcr ~iO referido Gover
nador das Armas atlirnHltivarnenle. 

Paço em 25 de Maio de 18~5.- Jo(ío Vieim dt: Carvalho. 

N. 117.- FAZENDA.- EM 27 DE MAIO DE i82t> 

Sobre gratificações que p_:-rcebem os empregados, por substituições. 

O Conselheiro Thcs(Jurciro-mór do 'flwsouro Publico, José Cae
tano Gomes, tique na intelligr·ncia dt~ que ~. M. o Imper<~dor 
Houve por bem íJrdl)IJar lJUe. no impediment,) de algum dos 0/li
ciaes da Allministr:lc:'lü de Diversas Bentl<ts ~neionat'S, o Otrieial ou 
Amanu:'n~e qne fúr. do mc:'mu Thesonro PulJI i co fazor a:-> suas 
vezes, percuba a gratilic:w:·lo respPetiYa pl'lü tempo em qt1eservir, 
11cando o efJ't'cLivo, duranle o rdcrirlr> itnp(~l1illwnto, y, ncendo 
sómente o ordenado que Ciiffipl~lir :10 seu emprego, por serem as 
gratilleac;õcs concedidas a favor de quem trLilJallw. 

Hio de Janeiro em 27 de Maio de 1825.- Marianno José Fe
re irct da Fonseca • 

.N. H8. - t\IPERIO. - El\1 27 DE MAIO DE 1825 

Autoriza o Presidente da Província de Sergipe a crear um Jardim 
Botanico nas immediaç'5es da capital. 

Manda S. M. o Imperador pAla Secretaria de Estado dos Negocias 
do Imperio declarar ao Presidente da Província de Sergive, em 
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resposta ao seu officío de !3 de Abril deste anno, que Ha por 
bem Autorizai-o para fundar nas immediAções da capital da mes~ 
ma Província um Jardim Botanico, nn fórrna que propõe; ficando 
nn intelligenci:l de que nesta data se expedem as ordens neces
sarias ao Director do Jardim Botanico da Lagôa, para lhe remetter 
:~s plantas, cuja cultura sej:~ conveniente propagar-se; e o referido 
Presidente partieipnrá por esta Secretaria todas as medidas, que 
tomar, para se realizar nquellc estabelecimento, remettendo tam
bem o orçamento da sua despeza annual. 

Palncio do Rio de Janeiro em 27 de Maio de !820.- Estevtío 
-Ribeiro de Re::ende. 

N. il9. - DIPERIO. - EM 27 DE ~IAIO DE !825 

Sobre a existencia, na Santa Casa d~ Misericordia desta Côrte, de 
casas fot·tes e enfermarias fechadas p:ua os loucos e furiosos. 

Foi presente a S. M. o Irnpe1·ador a represent:1ção do Provedor 
da Santa C<lsa da Miserieordia desta Côrte, em que participa as 
providencias dadas em execução da Portaria de :1.9 de Jnneiro 
proximo passado para suppressão do carcere, e mais castigos, 
que por instituição d::1quelle estabelecimento se destinavam para 
correeção dos enfermeiros e serventes i ncnrsos em graves cul
pas: E Attendendo o mesmo Senhor ás razões expostas na citada 
representação, que fazem necessaria n continuação das casas for
tes para os loucos furiosos, e das enfermarias fechadas para os 
mesmos: Ha por bem Approvar esta pratica, para se evitarem os 
males que d'outra podem resultar. O que Manda pela Secretaria 
de Estado dos Negocias do Imperio participar ao sobredito Pro
vedor para sua intelligencia e execução. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2i de Mab de 1825.- Estevão 
Bibeiro de Re;;ende. 

A Portaria de 16 de Janeiro acima é de pedido de informação, 
por isso não se publica. 
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N. 120. - FAZENDA. - EM 30 DE MAIO DE !825 

Manda cobrar os emolumentos de 300 ráis pol' sacca de trigo, a 
titulo de capa. 

S. M. o Imperador, Havendo ponderado as razões e argumentos 
com que se lhe representou ser de justiça instaurar-se a eobrança 
elo emolumento de 320 réis por sacca de trigo, a titulo de capa; 
:Manda, pela Secretaria de Estado dos Negocias da Fazenda, que o 
Conselheiro Juiz interino da Alfandega faça proceder, d'ora em 
iliante, á arrecadação do sobredito emolumento nos despachos 
dos trigos ensaccados, cessando a singular isen~ão de que indi
vidualmente gozava este artigo de commercio. 

Paço em 30 de ~Iaio de 1825.- Mat·ianno Jisé Pereira da 
Fonseca. 

N. 121.- GUERRA.- PROVISÃO DQ CONSELHO SUPREMO MILITAR 

DE 30 DE MAIO DE t825. 

Manda que os officiaes da 1a linha que passarem para a 2a se lhes 
promptifiquem as patentes como aos da fa., pagando os mesmos 
emolumentos e até nos postos que alli forem promo1idos. 

D. Pedro, pela Graça de Deus e Unanime Acclamação dos Po
vos, lmperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil: Faço 
sr.ber a vós Conselheiro de Guerra Goverm1dor das Armas desta 
Côrte e Província : Que tendo subido á Minha Imperial Presença 
uma Consulta do Conselho Supremo Militar sobre a pretenção 
de alguns officiaes pagos da 2a. linha, e que serviram na ta., 
na qual além de outros mais objectos, que estão com a pre
ciza clareza, determinados por lei expressa, Me pediam os 
mnndasse excluir da disposição do Decreto de H de Novembro 
de !822 afim de gozarem da mesma equidade que o Decreto de f6 
de Maio de t82t permitte aos officiaes da ta linha na promptifi
eação das suns patentes : E Tendo em consideração a identidade 
de circumstancias que ha entre estes officiaes e o quanto se faz 
penoso aos da f a. linha que passam a servir na 2a., o actual 
excessivo preço das suas patentes : Hei por bem, Conforman
do-me inteiramente com o Parecer do Conselho, Determinar 
que as patentes dos officiaes da ta. linha que passarem a 
servir na 2a., bem como dos accessos que nesta tiverem por 
seu bom serviço, lhes sejam promptificadas da fórma que se acha 
e_xpressa no Decreto de t6 de Maio de t82i, pagando por ellas o 
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mesmo que pagam os officiaes da 1_a linha, de iguaes gra
duações, e que os emolumentos e:-;tabelecidos para os diplomas 
dos officiaes da 2t1 linha, só fiquem existindo para aquelles 
que nunca serviram na 1a, e que n lei !llandn contemvlar em 
accesso por seus estabelecimentos e riquezas a re~poito dos 
quaes deve ter efl'ectiva execuc·ão o Decreto de 11 de Novembro 
de 182:2. Cumpri-o nssim e fnei-o executar. S. M. o Im
perador o Mandou pelJs Conselheiros de Guerra, abaix0 nssi
gnaios, ambos do seu Conselho. Antonio José ele Souza Guimn
rães a fez ne3ta cidnde do Rio ele Janeiro aos 30 dias do mez de 
Maio do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo 
de 1825. O Conselheiro João Valentim de Faria Souza Lobato a 
fez escrever e subscrevi.- José de Oliveira Barboza. - .J.llánoel 
Antonio Farinha. 

Por Immediata Resolução de S. M. o Imperador de 7 de Abril 
de 18.25. 

N. 122. -MARINHA.- EM 31 DE l\IAIO DE 1825 

Manda abonar aos serventGs dos armazens do Almoxaeifado da 
Marinha, 320 réis diarios, com a denominação de .Medidores. 

S. M. o Imperador, Conformando-se com a informação que em 
oflicio de :25 deste mez dera o Intendente da Marinha sobre o re
querimento dos serventes dos armazens do Almoxarifado da 
Marinha, no qual pedem augmento de jornal: Ha por bem que os 
supplic:mtes vençam d'ora em diante 320 réis diarios com a de
nomina<;ão de Medidores, afim de se differençarem Jos serventes 
c a pti vos, e~tabelecendo-se um em caria clas:-;e. O que Manda pela 
Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha participar ao refe
rido Intendente, para sua intelligencia e execução. 

Paço em 31 de .Maio de :1825.- Francisco Vitlela Barbosa. 

N. 123.- MAIUNHA.- EM 3 DE JUNHO DE :1825 

Concede aos Primeiros Cirurgiões do Numero da Armada o soldo de 
25$000 mensaes em terra, e no mar a gratificação e comedorias 
do estylo, segundo a graduação que têm. 

Havendo S. lVI. o Imperador, em Resolução tomada sobre Con
sulla do Conselho Supremo Militar, em data de 28 do mez proximo 
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pretcrilo, concedido nos Primeiros Cirurg-iões do Numero da 
Armt1d:1 NM~ional e Jmuerinl, o ~olào de 2t>·~OOO mensnes em terra, 
c no mar a grntiflcaçl{o e comedorias elo estylo, segundo a gra
duaçfto qne têm, c expres~amcnte determina o Decreto de 25 de 
Março ultimo: Manda o mesmo A. S., pela Secretnria de Estado 
dos Negoeios fla ~brinhn, que nssim se participo ao Intendente da 
Marinha para sua inteiligencia c execnrflo. 

Paço em 3 de Junho de 1825.- Fnmcisco Villela Barbos:r. 

N. 1 ~4.- IMPERIO.- EM 4 DH JUNHO DE 1825 

Manda distribuir a memoria sobre a plant1ção, cultura e prepa· 
ração do cha~ esct'ipta por Fr. Leandro do s~cramento. 

S. M. o Imperador, Desejando promover em beneficio dos seus 
fieis subditos tudo qut•nto possa contribuir pnra o interesse do 
commereio e induslrin nacional: l\landa pela Secretaria de Estado 
dos Negocios do Irnpcrio remetter ao Presidc11te da Província 
de ..... , os <ídj1mtos exemplar~s da Memoria Economica sobre 
a planta~~ão, culturn, c prcpariição do cll:í, escripta por Fr. Lenn· 
dro de Sacramento; afim do que o mesmo Presidente, fnzendo-os 
distribuir, eomo lhe pflreccr mais conveniente, Jlelos habitantes 
da dita Província, facilite por esta rmneira a propagação de tão 
preciosa planta. 

Palacio do B.io de Janrir·o ern 4 de Junho de i83!5.- Estevüo 
RilJeil'o de nczende. 

A mernorin a que se refrre esta Circular foi impressa na Im
prensa Nacional no anno de !8:20. 

N. !25.- FAZENDA.- E:u 4 DE JUNHO DE !8~5 

Explica a Portaria de 27 do mez passado sobre sull111tituições. 

O Administrador de diversas rendas nacionaes tenha entendido 
que a Portaria que se expediu em data de 27 de .Maio píroximo 
vassado, sobre gr:~tillcações, é extensiva a todo e qualquer 
jndividuo que nesta Adwinistrarão fizer a5 vezes do empreg·ado 
que se achar impedido, e que perceber as ditas gratificações. 

Hio de Janeiro em t de Junho de 1825.- Marianno José Pe-
1'e ira da Ponsecu. 
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N. 1~6.- MARINHA.- EM 6 DE JUNHO DE 1825 

Pedo uma relação annual das embarcações miudas e dos barcos de 
pescaria existentes em cada Provincia. 

:Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Ne
gocios da Marinh;J, que o Presidente da Província de ...• haja 
de remetter com a possivel brevidade á mesma Secretaria uma 
relação de todas as embarcações miudns que existirem na dita 
Província, e bem nssim dos barcos empregados nas pescarias; 
declarando a sua qualidade, o numero dos indivíduos de que se 
compoem as tripulações de cada um, e si estes são livres, ou es
cravos; devendo praticar isto mesmo todos os annos. 

PahiCio do Rio de Janeiro em 6 de Junho de 182iJ.- Francisco 
V illel(t Barbosa. 

N. 127.- FAZENDA.- EM 11 DE JUNHO DE 1.820 

M~nda abonar ás tropas de 2a linha em campanha, os soldos e mais 
vencimentos concedidos às de ia linhn. 

Marianno José Pereira da Fonseca, do Conselho de Estado de 
S. M. o Imperador, .Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Fazenda, Presidente do Thesouro Publico: Faço saber á 
Junta da fazenda da Província do Rio Grande do Sul : Que o 
mesmo A. S. Houve por bem Determinar, em Portaria da Secre
taria de Estado dos Negocios da Guerra, que me foi expedida em 
data de 4 do corrente, que se abone ás tropas de 2a linhn emquanto 
estiverem em campanha os soldos, e mnis vencimentos concedidos 
ás da ta linha, pela T:--tbella de 28 de Março antecedente. O que 
~e pnrticipa á dita Junta para sua intelligenci<~, e execução. José 
Nunes Ferreira a fez no Rio de Janeiro em H de Junho de 1825. 
-João José Rodrigues Vareiro a fez escrever.- .Marianno José 
Pereira da Fonseca. 
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N. 128.- FAZENOA.- Pn"n'I:<\o uo coNsELHO DA FAZENDA DE H 
DE JU!'\HO DE 182t) 

d - d a· · a -'\ Sobre o Juizo competente para a arreei' açao · os Iz1mos o mmn-
~as, visto ter sido e:s:tincto o priva ti v o desta renda. 

D. Pedro, pela Graça de Deus e Un:mime Acclamarno dos Povos, 
Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Imperio do 
Brazil: Faço ~nher a vós Desernbargador Juiz dos Feitos da Corôa, 
e Fazendn Nacional : que Sendo-me presente em Consulta do 
Conselho da Fazenda, de 29 de Abril do corrente anno, o reque
rimento de Francisco Nunes Coelho de Aguiar, rrndeiro cessio
nario de varios rnmos de dízimos de miunç:~s de diversas fregue
züts desta Provinci(), do triennio de 1818 a 1820, em que expondo, 
que havendo o supplicante muitos pleitos tendentes aos mesmos 
dízimos, movidos perant.e o Juizo Privvtivo dest() renda, que ora 
se acha nxtincto, Me pedia a nomea('ão de um Ministro para servir 
de Juiz· Pri,·ativo nas cnusas, que tem pendentes :.1c1·rea dos ditos 
dízimos ; e 'fendo consideraç<lo ú sua supplita, em que foi ouvido 
o Desembargador do Paço, Procurador da Corô(), Sobernni() e 
Fazenda Nacional, c :w mais que Me foi ponderado na referida 
Consultn, com cujo parecer Me c0nformei; Houve por bem, por 
:Minha Immediata e Imperial Resolução de 26 de Maio deste anno, 
Determinar : que tendo caduca1lo os Juizes concedidos por privi
legio para conhecimento dos pleitos movidos sobre a arrecndação 
ue dízimos, e outros quaesquer eontr~1tos da F[tzenda Publica, alli 
dependentes nestes mesmos Juizos; deviam ser remettidns as 
causas ao Juiz da Corôa e F'nenda, e nelle tratndas e ullimadns; 
visto que, sendo o ohjecto de similhnntes cansas interesse da 
Fazenda, é aquelle Juizo o unico competente; Determinando 
outrosim, i]ue elllquanto üs novns causas, que se houverem de 
promover e intent~1r, o sejam perante as Justiças ordin:1rias e 
territoriaes. E pDra que assim o tenh:1is entendido, e fur()is exe
cut<lr, Me pareceu m:mdar-vos expedir est[l. O Imperador o 
Mandou por seu especial mandado, pelos Ministros élbaixo <B5i
gn()dos, do seu Conselho e dn Fazenda. Manoel do Nascimento 
Monteiro a fez no Rio de Janeiro aos H de Junho de !825, q,o da 
Independencia e do Imperio. No impedimento do Escrivão da 
Fazenda a fez escrever o Conselheiro Dr. Luiz Thomaz Nnvarro 
de Campos.-Lui;; BoTlm AlardodeMeuezes.-Dr. Luiz 'I'homaz 
NavmTo de Campos. 

Por Immediata Resolução de S. l\L Imperial, de 26 de MaiD de 
1825, tomada em Consulta do Conselho da Fozenda de 29 de Abril 
do mesmo anno. 

H 
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N. 12\L- GUEHRA.- EM i4, DE JUNHO DE 1.825 

Manda chamar a esta Côrtl) officiaes dos corpós de infantaria, pl'l.t'a. 

instruirem-se nas manobras dos mesmos corpos. 

Convindo que a instrncção pr<ltica das m<1nobras do Exercito seja 
uma unic<1 em todo o I1nperio, Resolveu em con~equencia S. M. 
o Imperador. que vies;.;em pnra est;; Cúrte de todos os corpos de 
infantnria de f't linh:1 das Províncias. nm ol'íicial subalterno, ou 
um Capitno com drms officiaes infnri.nres hallAis para ndquirirem 
:~qui no dPposito rle recrutas a perft~ita· praiica, e regressarem 
depois ás sut1s Provincitts para servirr.m dt~ Instrnctores; e 
portanto M:~ntla o meslllo A. ~. pela Secretilria de Estado dos 
Nego<~ios ela Guerra assim pnrticip:1r ao GovPrnador das Armas 
da Província de ...... para que lhe dê a dtwidn exncuçúo. 

Palacio do Rio de Janeiro, 14 de Junho de 182t:i.- JacTo Vieira 
de Carralho. 

N. 130.- FAZENDA.- EM 14 DE JUNHO DE 1825 

Sobre a arrecadação das rendas da Provincia de Goyaz. 

Mari:mno José Pereirn da Fonsecn, do Con~elho de Estado de 
S. M. o Imperador, Ministro e Srcretario de E~tndo dos Negocios 
ela Fnenda, Presidente do Thesouro Publico: Faco saber á 
Junta da Província de Goy;1z: que Tendo o mesmo A~ S. consi
deração ~10 qne lhe foi presente em seu oílicio de 30 de OutuiJro 
do anno proximo passndl), sobre á g-ranlie df'ficit da Fazenda 
Nacionnl dessa Província pela diminuiçào dns sm1s rendas, e 
augmento das respectivas de;;;pezas: Houve por bem Hesolver: 1. 0 

que não teru log(lr n imumraç~o elos GOO réis de sabida do gado, 
nem os 750 réis de entrada de cada alqueire de snl, por ser tudo 
prejudicial á prosperidade da Província, e contrario aos bons 
prindpios de economia politiea; 2° que se continue n arrecadar nos 
cofres da mesma Junt::~, para ~npprir ns suas dPspezas, o rendi
mento da Bnlla da Cruzad;t, nüo obstante a Provisão de 20 de 
Novembro de 18:2::2, pois qun a este respeito se partieipa nesta 
data ao Tribunal da Junta respectiva nesta Corte, para ~na intelli
gencia e ulteriores ordens aos seus eJJ.carregado~ nessa Província; 
3° que sn façu por arlministraçuo <:t eohr<lll('a dos dizimos, e não 
por contrato, do mesmo modo que se ordenou para a Província 
de Minas Geraes, como consta da respectiva Provisão da cópia 
authentica inclusa; 4° que pelo di to Thesonro se remetterá ú dita 
Junta um subsidio correspondente a i: 00015 por mez t•m cha
pinhas de cobre, para ahi serem cunhadas com a maehina que 
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proximauJente lhe foi envi~da; ;)u e iinnlmente que. tod~ o W!)re
dito :-;e ficar~ obst'I'Vnndo al_é que a Assembléa l:egt:-;)aiiV;r d~ as 
ner·ess·1ria-.: providencia.; s(lbre r·stes, c ou Lrus obJCClüs resp~~llvos 
a cada urnn das Provi ncias do lm per i o : E por esta occns1:10 se 
rccorlltnt\tula ü nwsma Junta a n·mes~a sern fallencia dos b:danços 

' da sna rec<:itn o dt·s~wza aeorupanhados das relações da. divid~ 
a c ti v a e pa~sivn da mencionada Província. O que tudo asstm tera 
entendidn c cumprirá. Jof1o .José de Brito Gomes a fez no Rio de 
Janeiro em H de .Junho de 182~.- Jo~o José Hodrigues Vareiro 
a fez eserever.- Mar iamw José Pereira da Fon&'Ca. 

N. 131.- JUSTIÇA.- PROVISÃO DA MESA DO DESEMBAUGO DO l'AÇO DE 

Ui DE JUNHO Dg i8:2o 

Declara os Chancelleres das Relações no gozo da jurisdicção de 

H.ogedor que antigamente exerciam os Governadores das Pro~ 

vincias. 

n. Pedro, pela Graça de Deus e Unanime Aeclamação dos 
Povos, Jmpt>rnd11r Constitucion:,J e Defensor Perpetuo do Irnpe
rio do Urazil: F:rco s::~bet' a vós Conselheiro de Et'tarlo Presidente 
da Pr,,vincia dn B;dJia: Qt1e Sendo-me presente em Con~ulta da 
Mesa do lksernbargo do Paço o offi(·io do vosso :~ntPcessor datado 
de J de Ag-osto do êllll10 proximo passado, rm que expunha, que 
achnndo-se na pr,cilica posse de exercer toda a jurisdieçào, que 
exerri::tm os Governéldores dPssn Província, ainda relativamente á 
Helaçà(), jurisrlic(:ão que lhes fôra concedida pelos Regimt>ntos de 
7 dl~ Març11 de 1G09 c 1:2 de Setembro de 1652, exigira, e rednmára 
o Con.;elheiro~ Chnnceller dessa Helnção pertencer-lhe privativa
mente pr)r os Dias de RegPdor, e ftlzer as nomra~·ões dos .Ministros 
da Cnsa, assignar os Alvarás de perdf1o, e tudo o mais que com
petia irquelil' cargo, na f:dta dt' HAgedor, fundamentnndo esta sua 
pretençào em o Tit. G da Con:-;titui(;ãoJ al't. 1M: E Sendo-me outro
sim presente o outro otncio do mesmo vosso antecessor de 3 de 
Setembro do predito anno passado, em qur, referindo-se ao pri
meiro, expunha, além disso, que dirigindo ao referido Chanceller 
uma Portaria para procArler, na qualidade de Juiz da Clwneel
laria, contra Hicardo .Magrath, Escrivão do Provedor e Guarda
mór da Saude, aecusado de rn;dvcrsnçõt·S, respondera reenviando 
os papeis, que considerava incurnbencia de seu carg-o dirigir 
todo o ::~ndnrnento da Justiçn, sem dependencia do Presidente 
dessa Proviqcia, no que nada respondera o dito vo:-;~o antecessor, 
flcnndo dest:1 fónna (1arado o eonheeimento llo delicto daquelle 
Escrivão, até n Minha Imperial Decisão, a qual portanto Me sup-

D·~cis6'es ct: 182J 6 
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plicnva. E vistos os ditos officios, e as razões, em que se apoiavam, 
sobre que foi ouvido o Des1~mbargador Procurador da Corôa, So
berania e Fazenun Nacion<d, e o mais que se Me expendeu na 
mencionada Consulta, na qual se ponderou, quanto ao primeiro 
officio, achar-~o esta (Jnest;io decidil]a peL1 Carta de Lei de ~O de 
Outubro do 18:2;3, que deu nova 1'1'1rma provi~oria aos Governos 
Provinciaes no art. 33, em que é expres~o ser independente do 
Presidente e do Con~el h o a Adrninistraç~o da J ustiç:-~, sem que 
obstem as disposições anteriores, cum que o dito vosso antecessor 
pretendia autorizar-se para con~ervar a pratica dos actos, de que 
se queixavr~ privado pelo refL)rido Cl1anceller, por ficar revogado 
comprehensivamente na di~posição do :-~rt. 37 da pn~ditr~ Carta de 
Lei, tendo-se consiJerndo por isso necessario declarar-se só a 
Presidencia üs Juntas da F;lzendn, e ás da Justiça, aonde as hou
vessem, pertencerem aos Presidentes das Províncias ; não favo
recendo portanto ao dito vosso antecessor o art. iG6, capitGlo f o, 
Tit. 7° da Constituição ; porque, entretanto que se faz a Lei re
gulamentar cnuneiada no dito artigo, necessariamente se ha de 
guardar e executar a existente, que definiu as attribuições dos 
Governos Provinciaes, e assim tlf10 podia admittir-se o receio que 
o dito vosso anteressor oppunha de nenhum vigor, e falta de 
estima ao seu logar, por11Ue por nenhum modo ficava cessando a 
subordinação que lhe era devida em tudo qne cabia nns mesmas 
attribuições pelos Magistrados e Juizes Territoriaes dessa Pro
vincin, do que se concluía que o dito Conselheiro Chanceller não 
commettera excesso, ou illeg·alidade no facto sobre que versa o 
primeiro officio do vosso antecessor, ainda que teria feito bem o 
mesmo Chanceller em procurar antes a :Minha Superior Decla
ração para que se prevenisse toda a conte~tr~rão jurisdicional, 
sempre arriscada, c mais ainda nas actuaes circumstancias, como 
judiciosamente reconher.eu o vosso antecessor na resposta, que 
sobre este objecto deu ao mesmo Chanceller com as consideraçõ2s, 
que são merecedoras de louvor. Ponderando-se-me na referida 
Consulta, quanto ao segundo officio, sobre a competencia do Juizo 
da Chancellaria no caso alli representndo, não ter sido acertada a 
restituição dos papeis resprctivos feita pelo dito Chanceller para 
formar contestação, e contlicto de juristlicção, quando os podia o 
mesmo Chanceller conservar para dirigir o andamento, que jul
gasse procedente, uma vez que já se achava anteriormente no 
gozo do exercício de Governador da Relação por effeito da recla
mação, de que se trata no primeiro officio do vosso antecessor. 
E Conformando-me, por Minha Immediata Resolução de i7 de 
Março do corrente anno, tomada na sobredita Consulta, com as 
menrionadas ponderações, e pareeer de !la: Hei por bem assim 
vol'o Mandar participar, e declarar, Ordenando, que nesta con
formidade se fique entendendo, e observando o disposto na ci
tada Carta de Lei de 20 de Oulullro de 1823 ; pnra cujo fim se 
expede igualmente ordem ao dito Conselheiro Cllancdler na data 
desta, que fareis registrar nos respectivos livros dessa Presi
dencia. Cumpri-o assim. O Imperador Constitucional e D~fensor 
Perpetuo do Imperio do Brazil o Mandou por Seu Especial 1\lan~ 
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dado pelos Ministros nbaixo assignados, do Seu Conselho, c Seus 
Desembargadores do Paço. Henrique Anastacio de Novaes a fez 
no Rio de Janeiro aos H> de Junho de 1825, 4° da Independencia 
c do Jmpcrio.- l1sé C<~etano de Andrade Pinto a fez escrever.
Claudio José Pereira da Costa.- Sebastião Luiz Tinoco da Silva. 

Por lmmediata Hesol ução de Sua l\'Iagestade Imperial de f 7 de 
Março de 1825, tomad<~ em Consulta da Mesa do Desembargo do 
Paço. 

Igual Provisão se expediu ao Presidente da Província do Ma
ranhão. 

Tambem se expediram Provisões aos Chancelleres das Helações 
da Bahia e Maranhão. 

N. 1:!2.- MAHINHA.- EM 15 DE JUNHO DE 1825 

Manda '1 ue o empregado encarregado da visita receba e faça en
trega na Administração do Correio Geral das malas dcts cartas que 
as embarcações trouxerem. 

S. M. o Imperador, ú vista das representações do Administrador 
do Correio Geral desta Côrte~ e do respectivo Agente do mar 
Joaquim Theodoro da Rosa, que ncompanharam a Portaria do 
Ministro e Secret<~rio de Est<1do dos Negocios da Fazenda dat:1da de 
H do corrente :Houve por bem Resolver que o Capitão de Mar e 
Guerra gradu:-~do Joaquim José Pires, encarregado da visita das 
embarcações, que entram neste porto, seja quem d'ora em diante 
receba, e faça entregar no referido Correio Geral as malas de 
cartas que as mesmas embarcações trouxerem, e eram até aqui 
recebidas pelo mencionado Agente ; e assim o Manda, pela Secre
taria de Estado dos Negocios da Marinha, participar ao sobredito 
Ministro para sua intelligencia e governo. 

Paço em 15 de Junho de 1825.- Francisco Villela. Barbosa. 

·; \.:J·V·\:fl:r':~"'"-"' 

N. L1:~ .-FAZENDA.- EM !8 DE JUNHO DE {826 

Manda pagar a congrua por intoiro aos Vigarios encommendados. 

l\farianno José Pereira da Fonsecn, do Conselho de S. M. Impe
rial, Ministro e Secretario de Est<~do dos Negocios da Fazendn, 
e Presidente do Thesouro Publico : Faço saber á Junta da Fazendu 

,.., 
l I Lf 
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Publica da Provincia de ...• , que S. M. o Imperador, por Sua Im
mediata Resolução de 23 de Abril ultimo, tomada em Consultn do 
Con~elho da Fozenda, Houve por bnm Del'larar que a outra Sua 
Imperial Resolução de 20 de Novembro de !8.2'2, tonwda em Con
sulta da Mesa da Consciencia e Ordens, prla qtwl Se dignou con
ceder a congrua por inteiro aos Vignrios encommendados de 
algumas freguezias do Bisp~1do de Marianna, cujo rendimento era 
tão diminuto, que não chegando para a sustentação delles, não 
havia quem os se1·visse sem cong-rua, é applif~êiVt'l a todos os 
Vigarios encommendados deste lmperio, a respeito dos quaes se 
verificar que estão nas mesmas circumstuncias daquclles de Ma
riannn, devendo principi:1r o pagamento das llitas congruas da 
data da sobredita Imperial Resoluçc'10 de 20 do Novembro de 1822. 
O que se partieipa á Junta para assim o executar na parte que 
lhe respeita. Antonio .José Gonralves Villela a fez no Hio de Ja
neiro em i8 de .Junho de 1825.- Marcellino Antonio de Souza a 
fez escrever.- Marianno José Pereira da Fonseca. 

N. 131.- MARINHA.- EM 2:3 DE JUNHO DE 18:2;) 

Manda abonar, aos Moços da Intendencia e Contadoria da Marinha, 
320 réis diarios. 

S. M. o Imperador, Attendendo ao que lhe representaram os 
Moços da Jntendencia e Conlt~doria da Marinha, e ft informat;ão 
que sobre elles havia dado o respectivo Intendente em seu o!ficio 
de 25 de Maio proximo preteri to: Ha por bem que os supplicantes 
vençam d'ora em diante 320 réis diarios: o que Manda rwla 
Secretaria d'Estado do::; Negocias da Murinha participar ao refe
rido Intendente para sua intelligencin e execução. 

Paço em 23 de Junho de 182t.>.- Francisco Villela Burbvsu. 

N. 13t>.- :MARINHA.- El\r 2n oE JuNno DE 182n 

Sobre as forças navaes nas Provincias. 

Sendo presente a S. ~L o Imperador, o que refere o Conselheiro 
de Estado Presidente da Provincia da Bahia, no seu oflkio n. 2, 
tlm data de 27 de Maio proximo passado, por OCCiiSilio da chegada 
do Chefe de Divisão da Armada Nacional e Imperial, David Jeweít, 



úquella P!'ovinr,ia, na náo Pedro I: lVI:mda pela Secretaria de 
Estado do~ ~egncios da Marinha dcclnrar ao sobredito Presidente, 
para sua íntelligencia e governo, qne nfío se cornprehendem no 
:1rt. :32 da Lei da crenção dos Pre~identes das Províncias as fol'ças 
uav:1es, que pol' ::~rribada, ou qualquer outro incidente, Pntl'arem 
nos portos das ditas Provincins, mas tão sómcnte nqu,~!las forças 
que forem para alli destacndas, na intdligPncia. porém, de que 
s,·. são sujeitas aos mencionados Presidentes, quanto ao emprego e 
direeçiío dns referidas forças, e não no que toca it marcha do 
servit;o e disciplina, a qual é unicamente da competencia dos 
respectivos Commandantes: Ou\rusim Mnnda declnrar o mesmo 
A. S., que, acontecendo no mesmo porto em que se achnrem 
forças destncada~. entral'em outr[lS embarC<lÇÕes do guerra pelos 
mutivos ncima indicados, cumpre aos seus Commandantes obsbrvar 
o que se acha distJosto nos artigos elAsde 55 até 59 do Cap. :lo do 
Regimento provisional para o serviço dos navios da Armada; 
(levendo, tod.wia, os Cornmandantes d.'ls embarcações que entra
rem nos portos dns Províncias, qualquer que srja a SUfl jerarchia 
ou patente, h:werem-se, pflra com os sobreditos Presidentes, com 
todo o obsequio e considernçào como a pl'imeira e mais impor
tantt~ autoridade dellas, a prestar-lhes toda a coadjuva~ão e auxilio 
que p"r elles lhes for requerido, quando se não opponha nos fins 
elas suas particulares commissões. 

Palncio do Rio de Janeiro em 25 de .Junho de i825.- Francisco 
Yilleln Hrtrbnsrt. 

N. t:HL- MARINHA.- EM 28 DR JUNHO DE i825 

Detet·mina que os criados dos officia~s embarcados nos navios da 
Armada não sejam tirados d'entre os individuas das t•espectivas 
guarnições. 

S. M. o Imperndor H a por bem Determinar que os criados dos 
officiaes cmbarcndos nos navios da Armada Nacional e Imperial, 
não sejam tirados d'entre os indivíduos das resprctivtls guarni· 
ções, e sim levados de terra pelos mesmos officiaes; e Manda, 
pi·la Secretaria de E-;tado dos Negocias da Marinha, que o 
Commandante ela frag-ata Imperatr·iz, inteiraria dPsta Imperial 
DetPtlnint•çfto, a cumpra, e r .. ça cLunprir, expedindo para isso as 
conven1entes ordens nos Commantinntes di.ls outras emllarcações 
de guerra, surtas neste pol'to. 

Paço em 28 ele .Junho de 182iJ.- Francisco Villela. Batbosa. 
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N. 137.- MARINHA.- EM 1 DE JULHO DE 1825 

Mánda. que os Commandantes dos navios da Armada dêm, na ves
pera de sua sahida, uma parte do estado elos mesmos navios, 

Havendo-se recebido officios de nlguns Commandantes dos 
navios da Armada, em que se queixam de terem sahido deste 
porto, sem irem os ditos navios convenientemente promptos, e 
suppridos de todo o necessario, e não sendo provavel, que seme
lhantes faltas procedessem de se lhfJs ter negado no Arsenal da 
Marinha o que pedissem, por haverem alli as precisas ordens para 
se lhes dar o que carecerem; Ha por bem S. M. o Imperador Deter
minar que todos os Commandantes dos navios da Armada, que 
d'ora em diante tiverem de sahir deste porto, dêm na vespera 
uma parte circumstanciada do estado dos mencionados navios, e 
do que lhes falta, para se providenciar a tempo como convem; 
e Manda pela Secretaria de Estado dos Negocias da Marinha que 
assim se participe ao Commandante da fragata Imperatriz para 
sua intelligencia e execução, e dos Command<mtes das mais em
barcações que se acham ne$te porto, a quem deverú communicar 
esta Imperiul Determinação. 

Paço em 1 de Julho de 1825.- Francisco Villela Barbo.11a. 

N. 138.- GUERRA.- EM 1 DE JULHO DE J825 

Sobre o julgamento dos conselhos de guerra. 

Determinando S. M. o Imperador, que os conselhos de guerra 
sejam feitos e julgados em ultima instancia, pela antiguidade do 
corpo de delicto e do processo; e tendo-se neste sentido expedido 
as necessarias ordens ao Gencrnl Governador das Armas da Côrte 
e Provincia; Manda o mesmo A. S. pela Secretaria de Estado dos 
Negocias dn Guerra assim communicar ao Conselho Supremo 
Militar de Justiça para seu conhecimento e devida execução pela 
sua parte. 

Paço em f de .Julho dr- 1825.- J não Vieim de Carnalho. 
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N. i:JH.- IMPERIO.- El\1 1 DE JULHO DE 1825 

Sobre a concessão da mercê da Ordem Imperial do Cruzeiro. 

S. M. o Imperador Hl'l por bem, que o Chanceller da Ordem 
Imperial elo Cruzeiro não ad!llil.tn requerimentos de pretendentes 
a Mercês da dit<l Ordem sem certidbo authen tica de não terem 
sido ngraciHdos com tl insígnia do alguma das outras Ordens: E 
assim o 1\Iandn, pela Secretilria de Estndo dosNegocios do Imperio, 
participar <to mesmo Chanecller para sua intelligencia e execução. 

Palacio do Rio de Jnnoiro em 1 de Julho ue 182;) .- Esterão 
Ribeiro de Re::,ende. 

N. HO.- IMPERIO.- EM 4 DE JULHO DE 1825 

Manda proceder contra os estrangeiros que usam do laço Na
cional, e da flôr verd0, e legenda. da Independencia. 

Constando a S. M. o ltnperador, que muitos individuas, que não 
·são subditos deste Imperio, mam do lat;o N11cional, e flôr verde e 
lrgendi! no braço esquerdo, parn se inculcarem Cidndãos Brazi
leiros: Mnnda, pela Secretnria de E~tado dos Negocias cio Imperio, 
que o Intendt•nte Gend da Policia ex prea os ordens precisas para 
se proceder contra os que assim se disfarçam, com o tim de conse
guirem por este dolo~o proeedimento, a protecçüo das Leis a que 
sü tt~m direito os verdadeiros subditos do Imperio. 

Palacio do Hio de Janeiro em !J. ue Julho de i825.- Estevao 
Ribeiro de Re~ende. 

N. :1.4:1.- MARINHA.- EM 5 DE JULHO DE 1825 

Concede aos Guardas-Marinha os vencimentos de Alferes. 

Manda S. 1\L o Imperador pela Secretaria de Estado dos Nego
cios da M<lrinha pnrticipnr ao Chefe de Divisão Commandante da 
Companhia dos Guarcbs-l\Inriuha, para sua inlel!Igencia e go
verno, qne Houve por bem, em Hesol urão tolll<.Hln suhre Consulta 
do Const•lho Supremo Militar. com dt~la de ao do lllCZ proximo 
preteríto, Conct·der <~os Guard~ls-Mrtrin!Jn os vencimentos de Al
fen·s, cujã gradunçiio tem : licnndo deste modo desvDnecidn n 
duvida represL·nwda pelo referido Cornmnndante em seu officio 
de () de Abril do corrente anno. 

Paço em 5 de Julho de i82f).- Francisco Villela Barbosa. 

,·A:A.:AP~ 
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N. :142.- MARINHA.- EM 6 DE JULHO DE 1825 

Maneia abonar ao Professoe da Liugua Ingleza da Academia de Ma· 
rinha uma gratificação igual á metade do soldo. 

S. M. o Imperador, á vista elo qne em seu requerimento expen
dera Eduardo Thomaz í~olville, fo Tenrnte de Artillwria, e Pro· 
fessor da Lingm1 Ingleza na Acaderma ·Mil i ta r, e Te nu o attençiio 
a achar-se o mesmo actnalmente incumbido de d<~r tambem lil'Ões 
da dita língua ao~ alumnos da Aenderuia de Marinllíl: Ha ·por 
hem, que pela PHgadoria de Marinha se n!Jone mens·1lmente ao 
referido Professor uma gratificaç~o correspondente :1 m1•tado do 
soldo, que or:1 vence ; e nssím o 1\Ianda, pela ~ecretaria de Estndo 
dos Negocias da Marinha, p·trlicipar :10 Intendente da .Marinha 
para sua intelligencia e execução. · 

Paço em 6 de Julho de '18:25.- Francisco Villela Datbosa. 

N. H3.- IMPERlO.- EM 6 DE JUI.IIO DE 182;) 

Designa o Campo da Acclamação para collocação da estatua eques
tre de S. M. o Imperador, quo o Illm. Senado da Camara desta 
Côrte pretende fazer erigir. 

Sendo presente a S. M. o Imperador o officio do Ill m. Sen:~do 
da Camara desta cidnde de 22 de .Junho proximo pnssnrlo, no qual, 
remettendo a cópia da acta da C~mara gernl cel1 brnda no dia 
13 daquellc mez sobre a innugura<;ào de uma e~tatua equestre, 
como monumento de g:ratidào, levantado para memorin dus bene· 
ficios libcralisados pelo mesmo A. S., Lhe suppJica a gruça de 
designar o lognr para collocaç~o da dita e.-;tatua : ~Vmda, peJa 
Secretaria de Est:1do dos Negocias du Imperio, p<lrticii.Jar :w 
111m. Senado qne merecerá sempre a Sua Imperial ConsiJeraçno 
este testemunho publico de nffecto, em que tem mostrndo ter 
particular intflresse o mesmo Senado : e que ll:l por bem que a 
estatua se colloque no Campo da Acclamação, no logar onde hl'jc 
se acha edificado o Palacete, pol' ser aqnclle onde Toruúru, pot· 
expontanea deliberação dos povos, e para felicidade delJes o glo· 
rioso titulo de Imper<ldor do Brazil. 

Polacio do Rio de Jan~iro em 6 de Julho de 1825.- Estemfo 
Ribeiro de Rezende. 



N. 1'1~ .-GUERRA.- El\I G DE JULHO DE 1825 

Declara que os Presidentes de Províncias só podetn conce ier li
ccnça p;lra fóra da Província de sol,Jado até Sargento inclusive. 

Manda S. M. o Imperarlor pela Secretnria de Estndo dos No
gocios <la Gtu·rra partic1 par ao Presitlrnte ('lll'Hreg~ldo du Cem
mando interino deiS Armas dn Provinda do Píauliy para seu 
coniHwirnenlo e execução, qtw sr'l porleril conceder Jic·ença pnra 
f1)r:1 d:1 Provincia du S1ddado :ué Sargento inelnsivn. devendo os 
offieLtt s recorrerem ao lllesmo A. S. 

Pnlucio do Rio dr .Jrml'iro em 6 ele .Julho do 1RiW.- Joao Viei!'ll 
de r:l(rVrtf/,J. 

N. 14J).- GU8HHA.- EM R DE JlTL![Q DE 1R2;) 

Marca o ordenado do Capellrro elo Hospital Milita1• da Côrte 

Senrlo presenle n S. M. o Imperndor a informaçfío do Conse
.lh<-·iro Phpdt·o-mór. Inspector Geral dos Hospitnes Militares~ dalnda 
de 2 do {'Orrente Julho sobre o req11erimento do Parlrf José do Amor 
Divino, Capt~ll:'IO do Hospít:d Militar da Côrtc: Houve o mesmo 
A. S. por bem Conceder ao dito CnpeJii,o o orden:,do mensal 
de 9rSGOO como Vt'IH~er11 os Cap<'lhies dns fortalezfls deste porto; 
portanto Mauda, pela ~ecretaria de EstnrJo do~ Nt·goeio~ ela Gueffa, 
que o mrsmo Conselheiro Physico-tllór lhe faç'a abonar o dito 
orúeiHldo. 

Pnço em 8 de Julho de 1825.- Jnài) Vieira de Carralho. 

N. IHi.- Gl'EHRA.- E\1 H DE .TULHO DE i82ii 

f\fanda t"~rohihir r1ue se dê ~os Milicianos provisões de cobradores e 

de avaliador e." de officios. 

Const:Jndo n S. l\1. o Jmporndor, que a Cmn:Jra da cidnde de 
Porto Alegre, no momento actunl, em que n Província se acha 
nme:.~çarla pelos rebeldes da Cisplatina, e quando as tropas da sua 
guarnição t1'm conido á defesa d:~s fronttirns, menos penetradn 
clr patriotismo r zelo prla c<msn pnblien, r.ontim'H\ nlmsivamentr 

H 
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a dar Provisões de cobradores, e de ~valiadores de differentes 
oficios a Milicianos, que solicitam escnndalosamento taes pre
textos para se evadirem ao serviço da praça, tornando-se assim 
estes criminosos e a Camarn rensuravcl por acquiescer a tão 
intempestivas escuzi~s do serviço: Manda S. M. o Imperador 
pela Secretnria de Estndo dos Negocias da Guerra, ordenar mui 
positivamente á mencionada Cnmara, que n:1 actual crise, em que 
a Patri:1 recommenda a maior cxorção de zelo e energia, faça re
colher as Provisões passadas aos Milicianos, os quaes pJdem mui 
convenientemente ser substituídos por ordemnças, ou por pai
zanos, certarncn te mais proprios para aquellas incumb,mcias. 

Palacio do Rio de Janeiro em H de .Julho de 1825.- .foilo 
Vieira de Carvalho. 

N. 147.-IMPERIO.- El\1 i3 DE JTJLHO DE i825 

Approva o plano para estabelecimento da. Inspecção das Obras da 

Intendencia Geral da Policia e administração da illuminação da 
cidade. 

Foi presente a S. M. o Imperador o officio do Conselheiro In
tendente Geral da Policia de 19 de Abril deste anno com o plano 
a elle junto para o estabelecimento da Impecção das Obras da 
me~rna Jntendencia ; e Approvando provisoriamente o dito plano 
até que se conheça pela pratica ~i é ou não preeiso fazer altera
ção : Manda pela Secretaria de Est{ldo dos Negocias elo Imperio 
declarar : i o que as compras dos materiaes e de quaesquer ge
neros para as obras da lntendencia se devem verificar depois do 
eoncnrso dos vendedores na Secretaria daquella Repartição, pre
cedendo annuncio feito. por editaes, ou em periodicos, para se 
preferir o mais vantajoso, como se pratica em todas as Reparti
ções de administração publica ; 2° que o Inspectur fica vencendo 
durante o trabalho desta commissão, de que o Intendente o têm 
encarregado, e a titulo de gratificação, 1.006000 por mez e 
2~0 réis diarios para cavalgadura, como vencem os que a têm 
no Exercito ; 3° que o caixeiro ou fiel do nrmazem devo conti
nuar a residir nelle pnra o prompto expediente do serviço da 
policia a qunlqner hora do dia ou da noite ; 4° que a in.specção 
da iJiurnina~·ão da cidade ficará a car~o do dito Inspeclor, logo 
que o Intendente julgue a proposito quo ella se fa<.·a por adminis
traçúo, devendo o mesmo Intendente sobre este importante ob,ie
cto praticar o que achar mais vantt)joso para commodidadc do 
publico, e economia da Intendencia. 

Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Julho de 1825.- Estevão 
Ribeiro de Rezende. 
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Plano para o estabelechnento «In ln.specçiio das 
Obrn!iil Publicas., a «JUC se ref"ere n Po1•tnrin d~ I:t 
de .Jttlb() do ~orrente anuo. 

i. o Haverá um Jnspector Geral de todas as obras que o Inten ~ 
dente Geral da Policia mandar fazer dentro da cidade e nos seus 
suburbios, para vigiar pelo adiantamento das mesmas obras, 
tendo a seu cargo dar todas as providencias que forem uccessa
rias, e de sua ordem se comprarflo todo~ os matt~riac~ preei~os, 
dando- se documentos aos vendedores com declaração das obras 
para onde se remetteríio os ditos mtJteriaes, o quvl documento 
sendo assignado pelo comprador c mestre da olJra, e rubricado 
pelo Inspector, será conduzido á Secretaria da Intendencia, para 
ahi se praticarem as diligencias, que estão e~tabclecidas para o 
prompto pagamento que se deve fazer ao vendedor. 

2. o O mesmo se praticará em conducções, aterros, e todas as 
mais despezas qne forem necessarias para as obras, cujo docu
mento, sendo tambem assignado pelo mestre, ou reitor do ser
viço onde não houver mestre, e rubricado pelo Inspector, terá a 
mesma direq;ão para os pagamentos. 

3. 0 Tambem se praticará o mesmo com as férias de todas as obras, 
que se fizerem por esta Intendf~ncia na cidade e seus sulmrbios, 
assim como aterros e outros serviços ; e depois de assignadas as 
referidas féri:1s pelos mestres e administrador, serão immediata
mente apresentadas ao Inspector Geral para as rubricar, e seguirão 
a mesma direcção do pagamento de materiaes acima expressados. 

!1. o Os mestres, administrador cl:1s obras, contramestres, fei
tores e apontadores ficam sujeitos :10 lnspector Geral, e delle 
receberão todas as ordens necessarias, sem a menor impugnarão, 
e cumprirão exactamente tudo qu~mto for pelo mesmo Inspector 
determinado, pois que elle é o responsavel a esta Intendenci3, c 
todos os mais ao Inspector. 

5. 0 A construcção e direcção de tod3s as obras, e seus riscos 
ficam pertencendo ao Engenheiro director, e por isso o Inspector 
Geral se não intrometterá nesta p3rte, nem pàssará ordem algu
ma ao dito Engenheiro, porque este não é seu subordinado, mus 
só ao Chefe da Repartição, a quem unicamente compete ordenar 
o que fõr conveniente. 

6. 0 O Inspector Geral dará parte ao Chde da Hepartição por 
escripto, quando não puder fazer pessoalmente, de tudo quauto 
se passar na Inspecçíio, para receber 3S deterrnina<;ões que forem 
necessarias, a bem do serviço publico. As requisiçõc·s de provi
dencias, que forem precisas, e que u~o estiv(~rem especiticaclas 
neste plano, apresentará pelo expediente da Secretari;í desta In~ 
tendeucia, para se determinar, r~ a todo o tempo conswr quanto 
se fez a este respeito. 

7. o Quando fôr necessario t~dmittir feitores ou 3pontadores, o 
fará com informação do mestre para onde for preeiso ; e quuudo 
convenha despedir ai;.; um por justo motivo, poderá livremente 
fazer a despedida, dando parte por escripto para a Secretnria 
desta Intendencia dos motivos, que houveram, para a todo o 
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tempo constar, e se poder livremente deferir qunlquer requeri· 
mento, que fizer o feitor ou npontadnr d1•spedido. 

8.o Fica n cargo de In::-pf'ctnr Ger;d o :IJ'Ill3ZI'Ol dn policiil, c 
nelln haverá um r·aixeiro dpbnix:o d:.~ suas ordt~ns, que s;11ba ler 
c e!'crever, c tenha as cireumstnncias necessarias p:•ra ter (·m sua 
guarda tudo quanto houver no :1r!llazc11J : e purqne convem quo 
n todo o tempo conste o qn0 ex:istu no rnesmn ar11wzern, hilverá 
um inventarto n•gular p<~ra o SPU receltimento, feito por um 
otJicial da SecJ·eta"ía desta Intondencia. qrw ff)r l111Bleado, ficando 
nn 111~o do lnspt•ctor o pr·oprío im·entnrio, e p~11·a ;~ St~cretaria 
virá côpia dnlle. para a todo tet11po constar o que existia na ocea
sião do reePIJirnt~nto. 

9. 0 O Inspect11r Gt~ral m:1nda1·:í fnrnccf'f o mesmo :wmazem d~ 
todas as fnrrarnentas qno forem nrcPssarias para os serviço:> das 
olHas da policia, cnrTrnllo;; de eonducçf1o de terr·a, sorJuete1;, e 
outros ut1·nsilios proprios para UllHl Beparti<;ã~• de t~o gnndo im
portancia, corno a P1dicia. que dt'VIl estar sempre prevenida para 
ns nbras, c serviro do bem publico, sem que nunca appareça o 
menor retanlam ·nto por q nalq uer motivo, que se possa entendet' 
de faltn ue pruvidt'nCias da Hrparlição. 

:10. Os pedidos para as clcs,~ezns de!'la niltureza. e todas as mnis 
que fort-'01 01 cussnri:1s (Wia cont·nLwçfto dos trabalhos, o que fica 
desde já aos cuidados do Inspector Geral, os fará por e..;cripto pelo 
expediPnte da St•cretaria p:rra promptarw~nte sn providt•rwiar com 
as quantias que SB precisarem, e eonstnr que da ::-:-na parte não 
lwuve o menor retardamento vara tudo quanto é necessario para 
as mesmas obras. 

H. Haverá no armazem um 1iv1·o de entradns e sabidas, que 
será ff'OH'ttido peln Secreti1ria desta Intendoncia, nurnerado e 
rubricarlo, parn nelle o caixeiro esercver tudo qnanto entrar e 
snllir, rorn as verbns necl'ssaria~; c o Inspector Geral, tod••S ns 
occa.:iões que entender precisas, ex;mdnar:'t este livro, e fará ba~ 
lanços no mesmo arrnazern em cada um trimestre, lançando do 
sua Jl'ltra a n11tn que, sendo tuuo examinado e conferido, achou 
cert11, como eonvem. 

U. Si por occa:-iao dos halanços ou dos exames extraordinarios 
que fizer o Insp'ctor. entlmrler que o caixeiro do armawrn não 
se tem vortado co1n a exilelidão que deve ter. o despedirá do 
serviço, d;1nrlo partq, corno convem. do fllotivo que houve, con
forme t1 dewrrnin::tdo quanto a feitores e npuntndores. 

iJ. O Inspector Gt'ral no 11m ele c·,da mez 11presenlnrú ao Chefü 
da RepHrtiçi\o um mappa elassilicado d:•s obrns que ht~n verem, e o 
estado dellas, p::tra ser pre~entc ::r S. M. Jmperial, e o IIH'smo A. S. 
Fieat• seiPnte dos trabalhos da Jnsprc<,~;·lo das obras da Polit•ia. 

14. O Inspector Geral terá d0 ordenarlo ann,Ial 1:2110)000 e 
uma cav<li!.!arlura diarin; e o C<rixeiro do armr,zt·m :24/jllOO 
mt=-nsae:..., pagos pela folha get·ai da Secrdaria : os feitqres e 
apontadtlres lt~rão o jornal diario que não ext~eda de 6'1:0 réis por 
dia, rxt:Pplo dorningos e dias strnto" de guarda, induido na folha 
das obras, que fizerem os mestres respectivos. 

Rio de .Janeiro, 26 de Maq;o de 1821).- Fmncisr.o .Hberto Tl'i
:t:eira de Am.qrio. 



N. H8.- FAZENDA.- EM 13 DE JlJLIIO DE i82ti 

Manda que nos despachos da Altandega desta Càrte se faça prornpLo 
pagamento elos direitos que não excoJerem do 100 ~000. 

S. M. o Im perndor H a por bem Ordenar, que nos despachos da 
Alfandt'ga dt>sta Corto. se faça promliltl pagamonttl dos din-'itos, 
que nf1o excederrm á qunntia de H10;)000. O que Mtmda particip~r, 
pela Sef'ft>Lari:l de Estadu do~ Negocios úa Fazer:d:t, ao Consel he1ro 
Juiz interino da Alfiindega, para sua intelligenda e execução. 

Pnç:o em t3 de Jt:lho de 182ti.- Jlal'iannu Jusé Pereira da 
Fonseca. 

X. H~.- FAZENDA.- EM 13 DE JULIIO DE 182::> 

Concede aos Guardas do numero da Pl'oveJoria-môt· da Saude da. 
pt•ovincia da Bahia o toalario de (i{O réis. 

M•n·innno Jn:é Perrira da Fou:'ecn, do Con~elho de S. ~I. o lm
perador, 1\linifltro e Set'l'elario dt> E-tado elos Nugocios da Fnenda 
e Pre~idt>ute do Tl!esouro Pul!ltco: F:1co ~tllwr ü Junta da Fttzenda 
Publica da Pl'!1Vincia da B11hia, que s: ~I. <1 Impt~rador, em reso-
1Uf;:1•J do qUt' IIJe rt~pre~tntaram os G11anlils d" numero da Pro
vetloriH-múr da Snntl1· des~a ('idade, e das informa~·ões e pareceres 
que preredt'l'it!ll act~rr·a dt., St·rt•tn i'.!u;dadus nu salnrio que per
Ct'bl~lll o~ Gnal'dn~ da Alt';tndr·gn; Ua pur lll'm ALtt·ndnr ú mt•ncio
nacla represl'nta~·ão, concPilendrr-llies u s;,Jar o de t.i40 réi~ entlogar 
de 400 réis, da rt1e-.:t11a fómw que percebem os dn referida Alfan
<legn. O que se participa ú Junta para ma intelligencia. José ~bria 
Xavier de Oliveira ~~ ft•z uo Hio de J;tneiro em 13 de Julho 
dt~ 182õ.- l\1;1 rcellino Au tonio de Souza a fez escrever.- Jlu
riamw José Pf'l'eim da F'o11seca. 

N. 150.- G CEHHA.- .E:u 13 DE JULHo D.E 18~G 

Manda cre1r uma Escola do ensino mntuo na Província do Ceará. 

Qurrendo S . .M. o ImrwrMJor, rrue ns habitnntes dn Província do 
Ceurá nàv sejam prtvadus das vantugens, 4.ue resultum do estube-
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lecimcnto das Escolas do ensino mutuo, de que já gozam muitas 
das Províncias do Imperío, e Tendo em consequencia resolvido, 
que o Tenente de e<.lçadores de Ja linha da mesma Província 
Antonio José Moreira que se instruíra na Côrte em semelhante 
mer.hodo, passe a crear na referida Província do Ceará uma Escola 
de En~·dno mutuo, pan1 a quHl se remetterão da Côrte por via 
deste Tene:1te os utensílios necessarios para a creação: Manda 
portanto o mesmo A. S., pela Secretaria de Estado dos Necrocios 
ela Guerra, assim communicar ao Presidente da Província do 
Ceará, pura seu conhecimento e execução na parte que lhe toca, 
ficando na intelligencia de que o mencionado Tenente Moreira 
deverá vencer, além do seu respectivo soldo, a gratificação mensal 
de 208000 pelo emprego de Professor da Escola, como se acha 
determinado a respeito dos demais assim empregados. 

Palacio do B.io de Janeiro em 13 de Julho de 1825.- João 
Vieira de Carval/w. 

N. 151.- IMPEIUO.- E:M 14 DE JULHO DE 1825 

Manda crear um Jardim de plantas na Província de Minas Geraes. 

Sendo presente a S. M. o Imperador o officio do Presidente da 
Província de Minas Geraes na data de 30 de Junho proximo passado, 
sobre a supptica do respectivo Conselho do Governo para o esta
belecimento de um Jardim de plantas, que para o futuro possa 
fornecer auxílios á Agricullura, Commercio e Artes, corno se acha 
geralmente reconhecido em todo o lmpcrio, e já posto em pratica 
em tdg-umas de s11as Províncias: O mesmo A. S., Approvando a 
proposta do referido Conselho sobre um tão util estabelecimento 
e Deferindo benignamente a sua supplica; Manda pela Secretaria 
de Estado dos Negocias do Imperio participar ao dito Presidente 
que Ha por bem que se proceda á formação daquelle Jardim no 
Jogar que lhe parecer mais commodo e apropriado, com tanto 
que seja em terreno doce, livre de geadas, e abundante d'aguas 
para a rega das plantas, e que as suas desvez:Js sej:11n feitas pela 
Junta de Fazendn Publica da Província, como nesta data se par
ticipa á Repartição da Fazenda para serem por alli expedidas as 
ordens necessarias, assim como ~10 Director do Jardim Botanico da 
Lagôa de Hodrigo de Freitas se ordena que forneça ao mesmo 
PresidentA as plantas e sementes que por elle lhe forem requisi
tadas em beneficio do dito Jardim. 

Não havendo porém nesta Córlc abundancia de operarias in· 
struidos na eultura e direcção de taes estabelecimentos que possam 
servir na Província de Minas Geraes aos fins para que são exi
gidos: Manda S. M. o Imperador Declarar ao Presidente daquella 
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Província quanto conviria qw} para snpprir esta falia d'alli viesso 
uma JlCssoa esf~olhida pnra se in~truir no Jardim da Lagôa drbaixo 
dns vistns do rcspecti\'o Dircctor Fr. Leandro do Sacramento, 
onde será para e~so 11m receiJida, pois que em curto prazo póde 
ndfJnirir os IJccess<lrios couhe!'imc~ntos para a cultura das plantas 
c e:;peci:tlmentc para o fabrieo do chá que muita::; vantagens deve 
dar ao commercio deste Imperio. 

Palacio do Hio de Janeiro em 14 de Julho de 18::2o.- b'stc'l){{o 
Riúeiru de Rezende. 

cJ'\:A:J·V·\f\JV·'V· 

N. H:i2.- FAZENDA.- EM w DE J uLllo DE 1s2o 

Manda que não se eonceda licença aos donos de casas de negocio 
sem o pagamento do respectivo imposto. 

Sendo um dos meios mais suaves de obrigar os donos d::s lojas, 
botequins e tabernas, e todas ns outras casas onde se vendem fa
zendas e molhados, a pagnr os irn po::;tos a que süo sujeitos, não se 
lhes concederem as licenças necessarias para as terem abertas ao 
publico, emqu<Jnto nüo mostrnreru havul-os pag·o: Mnnfla S. M. 
o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Negocias da Fazenda, 
que o Intrndcnte Geral dêl Policia nflo coneeda d'ora em diante as 
ditas licenças :'lquellíts dns referidas lojas, qne são nbri~wdas a 
tel-as, sem que seus donos a prescntcm conhecimento da Adminis
tração de Diversas Hendas Nacionaes, por onde se mostre haverem 
pago alli o devido imposto. 

Paço em H.i de Julho de :1825.-l}furiannu José Pereim da, 
Funseca. 

N. H53.- GUEHRA.- EM :18 DE JULHO DE 1825 

Crêa na Provincia de Pernambuco uma Escola do ensino mutuo. 

Determinando S. M. o Imperador que tambem na Provincia de 
Pernambuco se estabeleça uma E~cola do ensino mutuo, para que 
os seus subdilos na mesma Provineia gozem das grandc•s v~'nta
gens de um t:1l systema, e êleh;,ndo-se nomendo Profes-:or da 
dita escola .Ma::wcl Caetano Espinolc.t, o qual deve partir breve
mente, e ser abonado da grati1icaçào mensal de 201$000 por seme
lhante exercício : lVlanda o mesmo A. S. pela Secretaria de 
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Estado dos Negocio:-; da Guerra pnrticipar ao Presidente da rofe·
rida Província p:1ra seu conhecimer,to, e afim de que pela sua 
parte dê as devidas provideneiêls para o estalwlecimento da mcn
CI<Ht:Hla escola; licaudo prevPnido dt~ que a Ju11ta dH Fnenda 
Publica da Pruvineia ~erá ;;utorizada pela Hepartição do Thuí'ouro 
para abonar não só ao Proft).-sor a gr<~tilk;,ç;iu, como as despezas 
do estabeleeilllento, e as da sua manuten~·üo. 

Palario do Rio de Janeiro em 18 de Julho de 1825.- João 
Vieira de Cu 1'/Jallw. 

N. 101.-JUS'l'I~:A.-.EM 19 DE Jt:LHO DE 1825 

Sobre a maneira de serem recebidos o Governador das Armafi! o a 

Camara Municipal da cidtde de Goyaz nas festividades que na 

Cathedral se houverem de celebra.r. 

Sendo presente a S. M. o Imperíldor o otncio do Hevrrendo 
Bispo de Cnstorin Prelado de Goyaz datado de 25 de Abril do 
corrente <lnno em que perle fleelarclção ~ol,re a maneira por que 
deverão ser recebi.tos na Cathedral o GovPrn:ld()t' das Armas, e a 
C:Jmar<l d:1qurlla ciclnde, quando concorram á mesma por oce<l
sião das festividades que nt~lla se bt,UVt'rem de celt)brar: Manda 
pela Secrl'laria de Estado dos Negncios da Justiçn responder ;Jo 
sobredito Prelado qne, tnndo-se ordenado para outrns Provincias 
que a C<lmara con~ervasse em taes oecasiÕL'S o seu antigo ICJ~<lr c 
qur- o Governador das Armas tivesse a~sento log-o aciinêl della, 
dever-se-tw prnticar· o mesmo n<l referida Cathedral, todas as 
vezes que a ella eonr·o1Tam estas <lut•,ridades, c qnanto nos 
duetos se lhes podem dar <llguns, attenta a sua representação. 

PHlacio do Rio de Joneiro em 19 de Julho de 18.:20.- Clemente 
Ferreim França. 

N. :W.J.- I.M PERIO.- EM 20 DE JUI.IIO DE 1825 

.Recommenda a remessa. ao Museu Imperial e Nacional dos pro

duetos dos tres reinos da oatureza com que convier onriquecel- o, 

e bem assim os artefactos dos indios. 

DI'Sej:mdo S. J\L o Imprrador· que do Musru Imperial o Nncio· 
nal de::;ta Corte se tirem as maiores v<mL,gens que de taes esta-
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Lelccimentos resultam, parliculani1ente paril o progresso d<1s artes 
e scicncias, que tanto procura animar; e sendo para isso indis
pensavel qne elle se enriqueça com o maior nnmero possível de 
produetos naeionaes, principa !mente do Br azil, de que tem bas
tante fnlta, c tnmbem com as obr<1S das mãos dos índios, que 
forem dignas de consenar-se : ~Ia nela, pela Secretaria de Estado 
elos .Neg-ocios do Imperio, que o Presidente da Provincin de ..... 
remetta par~ o mesmo Museu todo~ os produetos de qualquer dos 
Ires reinos da Natureza, {~Uc se encontrarem na dita Província, c 
Ds indicadas produeções dos índios, regulando-se as pessoas encar
regndas da preparação e remessa de taes productos, pelo que se 
(ICfla apontado a este respeito, nas instruc~ões impressas, de que 
se enviDm os inclusos exemplares. 

Palaeio do Hio de Janeiro em 20 de Julho do I82t5.-Estcrilo 
Ribrin1 de Re:emle. 

As instrucções a que se rüf'erc esta Circular são as <lé!uas aos 
viajantes c empregados nas Colonias Francezas, sobre a ma
neira de colher e preparar os objectos da historia natural, trn
duzidas do ol'iginal francez c impres:;as no Hio de Janeiro na 
Impressão Hégia no anno de 1819. 

X. 156.- GUEHHA.- EM 20 DE JULHO DE 1825 

Remette um exemplar do manejo das peças elo bater montadas em 

reparos a Onofre. 

~I anda S. l\1. o Imperador pela Secretaria de Est;Hlo dos Nego
cios da Gu(~rrn remetter ao Governador das Armas da Provincia 
de ...• os exemplares inclusos do manejo das peças de bater 
montadas em reparos a Onorrü, afim ele que~ distribuindo-se tacs 
exemplares pelos olficiaes de artilharia, que devem ter o neces
sario conhecimento de semellwnle manejo, se possa põr em 
prntica, como tanto convem. 

Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Julho de 1825.- Joüo Vieiru 
de Carvalho. 

O .trabalho a _que se ret:ere esta Ordem fui impresso na Imprensa 
NaciOnal do Hw de Janetro, no anno de 1825. 

becisDes de 1B25 7 
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N. 157.-GUERRA.-EM 20 DE JULIIU DE 182~i 

Marca o Jogar da parada dos batalhõ.~s de caçadores da 2a. linha 
ns. 10 e 11. 

Heconhecendo-se que as paradas geraes dos batrdhões dt.• e:lça
dores da 2a linha do F:xereito ns. 10 e H, rnarcadns na Tabellr~ 
que acompanhou o Decreto de 4 de Novembro do anno passado, 
não são as mais apropriadas para as reuniões de taes corpos~ e 
H.esolvendo por tanto S. l\I. o Imperador, que semelhantes paradas 
sejam mudadas, a do hat:dh:·w n. 10, para o arrnial de Snnta 
Anna, e a do batalhão n. 11, para a villa de l\Iacacü: Manch1 o 
mesmo A. S. pela Secretaria de Estado dos Neg-ocios da Guerra 
assim commnnic<~r ao Tenente General Governador das Armas da 
Corte e Província para seu conhecimento e cxecu\,'<lü, expedindo 
as ordens precisas. 

Pnço em 20 de Julho de 1825.- Joilo Vieira de Carcallw. 

N. 158.- GUERRA.- PROVISÃO DO COKSELHO SUPHEMO l\IILITAH 

DE 20 DE JULHO DE 1825 

Fixa as gratificações que devem vencêr os officiaes nomeados pelo 
Governador das Armas para servjrem ás suas ordens, como Aju
dantes de Campo, e do juramento dado ao3 officiaes. 

D. Pedro, pela Graça de Deus e Unanime Acclam<1ção dos Povos, 
Imperador Constituciomd e Defensor Perpetuo do Brnzil: Faço 
saber a vós, Presidente da Província de Goyaz: Que tendo cheg:1do 
ao Meu Imperial Conbecimento ns vossas Bepresentações, datadas 
de 2 de Dezembro de 1824, e 1 o de Fevereiro do corrente nnno, 
na primeira das quaes Me pedi eis Resollv;,ão, 1 o si a Junta da 
Fazend;~ deve abonar gratificação aos oífici:ws nomeados pelo 
Governaoor das Armas para servirem ás suas ordens como Aju
dante do Campo, pelo simples titulo de sua nomenção; 2u si 
compete ao Governador das Armas ter Ajudantes de Campo, e si 
3 nomeação dclles depende unicameut(~ de sua :mloridade; 3' si o 
Alferes Pacifico Antonio Xav.ier de Barros como Ajud<mte de 
.Milici[•S tem direito a um cnvallo de pessoa : e na segunda Me 
pedi eis igualmente Resolução sobre si o j uramcnlo dado aos om
ciaes promovidos no acto da apresentação das suas patentes, deve 
ser prestado perante o Presidente da Provincia ou perante o Com
mandante do corpo a que perto:J.eer o promovido; M·andei sobre 
estes 9bjectos Consultar o Conselho Supremo Militar, e Confor-
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mando-me inteiramente com o parecer do mesmo Conselho; Hei 
por bem Detcrmin<tr a respeito de cada um dos ditos objectos o 
seguinte: Quanto ao 1°, que a .Junta d<t Fazenda não deve 
abonar despezas algumas extraordinarias senão á vista de titulos 
lcgacs. que legitimélmcnte a autorizem para esse tim, sob pena 
de responsilhilidndc. Ao 2°, que o Governador das Armas, tendo 
autoridade para empregar em cornmissões destacadas de seus 
corpos respectivos, nflo póde corntudo arbitrar-lhes outros 
vencimentos, além daquelles que por lei 1 hes competem nos 
mesmos corpos, quando empregados em commiss5o particular 
de serviço; c menos considen:tl-os Ajudantes de Campo para 
terem vencimentos corno taes. Ao Jo, que o Ajudante do 
Jo r~gimento de ravallaría de Milícias P[ICi!lco Antonio Xavier de 
Barros seja indt>mnizado de todos os vencimentos, que lhe com
petem pela Tabella de ~9 de Abril de 1823, desde 17 do Julho 
dl'ste mesmo em que foi promovido a este posto, com as cir
cumstancias declaradas no Decreto de 4 de Dezembro de 
18:22. E finalmente quanto ao ultimo, que o juramento dado 
aos officiaes promovidos para entrarem no exercício de seus 
postos, deve ser prestado perante os seus respectivos chefes como 
é de lei e pratica constante, e nunca de outra alguma autoridade, 
sejn qual fôr a sua consideração. Cumpri-o e fazei-o assim 
observar. S. l\L o Imperador o Mandou pelos membros do Con
selho Supremo Militar abaixo assignados. Antonio Raphael da 
Cunha a fez aos 20 dias do mez dn .Julho do anno do Nascimento 
de Nosso Senhor Jesus Christo de 1825, 4° da Independencia e do 
Imperio. O Conselheiro João Vnlentim de Faria Souza LoiJato a fez 
escrever c subscrevi. José de Oliveira Barbosa.- JV!rtnoel A.utonio 
Farinha. 

Por in1mcdlata Hesoluçüo de S. M. lmpcrial de 26 de Maio de 
1820, em Consulta do Conselho Supremo Militar de i:J de Abril do 
dito anno. 

·c·!·U·\:f·\:J·<:J·'· 

N. HW.- GUEHHA.- EM 21 DE JULHO DJ;; 182;) 

Sobre o cstabolecimento do Trem Militar e Laboratorio de Fogos 
nt Provincia das Alagôas. 

Tendo S. }I. o Imperador por Decreto de 12 do corrente Julho 
confirmado Manoel Luiz dns.Chagas, no posto de Major do Regi
mento de 2" linha fle Pardos da Província das Alagôas, e conce
dido ao Major graduado de artilharia de 1" linha da mesma 
Província .Joaquim Joç;é Xavier dos Anjos, passagem no mesmo 
posto para o estado-maior do Exercito com exercício de Inspector 
do Trem .Militar e Laboratorio de Fogos da mesma Província, 
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assit:n .o Manda pela Secretaria de Estado dos Negocias dn Guerrn 
participar ao Commandante das Armas da referida Província 
para seu conhecimento e execução das leis e ordens, tanto a res
peito do Major do estado-maior, como do de Miliciacs o qual 
deverá solicitar aqui o seu respectivo titulo. ' 

Por esta occasião D~termina o mesmo A. S. que o dito Com
m:mdante d:1s Armas proceda log-o de accõrdo com o Presidente 
da Província a estabelecer o referido Trem e Lahoratorio de 
Fogos, promovendo com efficazes providencias a erecção de um 
estabelecimento tão util como necessario á Província. 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Julho de 182ti.- Joàu 
Vieira de Canmlho. 

N. 160.-.fUSTIÇA.-EM 21 DE JULHO DE 1825 

Sobre a remessa ao Promotor Fisca.l dos excessos de libel'dade da 
imprensa de um exemplar do que se imprimir nesta Côrte. 

Sendo indispensavel que o Desembargador João José da Veiga, 
Promotor Fiscal dos excessos da liberdade da imprensa, tenha um 
perfeito conhecimento de todos os impressos, que se hajam de 
publicar nesta Côrte, afim de poder proceder contra os que 
possam conter abusos, ou excessos contrarias á lei: Manda S. M. 
o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Neg-ocios da Justiça, 
que o Desembargador Corregedor do C i vel da Curte faça no ti tlcnr 
a to"dos os donos, ou administradores das diversas typographias 
estabelecidas nesta cidade para que hajam de remetter ao sobre
dito Ministro um exemplnr de tudo quanto nas mesmas se im
primir. 

PaJacio do Rio de Janeiro em 21 rle Julho de 1826.- Clemente 
Perreim Fnt,lfrt. 

N. 161.- JUSTIÇA.- EM 21 DE JULHo DE 1s2o 

Manda que o Juiz da Alfandega remetta ao Promotor Fi-cal dos 
excessos da liberdade da imprensa uma relação de todos os livros 
impressos que se despacharem na inesma Alfandega. 

Tendo representado o Desembargador João José da Veiga, que, 
sendo obrigado, como Promotor Fiscal dos excessos da liberdade 
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da imprensa, a accusar os réos de semrlhantes delictos, não tenha 
meio algum, para alcançar conhecimento de eonterem ou não taes 
excessos os livros e papeis impressos fóra da Cúrte : Manda S. M. 
o fmperauor, pel:1 Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça, 
que o Conselheiro .Juiz interino da Alfandega d'ora em diante 
faça extrahír e remetter úquelle Ministro uma relação ds todos 
os livros, ou quaesquer impressos, que se despacharem na mesma 
Alt'andegu, declarando a pe~soa, a quem pertençam, afim de faci
litar-lhe por este meio o conhecimento, que lhe é indispensavel 
ter para poder proceder na conformidade da lei, quando lhe 
eonstar que algum delles contém abusos ou doutrinas contra a 
mesma lei. 

Palacio du Hio do Janeiro em 21 de .Julho de 1825.- Clemente 
Ferrl'im França. 

N. 102.- G UEHRA .- EM 22 DE JULHO DE 1825 

Subt·e o abono de gratificação ao~ Commissarios Pagadores da The

soura!'ia das Tropas do Exercito do Sul, quando estivet•om de mez 

á !Jocca do cofre. 

Deferindo S. M. o Imperador benignamente a supplicfl dos 
Cornmissarios Pi!gadores da 'fhesouraria das Tropas do Exercito 
do Sul concedendo-I hes a gratificação mensal de 2t:iBOOO quando 
taes Com missa rios estiverem dl1 rnez á bocca do cofre : Manda, 
pela s~eretari:J de Estado dos Neg-ocios da Guerra, assim (•ommu
nil'ar ao Ministro e Secretario de Estado dos Negocias dn Fazenda. 
t~ Pn"siuente do Thesouro Publico, para seu conl1ecimento e expe: 
lli~;~o dns urdt~ns pn~eisrts. 

Paço em 22 de Jnllw de :1.82;).- Joüo Vitil'tt dt' CruTnllto. 

N. lti3.-l\IA.Hl~lL\.- EM 2:3 DE JlJLIIO DE 182~ 

Ma nJa castigar· com chibJtada" ~ um mat•inheiro da e.~'iuadrJ, por 
havet· cmnmottido o cl'ime do doset·ção . 

. Manda S .. M. o Imperador, pela Seereta!'ia de Estado dos ~ego
eros da l\lanuha, qun o CoiltLllatuJautn da frngata Irnpat~friz 
t'xpc(:a :-~s eonvenion!es ordens, arim ue q1w o marinheiro do 
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brigue Beaw·epaire, .João .Tacintho de Ave1lar, de que faz menção 
no seu officio de 2i do corrente, seja eJstigado com 100 chiba
ta das, conforme se pratica no Ex.el'cí to, por haver commnttido o 
crime de deserçiio, devendo semelhante castigo ser dado na 
presença das guarnições dos navios de gtJOrra, sul'tos neste porto. 

Paço em 23 flc .Julho de 1825.- flr"nciscn Villt:lnBa.rbnsa, 

N. H)ft:.- GUEHHA.- EM 28 J)E JULHO IIE 182tl 

Manda lavrar pelas Secretarias dos P1·esidentes de Provincius as 
patentes de nomeação dos officiaes d? 2a linha. 

Foi presente a S. M. o Imperador o officio n. 3 do Presidento 
da Província da Parahyba do Norte, expondo os inconvenientes 
quo resultam de continuarem n ser pé1ssadas pela Seeretarin do 
Commando das Armas ns patentes de nomeação dos offidaes di\ 

2a linha como se tinl1n delerminndo em um pélragrapho da Por
taria de ~3 de Outubro de 182'1-, dirigida ao Comm:mdante das 
Armas da referida Província, e Resolvendo o mesmo A. S., q ne 
fic~mdo sem effeito o citado paragrapho da portaria, como Ol'li se 
communica ao Cornmand:mte dns Armas, continue a pratica de 
serem lavrados taes títulos na Secretaria da Presidencia : Manda 
pela Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra assim participar 
ao sobredito Presidente para seu conhecimento e governo. 

Palacio do Rio de Janeiro em 28 de .Julho de 1825.- João 
Vieira de Car1mllw. 

N. 165.- GTTEHHA .- PROVISÃO DO CONSELHO SLTPRE:\10 1\HLITAH DE 

28 DE JULHO DE f825 

Declara quem deve passar as cartas de seguro aos réos militares 
por crime"> civis. 

D. Pedro, pela Graça de Deus e Unanime Acclamaçr'io dos 
Povos, Imperodor Constitncional e Defensor Perpetuo do Brazil : 
Faço S<Jber D vós Presidente da Província da Parahyba do Norte, 
que Se:ndo-mc presente em Consulta do conselho Supremo Militar 
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de 27 de Abril do corrente anno a representação do Comman
danle das Armas des~a Província sollre n duvida que lhe occorria 
de deverem ou n:lo s1~r JHl~='<ldas as l'êlrtas de sl'guro dCJs réos 
militares em critnes civis prlns Capit:1es t1umeados para servirem 
de Auditores nos eonseltJos de gtlt'rrn, em falta de Juiz lettrado 
territorial ; e Conformando-mo inteiramente com o parecer do 
Conselho: Hei por b1~rn, llOI' .\linha Immediata c Imperial Heso
lução de 22 de Jnnho pruximo passado, Mand:1r-vos declarar em 
soluçfto á refnl'ida repr·esent:1ção, IJU8 sendo omissa na Hesoloção 
de Consulta de 29 de IJelcmbro de 1817 que mandou substituir as 
faltas do Auditor lettrado nos casos graves por um Advogado e nos 
d1~ menor entidade por nm Capitão, a circumstancia de auto
rid[ldü pela qtt:ll d8viam entuo us n'os militares impetrar os se
guros nos casos ern que o concede a lei, cumpririt encarregar 
aos Presidenll's das Províncias tlr nomea1· nos casos oecurrentes 
;r pesso:1 qtw tl deve pa~s<H·. O !JUC Me p:m_·ceu participar-vos 
para vo~s<r intellig·cneia t~ execnç·:'io, exprdindo nesta eonformidade 
as parlieipaçõe,; necess;1rins. O lnlpi)fador o Mandou pelos Con
sellleir'os de Guorra nbaixo assignados. Jos<! B.ebullo de Souza Pe
reir:l a f'ez aos 2t:l dias do mez de Jnlhn do :1nno do Nascimento de 
X osso Sen I ror Jesus Chri-.to de 182t>, 4° da lndcpendeneiu e do 
Tmpt~r·io. O Cons1•lheiro Jofro Valentim do Faria Souza Lobato a 
fez escrever c subscrevi.- Burlin dr! L(f!JI!.- Joaq11im José ele 
Olil'f'Íi'a .llmres. 

Por Jmnwdiata r Imperial Beso!uçf10 de 22 1le Junho de 1820. 

~. 166.- F 1\ZENDA .-EM 29 llE .JULHO DE 1825 

Sobre a exportação de farinha de mandioca. 

O Administrador de Divusas Hnndas Nacionaes fique na intel
!igencia de qlw S. 1\I. o Imperador Determina que se não di'· 
despaeho de Sêlhida pelD ,\dministrnção das ditns rendas, ú farinha 
de mandioca que d'ora em diante se queira exportar, sem que os 
referidos despaL:hanles apresentem a licen(_;a que pari"J isso obti
vcra:ll do Illrn. Sen;Jdü da Cnmara; o (JUe o clito Administrador 
nssim cumprirú. 

Hio d1~ Jnneiro em 20 de .ltLiho de 1825.- llfrrrirtnno .Tosr~ 
Pereil'•l tia Fnnsecu. 



10.f DECISÕES DO GOVERNO 

N. !67.- GUEHRA.- PROYISÁO DO CONSELHO SUPREMO MILITAR DE 

30 DE .JULHO DE f82Õ 

Fixa os vJncimentos de etapa e forragens dos Sargentos-mores e 
Ajudantes dos corpos de 2a linha, promovidos por Deereto do 4 
de Dezembro de 1822. 

D. Pedro, pela Graça de Deus e Unanime Acclamação dos 
Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil : 
Faço saber a vós Presidente da Província de Minas Geraes: Que 
tendo chegado ao Meu Imperial Conhecimento, o requerimento 
dos SHgentosMmóresJ e Ajudantes dos corpos da 2a linha dessa 
Província, promovidos em consequencia do Decreto de 4 de De
zembro de 1822, em que pedem, se lhes mande pagar os venci
mentos de etapa e forragens, que lhes competem, e que a Junta 
da Fazenda da dita Província duvida satisfazer-lhes sem ordem 
expressa da Repartição do 'l'hesouro ; bem como a vossa infor
mação sobre elle dada em 19 de Maio do corrente anno, o a que 
vos deu a Junta da Fazenda declarando os motivos de seu proce
dimento para com os supplicantes, Mandei consultar o Conselho 
Supremo Militar sobre este objecto ; e Conformando-me inteira
mente com o parecer do mesmo Conselho ; Hei por bem Deter
minar, quanto á dependencia que a Junta da Fazenda allega, de 
ordem do 'fhesouro para os pagamentos que os supplicantes re
querem que só deve ter Jogar nos casos extraordinarios, nuts 
nunca nos ordinarios, e dispostos por lei, cuja execução deve ser 
geral ; e pelo que respeita aos vencimentos dos mesmo') suppli
cantes, lhes sejam p~gos da seguinte fórma: Aos S::~rgentos-rnóres 
e Ajudantes da 2a linha, prom:widos a estes postos na conformi
dade do Decreto e Instrucções de 4 de Dezembro de 1822, iguaes 
vencimentos aos que percebem os Sargentos-móres o Ajudantes 
da J.a linha; e aos Sargentos-móres, e Ajudantes já existentes ao 
tempo da publicação do Decreto de 7 de Marl~O de 1821, s(Ímento 
o soldo declarado na Hewlução de 31 de Janeiro de 1822, pot' 
n3o terem direito a outro::; vencimentos de etapas e forragens, 
além daquelles, que já gozassem quando se pul)licou este de
creto, ou posteriormente lhes fossem concedidos por especial 
Graça: devendo a respeito de todos ec.;tes officiaes, ter o seu pleno 
vigor o Decreto de f6 de Maio de f8:21 para, em vista deite, se 
lhes fazerem os ajustamentos de suas contas. Cumpri-o, e fazei-o 
assim observar. S. M. o Irnper;;dor o Mandou pelos Conselheiros 
de Guerra abaixo assignados, ambos do Seu Conselho. Dada nesta 
cidade do Rio de Janeiro aos ::lO dias do mez de .Julho do·anno do 
Nascimento de N. S. Jesus Cllristo de !825, IJ,o da Independencia 
e do Imperio. O CmBelheiro João Valentim de Faria Souza Lo
bato a fez escrever e subscrevi.- Jhnarl Antonio Farinlur.
Joaquim de Oliveim Alvares. 

Por Immediata Resolução de S. M. Imperial de 2 de Julho, nm 
f:onsulta do Conselho Supremo Militar dn :{ de .Junho dr H~2;). 
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~' 168. -GUERRA. -EM 1 DE AGOSTO DE 182ti 

Manda observar inteiramente a Lei de tratamentoe, não só na cor
respondencia official, como em actos de serviço. 

Sendo presente a S. M. o Imperador o abuso com que se tem 
atncado a Lei dos tratamentos, confundindo-os e alterando-os, tor
nando-se por isso illudidos os saudaveis fins da mesma lei, que 
são galardoar em parte os motivos, por que cada um obtem a im
medi~ta escolha do So!Jerano, ou gradualmente os postos: Manda 
o mesmo A. S., pela Secretaria de Estado dos Negodos da 
Guerra, que o General Governadoe das Armas da Córle e Pro
víncia prohiba restrictameute qualquer altera~·ão da Lei dos tra
t~nnentos, mui principalnJeute em correspondencia ofíicial, e em 
acto de serviço, obstando-se assim a que se antecipe, por abuso, 
uma época, que para todos está marcnda muito Jegitirmtmente no 
~ H, art. 179, tit. S da Constituição Política do Imperio, quando 
gut~rdern intact<Js, como t de esperar, as virtudes militares e civis. 

Paço em 1 de Agosto de 1825.- Joilo Vieim de Carvol/w. 

O Minislcrio da l\ltn'inha cxpt~diu igual Portaria, em data de 3 
deste nwz. 

N. 1G9.- FAZENDA.- El\I 1 DE AGOSTO DE 182ti 

Ordena a remessa ao Thesouro Publico dos livros lindos de registro 
de teslamentcs para se extrahirem r s relaçües dos legados su

j 0i tos a direito.:.;. 

Constando na Augusta Presença de S . .i\I. o Imperador a demorn 
que Wm tido os .JUizes das contas dos te~tamentos nesta Corte, no 
cuwprimento da Portaria de 22 de Junho proximo passado, que 
lhes foi expedida pela Secretaria ch~ Estado dos Negocios da 
Fazenda, a que não tem uado execução, npezar da maneira eom
modn por que lhe foi ordenada a remessa das relações dos legnuos 
em favor de llerueiros, que não são nseendentes ou descendentus, 
c por isso sujnitos ú taxa do sello determinado no Alvará de i7 dt~ 
.Junho de 'iHOB, e lJe:;ejanuo o rrw:;mo A. S. que a lbealbiiÇiío 
tlc.•te rt~mo de renda publiC;I sejn promovida cnm [Hjaclla eHicaci:1 
que mcrc1~e tfío importante o!Jjccto, rt~moveudo-se quae~quur dilll
c~uldade:.i, como a de ser netua!mentc impralieavel, ou mui onero~o 
pela olllis-.fío que tem havido att'l ugora, aos Escriv:les extrahil' taes 
rel;~ções, em razão df~ oatr<IS muitas ÍllCUtnbencias de seus otncio~: 
Ordena} pel<1 referida Seen~taria de Estado, que os mencionados 
Juizes f:Jçarn remetter no 'l'h<':->tltlro Publieo os livros lind()s du 
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registros dos testamentos, para :dli se cxtrahirem tacs rclaçõfls, 
começando pelo que serviu no dito anno de 1809, f:)rnecendo-se 
aos mesmos Es<'.riviles, pa1·n sua ~~egurançn, uma cautela assignada 
pelo Contador Geral gnduado~ Jof1o Carlos Corrôa Lemos, enC<Ir
rcgado da sobredita tiscalis;w:io e llquid;lção. O que Manda 
participar ao Desembargr1dor Juiz de Fúra desta Cürtu, para que 
com urgencia assim o cumpra. 

Paço em 1 de Agosto de 182.!'j.- Jfarian11o .Jose Pel'r?ira d11 
Fonseca. 

~. 170.-.MARlNHA.-El\I ::~DE AGOSTO DE JH2;) 

Manda archivar os processos verba0s de indivíduos da Armada 

cujas sontenças finaes lhes tenham sido já intimadas. 

Manda. S. M. o Imporarlor, pela Seeretarin de Estado dos Ne
gociosda Marinha qne o Desí~rli!Jargador Auditor Geral de ~Iarinha 
remetta it mesma Secretaria de Estado, para serem competente
mente archivados, todos os processos veriJaes de indivíduos lJer
teneentes it Armada Naeional e Imperial, cujas senten~~as flnaes 
lhes tenlHtm já sido intimad~1s; tlcando na intelli.~encia de que 
d'ora em diante deverá praticar outro tanto com os que se acharem 
em idcnticas circurnsllmcias, c forem relativas a semelhantes 
indivíduos. 

Paço em :1 de Agosto de 182;}.- Francisco Villel1t H11rbosa. 

N. 171.-lMPERIO.-Eru :3 DE AGOSTO llE 1825 

Sobre a erecção de quatro estabelecimentos rk earirlado, nn. capital 

Je S. Paulo. 

S. M. o Imperador recebeu com 11grndo o officio de 21 de 
Julho proximo passado, em que o Presidente da Provi~eia. de 
S. Paulo particip~1 lwver-~:e effeetu[ldo na c:1pital da Provmc1a a 
erecçiio de quatro estabelecimentos de caridade, :1 sabt·r: o Col
legio dos meninos pobres e orphftos, na fazenda de Santa Anna; 
o Collegio d[ls meninas or}Jhfts filhas dos militares indigentes, nn 
ehaeara da (;}oria; o Hospilnl publico de caridade; e, fln;)lmente, 
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n Casa dos expostos; e Louvando o mesmo A. S. o zelo que o 
Presidente tem manifestado a bem dos povos daquella Província ; 
assim o :Manda pelrt Secretaria dt' E~lado dos Negocias do Imperio 
pnrticipnr-lhe, para sua intl'lligeneia. 

Palacio do Hiu de .Janeiro em :J dtj Agosto de 1825.- Estarão 
Hibeiro de Hl'zende. · 

~. 172.- MAHINHA.- E,\[ 5 DE AGOSTO DE 182õ 

Approva o ostilbelecimento, na Pl'ovincia das Alagôas, de um 
Arsenal de Marinha e ele um cúrte de ma leiras. 

S. M. o Imperador, Tomando em consideração o que expuzera o 
Presidente da Província das .\lag(ws, em seu officio de 30 de Julho 
ultimo; Ha por bem Approvar qne na 111esma Provinci3 se esta
beleçam, um Arsen3l de J\IHinlw, :.1 semelhnnç3 dos que existem 
nas Províncias da Ba!tia c Perntlmbuco. c urn eórte de madeiras, 
por conta do Estado, conforme propuzera o r~ferido Presidente, a 
quem 1\l:wda pela Secretaria de Estado dos Negocias da Marinha 
communicar i8to mesmo, para que eml'regando o zelo e netivid<•de 
que lhe são proprios, passt~ a organizar aque\les tão uteis esta
iJeieeilllento5, d(~vendo dar pn\v1nmente conta de tudo o que 
oeeorrer sobre este objeeto, afim de ser convenientemente pro
videnciado. 

Palacio do Hio de Janeiro om 5 de Agosto de 18:25.- Francisco 
Vitleta Barbosa. 

~. 173.- FAZENDA.- EM 6 DE AGOSTO DE 182;) 

Sobre arrecadaçilo dos dizimos de miunç.1s. 

:Niarianno José Pereira· da Fonseca, do Conselho de S. M. o Im
perador, 1\Hni~tro e Secretario de Estado dos .Negocios da Fazenda 
e Presidente do Theson ro Publico: Faço saber á Junta de Fazenda 
Puhlica da Províncin de ... que S. l\1. o Imperador, Tomando em 
considernçflo o que lhe foi presente em p<treceres da 1\fesn d() Thc
som·o Puulíco, souro os embnrar.:os que se encontram Prn perceber 
as vantagens que se presumiam na arrecadnção dos dízimos das 
miunças, !Jela disposir;ão do Decreto Lle 1ti de Abril de 1821: Houve 
por bem Oelermin:tr que, a respeito deste ramo de renda publie:.t, 
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se proceda na fórma praticada nntes do mencionado decreto, pro
movendc-se provisoriamente a cobrança dos referidos dízimos por 
Administradores nomeodos pcln Junta, e quo mere(;arn o seu 
conceito, sngundo o antigo systema adoptado em taes admi
nistrações, e de nenhum modo sejam contratadas, pé1ra assim se 
evit~1rem os vexames que pratieam muitos dos contraladores; 
sendo, porém, as avenças que os Adnünistradores fizerem, con1 os 
agricultores e criadores de gado, súmente por um armo, e nunca 
por mais tempo, afim de que sem embar<~(;O se possam pôr em 
pratica quaesquer alterações, que a somelhanto respeito haja de 
fazer a Assernbléa Legislativa, seguindo-se na exportaç~o o que 
estú determinado pelo Decreto de 31 de Maio do presente ::tnno, 
que se lhe enviou em Provisão de 21. de Julho proximo passado. 
O que a Junta assim cumprirá não só a respeito elos contra los 
cujo tempo ora estiver findo, como com os demais que se ach::trem 
contrat<Jdos que findar o tempo do suas arrematnções. Juaquim 
Pinheiro de Campos a fez no Rio de Janeiro em 6 do Agosto 
de 1825 . .João Carlos Corrêa Lemos, no impudimento do Cont.ndor 
Gernl, a fez escrever.- Jl11rianno .José Pert'ti'a dn Fonseca. 

N. 1.74.-JUSTIÇA.-EM ()DE AGOSTO DE 1825 

Manda qu·e a corresrJondencia official seja f;ita em papel de m:ll'ca 

ordinaria e escripta pelos pt·oprios empregados pub1icos. 

S. 1\'I. o Imperador, Querendo que se observe a nntiga, louvnvel, 
e respeitosa pratica de serem feitos em papel de marca ordinaria, fi 
eseriptos pela propria mão dos empregatlos publiw;;, todos os 
otlicios, representarõcs, e informes, que os mesmos t{~m a honra 
de fazer subir á Sua Imperial Presença, pelo competente Íillermed!o 
dos seus Ministros e Secretnrios de Estado, orgãos de sua voz 
soberann, com a uniea excepção daquellas autoridades e trilmnat~s 
qur, por especiaAs concessões de gTaç::t de seus A ngustos Prog-n · 
nitores e Su::ts, tiverem sempre e tt\rtl Seerdarios proprios, P 
privativos para os escreverem; e par·1 extirpar o ~IIJuso, tJne se 
pretendo introduzir c1n eontrr1rio, o fazer conservar o decoro 
sempre neccssarin: Manda, pela SccrctDria tle Estado dos Nego~:ios 
da .Justiçn, que a dita pratica se observe inalteravelmente, e qtw 
:1ssint se c:ormnunique :10 C:onselheiro Corr·rgt•dor du Crime da 
Côrte e Casa, p;1rn SU[t inl.elligencia c liel c;~eeuçáo. 

Palacio tlo Hi;'l !le .hmeiro em () dcl Agosto d~ H~2;j,- Clt•nu:ntt• 
Ff'rreira f?run~·u. 
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~. 175.- j;lAHI~HA.- EM U DE AGOSTO DE 18':2~ 

.Mauda intimar as sont8nçJs dos réos julgados em conselho de 

guerra, nos logares em qu0. ellr's se acharem presos. 

Srndo necessario obvinr os inconvenientes, que tôm jú resultado, 
e pouem ainda resultar :10 Scrviro N[1eional n lmperi<il, da abusiva 
pratic:1 de serem as sentenças dos réos julgados em conselho de 
guerra, intimadas f(tra dos Jogares onde os mesmos se achnm 
presns ; Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de 
Estado dos 1\'"egocios da Marinha, que o Desembargador Auditor 
Geral da Marinha fa~a d'ora em diante semelhantes intimações 
nos referidos Jogares; devendo depois dt:~r conta de assim o 
haYL'T pr<llicado ús ttutoriclades competentes, para que possam trr 
logo nunprimcnto as respectivas sentenças. 

Paro em 11 ele Agosto de 18:25.- .Francisco Vil! ela Barbosa. 

N. 17ü.- GUEHHA.- EM 13 Dl.<; AGOSTO DE 182~ 

Sobre a concec;são do uso da medalha do Distincção croada pelo 

Decreto de 31 de Janeiro de 18·!~1. 

Foi presente a S. M. o Imperador o officio de 1 de Julho 
antecedente, em que o Gener<d Visconde dn Laguna, Comman
dante em Chefe do Exercito do Sul, pede cscl<lrecimentos relati
vamente ü concessão do mo da medalha de Distincçfio creada por 
Decreto de 31 de Jnneiro de 1823, a qual reclamam alguns in di
viàuos, que não sendo eonternplados nas competentes listas se 
julgnm todavia com direito a ella; e Querendo o mesmo A. S. 
qne o referido General Visconde da Laguna, debaixo de sua 
respomabilidade, fique autorizado a eonsentir, que usem da 
medalha concedida aquelles indiv iduos, que julgar com bom 
direito a ella : Manda pela Secretaria de Estado dos Negocias da 
Guerra assim signiticar-lhe para seu conhecimento e governo. 

Palacio do Rio do Janeiro em 13 de Agosto dE\ l82iJ.- ./oilo 
Vieir'!l de C11,1Talhl). 



HO DECISÕES DO GOVERNO 

N. 177.- IMPEHIO.- EM 13 DE AGOSTO DE i820 

Sobre a sahida dos Correios das Províncias da Bahia, Ma
ranhão, Piauhy e Pará. 

S~ndo muito v~ntnjo~a ~o serviço pub~ic~ a regular, c frequente 
sah1da dos Corre1os das dlfferentas Provmcws, e faltando esta nas 
do Norte, d'o~de por isso se recebem as noticins, repetidas vezes, 
~om exL~aordmanas demon1s: ~I anda S. 1\I. o Imperador, pela 
Secretana de K;tado dos Negoc10s do Imperio, que o Conselheiro 
de Estado, Presidente d:-~ Provinci;1 da Bahia, entendendo-se com 
os do M;uanhão c Piauhy, regule a sahida dos Correios de maneira 
que p;1rtam sem falta de i5 em H> dias. ' 

Palacio do Rio de Janeiro em i3 de Agosto de 1825.- J;_,'steciio 
Bibeiro de Re:.ende. 

Na mesma conformidade e datn aos Presidentes elas Províncias 
do Pianhy, Maranhão e Pará. 

N. 178.- IMPERIO.- EM '13 DE AGOSTO DE 1825 

Desapprova o acto dtl. reunião ao Imporia da Província de Chiquitos, 
e declara nullo o mesmo acto. 

Chegou á Presença de S. M. o Imperador o officio do Governo 
Provisorio da Provincia de Mnto Grosso de 30 de Abril deste anno, 
com o do Governador da Provincia de Chiquitos, acompanhado 
da cópia authentlca do acto solemne da reunião da dit::~ Província 
de Chiquitos ao Imperio do Brnil anteriormente annunciada em 
officio de 15 do mesmo mez : E ainda que S. M. já estranhasse 
pela Repartição dos Negocios Estrangeiros, na data de 6 do cor
rente, o procedimento daquelle Governo em assumpto de tão 
relevantes consequencins : Manda pela Secretaria de Estndo dos 
Negocios do Imperio Desapprovnr c Declarar absolutamente nullo 
o referido neto, e pnrticipar novamente ao Governo, que lhe tem 
sido por extrC'mo de~agradavel que elle ousasse transpor os 
limites de suas atlribuiçõcs por ignorar que esse negocio é por 
sua naturezn da eornpetencin exclnsiv:~ do Sobernno ; e que tão 
mal soubesse avaliar os sentimentos do seu Magnanimo Cornção, 
fJUe chegasse a persuadir-se que poderia louvar, só por ser util, o 
qne é inteiramente contrario aos princípios de direito publico, 
reeonhecidos por todas rts Nações civilisadlls, quando por feliz 
experiencia se conhece que é invariavelmente guiado pelos 
dictnmes mais s~os de justiça e de politicn, procurando o maior 
Lem da Nação que Governa, sem quebra dos direitos das outras: 
E como a Camara da cidade de Mato Grosso, por se ter ingerido 
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a approvnr :1quella inconsideraua d•Jlibcração, incorreu tambem 
Jt() d~~~ag-rado do mesmo A. S. : lia por bem S. l\L quo o Go
Y<~rno o faça imme:Jiatamentc constar, remettendo-lhe esta p~r 
eópia para ~<~ registrar no re:-;peetivo livro, e conservar-se allt a 
memorin de~ta Soberana Hesoluç~o em tão importante e melin
droso negocio. 

Palacio do H i o de .Tnneiro em LJ de Agosto de 1825.- Estevrl'o 
Hibeiro d,, R•zende. 

s. 179.- MAHINllA. -EM 17 DE ,\(lü~Tl) DE 1S2f) 

Declara que o Inspector do 1\.rsenal de Marinha dove comparecer 
nas oecasiões de incendio e dirigir as operações para a sua ex

tincção. 

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado dos Ne
g·ocios da Marinha deelarar ao lnspector do Arsenal de Marinha, 
em resposta ao seu ofticio de H do corrente, que devendo (como 
ó de pratica) comparecer nas oc<~asiões de incendio, a elle cum
IH'e dirigir as operaçÕL's para a cxtincçílo do mesmo, pertencendo 
ao Commnnd<mte da Policia o vig·iar, que se mantenha n ordem 
em Sl'm<;lhantes actos, e coadjuvar quanto lhe for possível as 
referidas opernções. 

Paço em 17 de Agosto de 1820.- Francisco Villela Barbosa. 

N. 180.- FAZENDA.- El\l 17 DE AGOSTO DE 1825 

Sobre os direitos que devem pagar os livros impressos. 

S. M. o Imperador, Conformando-se com a representação do 
Conselheiro .Juiz interino da Alf:mdega de:-ta Corte de 1:3 do cor
rente, sobre ·os livros impressos que nelln entram, deverem 
pagar direitos de consumo: Houve por bem Determinar que o 
Alv:~r<'1 de 2f) de Abril de itH8 se ponha r~m sua inteira observrm
ti;~, nDo obst;~nt(~ o Aviso de 2G de .Janeiro de 1819 (}Cerca do 
desp;~cho dos ref1'ridos livros : O que .Mandn pela Secretnría de 
Estado dos Xego<:ios da Fnenda participar ao dito Conselheiro 
intr:rino para sua inlelligencia e cumprimento. 

Paço em 17 de Agosto de 18'2:>.-Mal'ianno José Pereira da 
.Funscw. 
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N. 181.- GUERHA. -EM 22 DE .\GOSTO DE 182tl 

Sobre a compra das fitas das medalhas de Distincção concedidas ás. 

praças de pret da expedição de Pernambuco. 

Manda S. M. o Imperador peln Secretaria de Estarlo dos Ne
goc.ios da Guerra participar ao Tenente General Governndor das 
Armas da Côrte e Província que, á vista dn sua informação dn Hl 
do corrente rnez, sobre a representê1ção do Brigadeiro Cornman
dante da 3a brigada do Exercito: Ha por bem Determinar, que 
~ejam autoriwdas as Caixas. de Administrnção do fuudo de far
damento dos corpos da mesma brigada, a fazerem ns despezas 
com as fitas das medalhas de Distinccão concedidas aos officines 
inferiores, cabos, soldados, cornetas c musicos, que marchar:Hn 
na expe:lição a Pernambuco. 

Paço em 22 de Agosto de 1825.- J {)(to V ü:i r a de C ar v a lho. 

N. 182.- IMPEJUO.- EM 22 DE AGOSTO DE !825 

Manda promover nas Províncias a introducção e o estabelecimento 
de Escolas publicas de primeiras lettras pelo Methodo Lencas

teriano. 

S. M. o Imperador, Reconhecendo a grande utilidade quere
sulta aos seus fieis subditos do estabelecimento de Escolas publicas 
de primeirns leltras pelo Methodo Lencasteriano, que achando-se 
geralmente admittidas em todas as nações civilisadas, tem a 
cxperiencia mostrado serem muito proprias para imprimir na 
mocidado os primeiros conhecimentos: Manda, pela Secretaria de 
Estado dos Negocios do Impcrio, que o Presidente da Provincin 
de ... promova qunnlo fôr possível n introducção e o estabeleci
mento dns referidas escolas, de cujo IJeneficio hajam de aprovai
lar-se os habitnntcs da dita Provincin. 

Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Agosto de 1825.- Estevrlo 
Bibeiro de Rezende. 

<AA/V'~· 
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N. 183.- FAZENDA. - EM 23 DE AGOSTO DE 1825 

Permitte á Junta dd Fazenda de S>. Paulo cunhar annualmente a 
quantia de 20: 000~000 em chi:l.pinhas de cobre de 40 réis. 

Sendo presente a S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado 
dos Negoc10s da FaZfmda, em offido do Presidente da Província 
de S. Paulo, de l do corrente mez, quanto conviria occorrer ao 
grande de1~cit da Fazenda N;,cional da dita Província, á vista dos 
balan~~os dos quatro auno~ de 1821. a i8~lJ,, que se haviam envia
do an Tbesouro de,ta Côrte, facuJt<,ndo-se â Junta da Fazenda 
respectiva a continuação de cunhar annllalmente 20:00J~OUO em 
cobre; Manda partiei(Jar ao dito Presidente, que Ha por bem 
Annuir ás razões pundtradas no dito seu officio, e ConcPder que 
se possa cunhar cada <~nno a referida somma em chapinhas de 
cobre de 40 rs. comprad<Js á custa dn Fazt:mda da mesma Provin
cia, como propoz ; sendo, porém, esta conces~ão entendida até 
que melhore o estado das suas rendas. 

Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Agosto de 1825.- J}larianno 
José Pereira da Fonsi'Ct. 

N. 181.- MARINHA.- EM 25 DE AGO~TO DE 1825 

Explica a P01•taria de 6 de Junho deste anno, sobre a rela~ão das 
embarcações existentes nas Provincias. 

Havendo-se ordenado em Portaria Circulnr de 6 de Junho ulti· 
mo, que os Presidente:; das Províncias duste Imperio remette::sem 
á Secretnri:~ de E~tarlo dos Negocios da Marinha logo, e todos os 
anno~ relações das embarcações miudas nellas existentes, e IJem 
assim dos barcos empregndos nas pescarias, eorn det:l<lrat;<1o da 
sua qu:tlidade, do numero de indivíduos dn tliJJOiaçiio de c;1da 
um, e da condição dos mesmos, c tt-ndo-se .Ji.Í recebido :dgumas 
de scrrwlhantes relações, n;1s qnacs não vêm incluidas·outras em
Larc<H.;líes miudas de CJllC ordiuarinmente usam os pescadores dos 
rios e costas dc~te ContinenlP, tnes como canôns e jangadas; 
Manda S. M. o Imperador pt'!a Secretaria de Estado dedHar 
ao Presidente dn Província de ... para sua intelligencia, e 
governo, que as disposit ões da citada portarin é exteusiva D toda 
a qmdidade de emLarcnções existentes em qualquer dos districtos 
da sua t'rovinda. 

Palac:io do Hio de laneiro em 2õ de Agosto de :l8~õ.- Fran· 
cisco Villela Bu.rbo8a. 

Decisõ0s de 1825 
~~~ 
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N. i8õ.-IMPERI0.- EM 2õ DE AGOSTO DE 182õ 

Approva. a. organização da Contadoria e Thesouraria da Intendencia 
Geral da Policia. 

Sendo presente a S. M. o Imperador o officio do Comelheiro 
Intendente Geral da Policia de 23 do corrente mez, em que expõe 
a necessidade de dar-se umn norma fixa e invariavel á eseri
ptura~ão dos diversos rendimentos da Intendencia Gerill, appli
cados em beneficio publico; estabelecendo-se para e:-;se fim uma 
Contarloria, que hnja de fiscalisar, e regular a marcha certa dos 
importrtnles objr-etos, que possam competir it sua arrecad:~ção, 
como já se acha determinado no Decreto de 17 de M~H'ÇO fie 18~1; 
Manda o mesmo A. S. pela Secretaria de Estado dos Ne
gocios do lmperio participnr ao referido Conselheiro Intendente 
Geral da Polici:~, que, creando-se a soiJreditn CfJntar1oria na l'órma 
do citado decreto, seja esta or!.!anizada com os Officiars nomrados 
na proposta adjunta ao dito ofllcio, e que mereceu a Sua Augusta 
Approvação. 

Pnlacio do Rio de Janeiro em 2õ de Agosto de i82õ.- Estevão 
Ribeiro de Rezende. 

Plano da Contadoria, e Thesonraria da lnteu
dencia Get·al da Polieia da Cõ••te do lmpet•io do 
Brazil, a que se ref"ere a Portaria acin-.a. 

TITULO I 

Art. L o E' da competencia dn Contadoria tudo quanto rigo· 
rosamente fôr tlseali~açi'ío do rendimento, e despeza dn Inten· 
deneia, a qual sórnente não comprehende aquPIIas disposirões 
particulares que por ordem d:t Governo se fizerl'm pela prs~oa do 
Intendente, em conformidade do Alvará de H> de Janeiro de 
1780. 

EXPEDIENTE 

Art. 2. o Um livro de receitn e despcza, quatro ditos para os di
versos hmçauwntos dinrios das impof'ições das licenças, um dito 
para os rendimento..; dos pas,;aporte,;, um dito para o dos pa..:ses, 
um dito para o lançamento dos direitos de e~cravos, um dito para 
as ('Ondemnaçõ~·s, nm dito para o rendimento dos bilhetrs de 
correc~·ão, um dito para o registro. E além destes os mais 4uc se 
fizerem precisos, os quaes serão nuuv~rados e rubricados, o da 
receita e despeza pelo Intendente, e os outros pelo Desembar• 
gador Ajudante. 
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PELO QUE PERTENCE AO LIVRO DE RECEITA E DESPEZA 

Art. 3. 0 O renrlimento que mensalmente se costuma cobrar 
das diversas e~tações, será lançado no mesmo dia da entrega á 
vista das guias, ou minutas que acompanharem a remessa, decla
rando-se circnmst:tnciadamente tudo quanto ocrorrer a bem da 
chlreza, e legalidadt~ da escriptnra\·ão, extrahindo-se o compe
tente conhecimento depois de assignada a verba competente. 

Art. 4,.o E~tas guias, ou minut<.lS, depois que se fizer o lnn
çamento, serão assignadas pelo respectivo E~cripturario, pondo-lhe 
a nota de -lt~n~~ado- com enumeração correspondente ao da 
verba do livro, e entrt3gues ao Contndur, para, no acto do balanço 
geral, por ellas se legalizarem as partida~ da receita. 

Art. 5. 0 O mesmo se fará quanto ao rendimento diario, con· 
stante dos livros auxiliares, á vista da guia da Contadoria, em 
que especiticadamente se declare a importnnr-ia do mesmo ren
dimento, e qnalidêlde, referindo-se nella ás folhas do livro, e 
numero d'onde se extrahiu. 

LIVROS DE LICENÇAS 

Art. 6. o Nestes livros, segundo a classificação delles, se lan
çará por ordem numt•ricn o nome d<~ pessoa licenciada, residencia, 
data, e quantii'l por bilhete expedido pela :-Jecreta ria, em que se 
dedarem as precitadas cirerllnstant'ias (excepto a qu»ntia que 
deve pagar), e depois de verificndo o re>pedivo png~1mento, se 
extrahir~ do seu a:;;sPntnrnento nm prévio conhecimento, o qual, 
sendo authenticado pelo Thesoureiro, e seu Escrivão, se entre
gnrá á parte para o provar na Secretaria, e por alli haver a sua 
licença. 

DOS LIVROS DE LANÇAMENTO DE PASSAPORTES E PASSES 

Art. 7. o A mesma enumeraç?ío em cada um destes objectos e 
formalidade do bilhete da Secretaria se observarilo par-a o rece
birrlento, e lanr·:unenlu dos pas~aportes, e p<~sses, expedindo-se 
logo o conhecimento prévio, como fica determinado para as 
licen~as. 

DO LIVRO DE DIREITOS DE ESCRAVOS 

Art. 8. 0 Scguir-se-ha a mesma enumeração, e formula do 
bilhete expPdido da Secretaria, ~m que se deve declarar quem 
paga os direit(Js, numero de escravo~, e portos para onde se 
d irigPm ; verillcado o pagamento, se extrahirá o conhecimento 
respectivo, que assignará o The~oureiro~ e o Esaivi'ío, fazendo-se 
constar n<~ Fortaleza do Hegistro da Barra esta mesma providencia; 
por se encontrur cum a pratica presentemente seguida. 

/-1 
JJD 
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DO LIVRO DAS CONDE.MNAÇÕES 

Art. !) . 0 Par;1 lnnçamrnlo deste livro se praticaní a enumc
raçiio, e formalidade do bil!Jele, e conhecimento, na fúrma pre· 
scripta a respeito dos mnis rendimentos. 

DO LIVRO DE LANÇAMENTOS DOS BILHETES DE CORRECÇÃO 

Art. fO. A enumen1ção e methoclo designado, qunnto ao lan
çamento das licenças, se seguirá a respeito dos bilhetes de cor
receão. 

Art. H. Antes do subirem á assignatura do Intendente as 
licenças, passaportes, e passes, devem :1presentnr-se na Contudoria, 
para á vista dos seus lanç<mJCntos o Thesoureiro subscrever. 

Art. 12. No fim do dia, conferenei:1do o respectivo rendi
mento, o Thesoureiro em cada um dos li-nos em quo ;:e nchar 
lançado, prestará a sua nssign:1turn. Pelu presente melhodo para 
a escripturação do rendimento vê-se que o livro cnixn, ou de 
receita e despezn, fixa a sna respunsa!Jilidade nos livros Dnxi
liares, ou dinrios, e estes nos bilhete.;; expedidos pela Seeretaria, 
para onde voltam os documentos, para sn expedirem os ttlulos que 
lhes são competentes, e nclla se guardam pan1 re~alvar qmdquer 
imputaç~ão, tanto destu como daquella estação. 

TITULO li 

PELO QUE TOCA Á DESPEZA 

Art. 1:3. Examinar-se-hão escrupulosnmente na Contndoria, 
onde serão apresent<1das pelns proprias partes as ft"rias e contns 
alli annexas, e outros quar.srJnPr tilulos em separado, mlvertindo 
qne aquellas serão authentieadas pelo Inspcctor Geral dns olJras, 
e competentemente assi~mHias pelo.; Mestres respectivos, e pelo 
Administrador, e estes lt~g:disados com a neo•ssaria lhcalisação, 
na fórma prescripta no art. 1 o dnsto Jllano, c posta a nota de 
-conferido- nssi;.,madn pelo Crntador, irão á presença do Mi
nistrtJ, o qual por uma pllrtaria, ou despneho, que irú já lavrado 
nos documentus, mandará que o Thesoureiro pague. 

Art. 14. Todos estes ducmuentos, depois de pagos, ~erão en • 
tregues na Contndoria, para s:) proeeder á corupetentc escriptu
raçüo dia ria com as neccssarÜJS clarezas. 

Art. H). No livro caixa não se í.lbouará documento algum, no 
qual não eonste <l positiva ordem, ou portaria do Ministro exclu
sivamon te, ou do seu Dclogallo, nos seus impedimentos. 
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TitULO IH 

RESU~IO OU BALANCETE SEMANAL DA RECEITA E DESPEZA 

Art. 16. No fim de cada semana se formnlisará em fúrma 
prévia o balanc ·te do rendimento, e despezns da Intendencia, 
para o que lwverá um livro de conta corrente diariamente alJerta 
(que serve como de borrador), em que por um resumo se debite 
ao Tllesoureiro pelos livros auxiliares, c se credite pelos do~ 
eumeutos que apresentar pagüs em flirma competente. 

TITULO IV 

BALANÇO 

Art. 17. O balanço da receita e de~peza se dará por trimestre, 
como é estylo, e a elle assistirilo o intendente, o Contador e o The
soureiro. Conferenciada a receitu pelus minutas, e mais guias 
extrahiuas dos livros auxiliares, e as partidas das despezas wlos 
competentes docnllleutos, se a!Jnrá o cofre, e veritkando-se o 
saldo que a conta demonstrar, golpeadus todos os referidos titulos 
de desveza, se lavrará o termo de encerr:.~mento, o qual íiC<Jl'á 
servindo de qui taç<:io v1ennria ao Thesoureiro, como determina 
o_art. '2' Tit. 5° du AlvDrá de ~tl de Junho de 1808, que regula 
a administra•;ilo e methudo das Cuntadori!ls do Tllesouro Publico 
deste lmt-Jerio, podendo-se extrahir por certidão n cópia delles 

TITULO V 

PELO QUE TOCA AO NUMERO E VENCniENTOS DOS EMPREGADOS 

Art. :1.8. Para o promJJto expediente dns partes se comporá a 
Contadoria e Thesourarta dos seguiu tes empregat..los : i Cont:.~dor 
que vencerá Lle ordenudo ann uai, aiéu1 dos emoiUiuentos do estylo 
conforme a proposta da data deste, 500;$000 ; :1. i a Escrivturarío, 
na fórma dit<l, lt00/)000 ; i 2° dito, na fórma dita, 0004$000 ; 
cujos 1ogares serno providos em conformidade do decreto da 
creaeilo. 

Ar7t. 1.9. Além destes 0!1lciaes poderão servir dous Praticantes 
por nomeação do Intendente, que vencerão conforme o seu 
prestimo. 

Art. :20. Htlverá um Thesoureiro, que vencerá, além da com
missüo marcada pelo A viso Regio de ü de Juneiro de 1810, a 
quantia de ltOOJ$000 vara quebras do cofre, em conformidade da 
Pro!Josta de ~3 de Agosto de i825, coufirmada por S. M. Im
perial. 

/-I 
13i 
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Art. 21. Haverá um Fiel para servir nos impedimentos do 
Thesoureiro, e em tudo o mais que por elle lhe fôr destinado ; 
será proposto pelo mesmo Thesoureiro, e logo que fôr nomeado 
pelo Intendente, se lavrará lermo na Contadoria, pelo qual o 
Thesoureiro o abone, e responda pela sua serventia nos seus im
pedimentos, e terá de ordenado annual uwaooo. 

Art. 22. Servirá de Porteiro da Contadoria um dos Contínuos, 
já creados, da Intendencia, precedendo ordem do Chefe da He
partição, e assim um Correio para o serviço interno, e externo 
della. 

TITULO VI 

ATTRIBUIÇÕES 

Art. 23. Ao Contador pertence fazer o borrão da escriptu· 
ração; a direcção, promptiticatão, e fiscnlisação do expediente; o 
exame das férias, e mais documentos que por si deve fê1zcr e 
assignar ; informar com o seu pare,~er sobre objeetos de contabi
lidade ; propor ao Intendente qualquer melhoramento ·que fôr 
conducente ao desempenho dos trabalhos da Contadoria, para o 
que lhe serão subordinados todos os en1pregados della. 

Art. 24. Ao :1° Escripturario toca essencialmente o livro de 
receita e despeza, e todo e qualquer balanço ; procedendo a res
peito das guias, e minutas de entrada, na fórma prescripta nos 
arts. 3°, Í 0 e 5. 0 

Art. 25. Ao 2° cumpre essencialmente os livros auxiliares. 
Art. 26. Não obstante ach~Jrem-se demarcadas essenci<llmente 

as obrigações destes Officiaes, comtndo, por molestin, ou conforme 
a maior ou menor affiuenciD de trabalho, exigindo a boa ordem 
que se faça prornpto expediente ás partes, poderão ser occupa
dos uns pelos outros com igualdade, em todos os mais trabalhos 
que occorrerem, e se não acham demarcados pelo presente 
plano. 

Art. 27. Ao Thesoureiro cumpre o prompto recebimento e 
pagamento ás partes, com aquellas legalidades que ficam recom
mendadHs, e terá a sua responsêlbilidade immediatamente para 
com o Intendente Geral da Policia, posto que haja de participar 
á Contadoria, quando faltar por legitimo impedimento, atlm de 
poder regular o expediente. 

Art. 28. Ao Fiel é prohibido, estando presente o Thesoureiro 
assignnr titnlo algum de receila e despeza, o que sómente lhe é 
permittido por legitimo impedimento del!e, e a sua re~ponsa
bilidade é directa para com o Thesoureiro, em conformidade do 
termo referido no art. 21. 

Art. 29. O Continuo, que servir de Porteiro, terá a seu cargo • 
e cuidado essencialmente o seguinte : a limpeza da Contt~.doria, 
a guarda de seu archivo, prover de todos aquelles utensilios in-
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dispensaveis ao expediente, que requisitará do Porteiro da In
tendencia, precedendo ordem do Superior que estiver presente. 

Art. 30. Ao Correio toca o serviçu in terno, e externo da R e· 
parti~~ão, e que)he for ordenado pelo Contador. 

TITULO VII 

PELO QUE TOCA AO REGIMEN ECONOMICO 

Art. 31. O expediente da Contadoria deve principiari rremis
sivelmente todos os dias que não forem santos ou feriados, ás 
9 horas da manhã, e acabar ás 2 da tarde. 

Art. 32. Serão extensivas á Contadoria as providencias já 
dadas para a Secretaria da Indendencia pelo Ministerio da Jus
tiça, relativúmente »o ponto diario, accrescendo de mais o des
conto que deve haver no vencimento de cada um empregado, 
não apresentnndo a competente certidão de molestia. 

Art. 33. O desconto das faltas dos sobreditos otnciaes não 
terá Jogar senão quando ellas excederem ao computo de seis dias 
em cada qnnrtel do anno, regulando-se o trvbalho ordinario de 
cada dia em cinco horas effectivas. 

Art. 31. O livro do ponto será feito em cada mez pelo Contador, 
o qunl pelo seu Jogar, e presumpção de autoridade, que lhe é 
inherente, não é ~~ontemplndo em desconto algum. 

Art. 35. Os enojns e g-alas se acham arbitrados <lOS Officiaes 
de Fazenda de toda a qunlidade e graduação, a snber : por 
morte de !Jais, avó::;, e mulheres, oito dias ; por obito de tios, 
cunhados e irmflos, tres dias; e por gala de cílsamento, oito dias. 

Art. Jô. Depois dt! principiado o expediente diario_. a nenhum 
Official é permittido retirar-~e, ou subir fóra da resprctiva Es
taçüo, sem dar venia, ou pedir licença ao superior que estiver 
presente. 

Art. 37. A nenhum Official é pennittido durante o tempo do 
expeditmte entreter-se em conversl'lção com outro tiUalLJuer Otli· 
ciul, que nãv seja relativa ao trnbalho de que estiver incumbido. 

Art. 38. Nas Estações de ndministraçào, e arrecada~ão da 
Fazenda Publica, se!.!'undo as ulteriores ordens, a subordinação se 
mantem pela :mtiguidade da graduação immediata. 

Art. 39. Para con~ervnç{ío do decoro, e tranquillidade inhe
rente aos expedientes de taes Repartirões, a nenhum Official, de 
qualquer grnd uação que seja, é permittido falia r, ou altercar 
razões com outro qualquer Official, ou com as partes, <tinda 
que sejn soure as;:;umptos de que estiver encarragado pelo res
pectivo Chefe. 

Art. 40. A nenhum Official de Fazrnda é permittido tratar c0m 
as partes sobre os negocios do expediente da respectiva Estação, 
sem positiva ordem, ou faculdade do superior que estiver pre
sente. 
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Art. 4:1.. Nenhum Official de Fnenda pód~ ser Procurador das 
partes em os negocias de expedienle della, nem ainda vocal
mente reqnerer pel11 direito das mesmas partes, salvo o caso da 
guarda delles nos a.~snmptos fiscaes, de que for incumbido pelo 
seu Chefe, em razão do logar ou emrrego. 

Art. 42. Os Otnciaes de Fazenda são ohrigados, sob graves 
penas, assim dentro du Tribunal do setl quotidiano exereicio, 
como fóra delle, a guardar o mais rigido se~redo dos negoeios 
que neiiH se tratarem, ou de que estiverem incumbidos, ou 
hoUVt'rem de re~olver-se pela mesmn Estaçi'to, e bem nssim do 
tudo o que nella constar sobre qual4uer assumpto do seu expe
diente. 

Art. 4,3. Os Otfieiaes de Fazenda s~o obrigados. assim no exer
cício dos seus Jogares, como em todas as acções particulares 
de trnto civil, a gufirdar o d~coro, probidade, boa fé, e dect>ncia 
inherr,ntes aos seus empregos e incumhencias, procurando 
sempre, mas sem affectação, que nas mas pe~soas se respeite 
ahnnra do serviço publiro. e da corporação de C]Ue ~ão membros. 

Art. 4!.~:. Seg-redo, sciencía, exa.cção, assiduídnde, zelo,. e 
obediencia, s~o as qualidades que deve ter qualquer Olficial 
de Fazenda, e as que unicamente rleeirlem do St~U rnerpr,imento 
para ser promovi,lo a mniores empregns, e obter a devida remu
neração, e contemplação de seus serviços. 

TITULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 45. E' inhihido aos DesembHgadores Ajndantr,s despa
charem em negocios do contahilld·,de, só privativos do Inten
dente Geral dn Polícia, e no easo de im1wdi mcnto de moles tia 
de li,~, on de outro qualquer motivo, haverá ordem IJOl' e:.;cripto 
dirigid!\ á Contadoria. 

Art. 4ô. Não se uchanrlo regulado competentemente o methodo 
de pagamento de ordenados dos empregados de:;ta Intendencia, 
fica estabeiPcido que todns, os quo forem confirmados em .seus 
Jogares, terão o seu respectivo v1~ne1mento contado da data 
do Sl'lU proviment.o; ou si sue(~l'der f<dkcerem, ou serem demit
tid,~s cinco di11s depois de entrados no qtwrtel, se fará !I conta do 
vrndmento do mesmo qunrtel por inteiro, na fôrma da pnllica 
do ThPsouro Publico, autorizada pelo Assento de 25 de Agosto 
de i67~. 

Art. 47. Quando a bem da fisc~llisaçi'ío seja preci~o chamnr-se 
á Cont<1doria o Administrador das obras, qualquer dos Mestres 
dellas, Aponta dores e Fei torfl~, e Contadores o poderá fazer. 

Art. 48. A responsabilidade da Contadoria é directa para com 
o Intendente Geral da Policia. 

Rio de Janeiro, 23 de Agosto de !825.- Francisco Alberto. 
Teixeira de Ara,qào. 
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Rendas estabelecidas sem ordrm por escripto, e determinndas, 
dizia 11 Conselheiro fallecido Paulo Fernandes Vinnna, que ~erviu 
de Intendente Geral da Policia, por S. 1\L o Senhor D. João VI, 
nas audiencias particulares que ~e dignava dar-lhe, com decla
ração dos annos em que foram estabeleciuas: 

181l 

Casas de pasto ..........•................ · ..•........ 
F::~z1T e vender fog-os .........•..•••.•.....•........ 
Tabernas abertas até me in noite .................... . 

:12~800 
4B~OO 

126800 

Est:1 ultima imposiçfío foi extincta em Março de 18:H por ordPm 
do mesmo Senhor D. Joiio VI, servindo de Intendente o Conselheiro 
Antonio Luiz Pereira da Cunha. 

!812 

Armnens de cal, tijolo e telha ........ . !2~800 

Estn renrla foi extinctn por Portnria da Secrdaria de Estado 
d1•s Negocios do Imperio na data de H de Maio de• 182:2, ficando 
substituindo as licPnç:~s uni,·amente para mnteriaes, e nelles se 
compreheudem aquelles artigos e madeiras. 

1813 

Barcos da cida(Ie de Cabo Frio...................... 4S800 
Canôas da di ta cidi.tdc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2{)~00 

18H 

Divertimentos publi.cos conforme a quali- i 
dade delle~, e romo determinava o 2ã6600, 4~800 e 1n200 
Chefe da Repilftição ................ . 

i8Jt> 

Armazens de toucinho, fumo o qncijo .............. . 
Tabernas que vendem cufé á maneira de botequins .. 

!819 

Casas de j og·os pngavam:2õ~600 e passaram depois a .. . 
Casas de confeitarias .............................. . 

1820 

Bnrcas de descarga da Alfandega ................... . 
Escaleres e faluas ...............•.••.....•.•....... 

1-1 
13.3 

121$800 
1t6800 

iOO~OOO 
!2~800 

6~400 
2ti400 
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Rendas que não consta o anno em que foram éstabelecidas, 
porque não se fazia lançamento dellas em livros, mas sim relações 
avulsas, que mensalmente entravam no cofre depois do Cllefe 
ver, e determinar, tendo, comtudo, mais de H annos de estabele
cimento. 

Passaportes de estrangeiros, por pessoa ............. . 
Dilos para terras mineraes, por pessoa .............• 
Dilos para Taguahy, S. Joáo .Marcos e Rezende ...• 
Solturas de cadêa e calabouço ..•.................... 
Passaportes para a Ilhn Grande, Paraty e S. Sebastião, 

que pagavi:lm 500 réis, passaram a •................ 

18600 
8160 
/>Oi O 

i~tiOO 

88~0 

Rendas estahelecidas na prisão do forte do Calabouço, e hoje 
existe na fortaleza do Castello. 

Por cada fOO açoites para correcção dos escravos a 
requerimento de seus senhores ..•.•.•... ~....... 8160 

Esta renda já era estabelecida no tempo dos Governadores 
desta Capit;tnia, e se cubrnva nDquella prisão por certas des
pezas. Qunndo S. M. o Senhor D. João VI chegou Desta C<lpital 
determmou que tudo isto passasse para a Intendencia da Policia 
por ordem VOf~(ll do Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
do Braz i I, o M[trquez de Aguiar. 

Carceragem dos cDptivos, paga ·pelos senhores....... 8600 
Dita dos libertos................................... 8900 
Por cada dia de detenção................. . . . . . . . . . . J>O~O 

RENDAS EM DENS DE RAIZ 

Rendimento de quatro armazens no sitio da Prainha, 
por baixo do quartel da Guarda da Polida, an-
nualmenle .............................•........ 1:1308008 

Quatro moradas de casas velhas ao lado da Sé nova, 
annualmenle.................... . . . . . . . • . . . . • . . . H5~200 

Ha um terreno ao lado esquerdo da mesma Sé nova, cujo ren
dimento está rm litígio; duas moradas de ca:-as terreas no 
Campo de Snnt' Anna junto ao quartel da 1. a comp:mhia de eaval
laria, que estão d(ldas por ordem superior, para usnfruil-as, á 
viuva de um Correio que foi da Intendencia da Policia, Cllrispim 
José Gonçalves, e outra a um criado que foi do Senhor D. João VI, 
por nome Jeronymo Jo~é Coelho. 

O rendimento dos ofllcios de Provedor e Escrivão do Registro 
de Tagn::~hy para o concerto da SPeretaria, não tem quantia certa; 
o de Hmbos montará pouco mais ou menos de 1:0006000 a 
2:0008000. 
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Os terrenos da Cidnde Nova que se arrendaram a diversas 
pessoas, e que nnnualrnente rendr.rão a quantia de !6045000. 

A Intendencia possue mais ao Indo da Sé nova, onde existem 
as quatro moradas de easas velhas ao Indo da cidade, uma 
pequena moradn tc:1mbrm velh<~, que a mais de oito annos 
S. M. o Senhor D. João VI mandou dar a Manoel da Cruz, que 
depois foi seu criado, para desfrutar por sua vida. E do lado do 
theatro de S. Jono tem os armazens que servem para a illumi
naçãoda cidade. 

Secretaria da Intcndencia Grra l da Policia do Rio de Janeiro 
em 24e de Agosto de i82õ.- Nicoláo Viegas de Proença. 

N. 186.-GUERRA.-EM 2õ DE AGOSTO DE 182õ 

Declara que os indivíduos da guarla de honra que obtiverem 
demi c.: são della gozem de isenção de todo o serviço militar. 

Resolvendo S. M. o Imperador que os individnos da Guarda 
de Honra da Sua Imperial Pessoa, que obtiverem demissão della, 
gozem de isenção de todo o snrviç0 militar: M~mda pela Secre
taria do Estado dos Negocias da Guerra assim cornmunicar ao 
Tenente G1•nenll Governador das Armas da Côrte e Pruvincia 
para seu conhecimento, e execução expedindo as ordens precisas. 

Paço em 2õ de Agosto de 182õ.- João Vieira de Carvalho. 

N. 187 .-GUERHA.- EM 2t> DE AGOSTO DE i82õ 

Remette a tabella dos dias de gala no Imperio. 

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado dos Ne
gof~ins da GLWtTa remetter ao Governador das Arm:os da Provin
cia de ... a tabella junta d'1s dias de g[da nu Im~wrio, e do modo 
por que devem ser fe3Lejr~dos, a11m de que na mesma Provincia se 
lhe dê o devido cumprimento. 

Pala-cio do Rio de Janeiro em 25 de Agosto de 182õ.- João 
Vieira de Ca1·valho. 
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Tabella ()ara os embandeiranl.entos e salvas na~ 
t·ortalezas 

Janeiro 1.0 Grande gala.- Bandeiras nas fortalezas. 
6. Dito. -Dito 
9. Dito. Dito 
22. Dito. Dito, e tres salvas de 21 tiros 

na Fortaleza. 
Fevereiro 12. Bandeí r as nas fortalezas. 

17. Pequ~na gala -Dito, e uma. salva. de 21 tiros á i 
hora nu fortaleza principal. 

Março H. Dito.- Como f 7 de Fevereiro. 

Abril 2~: ~ Grande gala.- Como 17 de Fevereiro. 

Mnio 3. Dito.- Bandeiras nas fortalezas, tres salvas de 21 
tiros n:1 fortaleza principal. 

13. Dito. Como 25 de Abril. 
Agosto 2. Pequenn gala.- Como i 7 rle Fevereiro. 

15. Dito.- Bandeira nas fof'talezas. 
Setembro 7. Pequena gala.- Como W de Agosto. 
Outubro ~.Dito.- Como 1U de Sett>mbro. 

12. Grnnde gala.- Bandeira nns fortnlez3s e tres salvas 
de 101 tiros em todas :1s fortalezas, Grande parada 
do maior nurnero de tropas que fôr possivel reunir. 

19. Dtto.- Como :22 de Janeiro. 
Novembro H>. Dito.- Como 22 de Janeiro. 
Dezembro L Dito.- Como 22 de Janeiro. 

25. PetJnena gala.- Bandeiras nas fortalezas. 
26. Dito. Dito 

f a. Oitava de Pa:-choa.- Como 20 de Dezembro. 
Annivers:1rio do Juramento da Constituição, em cada uma 

das Províncias.- Como 7 de SeLetubro. 

Qu11ndo se annunciar tres salv:Js, a 1 a deverá ser dada ao toque 
de Alvorada; a 2a á 1 hora da tarde; e a 3a ao arriar as ban
deirns. 

Secrr,taria de Estado, 2õ de Agosto de 1.825.- José Ignacia 
da Silva. 
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N. 188.- JUSTIÇA.- EM 2[) DE AGOSTO DE 1825 

Determina que os Mordom0s da Santa Casa de I\IisericorJia desta 

Côrt'J não sejam mais admittidos a entrar dentro da sala dal!l 

sessões da Relação. 

Havendo subido á Augustn Presença de S. M. o Impera dor a 
supplica do Provedor c mais Irm:'ios da Santa Casa de Miserieor
dia, nn qual ai legando, comu antigo, o uso de se erg·uerem os De· 
sembargad.ores da Cas:1 da Supplicação, d .. s seus nssentos, e assim 
persi~Lirem em quanto entra e se demora o SPU Mordomo na
quelld Tribunal, ptlf occnsíf,o dl' oppôr emiJargos a favor dos réos 
colldRmnados á rnorte, se quPi\am de se lhes haver faltado áqnella 
pr::ttica contra o deeúro da Santa Casn, e pil• em ser conservados 
uo bOZO da sua dignidade; e sendo igualmente prest•nte a S. l\1. 
uma representadío do Ht~gedor da subredita e;1sa. e sua informa
çno acerca do reft~rioo requerimentu, nas qtwPs, não só nega a 
existen~ía elo uso de se lev:,ntarem os De:-:erulJargndores na pre
sençn dos Mordomos, mas até o mostr:1 inconsistente eom todos 
os prindpios de direito publico interno, pelo qmd, sendo a Casa 
da Supplic:tção o Tribuml Su;1premo de Jnsti1,·a, aonde .. anterior
mcnto se s11 ppull h a sPmpre estar pre:-:ente o Sohernno, não devem 
os Desembargndores Ievant<lr-se, SPnão quando se lev~JTlta o seu 
Pre~í.h:lltl', nt·m mesmo p~·!a pn:stmça dt1S Grandes, que têm 
assent.l na pn•sonça do Solwnmo, qunnto rrwis pelêl dos Mordomos~ 
a quem consta, j•ela collecçào de estylos, que o Rogeclor fnlla 
sempre nssentado, queixando-su positivarnPnte o mesnto Hegedor 
do facto recentenwnte pratie.-.du por Ma11oel .Moreira Lírio, aetual 
Provedor da dita Santa Casa. que, f;;zendo vezes de Mordomo, 
depois de entrar Dté o muio da sala do Tribunal, a aprt>sentar o 
requerimento para os ~egundos embargos a ft~vor dos trrs réos 
ultim[lmPnte St)ulenei::Jclos, se n~tintra, sern o qtwrer ir l1:var a 
clle Reg-,·doJ', na confortnid::Jdt~ do estylo, nwnd<mdo então, pelo 
Guarda-rnór dn Helt~çflo partici(J<H qtw <Js.~im prt~ticara, por se rulo 
havPr lcvnntado o Tl'lbnnal a sn<t ehl'g;,da; o que á Vt:--ta da data 
do :-o!Jredito ruqu,·ri1uento do Provedor, um din <lnterror :JO do 
<Jcontccintcnto, se mostra mui de proposilo, e deliberadamente 
feito pê!ra affrontar o Tribllnal, proceuimHnto. que só pólle attri
buir·-se a snggestões de malevnlos JWrturb:tdores da orrlem 
puldicu, que, :tproveitando-~e da ignornrwia, e sirnplicidade 
daqnellP Prove1l11r para o arrastarem a nm ueto t~o cscand;do-o, 
c punivel, laz ver a quo poutil sob1l 1á a ~u:1 insullOI'Lilnaçãn, c 
f;1ltLt de re:-;wito, f;tzondo-::se, por isso, dignn dn competente 
providencLt. O mesmo A. S.; Tom:1n.Jo em con-iderilçào tndo 
o uxp,.sto; e f!it:llltt! parei'P. allleiu dn IHw r<~züo, e espírito 
das Confrarias religiosas ·a sustonta<:iio de capriclw,.:as vaidades e 
preemineueins, que, apoiadns, Udvt•z, em um ou ontro acLO de 
urb:tntd;tde, nüo podt•m constituir direito rigoroso :Manda pela 
Sccrcturia de Estado dos Ncg-ucios da Ju~lrça participar ao 

1-J 
135 
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sobredito Provedor da Santa Cnsa da Misericordia, que Houve 
por bem Indeferir o seu requerimer.to, como destituído de solido 
fundamento, e estranhar mui severamente ao seu Mordomo Ma
noel Moreira Lírio, o temen1rio e ill~g;d proce(Jimento, com que 
se houve perante aquelle Tribunal, não podendo a persuasfto de 
pretemlidos privilegios de sua corporação, que não tigura alli 
senão de parte e supplieante, ·autorizai-o járn;Jis para faltar ao 
respeito e acatamtmto devido DO pri1neiro Tribunal de Justiça; e 
Determina, finalmente, para prevenir no futuro a re{Jeti~·ão de 
semPlhantes excessos, que os Monlomos da Santa Casa de ora em 
diante não sejam mais admittidos a terem a honra de entrar dentro 
da sala das sessões da Rel3çào, e entreguem ao Guarda-mór della 
os requerimentos, e embargos, que fizerem a uem dos réos, de· 
vendo esta ser apresentada pelo dito Provedor em Mesa, e regis· 
trada nos livros com{Jetentes da Sa11ta Casa, para sua devida intel· 
ligencia e execução. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2õ de Agosto .de :182õ.- Clemente 
Ferreira França. 

N. 189.- MARINHA.- EM 26 DE AGOSTO DE i82õ 

Declara que, durante a descarga dos navios atracados á ponte da 
Alfandega, se não consinta fogo a bordo. 

S. M. o Imperador, a Quem foi presente o officio de 23 deste 
mez, no qual o Inspector do Ar:'erwl da Marinha propõe, que 
duranle a dtjs,·arga dos na v 1os atracado~ á ponte da Alfa ndeg-a, 
se nfto consi:tHa fogo a ])urdo dos Jllesmo:,, st~ndo os rrspt'ctivus 
Mestres obrigados a mnndar fazt3r nas cozinhas do dito Arsenal a 
comida d;:~s suas tripolaçõt"s, afim de pn·venir quaJquer illct•ndio, 
e qun este se comnlllnique a menciouada Alfnndega: J\'Ianda pela 
Secretaria de Estado dos Nego1·ios da Mannha decl<trar ao referido 
Inspector que Ha por bem Approva1· semt•IIJante providt·ncia, 
devendo rlle cousequentemeute passnr a effcetual-a, e ficando 
na mte:ligencia dt• que isto mesmo se participa ao Ministw e 
Secretaria de Estado dos Negucios da Fneuda. 

Paço em 26 <le Agosto de :18~0..- Frartcisco Villela Bltl'bosa. 
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N. t9o.- JUSTIÇA.- EM 27 DE AGosTo DE 182o 

Resolve duvidas sobre a execução da Lei da liberdade d~ imprensa. 

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado dos Ne
gocios da Justi(;a resp(1nder ao De~embarg;1d0r João José d:1 Veiga, 
em resposta ás hypotileses, que, n::~ qualidade de Promotor Piscai 
da liberdade da imprensa, offlJ.receu no officio, que fez subir á 
Sua Augusto Presença, o seg·uin te : 

i. o Que dever-se-ha niJrir a urna, como é ordenado, e ti
rar-se por sorte o Juiz de Fr-eto, qne deva substituir ao que faltar. 

2. o Que o Pleito assim por sorte, deverá ser chamado, e com 
elle prc,srguir o pr,,cessn, na fórma do costume. 

3. o Quo neste cnso de~ v e proceder-se, na fórma das leis, 
dev,..ndo, no acto de abrir-se ·a urna, tirarem-se tres por sorte, 
para delles se es!'olher um. 

4. o Que nestes processos não póde, nem deve jámais haver 
empêlte. 

5. o Que se p6de nomear curador ao réo, sendo menor, por ser 
de lei, mas não ao denunciante, que nenhuma ha, que lh'o mande 
dar. 

6. 0 Que o Promotor em caso nenhum póde recusar aos Juizes 
eleitos. 

7 .o Finalmente, que se não pólle rreorrer das decisões para as 
ReJ:,~·ões, por serem taes processos smnmarissimos, nem ser esta 
a pratiea seguida. 

P~Jbcio do Rio de Janeiro em 27 de Agosto de 182o.- Clemente 
Ferreira Fraura. 

N. 19:1..- IMPERIO.- Eu 29 DE AGOSTO DE :1.82;) 

Concede isenc:ão de dirPitos de importação aos animaes cavallares, 

lanigeros e vaccuns destinétdos ás fazendas de criação. 

Propondo-sE' Jorge 'March esfabelecer na Serra dos Orgãos uma 
fazenda de cria~·:io de garlos de tolhls as eswcies p;1ra o Illrlhora
mP-nto e rwrfpj,·ão das raças, pnncipalrnente do gado cav:dlnr; 
pedindo a isençijo dos dircdtos de entn1Ja em tudo~ os a11im11es 
des·e r.wnero, q11e fur·t~m importados d<1 Eurova e outros paízes: 
E Qnerendo S. l\I o Irnrwr;ulor animar estP ran1o de indusl.ria 
pelos resnitados, que se dev,~m esperar de taes c•mprez<IS nm:te Im
perro : Ha por bem Conceder :10 :-;ubredi 'o Jorge Mnreh a isenção, 
que requer; e que e..;ta Graf;a se faça extensiva a qrwesquer outros 
emprehendedores, tanto para o gado cavallar, como vaccum e lani .. 



128 D EC tSÕES DO GOVERNO 

gero : O que Manda pela Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio particip~1r ao Ministro e St~cretario de Estado dos Negocias 
da Fnzenda e Presidente do Tlwsouro Publico, para que nesta 
conformidade Ee expeçam as ordens necessarias por aquella Hepar
tição. 

Pala cio do Rio de Janeiro em 29 de Agosto de :1.82õ.- Estevii:o 
Ribeiro de Rezende. 

N. 192.- GUERRA.- EM 31 DE AGOSTO DE :1.820 

Declara que os militares só podem ~ahir desLe porto com passaporte 

da Secretaria da Guerra ou do Governador das Armai!!. 

Determinando S. M. o Imperndor, que fique em regra que os 
militares do Exercito possam sómt ntt' sahir deste portu com pas
sapi·fte da ::;ccrdaria de Estado do~ Negocias da Guerra, ou do 
Genernl Govern<Jdor das c\f!!WS da Côrte e Província, si os 
mesmos furem para portos desl<t Proviuda, ou a unirem-se 
a corpos da Corte destacados nas províncias; c tl'ndo-sc neste 
scn tido ex podido as necessarins ordt>ns ao Brigadeiro Guver
nadur da fortaleza de Vill~·gaignon; Manda igualmtmte, pela 
referida Seeretaria de E~lado, l.lssinJ comnmnicar ao sobredito 
Governador das Armas, p:~ra seu conhecírncnto. 

Paço em 31 de Agosto de i82õ.- JoctJ Vieira de Carvalho. 

N. :1.93.-GUERRA.- EM 3 DE SETEMBRO DE f82õ 

Mandá punir o crime de :f.a. e 2a. deserção simples com o caatigo de 

chibatadas. 

Notando-se que com a demora do immedinto castigo ao crime 
a que dá lognr a rnultiplicidHde de proee sos se rel11xa a disciplina 
militar, tornnndo-se por isso a pena i111posta aos dt•st>rtores de 
{a e ~a deser(:ão simples, muitn3 Vt'Zes des!JrOpon~ionada á culpa, 
e que pur conservarem-se os réos desaproveitados rnais tempo, 
do que n urgencin <l('tunl do servi~~o exige, soffl·em o~ innoeentes 
pelo .peso indevid;lmente dobrê.ldo de serviço que têm de fazer, e 
convindo occorrer <• t<Jes inf~onvenit>nte::; com medidas por a:.wra 
provisorias. quB sirvnlll mais vrornpt:a e etnl·aziiiPnte a de~animar 
a contmuaçf•o das dc~eq;ões; Manda S. M. o Imperador, pela 
Secret;•ria dn Estado dos Negocius da Guerra, que ns desertores 
qualiflcados de f a c 2a deserção simples, em lognr de serem jul-
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gados em conselho de guerra sejam logo cnstiQ"ados, os de ia de
set·ção com 60 ~~hibatad s, e os de ~a com 100 chihatad:-~s; e 
que o Govern<Jdor das Armas da Provinfo,ia de ...• o faça observar 
provisorit~mente, emquunto a este respeito se não estabel!'Ça regra 
invariavel. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Setembro de 182õ.- João 
V i eira de Carvalho. 

N. 194.- MARINHA.- PROVISÃO DO CONSELHO SUPREMO MILITAR 

DE 3 DE SETEMBRO DE i825 

Manda que as devassas executadas em duas embarcações aprazadas, 
em consequencia de roubos nellas praticados, fiquem conservadas 
no Juizo da Auditoria de Marinha. 

D. Pedro, por Graç::~ de Deus e Un:mime Acclamação dos Povos, 
Imperador Constitucional e Deft>nsor Perpetuo do Brazil: Ft~ço 
saber a vós Auditor Geral de Marinha, que Sendo-me presente a 
vos~a duvida propusta em Representa~·tlo de 4 de Maio do corrente 
anuo, arerca do juizo a que dt>vem ser dirigidas as devassas a que 
procede~tes veios roubos prllticados em duas embarc<JÇÕI'S apre
zadas, e ainda núo julgadas, afim de seguirem os réo-. nellas pro· 
nunciados o seu livramento: Hei por bem, Conformando-me intei
ramente CIJm o parecer do Conselho Supremo Militar de Justiça, a 
quem Mandei ouvir sobre este objt•cto, DetPrrninar-vos, que as 
devn~sas desta natureza fiquem conservadas no Juizo da Auuitoria 
de Marinha, aonde os réos dtwem promover o seu livramento, 
parn de,,ois de Sl'ntenciados sulJir em ultimn instancia, por t~ppel
laçiio, ao Tribunal do Conselho Supremo Militar e de Justiça para 
o seu finnl julg-ado; porquanto achando-se taes réos comprehen
didos nas disposit;ões do~ 8 do Alvará de 7 de Dezembro de :1.796, 
e do 45° artigo de guerra da Marinha mandado observar pelo Al
vará de :26 dl:l Abril de 1800, é o ditu 'friburwl a quem está com
meuido o nrbitrio do castigo, e applicaçào das penas nelles im
postas, segundo as circumstancias de que os processos se aeharem 
revestidos. Cumpri-o a~sim. S. M. o Imperador o Mandou !Jelos 
membros do Consp,lho Supremo Militnr abaixo ãs~ignados. Feita 
nesta Côrte c cidadt~ do Hio de Janeiro nos 3 dias do mez de Se
tembro do anno do Nascimento de Nosso Sr.nhor Jesus Christo 
de lS:W. O Conselheiro João Valen1im de Faria Souza Lobato a 
fez eserewr e subscrevi.-Jaão de Oliveira Barbosa.- Joaquim 
de Olü-eira .4lvares. 

Por Imme·iiata Resolução de S. M. o Imperador de H de Julho 
dada sobre Consulta do Conselho Supremo Militar de Justica de 
8 de Junho de :1.8~5. ú 

~cisõvs de i8.25 
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N. f 95.- IMPERIO.- EM 3 DE SETEMBRO DE 182f> 

Augmenta a. diaria dos Guardàs do Numero da Repartição da Saude 
desta Côrte. 

S. M. o Imperador, Attendendo ao que lhe representaram os 
Guardas do Numero da Repartü;ão da Saude desta Côrte sobre a 
impossibilidade de se manterem com a diaria de 4,00 réis que 
actualmente vencem, e ao que a este respeito informou o Conse
lheiro Provedor-mór da Saude: Ha por bem Conceder aos suppli
cantes o augmento de 24:0 réis dinrios sobre aquella quantia, afim 
de ficarem na mesma igualdade de vencimentos com que foi creada 
aquella Hepartição. O que Manda pela Secretaria de Estado dos 
Negocios do Imperio participélr ao referido Conselheiro Provedor
mór da Saude, para sua intelligencia e execução. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Setembro de 1.8~5.- Estevà! 
RibeiTo de Rezende. 

N. 196.- IMPERIO.- EM 3 DE SETEMlltJ DE 1.825 

Reprova e estranha o procedimento que teve o Presidente do Ma
ranhão com o redactor de um periodico, a quem fez embarcar 
violentamente para Lisboa. 

Foi presente a S. M. o Imperador o officio do Presidente inte
rino da Província do Maranhão de 4 de Junho deste anno, em que 
refere o procedimento que tivera com João Antonio Garcia de 
Abranches, redactor do periodico intitulado O Censor, fazendo-o 
por fim embarcar violentamente para Lisboa ; e não podendo 
justificar-se tão incompetente e absoluta medida, pelo exposto no 
referido officio sobre a natureza das doutrinas publicadas naquelle 
periodico~ bem que se indiquem tendentes a destruir a ordem 
estabelecida, e ainda menos pelo extravagante motivo allegado, 
de ter o dito redactor atacado a conducta do Marquez do Maranlüío, 
como si fosse defeso por lei o censurai-o: Houve por bem o mesmo 
A. S. Desapprovar tão inju~to arbítrio, que descobre em quem o 
pratica ou perfeita ignorancia dos meios legaes applicaveis em 
taes casos, ou determinação criminosa de atropellar direitos ga
rantidos pela Constituiçào; e Manda pela Secretaria de Estado dos 
Negocios do Imperio participai-o ao dito Presidente interino, 
Estranhando-lhe mui severamente o haver-sfl neste negocio por 
um modo, que só poderia ser approvado em Governo, onde re
ges~ a vontade, e não a lei. 

Palacio (lo Rio de Janeiro em 3 de Setembt'o de 1825.- E:stevc7o 
.Ribeiro de Rezende. 
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N. 197.- JUSTIÇA.- EM 3 DE SETEMBRO DE 1825 

Manda que as autoridades civis e militares auxiliem os Delegados 
do Physico-mór e Provedor-mór da Saude no e::tercicio de sual!l 

funcções. 

Representando o Pbysico-mór do Imperio os obstaculos que 
experimentam os seus Deleg<1dos no exercício de suas funcções, 
pela opposição que encontram na maior parte das autoridades 
civis e militares, as quaes têm feito persuadir aos povos que a 
sua jurisdicção tem caducado, resultando disso gravíssimo damno 
ao serviço publ:co: Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria 
de Estado à os N egocios da Justiça, que o Presidente da Província 
de ..•.. expeça as convenientes ordens, nfim de que os Dele· 
gados do sobredito Physico-mór e Provedor-mór da Saude não só 
não sejam perturbados no exercicio de suas funcções por outras 
autoridades, mas até sejam por ellas auxiliados em tudo que fõr 
tendente a pôr em execução as leis por que se regem aquelles 
dous Juizos, e que estão em seu inteiro vigor. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Setembro de 182õ.- Clemente 
Ferreim França. 

Na mesma conformidade:omciou-se ao Desembargador Corre
gedor do civel da Côrte. 

N. 198.- GUERRA.- EM 5 DE SETEMBRO DE 1825 

Tabella dos dias de gala e modo por que devem ser festejados. 

Mandn S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado dos Nego
cios da Guerra remetter ao Tenente-General Governador das 
Armas da Côrte e Província a Tabella junta dos dias de gala, c 
do modo por que devem ser festejados, afim de que se lhe dê 
nesta Corte o devido cumprimento. 

Paço em 5 de Setembro de 182õ.- João Vieira de Carvalho . 

• Tabella para os embandeh•atnentos e salvas na~ 
f"o1•tálezas 

Janeiro 1.- Grande gala.~ Bandeiras nas fortaleza·s, tres ban-
das de musica para o Paço. 

6.- DHa dita.- Bandeiras nas fortalezas, as musicas, 
cornetas, e tambores de todos .os corpos a darem as 
boas festas a S. M. o Imperador. · 

• 
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9.- Grande gala.- Todas as musicas para o Paço, tres 
salvas de ~1 tiros nas fortalezas, que costumam 
salvar. 

20.- Bandeiras n~s fortalezas, duas salvas de 2i tiros 
na fortaleza dn Ilha das Cobras ao signal das giran
doias na Capel!a Imperial. 

22.- Grande gala.- Bandeira nas fortalezas e tres 
salvas de 2i tiros nas fortalezas, que costumam salvar, 
e todas as musicas para o Paço. 

Fevereiro t2.- Bandeiras na~ fortalezas, uma salva de 2i tiros 
nas fortalezas. 

17.- Pequena gala.- Bandeiras nas fortalezas e uma 
salva de 21 tiros na fortnleza da Ilha das Cobras, e 
tres bandas de musica para o Paço. 

Março 7.- Dita dita.-Bandeiras nas fortalezas, e uma 
salva de 2i tiros na fortaleza da Ilha das Cobras. 

H.- Dita dita.- Como 7 fie Fevt:'reiro. 
25.- Grande gala.- Bandeiras nas fortalezas, e trcs 

salvas em todas as fortalezas que costumam salvar, 
de 2i tiros. 

Abril 2~ !Grande gala.- Como 22 de Janeiro. 
Maio 3.- Grande gala.- Como 25 de Março. 

13.- Dit~t dita.- Como 22 de Janeiro. 
Agosto 2.- Pequena gala.- Como 17 de Fevereiro. 

U.- Bandeira na ilha. 
H:L- Pequena gala.- Como 1. 0 de Janeiro. 
25.- Bandeira na ilha. 

Setembro 7.- Grande gala.- Como 25 de Março. 
:14.- Pequena gala.- Bandeiras em todas as fortalezns. 
19.- Dita dtta. -dita. 

Outubro 4.- Pequena gala.- Como 1° de Janeiro, menos as 
musicas. 

12.- Grande gala.-Bandeiras nas fortalezas e tres salvas 
de 1.01. tiros em todas as fortnlezas, grande parada 
do maior numero de tropas, que fôr· pos~ivcl reunir. 

19.- Dita dita.- Bandeiras nas fortalezas, e tres snlvas 
de fOI tiros nas fortall:'zas que costumam salv~1r. 

Novembro õ.- Pequena gala.- Como no 1° de Janeiro, menos 
rnusil'as. 

15.- Grande gala.- r.omo 22 de Janeiro. 
Dezembro i.- Grande gwa.- Como 22 de Janeiro. 

8.- Dita dita.- Bandeiras nas fortalezas, e tres salvas 
de 21 tiros na fortaleza da II h a das Cobras ao signal 
Ja girandola na Capella Imperial. . 

2t>.- Pequena gala.- Como ! 0 de Janetro, menos mu
~icas. 

26.- Grande gala.- Como ! 0 de Janeiro, todas as mu· 
sicas. 

31.- Pequena gala.- Como Jo de Janeiro, menos mu
sicas. 
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Sabbndo de Alleluia, uma salva na fortaleza da ilha das Cobras 
ao signal das girandolas na Capella Imperial. 

Pequena gala.- Dia de Paschoa, tres salvas de 21 tiros na ilha 
das Cobras, ao signnl das gírandolns, como no to de Janeiro. 

Grande gala .-ia oitava da PHscboa, como 7 de Março. 
Pequena gala.- Dia da Procissão do Corpo de Deus da cidade, 

como ~O de Janeiro. 
Grande gala.- Dita da Capella Imperial, como 20 de Janeiro. 
Pequena gala.- Dia do Coração de Jesus, como to de Janeiro, 

menos musicas. 

Observaç{in 

Quando se annunciam tres salvas, a ia. deverá ser dada ao 
toque de afvoradn, a 2a á i hora da tarde, e a 3a. ao Drriar as 
bandeiras; e nos dias em que ha uma só sa]va, sempre é á i 
hora da tarde. Todas as fortalezas devem principiar a sua salva 
ao 2° tiro da ilha das C:obras. 

A hora destinada pa1·a se acharem no Paço as musicas, é ao 
meio dia. Os dias que não levam data são os das Festas moveis. 

Secrrtaria de Estado em 5 de Setembro de 1825.- JÓsé l.f!aacio 
drt Silva. 

N. 199.- IMPERIO.- EM 5 DE SETEMBRO DE 1825 

Manda abonar aos Deputados à Assembléa Legislativa a quantia 
mensal de 1008000, até que, installada a Assembléa, recebam 
os respectivos vencimentos. 

Sendo indispensavel que os Deputados da futura Assembléa 
Legislativa, que têm chegado, e forem chegando a esta Côrte, 
subsistam com a deeenria correspondente ao nobre encargo com 
que os tem honrado a Nação : Manda S. M. o Imperador pela 
Secretaria de Estado dos Negocias do lmperio participar ao :Minis
tro e Secretario de Estado dos Negocias <la Fazenda, para sua in
telligencia e expedição dos despachos necessarios, que Ha por 
hem que, desde o dia da sua chegada se lhes pague pelo Thesouro 
Publico a qunntia mensal de 100!>000, até que recebam, installada 
a A~sembléa, os seus respectivos vencimentos. 

Palacio do Rio de .Janeiro em t> de Setembro dr- 1825.- Este1·ào 
Ribeiro de .Rt~zend1•. 
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N. 200.- FAZENDA.- EM 6 DE SETEMBRO DE 182[). 

Sobre o soldo dos officiaes de 2a linha e fornecimento de objecto;:; 
de expediente ás Secretarias dos Commandos de corpos. 

Marianno José Pereira da Fonseca, do Conselho de Estado de 
S. M. o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Fazenda, Presidente do Thesouro Publico. Faço saber á 
Junta da Fazenda da Província do ... Que o mesmo A. S. Houve 
por bem Mandar declarar em deferimento ao que lhe representou 
a Junta da Fazenda da Parahyba do Norte acerca do deverem ou 
não vencer o soldo, e v;mtagens determinadas no Decreto de 28 
de Março ultimo, os officiaes da 2a linha, que os referidos officiaes 
não são comprehendidos no augmento de soldo e vantagens 
respectivas, e que os Commandantes dos corpos devem fornecer 
o papel, e mais generos da respectiva Secretaria, para o que 
vencem gratificações. O que igualmente se participa f1 mesma 
Junta para sua intelligencia e execução na parte que lhe pertence 
relativamente a semelhantes officiaes dos corpos dessa Província. 
Joaquim José Botelho a fez no Rio de Janeiro em 6 de Setembro 
de i825. João José Rodrigues Vareiro a fez escrever.- llfarianno 
José Pereira da Fonseca. 

N. 201.-FAZENDA.-EM 9 DE SETEMBRO DE l825 

Sobre a remessa ao Thesouro dos meios soldos e sellos das patentes 

militares, e emolumentos da Sec1·etaria da Guerra e Conselho 
Supremo Militar. 

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado dos Nego
cios da Fazenda declarar ao Presidente da Provincia de .... 
que nas remessas dos meios soldos , sello e emolumentos, 
que se enviarem ao Thesouro como foi determinado em Provisão 
de 25 de Setembro do anno proximo passado expedida á Junta da 
Fazenda dessa Provincin, deverão vir especificadas da maneira 
seguinte : 1° que de tres em tres mezes se formalizem as relações 
contendo em columna:; separadas, e addições privativas, o que 
pertence a cada uma das Repartições, mencionnndo sómente aquel
les officiaes que nessas épocas tiverem preenchido o desconto, 
para serem enviadas ao Thesouro, começando desde já pelos que 
se acharem neste caso até o fim de Junho ultimo : 2° remetter 
igualmente as cópias inclusas do Decreto de 29 de Agosto de i8i5, 
pauta dos emolumentos, e tabellas annexas; 3° que nas guias pas
sadas aos officiaes, que sahire:m em diligencia para outras Pro· 



-~-~-~-,---~----~---~-

DECISÕES DO GOVERNO {35 

vincias, se declare a quantia a que estão responsaveis, afim de 
se concluir o desconto na Thesouraria aonde se apresentarem; 
q,u que succedendo mudarem de Província, desertarem, mor
rerem ou serem demittidos, antes de completarem o dito 
desconto, se faça a conta pro mta da quantia recebida, e classifi .. 
cada como indica o art. :J.o e o mesmo se pratique com os om .. 
ciaes de outras Províncias que ahi preencherem o seu desconto; 
5° e finalmente, que examinando-se de novo as relações !!ie re~titua 
aos officiaes as quantias que de mais se descontou, levand' ·•~
lhes em conta a somma total das subsequentes relações que se 
remetterem. 

Pala cio do Hio de Janeiro em 9 de Setembro de 18!5.- Mm·iaano 
Josr; Pereira da Fonseca. 

N. 202.- GUERRA.- EM 14 DE SETEMBRO DE i82õ 

Declara que os Majores e Ajudantes de 2a Linha sahidos da ta, têm 
direito ao soldo concedido pelo Decreto de 28 de Março deste 
anuo. 

Hesolvendo S. 1\L o Imperador, á vista do officio n. 2~ do 
Commandante das Armas da Província da Parahyba do Norte : 
1", que sümente os Majores e Ajudantes sabidos da 1a linha para 
a 2" na conformida1e do Decreto de 4 de Dezembro de 1822, têm 
direito ao augmento de soldo concedido por Decreto de 28 de 
Março deste anno ; 2°, que a percepção deste uugmento data do 
mesmo decreto para os que a elle têm direito ; :3°, finalmente, que 
o referido augmento não comprehentle por maneira alguma o 
Coronel do 1° b11talhão de Milicias de brancos da mesma Provín
cia, o Manda pela Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra 
participar ao referido Commandante das Armas para seu conhe
cimento e execução. 

Palacio do Rio de Janeiro em 14 de Setembro de 1825.- Joã'l 
V ieim de CarVtll/w. 

N. 203.- GUERRA.- EM HS DE SETEMBRO DE 1825 

Manda estabelecer uma fabrica para extracção do salitre, nas mar
gens do rio das Velhas, Provincia de Minas Geraes. 

Resolvendo S. M. o Imperador mandar estabelecer na Província 
de Minas Geraes, nas margens do Hio das Velhas, em terreno per• 



13G DECISÕES DO GOVERNO 

tencente ao Governo, onde se apresente maior cópia de sub
st8ndas nitrosas, uma fabt'il'a, pot· agor·a pequena, para a extrHcção 
do s:1l11re, por conta d11 Fat1rica da Polvora desw Cõrte, como um 
ramo partkular, e ú me~ma faiJrica annexa; e Tendo nomeado 
para dirigir :•queiJo estl:lbd,•eimento e seus trabalhos o Tenente do 
corpo de Engt·nhciros João Baptrsta Monteiro de Barros, l!Je 
Manda pela ~ecretaria de E~têldu dos Neg{)('ios da Guerra p:.tr
ticipar a mesma nomesção, e remettH-llle pnra :;en conllecimento 
e governo, as instrUt~t;Õt·s inclusas, recommeudnndo-lhe o maior 
zelo e energia no prumpto e eab:d dt·sempenho de sua com missão, 
em que muitt~ interessa á Fazenda Publica, tanto na vantagem· 
do preço, como na a lmndnncia de ma teria vara o fabrico da 
polvora. . 
Pa~o em iã de Setembro de !825.- João Vieira de Carvalho. 

lnetrucções a que se ref"ere a Ordem acima 

O Tenente João Baptista Monteiro de Barros, encarreg-ado de ir 
estabelecer a fabrica (.Iara a extraeção do salitre, se entenderá 
primeiro ne~ta Côrte com o Major Inspector da Fahrka da Pol
vor~. w1ra haver delle as precisas noções sobre o objecto dr~ sua 
com missão. 

Receberá tambem do mesmo Inspector H> escrnvos da 
mesma Fabrica, os quaes estejam a(~ostumados :~os trabalhos de 
refinar salitre, e igualmente os modelos dos caixões para fazer a 
lixivia das terras salitroslls, e para a crystallisaçãn, e as caldeiras 
necessarias para a evaporação e apuraçao das mesmas. 

Logo que chegue á Província de Minas Geraes se apresentará ao 
respectivo Presidente, a quem agora se faz a nece~saria p»rti
cipaçiio do objecto de sua commi~são, e delle receberá as ordens 
e providencias para a escolha do j(;cal em que cumpre rstflbelecer 
a fabrica, que será nas margens do Rio das Velhas, onde se offe
reça maior eópia de tet"ras ni trosas. 

De:;ignndo o terreno procederá a fazer para a arrecad::~ção dos 
saes, e habitaç:io dos trabalhadores, alguns barracões e telheiros, 
os qu3es poderão para o futuro sr.r angmentado~. á proporção das 
vanbgens que se forem tirando. Requisitará á Junta da Fazenda 
da Provincia de Minas, á qual se expede para este effeito pelo 
Thesouro ordem, as sommas para a fadara dos barracões, sus
tento dos operarios e outras despezas, tendo sempre em vista a 
maior economia da Fazenda; passará os recibos, que serão en
viados pela Junta ao ThPsouro Publieo para serem aqui imme
diatamt'nte pago~ pelo cofre Ja Fabrica da Polvora. 

Poderá chamar para o serviço da extrac~ão do salitre dous ou 
tres mineiros, prilticos em taes trabalhos. 

Remetterá para ~ Fabrica da Polvora, a entregar ao In~:per,tor, 
o salitre que tiver apnrado, em bes~as de aluguel, acompanhado 
de uma guia em que declare a quantidade, e o preço do aluguel 
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dos anirn~f\s condnctores qne pelo mesmo cofre da Polvora será 
logo satisfeito tiO apresentndor. 

Se <'OJTesponflerá direct[lmente com o me~mo Inspector em tudo 
que fôr re)éltivo á filbriea dn extracçào do salitre, e lhfJ remetterit 
igualmente ~~s contn~ de suas despezns, para serem compar<,das 
com os rt·cibos, que a Juuta da Fazenda enviar das sommas que 
lhe tenlw fornPcido. , 

Não poderá em consequencin destn com missão impedir de modo 
alg111n que os hahitantfls da Provi.1cia coutinUéOJ nos SflUS tra
balhos de extrnhir salitre e mesmo que estaLelet:am fabricas. 

Secretaria de Estado em f5 ue Setembro de 1825.- José l!Jnaeio 
da Silva. 

N. 20~.- FAZENDA.- EM 16 DE SETEMBRO DE 1825 

Manda cobrar o imposto das pipas de aguardente importadas da 
Bahia para. esta. Côrte. 

S. ~L o Imperador, Conformando-se com as respostas dos Pro
curadores Fis,·aes dadMs em requerimento de Jo~é de Cerqueira 
Lima: Determina que na Adtuinistração de Divert'as Rendas 
Nacionaes se cobr·e o i111posto das pipas de agu<1rdente, que o 
supplicnnte importou da Bahia para esta Corte, reg·ulaudo-se a 
arrecad<Jção dellas pelo art. ::Jo das Instrucções da refel'ida Admi
ni~tre~rãn: Jevanlio-st~-lhe todavia em conta o que pagou na dita 
Província á vista do respectivo conhecimento: o que o Admi
nistrador de Diversos Rendas Nacionaes terá entendido, e cum
prirá. 

Paço em !6 de Setembro de 1825.-llfaTianno José Pereira da 
Fonseca. 

N. 205.- FAZENDA.- EM 23 DE sETEMnno DF: 1825 

Manda instaurar na. comarca. de S. João das Duas Barras uma Pro
vedoria cmnmis~a.ria. 

Marianno José Pereira da Fonseca, do Conselho de Estado de 
S. M. o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negodos 
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da Fazenda, Presidente do Thesonro Publico: Faço saber á 
Junta da Fazenda da Província de Goyaz: Que o mesmo A. S. Tendo 
eonsideração ao que lhe foi presente em os officios do Presidente 
dessa Província de 29 de Janeiro deste anno e da dita Junta do 
1° de .Fevereiro do mesmo, sobre o estado deploravel das rendag 
nacionaes occasionado pelos abu~os, e transtornos na sua admi
nistração jlrincipalmente na comarca denominada do Norte: Houve 
por hem Determinar, por Sua Imrnediata Hesolucão de W do cor
rente mez, tomada em Consulta do Conselho da ·Fazenda de 27 de 
Julho ultimo, a que lVIandon proceder, para com inteiro conheci
mento de causa occorrer iJrovidentemente, corno convem, que a 
mesmfl Junta, de accôrdo eom o seu Presidente, passe logo a pôr 
em pratica, .segundo os fundamentos dos mencionados officios, as 
seguintes providencias: 1" que seja instaurada na dita Repartição 
do Norte, ou comarca de S. Jofto das Duas Barras, a Provedoria 
eommissaria, tal qual foi ereada e approvada, ficando a seu cargo 
n permuta do ouro por substituição á extincta casa de fundição de 
Cavalcanti, e para evitar o cxtnJVio do mesmo ouro, cem o de certo 
por fdt:1 de uma medida providente terá acontecido, tornando 
d'aqui os mineiros~ e pela grande distancia á casa de fundição ela 
capital, o pretexto para se subtrahircm ao manifesto, e pagamento 
do respectivo quinto; 2° que pelns razões expendidas nos ditos 
officios do grande distancia da Repartição do Norte da capital dessa 
Provincia, e attenta <1 impossibilidade de jogar a dita Junta im
mediatamente com tantos empregados subalternos da mesma 
Repartição, haja nella uma Provedoria commissaria de Fazenda, 
unida ú sobredita para a permutn do ouro com as attribuições 
resumidas nos dons artigos da ultima parte do precitado 
officio da mesma Junta, quo se approvam por preferíveis pela sua 
concisão ; 3° que o Provedor commissnrio tenha o ordenado pre
scripto de :JOO·)OOO e a com missão interessada de 5°/o do que 
<1rrecadar, como Administrndor das rendas daquella Repartiçüo, e 
seu. cobl'ildor, porém com o onus de prestar fiança; 4° e finnl
mente, que a referida Junta flque autorizada a nomear os dons 
novos empregados Provedor e Escrivão, e que estes sejam vita
licios, salvo quando por Juizo competente, e com sentença se 
provarem crimes que mereçam a pena de suspensão, perdimento 
de officio, ou outra qualquer conforme fôr de direito, ou no ca3o 
que venha a ser abolida a dita Provedoria, si futuras eircum
stancias, e o interesse publico assim o exigirem. O que tudo se par
ticipa á mesma Junta para sua i•telligeneia e cumprimento como 
se lhe ordena. José Nunes Ferreira a fez no lUo de JanP.iro em 
23 de Setembro de 1825.-João José Rodrigues Vareiro a fez 
<'Screver .- irla1·ianno José Pereira da Fonseca. 
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N. 206.- MARINHA.- E:\I 2i~ DE SETEMBRO DE 1825 

Drclara como devem ser encaminhados ao Governo lmperi:ll as re
presentações e requerimentos dos in di viduos da Armada. 

Tendo subido á Imperial Presença ni"io só requerimentos de 
indivíduos empregados nos navios da Armada Nacional e Imperial, 
mas ainda represen~açües de ;tlg-uns Commandantes dos mesmos, 
sem ser pelo conducto do oilldnl cncarreg<Hlo do commando do 
porto, conforme dutermina a Portaria de i 7 de Dezembro de 1823: 
l\Iancl::1 S. M. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Negocios 
tla Marinha, que o Cnpit3o de Mar e Guol'ra, Commandante da 
fragata Paula, expeça novas ordens afim de que se não progrid~ 
~~m um semellwnte nlmso, tanto mais notavcl, quanto opposto a 
regularidade do servi~~o e disciplina das guarni~ões. 

Paço em 23 de Setembro de 1825.- Francisco Villelct Barbosa. 

N. 207.- MARINHA.- PnovrsÃo DO coNSELHO suPREMO MILITAU 

DE 24: DE SETEMBRO DE 182fi 

Sob1•e os soldos e mais vencünentos dos Commissarios e Escrivães 
da Armada. 

D. Pedro, por Graça de Deus e Unanime A~elamação dos Povos, 
Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brnzil: Faço 
saber a vós, Vice-Almirante e Intendente da Marinha nesta Côrte, 
que Sendo-me presente, em Consulta do Conselho Supremo Militar, 
de 19 de Agosto proximo passado, um requerimento dos Com
missarios e Esc ri vàes do numero da Arn;ada N acionai e Imperial, 
em que Me supplicavam Houvesse por hem lhe fossem regulados 
os seus soldos segundo suas graduações; e Conformando-me 
inteirament~ com o parecer do Conselho, Hei por bem, por Minha 
Immediata e Imperial Resolnção de 1 do presente rnez, Conceder 
aos referidos Commissarios e Escrivães do numero da Armada, 
quando embarcados, os mesmos soldos, gratificações e eomedorias 
que são correspondentes ás suas grnduações, e quando desem
barcados, os soldos correspondentes ás mesmas graduações, tudo 
conforme se acha determinado para os primeiros Cirurgiões do 
numero dn mesnn Armada. Cumpri-o assim, expedindo as ordens 
necessarias. O Imperador o Mandou pelos Conselheiros de Guerrn 
nhaixo assignados, ambos do seu Conselho. José Rebello de 
Souza Pereira a fez aos 24 de Setembro de f825. O Conselheiro 
João Vnlentim de Faria Souza Lobato, Secretario de Guerra, a fiz 
escrever e subserevi.-Josú de Olil~eira Barbosa.- Manoel An
tonio Farinha. 
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N. 208.- GUERRA.- EM 2ü DE SETEMBRO DE 1825 

Explica o Decreto de 2 de Julho d0ste anno que creou uma medalha 
de distincção ao E::tcrcito da Bahia. 

Tendo subido á Augusta Presença de S. M. o Imperador o 
officio, debaixo de n. '187, que dirigiu o Bl'igndeiro Governndor 
das Af'mas da Provinda dn Bahi:J, que versa sobre distl'ibuil;ões 
das medalhas de dbtincção, concedíd··s por Dt\I'I'eto de 2 de .Julho 
prnxirno pos~ado, propondo dous <~rt•gos á Imperial decisfto; 
sendo, o 1° si a concessão d:ts mr.dnlha:-; se faz extensiva a todos 
os individnos mditlirmente ernprt'gaoos em diver~os pontos da 
Província dur;1nte a occupaç~o da c1dade pelas Tropas Luzitanas; 
o 2° si aos officines, que ~ervirnm no Exercito, sendo ainda de 
inferior classe, deve ser applicavel o uso da medalha de cobre, 
ou si é permittid0 o da de prata logo que tenh:~m as prerogaliv:Js 
de official no terr;po da publicêtÇão do decreto, ou as venham a 
ter para o futuro: Manda S. M. o lmperarlor peJa Secret11ria de 
Estado dos Negocias da Guerra pnrticivar :10 mencionada Gover
nador das Armas, que aeerca do 1 o dos referidos artigos, lhe será 
transmittida a decisão, logo que o mesmo A. S. Honver por bem 
Deliberar; e quantu ao 2", deelarnr-lhe, que a qualidade do dis
tinctivo muda conforme os g-raus do individuo, 1\ por isso que, o 
que então era simples official, e ;1gora é Otlieial General, deve ter 
o distinctivo corre~pondente a esta patente, e assim aos mais. 

Pala cio do Rio de Janeiro em 25· de Setembro de 1825.- l oão 
Vieira de Carvalho. 

N. 209.-GUERRA.-EM 26 DE SETEMBRO DE 1825 

Regula o pagamento dos soldos do Exercito, em tolo o Imperio. 

Convindo que o methodo de pagamentos dos soldos do Exercito 
seja igualmente em torlo o Imperio, seguindo as leis estabPie
cidas: Mnnda S. M. Imperial, pela SPcretal'ia de Estado dos Ne
gocias da Guerra, que o Presidente da Província de .... passe ordem 
para que na PiJg::tdoria das Tropas da mesma Província se pra
tique, com o pagamento da tropa, o mesmo que se seg-ue, na The
souraria Geral di.tS Tropas da Côrte, marcnnd.o-se ~s ep?cas da 
maneira seg-uinte: fo, que o pag;llnento aos officwes mft·r.wres e 
soldados SPja feito de cinco em cinco dias, por prets as~Ignados 
pelos Com mandantes dos corpos, dec' arando-se os venc1 mentos, 
segundo as alterações que houverem, e quan.do por qt~alqner 
ineidente se não possa aprornptar o pret no dl3 em que e pago. 
então o Quartel-mestre apre~enta.rá um vale ~ssignado pelo C~m
numdante do corpo, da- quantia pouco mms ou menos que Im-
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vortar, resgatando-se aquelle vale no pret seguinte, e saldando-se 
a conta ; 2°, que os soldos aos otnriaes srj~m pagos á vbta dos 
seus recil.Jos, os quaes ser:·,o entregues no uia ~ti de cada mez na 
competente P;1gadoria, dentro d(j uma folha de pavel cum ú titulo 
- H.ecibu dos otliciaes de tal corpo- declurando-se a somma do 
total que receberá o Quartel-mestre; 3, que os Quarteis-mestres 
nüo pos~am assign r os prets, que devem ser pelos Commandi1ntes, 
e por elles se:Iados ; 4°, que as revbtas sejam p(lssada-; no dia 1 
de cnda mez, quando estP não sejn de f o:- ta, que então se fará no 
seguinte, e só deJJois dellas, st•gundo as alteruçõp,s de mostra das 
comp[lllhÍa!', terá J. gar o p:tgamento aos otllciaes, ajuntando-se 
as contas do fim do mez pass:1do, á vista das certidões do Hos
pital, em que se nutem as entrad<tS e sahidas dos soldêldOs ; 
quando, porém, acontecer que os dias de mostra caiam em dia 
santo ou feriado, dever-se- h a pagar o pret na v espera, e então 
pódc ter Jogar o vale, mas sempre a~signuuo pelo Commandaute. 

Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Setembro de 1825.- João 
Vieira de Carvalho. 

N. 210.- GUERRA.- EM 26 DE SETEMBRO DE !82;) 

Sobre a nomeação do Commandante c força das Bandeiras contra os 
Indios selvagens e a respeito do transito pela Provincia de corpos 
de Ordenanças armados. 

St~ndo presente a S. lVI. o Imperador o officio do Governador 
das Armas da Provinr,ia de Goy"z propondo ~i é das suas attri
buições, ou do Presidente a escotlw o nomeação do C(munan
d<mte e força dHs B<1ndeiras r~ontra os lndios selvagens; e outro
sim si podem sem couht>cimento do Governador das Armas tran
sitar pela Provincin c.orpos de Ordeuanças armadt>s; e R1 solvendo 
o mesmo A. S. quanto ao 1° ques1to, que o Presidente e o 
Governador das Armas deem dtl tomnum accôrdo <tS provi
dencias quando fstiver ao alcance de ambo:-; o dal-as, sendo de 
esperar que taes autor idades, tendo S<ÍITJPnte t>m vistn o bem dos 
Povos, ceLlam a este n111Jre principio qmtlt]Uer caprrchtJ soi.Jre no
meações, e qunndo aconte\;a estarem elllre si distantes as mesmas 
autoridades, aqudla que estiver mais proxuna do lugar ern que 
fôr preciso dar providencias, as hnja de dar, cornrnunicando 
depois civtlmdntc â outra o que tiver vrovidenciado; e :wcrca 
do 2"' objecto, que o . Presidente da .Província communique 
tambern eiv ilmento ~~o Guvernador das Armas qual a força da~; 
Ordenanças que tem dP empregar. e o Jogar a que se dirige : 
assim o Mand<l pela Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra 
participar ao Presidente da referida Província para seu roube
cimento e cxecuçiio pela parte, que lbe competir. 

Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Setembro de 1825.- Jot1''J 
Vieira de Ca1"7.'alho. 

H 
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N. 2H.-MARINI-IA.-EM 26 DE SETEMBRO DE 1825 

Dá providencias relativamente aos navios arribados. 

S. M. o Impera dor, a Quem foi presente o officio de 8 de Julho 
deste anuo, em que o Presidente da Província do Espirito Santo 
representa haverem cheg<ldo ao porto da cidade da Victoria, a 
titulo de arribada, algumas crnbarca\:ues, as quaes, tendo sido 
despachadas em outras Províncias pnra (IS portos das mesmas, 
pretendi(Jm alli descarregar e fazer cDrga, occasionando este pro
cedimento o negarem os Mestres das ditas cmlwrcações o verda
deiro destino dellas, por isso que o despacho para os portos da 
Província, d'onde fahem, importa muito menos do que para os 
dos outros para onde se dirigem, seguindo-se de semellwnte 
fraude mnnifesto prej uizo ús Hr~pnrti(.;ões a que pertencem os 
emolumenttiS; Ha por bem, Tendo sobro isto onvido o Tribunal 
da Junta do Commercio, e o Conselheiro Fiscal da Mes:1 do des
pacho marítimo. Determinar, que os mencionados Mestres justi
fiquem legalmente a arribada, devendo, no cnso de quererem 
descnrregnr ou carregm· as suas emb<1rcações, pagar a differença 
de direitos e emolumentos, que pagariam, despach<mdo directa
mente para 11quelle porto, afim de serem restituídos a quem 
tocar. E Mnnda pela Secre!aria de Estado dos Negocias da Ma
rinha assim participar ao referido Presidente para sua intelli
gencia e execução. 

Pnlacio do Hio de Janeiro em 26 àe Setembro de i82i'J.- Fmn· 
cisco Villelit Barbosa. 

N. 212.- IMPERIO.- EM 27 DE SETEMBRO DE 1825 

Dá providencias sobr0 o Jardim Botanico da cid.ade do Olinda, na 
Provincia de Pernambuco. 

Sendo presente a S. M. o Imperador o oflicio do Presidente da 
Província de Pernambuco de 23 ele Agosto proximo pnssado, em 
que informa sobre o estado actual do Jardim Botanico da cid:Jde 
de Olinda, e expõe o que lhe pi:lrcee ncertado pa1'il o sEm melho• 
ramento: Manda pela Secrct11ria de Estndo dos Negocios do Imperio 
participar-lhe, que approva a conserva~ão do dito Jardim, para 
servir como de viveiro ao novo, que propõe; formando-se 
este na margem do rio Ct1piberibe, e hnvendo toda D circum
specção na escolha do terreno; pois além de tt!r a bondade 
e exiensào convemente, cumpre que possa ser facilmente regado, 
para prosper11r como se deseja; que deve recommendar a melhor 
ordem n<l disposição das plantas, tendo-se em vista a propà
gação particular das amoreiras, do que póde resultar; como 
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observa o mesmo Presidente, grande vantagem á Província, logo 
que seus habitantes reconheçam, pela experiencin, que os inte
resses, que se tiram da sua cultura, são muitas vezes até supe
riores aos que dão outros ramos assnz lucrativos de ind ustria, em 
que se empregam ; a cujo fim poderá mandar vir da Europa 
as sementes do bicho da seda. não obstante ordenar-se na data 
desta ao Presidente de Minas Geraes a remes:<a delle; empre
ganào-se depois no seu tratamento o Francez que :lili se :wha, e 
que diz ser entendido neste ohjecto; que sendo igmdmente muito 
util promover n cultura do ~h<í, se expr dem novDs ordens ao 
Director do Jnrdim Botanico da Lagoa de Rodrigo de Freitas para 
mandar outras sementes, visto terem-se inutilisado as primeiras 
remettid<lS, devendo elle Presidente fner tralJ:llhar escravos 
proprios, quo se instruam na cnlt ura e prepart:~ção da soiH~dita 
planta ; havendo tarnlwm um feitor com o ordenado que o Presi
dente proporá, e facilitando-se a t:~dmissão de particulares, f1Ue 
quizerem aprender, para se generalisarem estes eonhecimentos; 
ilnalmente que ao seu cuidadu e zelo se inct:.mbe a necessaria 
requisiçDo de plantas de outn1s Províncias, entendendo-se para 
isso com os respectivos Presidentes; bem como se espera da sua 
reconhecida eapacidnde, e :wtivo desvelo pelo bem da Província, 
que 11roporú quanto for profieuo n tuo importante estabt:olrei
mento, ficando na int8lligencia que tambem se expedem ao 
Thesouro Publico as ordens neccssal'ias para serem pagas pela 
Junta da Fazenda da Província as despezas que se fizerem com o 
mesmo Jardim, e que S. M. por esta o autoriza para inclrmmiznr 
o proprietario de qutJiquer terreno que fôr preciso tomnr, gnar
d:mdo-se assim o disposto no § 22 do art. 179 da Constituição do 
Imperio. 

Palacio do Hio de Janeiro em 27 de Setembro de 1820.
Estevdo Ribeiro de lkzende. 

No 213.- JUSTIÇA- EJ\I 28 DE SETE:\IBRO DE 1825 

Sobre a nova instauração da Junta de Justiça da Provincia do Para. 

Sendo presente n S. M. o Imperador o oflieio do Presidente rltl 
Província do Pará de 20 ele Março do corrente anno dirigido 
peln Hepartit·ão dus Ne,:.weios do Irnperio, pedindo a nova ínstau
raç<io da Junta d:1 Justi<;a daquella Provirwia: .M:mda o mesmo 
A. S. pela SecrHaria de E~lado dos NP~o(·ios da Justiça 
participai' ao referido Presirl(~Jltl', que attendendo {ts rnões 
pond0rarbs no seu citado offieio, e por a'sint convir ú boa 
adruinistraç:lo da Justiça, Permitte que provisoricllnenln eonti
nuem alli, como até agorJ, as scs::;ões da mencionada Junta. 

Palacio do Hio de Janeiro em 28 de S.etem IJro de 1825.-
Clemente Ferreira. Ft·anpr. · 

~cf\:P.:Fd' 

• 
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N. 2H.- FAZENDA.- EM 30 DE SETEMBRO DE 1825 

Manda continuar a cobt•ança dos impostos a favor do Banco do 
Brazil. 

Mnrianno José Pereirn da Fonseca, do Conselho de Estado de S. M. 
o Imperador, Ministro e Secretario dr, Est11do dos Nt'gocios da 
Fazenda e Presidente do Thesouro Publico: Faço !'aber á Junta da 
Fazenda Publica da Provinein da Bnhia que, Ordencmdo S. M. o 
Imperador, por Sua Immedi11ta Resolu\:ão de 2 de ~brço de i823, 
tom:Hia em Consulta do Conselho da F11zenda, que se continuasse 
~~ cobrar os impostos a favor do Banco do Brazil até que a 
A:.;serflblra Legislativa delibere sohre este objPcto o qUe juJg-ae 
conveniente, e não se tendo participado á rlita Junta e"ta Impe
rial Resolução: Ha o mesmo A. S. por bem assirn Comrnunicar á 
referida Juntn para sua intelligencia e fiel execução. Carlos 
José Coelho a fez no Rio de Janeiro em ::lO de Setembro de 1825. 
:Marct'Jlino Antonio de Souza a fez escrever.-Marianno José 
Peteira da Fonseca. 

N. 215.- FAZENDA.- EM 30 DE SETEMBRO DE 1825 

Sobre a cobrança de sello de papel neste lmperio • 

. Constando a S. M. o Imperador que os §§ 6° e go do Alvará de 
27 de Abril de 1.802, a que se referem os §§ 3° e 4:0 do Alvará 
de -17 de Junho de 1~09, da creaçilo do imposto do sello do papel 
ne,te lmperio, devidamt>nte se não tem execurado, com grande 
prejuízo da Fnenda N~1cional, Acaba de dar as providencia~ nPces
saria~, parn que as disposir:õr·s dos referidos paragraphos tenh<tm 
a sua rigorosa observancia; e Querendo facilitar o expedientt~ dos 
Escriv:les desta colleeta; Determina que os Escrivães do Conten
cioso faç.am as eonvenit•ntPs declarações a ('ste respeito, em 
confor111idade do§ 5° do citado Alvará de 17 de Junho de t80:L O 
que Mandn pPia SecrC'taria de Estado dos Negol'ios da Fnzenda 
participNr ao Conselheiro Chanceller da Crsa da Supplie:1çàu, para 
expedir as ordens neeessarias <Jos sobreditos Escrivã,~s do Conten· 
eioso, atim de que assim o cumpram sem duvida ou embaraço 
algum. 

Pat;o em 30 de Setembro de !825.- Jfarianno José Pereira da 
Fonseca. 

• 
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N. 216.- GUERRA.- EM 30 DE SETEMBRO DE 182õ 

Dá providencias para que os presos de Estado não soffram por falta 
da necessaria alimentação. 

Querendo s. M. o Imperador occorrer com prompta providencia 
a que não soffrarn por falta dos necessarios alimentos os presos 
de Estado, quer pnisanos ou militares, remettidos das diversas 
Províncias do Imperio, e distribuídos pelas fortalezas deste porto ; 
Resolveu que o General Governador das Armas pas~e ordem aos 
Governadores das fortalezas, afim de que, logo que lhes sejam en· 
treguPs t:~es presos, sendo paisanos, façam a devida pnrticipação 
ao .Ministro e Seeretario de Estado dos Negocias da Justiça, e mi
litares, até á praça de Sargento, ao mesino General Governr~dor 
das Armas, p<lra os f:1zer logo addir a um dos corpos da guar
nição, para serem immedwtamPnte soccorridos; sendo porém 
oflidaes de patente, que o respecLivo Almoxarife se apresente 
com recibo seu, e rul.Jric<Jdo pelo Governador da fortaleza, ao 
Commissario Geral do Exercito para abonar a diaria de 400 réis, 
no ent:mto, que os Governadores dão parte á Secretaria de 
Estado dos Negodos da Guerra para que este pagamento seja feito 
na fórma do estylo pela Thesouraria Geral das Tro;:ws, prati
cando-se islo mesmo quando os presos tenham de passl:lr de uma 
para outra fortaleza. U que tudo Manda o mesmo A. S. pela 
dita Secrrtaria de Estado dos Negocios da Guerra participar ao 
referido Governl:ldor das Armas para seu conhecimento e governo, 
e para expedição das necessaril:ls ordens. 

Paço, 30 de Seteml)ro de 1825.- Joâ:a Vieira de Carvalho. 

N. 217.- GUERRA.- EM 30 DE SETEMBRO DE 1825 

Mand3, continuar o abono da ração de farinha de mandioca aos offi
ciaes de ta linha que a recebiam antes da publicação do Decreto 
de :28 de Março deste anno. 

Hesolvendo S. M. o Imperador que os officiaes de Ia· Jinha do 
Exercito, que antes da publicação do Decreto e Tabella de-28 de 
~Iarço do. corrente annu, venciam ração de farinha de mandioca, 
~~onlin_uem a ret~eber sernelh<mte fornecimento: Manda pela Se
eret:mn de Estado dos Nf'godos da Guerra assim participar ao 
Presidente da Província de Santa C<~tharina, encarregado interi* 
namr'nte do Comrnando das Armas, para seu conhecimento c 
de v ida execuç:lo, c em re:-:posta ao seu officio n. 82. 

P[dacio do Rio de Janeiro crn 30 de Setembro de f825.- João 
Vieira de Carvalho. 

!J<rcisües de 1825 
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N. 218.- GUERRA.- EM 30 DE SETEMBRO DE :1825 

Declara que o auxilio dos misteres d1s escolas só deve ser dado aos 
discipulos pobres, e que na capital de Sant'l. Catharina deve so
mente haver uma escola paga pela Fazenda Publica. 

S. M. o Imperador, Inteirado do que exJ'lÕe no seu officio n. 21 
o Presidente rla Província de Santa Cath:uina, encarregado inte
rinamente do Commando das Armas, acerca de se acharem já es
tabelecidas na capital da Província duas escolas do ensino mutuó 
e bem assim de duvidar a Junta da Fazenda em continuar a 
abonar papel, tinta e mais misteres para taes escolas : Manda 
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra participar, em 
resposta ao sobredito Presidente, que o auxilio dos misteres das 
escolas deve ser dado aos discípulos pobres, e que na capital da 
Província deve sómente haver uma escola paga pela Fazenda 
Publica. 

Palacio do Rio de Jan~iro em 30 de Setembro de 1825.- Jo(irJ 
Vieira. de Carvalho. 

N. 219.-FAZENDA.- EM 30 DE SETEMBRO DE :182õ 

Sobre o despacho por faetura de mercadorias in'glozaR. 

S. l\L o Imperador, Conformando-se com a proposta do Con
selheiro Juiz interino da Alfandega destn Côrte de 31. de Agosto 
proximo passado, Determina que todos os Officiacs della possam 
tomar as fazendas que os negociantes inglezes intentarem des
pach:~r por facluras, em virtude do art. 4° da Convenção ajustada 
em Londres em 12 de Oezembro de i8i2, quando entendam que as 
ditas facturas são lesivas aos direitos nacionaes, não obstante a 
restricçilo de que trata u Comulta que aponta o mesmo Conse
lheiro Juiz interino, 3 quem para sua intelligencia e expedição 
das necessnriJs ordens se f:1z e~ ta participação pela Secretaria de 
Estado dos Negodos da Fazenda. 

P:1ço, 30 de Setembro de i8::W.- Jfarianno Jvsé Pereira da. 
Fonseca. 
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N. 220.-MARINHA.-EM o 1° DE OUTUBRO DE 182~ 

Manda que no batalhão de artilharia de Marinha se adopte a pra
tica seguida no Exercito, quanto ao castigo dos desertores. 

S. M. o Imperador H a por bem Determinar, que no batalhão 
de artilharia da Marinha se adopte a nova pratica seguida nos 
corpos do Exercito, relativamente ao castigo dos desertores; e 
assim o Manda pela Secretaria de Estado dos Negocios da Ma
rinha participar ao Brigadeiro Commandante do referido ba
talhão, para sua intelligencia e execução. 

Paço em o fo de Outubro de 1825.- Fmncisco Villela Barbosa. 

N. 221.- FAZENDA.- EM o 1 o DE ouTuBRo nE i82o 

Dá providencias sobre a arrecadação da decima das heranças e 
legados. 

Reconhecendo S. M. o Imperador a necessidade de providen
cias regulamentares para melhor fiscalisação e arrecadação da 
decima das heranças e legados de que faz menção o Alvará de :17 
de Junho de :1809, e Tomando em consideração o que a este 
respeito expoz o Contador Geral graduado João Carlos Corrêa 
Lemos, encarregado especialmente desta fiscalisa(·ão, pareceres da 
Mesa do Thesouro Publico, e respostas dos Desembargadores do 
Paço, Fiscaes! que se conformaram inteiramente: Houve por bem, 
entre outras providencias, que d'ora em diante nos Juizos, a que 
se deve proceder a inventarias sujeitos ao disposto no mencio
nado Alvará, se não tome conhecimento dos testamentos, sem que 
os testamenteiros mostrem por uma verba nelles posta, ~ssignada 
pelo dito Contador Geral, havei-os registrado no referido The
souro, afim de que, tendo-se verdadeiro conhecimento da decima 
a arrecadar, se proceda em tempo convenientemente eontra os re
missos como fõr de direito. E, outrosim, que nos referidos Juizos se 
intime desde logo aos testamenteiros que devem semelhentemente 
averbar no mesmo Thesouro os conhecimentos da paga da sobre
mencionada decimn, para por elles serem Mreditados competente
mente, ~em o que se lhe não a,juntarão aos autos do inventario 
par<) a tomada da:-> contas. O que Manda pelu Secretaria de Estado 
dos Negocios da Fazenda participar ao Juiz de Fóra desta cidade 
parn sua intelligencia e religiosa exet:ução, fazent.io registrar esta 
nos livros em que convier. 

Paço em o 1° de Outubro de :1:82~.-Marianno José Pereira da 
Foaseca. 
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Ní 222.- FAZENDA.- EM o l 0 DE ouTUBRO DE :1.82o 

Declare. que as pensões que pagam os Vigarios das freguezi9.s para 
a Capella Imperial se contem do dia da posse dos mesmos Viga
rios. 

Mnrianno José Pereira da Fonseca, do Comelho de Estndo de 
S. ~. o Imperador, Ministro e Secretario de E5tado dos .Negocios 
da Fazenda e Presidente do Tt1esouro Nacionnl: Faço sntJer á 
Junta da Fnendn Publica da Província de ... , que S. l\f. o Impe
rado!', por Sua Immediata R e:' oi ução do 1 o de Setembro antecedente, 
toin::1da em Consulta do Conselho da Fazenda; Houve por bem 
Determinar que as pensões, que pngarn os Vigarios d!ls freguezws 
deste lmperio para a Capella fmperi:d, como lhe foi ordenado em 
Provislio de H> de Julho do anuo findo, se c,mtem do dia da posse 
dos mesmos Vigarios em diante, e não d:~ data da C:1rta de apre
sentaç~o, por ser aquelle o dia em que deve principiar o venci
mento da congrua. O que se participa á .Junta para sua intelli
gencia. Joaquim Pinheiro de Cnmpos a ft·z no Rio de Janeiro em 
o :1° de Outubro de 18~u. Marcellino Antonio de Souza a fez es
rrever.- Matianno J osr; PP1·eira da Fonsrrrt. 

N. 223.- JUS'rJÇA.- EM (!, DE OUTUBRO DE 1820 

Prohibe que sejam nomeados Thesoureiros menores da Bulia, 
pessoas pertencentes á fa e 2a linha. 

Tendo ~. M. o Imperador mandado remetter ao 1\Iíni~tro r. 
Secretario de Estado dos ~egncios da Guerra a reprrsentaçuo 
que Monsenhor Cunha, Commissario Geral da Bulia, fez suiJir 
ú Sua Augusta Presença, sobre a falta de observnncia dos privi
legies concedidos aos Thesoureiros menores da mesma Bulia, 
afim de ~e expedirem por alli as suas lmperiacs urdens: M;mda o 
mesmo Snnhor, pela Seeretaria de [<.:stado dos Negocias da Justi,·u, 
que o sobredito Commis~ario G1mll tlque na intelligencia de não 
nomear d'nqui em diante pora nquelles empregos homens que 
possam pertencer á :1 o., ou 2a linha. 

Pala cio do Rio de Janeiro em 4 de Outubro de 1825.- Clemente 
Fâreita Fran!}~z. 
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N. 224.- IMPERIO.- EM ~ DE ouruBRo DE i82n 

Manda que a apuração geral dos votos dos collegios eleitoraes, na 
Província de Pernambuco, se faça na cidade do Recife, onde está 
a sé de do Governo. 

S. l\L o Imperador, Tomando em consideração o que lhe repre
sentou o Presidente da Província de Pernnmbuco em oflicio de 
31 de Agosto proximo passado; e Querendo obviar ás duvidas 
que podem su:scitar-se, relativamente ao lagar da npuração dos 
collegios eleitoraes da mesma Província: Ha por bem Determinar 
que por esta vez se faça na cidade do Recife, onde está a séde do 
Governo ; 1ic:mdo dependente da Hesolução que o mesmo A. S. 
Tomar sobre a Consulta a que nest11 d<Jta Ordena se proceda pela 
Mesa do Desembargo do Paço, a decisão da antiga questão, que 
ha entre as Camaras da referida cidade e a de Olinda, sobre qual 
dellns deve ser a capital. E assim o Manda pela Secretaria de 
Estado dos Negocias do Imperio participar ao referido Presidente 
para sua intelligencia e execução. · 

Palacio do Rio de .Janeiro em 4 de Outubro de 1825.- Esteril:o 
R /beiro de Rezende. 

N. 22n.- IMPERJO.- EM 5 nE ouruBno DE i82n 

Concede ao Recolhimento de Nossa Senhora da Annunciada e Reme
dias da capital da Província do Maranhão augmento de congrua. 

S. M. o Imperador, Tom::mdo em consideração o que lhe repre
sentou Anna Francisca do Coraç~o de Jesus, Superiora do Recolhi
mento de No~sa Senhora da Annunciada e Hemedios da cidade do 
Mnranh~o, sobre a impossibilidade, em que se <1cha, de provee ás 
necessidades daquelle estabelecimento com a diminuta conzrna 
de 200ó000 annuaes, que lhe foi concedida no anno de 1751, e 
confirmada no de UH8 ; pedindo por isso o angmento da mesma 
congrua até á quantia de 600;)000 annuaes; e Conformando-se o 
mesmo A. S. com o que neste respP.ito informou o Vice~Presi
dente da dita Província em officio de 28 de Julho do corrente 
anno; Ha por bem Conceder, a beneficio do mencionado Recolhi
mento, que a referida congrua seja elevada il quantia de 6006000 
na fórma requerida. O que Manda pela Secretaria de Estado dos 
Negocios do Imperio participar ao sobredito Vice-Presidente para 
sua intelligencia e execução. 

Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Outubro de 182õ.- Estevãn 
Ribeitn rle Re:enlle. 
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N. 226.- FAZENDA.- EM 6 DE OUTUDRO DE 1825 

Augmenta a diaria dos patrões e re neiros dos escaleres ua Alfan .. 
dega da Côrta. 

S. M. o ImpPrador, Attendendo ao que lhe representaram os 
patrões e remeiros do J0 e 2) escnler da Alfandega desta Cõrte: 
Houve por Lem Determinar que d'ora em diante vençam os ditos 
patrõr.s tiOO réis di:Jrios e os remeiros 480 réi:.;: O que Manda pela 
Secretaria de Est~1do dos Negocias da Fllztmda participar ao Con
selheirJ Juiz interino da mesma Alfandega para sua intelligencia 
e cumprimento. 

Paço, 6 de Outubro de 1825.-1J1àrianno José Pereira da Fonseca. 

N. 227.-GUERRA.-EM 6 DE OUTUBRO DE :1825 

Sobre os vencimentos dos officiaes de 1 a e 2a linha e abono de caval
gaduras. 

Não competindo ao~ officiaes de ta linha, despachados para os 
corpos de 2a anteriormente ao Decreto de 4 de Dezembro de i822, 
os soldos e m:Jis vencimentos estabelecidos pela tabella que 
acompnnhou o Decreto de 28 de Março do corrente anno, nem 
tão pouco os vencimentos de etapas aos otnciaes que na sua 
mc~sma Província forem guarnecer íls fortalezas ou destacamentos; 
e, semelhantemtnte, sendo em todo o sentido inapplicavel ao exer
ci cio de comrn:mdo de villa ou districto, a gratificação marcada 
pe'a dita tabella para o de corpos de J.a linha e companhias: assim 
o Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado dos Negocias 
da Guerra pprticipar ao Presidente da Província do Espírito 
Santo, para seu conhecimento e governo, em resposta ao seu 
otncio de 3 de Setembro proximo passado, que incluía a repre
sentação do Vedar das Tropas da mesma Província sobre taes 
objectos, ficando o mesmo Presidente na certeza de que :lOS 
ofiiciaes, aos q uaes pela natureza de seu exerci cio competem 
cavalgaduras, só se deverá :Jbonar as quantins de 408000 para 
compra dos mesmos e dos arreios, a qual lhes será descontada 
pela quinta parte de seus soldos, quando por accesso a outro 
posto não preencham taes officiaes o tempo de oito annos marcado 
por lei para sua duração, e reguhtndo-se, quanto ao fornecimento 
de farinha aos officiaes, pelo disposto na Circular de ao de Se
tembro, que com esta lhe será remettid:1 por cópia. 

Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Outubro de 1.825.- Jolio 
Vieira de Carvalho. 
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N. 228.- GUEHRA.- EM 6 DE OUTUBRO DE 182!') 

Autoriza. o Brigadeiro Francisco de Lima e Silva a passar diplomas 
aos militares contemplados com a medalha de Distincção. 

Resolvendo S. M. o Imperador que o Brigadeiro Francisco de 
Lima e Silva, Commandante da 3a brigada do Exercito, seja auto
rizado a passar aos militares contemplados com a medalha de Dis
tincção, os necessarios títulos e diplomBs, na conformidade da 
formula inclusa; M~mda pela Secretaria de Estado dos Negocios 
oa Guerra assim participar ao sobredito Brigadeiro para seu 
conhecimento e execução. 

Paço em 6 de Outubro de i82õ.- Jol!o Vieira de Carvallw. 

A formula dos títulos e diplomas a que se refere esta Portaria, 
não está registrada nos livros da Secretaria da Guerra. 

N. ~29.- MARINHA.- EM ti DE OUTUBRO DE 182õ 

Dà pl'Ovidencias a respeito do tl'ansporte de presos nos navios 
da Armada Nacional. 

Tendo por vezes acontecido remetterem-se de algumas Pro
víncias para esta Côrte, a bordo dos navios da Armadn Nncional 
e Imperial, varios indivíduos presos sem virem acompanhados das 
competentes guias ou communicações d'onde constem as suas cul
pas, nem ainda á ordem de quem foram presos, e a que autoridade 
deviam ser entregues; e Querendo S. M. o Imperador que se evite 
a continuação de urn procedimento tão arbitrario quanto opposto 
ás leis, pelas quaes é reg-ido este Irnperio: Ha por bem Deter
minar que, d'ora em diante, nenhum Commandante dos sobreditos 
navios receba a seu bordo presos, para serem transportados de 
umas para outras Províncias, sem os acompanharem as mencio
nadas guias ou communicações ; e assim o Manda pela Secretaria 
de E~tado dos Negocios da Marinha participar ao Capitão de Mar 
e Guerra, Commandante da fragata Paula, para sua intelligencia, 
e para o fazer constar a todos os Commandantes das outras em
barcações de guerra surtas neste porto. 

Paço em 6 de Outubro de 182t:i.- Fmncisco Yillela Barbosa. 
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N. 230.-ESTRANGEIROS.-EM 7 DE OUTUBRO DE 1825 

Manda. passar para a Secretaria do Império os negocios relativos 
a colonisação. 

Crescendo cadn vez mais o expediente da Repartição dos Ne
gocias Estrangeiros, principalmente agora depois do reconheci
mento da Independencia deste Imperio; e não podendo por isso 
continuar a estar a seu cargo a expedição das ordens relativas 
aos colonos allemães depois de sua chegada a este porto ; Re
solveu S. M. o Imperador que d'aqui por diante passasse para a 
Secretaria dfl Estado dos Negocias do Impcrio, por ser a compe
tente, todo este expediente, ficando unicamente pertencendo á dos 
Negocias Estrangeiros a correspondencia externa, e a direeção de 
taes negocias até o momento de chegarem os mesmos colonos a esta 
Côrte. O que S. M. Imperial Manda pela Secretaria de Estado dos 
Negocias Estrangeiros participar ao Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias do Imperio para sua intelligencia e exeeuçào, remet
tendo-se por esta occasião os officios de Monsenhor MiranÇl~_, 
Inspector da .eolonisação estrangeira e das mais autürTa-àífes ; 
assim como as minutas das respostas, que se lhes deram, com o 
competente livro do registro, na fórrna do que se acha decla
rado na relação, assignada pelo Olficial-maior Luiz Montinho Lima 
Alvares e Silva. 

Paço em 7 de Outubro de 182iJ.- Francisco 11 illela Barbosa. 

N. 231.- GUERRA.- EM 8 DE OUTUBRO DE 1825 

Sobre o abono de gratificações de commando aos Majores e Aju
dantes de 2a linha tirados da 1. a 

S. M. o Imperador, Tendo presente o olficio n. 9i em que o 
Presidente da Provincin de S. Paulo, participando as pretenções 
dos Majores e Ajudantes dos corpos de 2a. linha, que foram tirados 
da ta, e exigem por isso gratitlcações de comrnando, que nelles 
recahe, pede esclarecimentos a semelhante respeito :Manda pela 
Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra communicar, em 
resposta ao sobredito Presidente, e para que sirva de governo 
em casos taes, que não se achando designadas.no Decreto, e Ta
bella de 28 de Março do corrente anno, gratificações para as Mi
licias, não podem por isso ser abonados dellas os otliciaes de 
2a linha do Exercito. 

Palacio do Rio de Janeiro em 8 de Outubro de 182~.- Jocio 
Vieira de Carvalho. 
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N. 232.- IMPERIO.- EM 8 DE OUTUBRO DE 182~ 

Sobre o estabeleeimento de aulas publicas de primeiras lettras 
pelo methodo de Lencaster, na capital e na cidade de Santo~, 

Provincia de S. Paulo. 

· S. ~L o Imperador Viu com satisfação o officio de 20de Selem
bro ultimo, em que o Presidente da Província de S. Paulo parti
cipa achar-se já eswbelccida uma aula publica de primeiras lettras 
pelo rnethodo de Limcaster, na capit~tl daquella Província, e ou
tra na villa de Santos ; promettendo generalizar o dito methodo 
pelas outras villas da Pruvincia, na fórma das Imperiaes Ordens, 
logo que se ufftreçam Professores com os precisos conhecimen
tos: e Mandn, pela Se(~retaria de Est·,do dos Negocíos do Imperio, 
que assim se participe ao :'Ohl'edito Presidente eorn o louvor, que 
merece o seu reconhecido zelo pelo bem publico. 

Palacio do Rio de Janeiro em 8 de Outubro de 1825.- E.~teclin 
Ribeiro de Re':ende. 

N. 233.- IMPERIO.- EM s nE ouTunno nE i82o 

Approva os a~tos do Presid:mte do Pará de abolir a Junta Proviao
ria do Rio Negro, remover a Camara de Barcellos ·para o ponto 
da Barra e crear um Commando de Armas. 

Sendo presente a S. M. o Imperador o officio do Presidente da 
Província do Pará, na data de 23 de Julho do corrente anno, em 
que participa que, para pôr termo ás contesta<;ões, que têm ha
vido entre o Ouvidor e a Junta Provisoria do Rio Negro, e tolher 
o grave damno, que d'ahi resulla á causa publica :Resolveu inte
rinamente abolir aquella Juntn, filzendo conservar segundo a lei, 
a autol'idade judiciaria no Ouvidor, e a municipal na Carnarn da 
capital, que fez remover da villa de Bnreellos para o ponto da 
Barra, nomeando igu~1lmente um Commandante das Armas com a 
competente gratilicação: Manda o mesmo A. S. pela Se
cretaria de Estado dos Negocios do Imperio declarar ao referid0 
Presidente, em resposta ao seu officio, que Ha por bem Approvar 
todas as medidas, que tomou, sobre os objectos mencionados ; e 
que pelas respectivas Hepartições serão expedidas as convenientes 
ordens sobre as mais providencias que solicita. 

Palacio do Rio de Janeiro em 8 de Outubro de i82a.- EstCI'iio 
Ribeiro de Rezende. 
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N. 28~.- MAUINHA.- EM 8 DE OUTUBRO DE 1825 

Manda que no recrutamento a que SCl tiver de proceder para o bata· 
lhão de artilharia da Marinha se regule pelas Instrucções que 
~e obaervam no Exe1•cito. 

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Ne
gocios da Marinhn, que o Brigadeiro Commandante do batalbüo 
de artilharia da Marinha, no reerutamento a que se m:ha proce
dendo, e 11os que de futuro houver de proceder, para o mesmo 
batalhão, hnja ue regular-se pehls Instrucçõt->s que se observa no 
Exercito em virtude das Por1arü1s da Hevarti~ão da Guerra, da~ 
tarJas de tO de Julho e 14 de Outubro de 1822, e 7 de Janeiro do 
anno passado, cujas cópias se remettem inclusas. 

PHÇO em 8 de Outubro de 18:25.- Francisco Villela Barbosa. 

N. 23~.- MARINHA.- EM lO DE OUTUBRO DE 1825 

.Manda que o Inspee~or· do Arsenal da Marinha faça constar no 
Corr~io GeEal desta Côrte a sahida dos Correios maritimo!. 

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Nego
cios da Mariubn~ que o·Inspector do Arsennl da Marinha haja de 
fazer constar de ora em diante no Correio Geral desta Corte, dous 
dias antes, o da SfJhida de todos os Correios mnritimos, atlm de que 
se apromptem naquellu Adrr.inistração as malas que houverem 
se remetter-se para qualquer Provincin do Imperio, evitando-se 
por este modo os inconvenientes que têm havido a semelhante 
respeito. 

Paço em 10 de Outubro de 1825.- Francisco Villela Barbosa. 

N. 236.- MARINHA.- EM 10 DE OUTUBRO DE 1825 

Sobre o;;; vencimentos dos Capellães da Armada embarcados e 
desembarcados. 

Manda S. M. o Impera dor pela Secretar ia de Estado dos N e
gocios da Marinha participar ao Intendente da Marinha, para sua 
inteltigenciu e governo, que, em Resolução de Consulta, dntada 
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do to do corrente, Houve por bem Determinar, que os Capelliles 
da Armada Nacional e Imperial vençam embarcados o me~ mo que 
vencem os 2os Tenentes a b1)rdo, c em terra gozem do soldo 
correspondente á patente de que pagam emolumentos. 

Paço em :1.0 de Outubro de 1.825.- Francisco Villela Bc~rbosa, 

N. 237 .~FAZENDA.- EM H DE OUTUBRO DE 1825 

Sobre os direitos que se devem cobrar dos escravos importados . 

.Marianno José Pereira da Fonseca, do Conselho de Estado de 
S. 31. o Imperador, Ministro e Secretario de Estfldo dos Neg-ocios 
da Fazenda e Prrsidente do Thesouro Nacional: F<1co saber á Junta 
d:J Fazenda Publica da Província do Hio GrandA do Norte, que sendo 
presente a S. M. o Imperador o otncio da mesma Jnnta, de 6 de 
Novembro do anno Ondo, em que expõe não haver Pauta na Alfan
dega dessa praça, pela qual se por..;sam rrgular os rtireitos que 
devem pagar os escravos para alli importados, pedindo se lhe 
declare a importancia que se deverá exigir por cada um, para á 
vista da Imperial D1~terminaçào se deferir o requerimento do 
consignatario da escuna nacion::d denominada~ Nooa Vil'.tJCm, 
vinda de Cabinda com 1.54: escravos, que insta pela devolução 
dos que pag-ou, e se acham depositados no cofre da Thesouraria 
Geral: Ha o mAsmo A. S. por bem Ordenar que se pague os 
mesmos direitos corno nn Alfandega desta Côrte, á vista da 
Pauta que se remette. O que exr.eutará. Carlos José Coelho a fez 
no Rio de Janeiro em H de Outubro de 1.8:25.- Marcellino Anto
nio de Souza a fez escrever.- Marianno José Per e ira da Fonseca, 

N. 238.-FAZENDA.-EM 13 DE OUTUBRO DE 1825 

Approva a nomeação do Administrador do Hospital Militar e do 
Administradar do corte do páo Brazil, na Provincia do Rio Grande 
do Norte. 

O Visconde de Maricá, do Conselho de Estado de S. JU, o Impe
rador, .Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda 
e Presidente do 'fhesouro Publico: Faço saber á Junta da Fazenda 
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Publica da Província do Rio Grande do Norte, que S. M. o Impe
rador, Tomando em consideração o que essa Junta lhe expôz em 
officio de !7 de Agosto ultimo, n. 18, sobre a resolução que 
tomára de a I ugar uma ca~a por preço mensal de 415000 para 
servir de hospital militar dessa praça, pelos justos motivos que 
menciona, nom<'ando para Administrador delle a José Lucas Alves, 
que serviu de Escrivã1) da extincta Mesa da insperção do algodão, 
com o mesmo ordenado annual do 100,5000 que vencia por este 
empreg-o, nomeando igualmente a José do Rego Bezerra, Guarda
mór qw~ foi da dita inspecção, para Administrador do córte do 
páo Brazil, com o mesmo ordenado que percebia de 2504$000, 
porém que deve Pste ser elevado a 400BOOO: Ha por bem Approvar 
tudo quant1) expõe, menos o ordenado de 400BOOO ao Adminis
trador do eórto do páo Brnil, que deve perceber o de 250~000. 
O que se participa á dita Junta para sua intellh~·eneia e governo. 
Francisco de Araujo Landim a fez no Rio de Jnneiro em !3 de 
Outubro de Hl:2G. Marcellino Antonio de Souza a fez escrever. 
- Visconde de fflaricâ. 

No 239 o- FAZENDA o- El\f 13 DE OUTUBRO DE 1825 

Approva a extincção da Mesa da in'lpecção do algodão da Provincia. 
do Rio Grande qo Norte. 

O Visconde de Maricá, do Conselho de Estado de S. M. o Impe
rador, Ministro e Secretario de Est3do dos Negocios da Fazenda 
e Presidente do Thesouro Publico : Faco saber á Junta da Fazenda 
Publica da Provincin do Hio Grande do Norte : Que .s. M. o Impe
rador, a Quem foi presente o seu otncio de f7 de Ago~to ultimo 
n. f7 no qual dá conta da delib:wação que tomara de extinguir a 
Mesa da inspecção do algodão installada · contr:1 uma ordem 
expressa; cuja despeza ~nnual cxeedia extraordinariamente a 
reeeita, annexando os respectivos Jogares, ~ws empregndos da 
Alfandega, sem vencerem pot· isso mais ordenado do que actunl
mente percebem: Ha o mesmo A. S. por bem Approvar a men
cionada delihernção. O que se participa á referida Junta para sua 
intelligencia. Carlos José Coelho a fez no Hio de Janeiro em 13 
de Outubro de 1825. Marcellino Antonio de Souza a fez escrever.
Viscondf df Mrtricá. 
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N. 240.- MARINHA.- EM 1.8 DE OUTUBRO DE 1.825 

Pede uma relação ~nnual das embarcações mereantcs pertencentes 

a cada Província.. 

Manda S. M. o Imperfldor, pela Secretaria de Estado dos Nego
cios da Marinha, que o Presidt>nte da Provineia de ...•. remetta 
agora, e todos os an nos, á mesma Secretaria de E~tndo uma 
rebçiio de todas as embarcfl\,'ÕGs mercante.~, pertencenles á respe
ctiva prac:a, com declaração das snas qualidades, lota1;ão, trafico 
em que se empregam, e para que r)l)rtos. 

Pnlacio do Rio de Janeiro em i8 de Outubro de 1825.- Visconde 
de PaFana,r;uú. 

N. 2M.- IMPERIO.- EM 18 DE OUTUBRO DE 1.825 

Orrlena ao Illm. Senado da Camara da cidade do Rio de Janeiro 

que regule com toda a vigilancia a concessão das licenças para 

a exportação de farinha de mandioca. 

Sendo necessario occorrer com promptas providencias nos 
incommodos e prejuízos qu:~ resultarão aos habitantes desta Côrte 
da livre e incomiderada export<1ção da farinha de mandioca, que 
não sendo ainda actualmente proporcionada ao consu111o publico 
e ao fornecimento da trotJa, rm rllz<"ío da pres1-mte falta de re-
messas regulares, augmentará a (Jenuria geral ú vista dos meim; 
sinbtros e occultos, de que costumam valer-se os atravessadores 
e despaehantes para procararern com a sua sabida o maior preço 
nas outras Províncias, que têm carecido deste genero: E Tendo 
jú S. M. o Imper;~dor determinado por Portaria de 29 de .Julho 
do corrente tmno que se mio di\ dr-.~pacho de .-:ahida pela Admi-
nistraç<lo da..; Bendas Naeionnrs á farinha de mandioca, sem qtw 
os respectivos desrwchautes apresentem naqtwlla Hepartiç<lo a li-
cença, que para isso obliver:.~rn do I IIm. Senado da Camarn : 
.Manda o mesmo A. S. pela Secretari.t de Estndo rlos Negoeios 
do Imperio que o referido Senado, visto competir-lhe o con:1c-
cimento dest11 ohjecto, regule d"ora em dian!e com toda a vigi-
lancia a concessão dus moncion;ldas licenças, eomiJin::mdo a maior 
ou menor ::hundaneia e fartura deste genero, que se conhece 
pelo cst11do do pn--ço do mercado, com o indispensavcl consnmo 
destn capital e da tropn. em qne dnve ter todn a attençi'io, tic~mdo 
na certeza tio que pela Mo~a do desp:.who marítimo sómcnte serão 
desp:whados os qne apresentarem licença do mesmo 111m. Senado. f 

Palacio do Rio de Juneiro em t8 de Outuoro do f82tl.- Darão 
de Valcnça. -

14 
I 51. 
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N. 242.-IMPERIO.- EM i8 DE OUTUBRO DE 1825 

Prohibe os meios violentos contra os indios. 

Foi presente a S. M. o Imperador o officio do Presidente da 
Provincia do Espírito Santo na data de 20 do mez proximo passado, 
em que refere ter o gentio Dotocudo atacado nlguns Purys que 
se n~havam trabalhando na abertura da estrada de Minas á villa 
de Itaprmirim, de que resultou ser o mesmo gentio perseguido 
por ordem do Sargento-mór Manoel José Esteves Lima~ deixando 
tres mortos, e uma mulher e um menino prisioneiros, bem como 
ter apparel~ido o mesmo, ou outro gentio na fazenda da Moribeca, 
onde era de el'perar grande destruição : e Ficando o mesmo 
Senhor inteirado destes acontecimentos, que são totalmente con
trarias ao progresso da civílisação dos índios que tanto se procura 
conseguir : Manda pela Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperío recommendar ao sobredito Presidente que empregue as 
maiores diligencias, afim de que os fazendeiros se hajam com toda 
a moderação e prudencia para com os ditos índios, facilitando
lhes os auxílios que uma boa hospitalidade exige, abstendo-se 
de quaesquer actos de barbaridade e vingança, e promovendo 
por todos os meios possíveis de brandura e atl'abilidade a sua total 
civilisação, de que resulta o maior proveito a este lmperio. 

Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Outubro de 1825.- Banto 
de Valença. 

N. 243.- IMPERIO.- EM 20 DE OUTUBRO DE i82D 

Approva a proposta que faz o President~ da Provincia de Pernam
buao da reunião das diversas aulas da capital em um Lyceu. 

Foi presente a S. 'M. o Im perndor o otncio do Presidente dà 
Província de Pernambuco de 5 de Setembro proximo passndo, 
em que, faze-ndo ver pelo exame, a que procedeu um visitador 
por elle norne:Hlo, o est:1do de decaderida em que alli se acham 
as escob1s publicas, propõe como meio de ::e tirat' dellas melhor 
partido o reunir em um Lyceu, organizado c reg·ido pelo Regula
mento provisorio de que rc·Iilette cópin, ns aulas de geometria, 
philosopl1ia racionnl e mor:JI, rhetoriCêl, gt'1tmmatica latina, e 
ôesenho, aproveitando-se para esse fim um edificio publico vi
zinho do p,,tr,cio do Governo, onde ha tambem commodidade 
para se estabelecer a escolà do ensino mutuo; c Ficando o mesmo 
Senhor inteir·ado de tudo : Manda pela SPcretaria de Estarlo dos 
Negocias do Impcrio participar ao referido Presidente que Ha por 
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bem Approvar a proposta reunião no Jogar indicado com o 
Hegulamento provisorio que acnmpanhou o dito oflieio, Lou
vando o seu zelo pela educação da mocidade, que será sempre 
ohjecto de particular cuidado P<lra os Governos illustrados, que 
bem conhecem que della depende em grande parte a felicidade 
ou a desgraça dos povos. 

Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Outubro de 182ü .-Bardo 
de Valenf:a. 

O Regulamento a que se refere esta Portaria não existe no 
Archivo da Secretaria do Imperio. 

N. 24í.- GUERRA.- EM 22 DE OUTUBRO DE 1825 

Sobro o t•ecrutamento de pretos liberto~. 

Sendo necessario preencher os batalhões de caçndores ns. iO 
e H da f a linha do Exercito existente em Montevidéo, e comp19s· 
tos segundo a sua org::mização de pretos libertos : Ma:m.da S. 1\L, 
o Imperador pela Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra, 
que o Governador das Armas da Província de ... rcmetta em 
occasiões opportunas, seja para esta Côrte, seja directamente para 
Montevidéo, algumas recrutas de pretos libertos para o fim in. 
dicado. 

Pala cio do Rio de .Janeiro em 22 de Outubro de 1825.- Bar/lo 
de Lo.fJt'S. 

N. 24.;).-FAZENDA.-EM 2-'1, DE OUTUBl\0 DE i82t> 

Declara que não estão sujoitos ao pagamento do imposto de U$000 
os escravos ladinos que acompanham seus senhores e se em
pregam no seu serviço domes ti co. 

O .Visconde de Mnric<Í; do Conselho de Eslndo de S. M.·.o Irn· 
perador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda 
e Presidente do Thosouro Puhlico : Faco saber· á Junta da Fa
zenda da Provinda do lUo Grande do Sul : Que o mesmo A. S. 
Tendo ~tlenç~o ao que lhe foi presente rm seu officio de 9 
de Abrrl deste anno, acercà da delibPrnção tomr~da de fazer 
indemniz<lr 3 diversas pessoas a ití1portancla de unooo pagos Ílà 
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Alfandega na. conformidade do Alvará de 2::> de Abril de i8l8 por 
cada um {·scravo de serviço particular, fundando-se para esse 
fim na Provisào do mesmo Thewuro de 2.) de Novembro do 
anno proximo passado, que orrtunou a restituição de taes di
reitos a0 DPsernbarg<•dor José Teixeirn da Matta Bacellar, e na 
Resolu(,·ào da. Consulta do Conselho da Fazenda de 6 de Agosto 
de i8f 9 em caso semelhante : Houve por bem, á vista dos pare
ceres dos Df~sembarg:1dores Fiscaes que foram ouvidos, .Mandar 
declarar á dita Junta, que está entendido não deverem p::~gar di
reitos os escravos l:Hlinos, que acompanham seus senhores, e se 
empregam no seu servi~o domestico, como se determinou nos 
casos sobreditos, sendo por isso que se lhe npprova a delihera~·ão 
tomada depois das neeessarias informações e justilleações de 
serem restituídos os direitos p:-~gos por taes escravos, e que não 
foram levados pnt'3 commercio, mus que comtudo por evitar 
fraudes em prejuízo da Fazenda Publica se exija dos donos a 
competente fiança ao pagamento dos ditos direitos no caso de não 
mostrarem pa:isado um anno, que se conserva o escravo em seu. 
servi(:o. O que tudo se participa it mesma Junta por sun intelli
gencin e cumprimento. Justino José de Araujo a fez no Rio de 
Janeiro em 24 de Outubro de 1.825. João José Hodrigues Vnreiro 
a fez escrever.- Viscmule ile Jllaricâ. 

N. 246.- IMPERIO.- EM 25 DE OUTUBRO DE 1825 

Remette as lnstrucções sobre a cultura da arvore- Bois No ir. 

Tendo o Director do Jnrdim Botanico da Lagôa de Rodrigo de 
Freitas remettido á Secretaria de Estado dos Negocias do Im
perio as sementes- Bois No ir-, como 1 h e foi ordenado em Por
taria de 12 de Abril deste anno, e juntamente uma instruc~·ão 
sobre a sua ~.:u.ltnra : Manda S. J\L o Imperador, pela referida 
Secret:-~ria de E'tado, remetter tanto as senHm tos. como a cópia dn 
instruc(·ão ao Presidente da Província rle S. Pedro, afim de pro
mover com o seu reconhecido zelo a propagação da sobredita 
planta. 

P;tl:wio do Hio de Janeiro em ~W de Outubro de 182iJ.- JJal'iiu 
de Valença. 

lnstrucções a que se rererc a Ordctn achna 

Prepnrc-se o terreno por meio de uma cova a um pé de pro
fundidade, afim de que o terreno nAo opponha resistencia :.ís 
tenras raizes das novas plantas, quando germinarem : divida-se 
o terreno em canteiros do comprimento~ que se quizcr, c do 
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largura tal, que pelos lados se possa chegar com a mão a todos 
os pontos ddles. Faç11-se n sementeira, enterrando-se as se· 
~ente,, distantes umas das outras nma mão tr<JVCssn, e nn pro
fundidade de meia polleg[Jda ; e haj<l cuidado de se fazerem as 
rega~ de tal maneira, que a tena se conserve sufficíentemente 
h umedecida, sem !'0f inundada: depois que as nov<tS plantas têm 
germinado, convem desafogai-as de toda a erva, que tenha 
naseido espontanenmente, e ministrar-llws as re;ws necessarias; 
logo que as plantas têm chegado á gr:1ndeza rle um palmn, podt'm 
ser transplantad[ls em alas, ou bordadnn1s de caminhos, ou em 
macissos, ficando cada plnnta dist<mte uma da outra dez pnssos 
ordinarios. Todos os cuidados ulteriores se reduzem a11S mesmos, 
que se costumam despender com as laranjeiras, e outras arvores 
dos pomares. 

Varios insectos são nocivos a esta arvore, nssim como n outras 
arvores gommosas : qn:1si todas a~ espedes da Cyrrambix, conhe
cidos vulgarmente debaixo do nome de- Serradores -roem, e 
cort~m os g;1_lllos e ramos dt•sta Drvore, dt~ maneira que parece 
que foram cortndos com uma serra : é pois necessario fazer-se 
a guerra a estes insectos, lÜ)o perdoando a um só, que se en
contre nestas arvores. HD outro in~eeto d:.! família dos gorgulhos, 
que é o- Bostriche Cr1puchines,- insecto preto, cnbeçudo, e de 
qu:1si mein pollegada de comprimento: este insectd é funesto a 
esta planta, porque fnr;J os seus troncos, e ald deposita os seus 
ovos, dos quaes (15 Jarvns qne se desenvolvem, vão roendo o 
interior dos trow:os com grande detriwento cl::J nrvore: conhece-se 
esto mnl pela hemorrhagia ou extravasat;ão de gornrrw, qne corre 
dos orificios, que servem de ro~piraclouros ás larvas existentes 
no interior dos troncos. O remedio para este mal é o tDparem-s.e 
estes orilicios completamente, ou com tornos de madeira, ou 
entupindo-os compietamente com barro, afim de que :JS larvas 
morram dentro suifon:id~ts. Acontece muitas vezes o haverem no 
mesmo orificio muitas larvas, as quaes abrem novo orificio, ou 
mais vcima ou m;1is abaixo do orific!o, que se tapou ; e ent5o 
convem cortar o ramo, ou galho qne tem sido offt'ndido com 
muitos oriticios. Tornnm-se commummente bem visíveis esles 
orificios pelas mass;Js de gomma extravasnda, que se aeenmula 
debaixo dellas; e esta gomrna é uma materia util, qGo póde 
servir nas artes. Rio de Janeiro, 11 de Outubro de 1825.
Fr. Leandro do Sacramento o 

N. 247.-MARINHA.- EM 29 DE ouruEno DE 182o 

Detsr·mina que os Commandos dos transportes, charruas e coreeios 
sejam confiados a Pilotos, ou a 2°8 Tenentes da Armada. 

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado dos 
Negocias da Marinha partieipar ao Vice-Almirante Commandante 

Decisões de 182:> 11 

·f.l 

JS:; 
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da E~qnndrn do Hio da Prr,ta pr1rn ~na intelligencin o ,!:.YOVPrno, que 
os Comrnr111dos dos transi:orte..:, rharrn:1s e cor'reios rlt•V('Ifl, Pm 

conformid<~de das ltnpl~riaes Urd~'ns, sei' d'(jra em diantt~ ('t:nliados 
a Pilotos, ou :1 oflieiaes da A; ll1iHJa N:1cion<ll e Irnrli'nnl. qur: não 
tiverem rna;or pattmle que a de -tos T:·nentes, salvu f!Uémdo 
lwuverem circurnstandas qtw exijam o contrario. 

f;il:icio d11 Rio de hneiro em 2\J de Outubro de :1.82o.- Visconde 
de Paranagwí. 

N. 248.- GUERRA.-- E"t 29 DE ouTunno DE 1825 

Sobre o vencimento do forragem. 

Mnnda S. l\1. o Imperador peln Secretaria dA Estndo dos Ne
goeios dn Gurrrn declarnt· ao Cummissario Gt~ral do Exerl'ir.o, pnra 
seu conl1ei·irnento e futuro g·uverno, em respostn an S<'ll 1JHiC!O de 
27 de Outubro pre:-ente, que SP.IHlo o ve1H:inHll1to do f·dTi:lg(•m 
inherente êiO f:xerei1~io daquAIIes pc;;tos a qnem umn ~t'Illt~l ilan te 
vant:tgem toea pnr ler, devem em n·gra geral os otHLiae:: que 
tiVLTem o exc·rcido dt~ t<les postos purcelwr :JS H\s:wetiva,; forra
gens, p que assim o pratiqlle eom o Capitão Antonio d1~ Mnura e 
Brito, addido ~~o 3° batalhão de granad~:irus de P 1iul1a com 
exercieio de Major. 

Paço em 29 de Outubro de 1820.- Badio de La,qes. 

N. 24e9 .-GUERRA .. - EM 31 DE OUTUBRO DE 1825 

Exige a remessét do quadt·os r:a força armada, armame'lh e equi

pamento da.s tropas e rnappa.'S do eiltado Jas fortalezas e outros 

estabelecimentos militares existentes nas Provincias. 

Scmd·• dr absoluta e indi.;;pensavel IH'C8ssidade, qun nn Sr~cre
taria d<~ E..:tndn do:> Nt~g\;CÍO'-' d;l Gunrr<~ haja rallal f' <·h:nm
stancindo enniiPcimentn rle qtwntu pertrnf:rt ás SU«S ;d.lrihuicões, 
e seja de sua responsabilidade e díree<;ãn, não :;(J na 1:ô1·te, 1·omo 
em todas as J>rovincL's do lrnp~·rio; Manda por t~m!•: ::;. M. o 
Imperador, JH'Ia Secretaria ch3 Estndo dos .Neg·ucios Ja GllAITa. que 
o Governador das Armas da Província de .. , remPr.tn irnprete
rivoJm,:ute até o fim de Março do m1no proximo futu1o tudo 
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quanto se contém nos ::~rtig·os seguintes : to um mappa geral da 
forç<l de ta. e 2u linhn de toda n Província; 2° um mappa geral do 
armamento, <1rtillwria e munit:ões de guerra existentes ; 3° uma 
relação da (1espeza feitn no presente anno de i825 com a tropa~ 
tanto em soldo, como em fardamentos, etapas, transportes, etc.; 
ft.o nrnn informaeão de conducta dos officines, officiaes inferiores e 
Cadetes de divú'sos corpos com as notas, que o Presidente, ou 
Gnvánador julgar de jnsti<~a, (ISsirn corno sobre os chefes dos 
corpos, e qnaPsquer Officiaes Generaes, e omciaes do estado-maior 
do Exercito, declarando-se em quo se acham empregados ; 5° um 
rnappa das fortalezns e fortes; sua forç:1, e guarnição em homens 
c artilhnda. e qml o seu estado, posição e importancia; 6° final
monto um mappa do estado dos armazens, hospit;1es, quarteis, c 
mnis edificios militares, e qu:1l seja o seu eslado actual. ajuntando 
a tudo isto todos os esclarecimenh1s, que o zelo e conhecimento do 
Governador das Armas puder obter para melhor intelligencia do 
~ndilmento dos nngocios milit~res na mesma Província. 

Palacio do Hio de Janeiro em 3i de Outubro de 1825.- Barão 
di! Lrrges. 

N. 250.- gJPERIQ.- PHOVISÃO DA JUNTA DO COMMERCIO, AGRICUL~ 

TURA,FADlUCAS E NAVEGAÇÃO DO IMPEfiiO DE 31 DE OUTUBRO DE 1825 

Approva a creação da Sociedade Au::s:iliadora da Industria Nacional, 
que se pretende estabelecer nesta cidade, e os Estatutos para 
ella organizados. 

D. Pedro, pela Graça de Deus e Unanim~ Acclamaçfío dos 
Povos, Imperador Constitucionnl e Defensor Perpetuo do Imperio 
do Brazil: Faço saber a vós, Ignacio Alvares Pinto de Almeida, 
que, Sendo-me presente em consultn, a que Mandei proceder pelo 
Tribunal da Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas e Nave
gac;ão deste Imperio do Brnil, a vossa representação, em que me 
expnnheis que, animado de verdndeiro zelo e pntriotismo, conhe
cendo as vantagens que da introdneçfío e uso das machinas neste 
nascente Imperio resullaria á prosperidnde delle, Tendo-vos lem
brado de promover em 1820, com permissão do Senhor D. Joiio VI~ 
meu Augusto Pai, urna snbseripr;ão annual a beneficio da in
dustria nácional, em que já se contavam 200 snbscriptores, que 
concorriam com uma som ma annual de 2: oooaooo, pouco 
mais ou menos; fôra esta tentativa interrompida pelos aconteci
mentos políticos de i821 em diante, não só pela ausencia de 
muitos daquelles subscriptorcs, mas t<1mbem pela incerteza da 
futura sorte política deste Estado; Pedindo-me por fim, visto 

' 
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terem-se felizmente desranecido os receios que podiam entorpecer 
o prog-resso deste tão proHcuo estabelecimento, Houvesse por bem 
dê Tornai-o debaix:o da Minlw Imperinl Protecção, Approvando os 
Estntuto:'i que offereceis, anm de melhor lixar e estimular as 
vistas dos seus sub~criptorcs; e Tendo consideração <10 refurido, 
á informação que a este respeito deu o Director do Museu Na
cionDl e Imperial, e ao mais que se me expoz na mencionada Con
snlla, em que foi ouvido o Conselheiro Fiscal, c com o parecer da 
lJU<d ~Ie conform1>.i por l'llinha Immediala Hesolnr,ão de 15 de 
Setembro do corrente anno: Hei por bem, Approvando o estabu
Jecimento da sociedade projeetacla, Declarar-vos que ella púcle ser 
de muita utilidade ao adinntamento da agricultura e das artes, no 
atrazo de perfeição em quo eli<'s se acham neste Imporio, tanto 
por ser um meio de supprit· a grande difficuldade q uc h a de 
!laver modelos que progressivamente vão corrigindo os defeitos 
das poucas ma<.:hinas de que aqui se fnz uso, por motivos da dis
tancia que separa este Imp(~rio das nnções industriosos, como p:1ra 
a introuucç~o de novas, unico recurso que resta na falta absolnta 
<l.J braços pora tO<lfJS os f<IIllOS ue industria; e que os Estatutos 
quo oii'erecestes, e vão eom esta por cópia, juntamente com 
aquAlla infornwç~o do Director do Museu, em que o inform:mte 
judiciosamente lembrou alguns arldicionamentos, sejam e'\.ami
nados, e corrigidos pelos membros da sociedade, depois de csta
iJelecida, como olira propria dcll3, al\m de adopt3rem o qne fôr 
proveitoso. O que assim havereis por attenllido. 

O Imperador l\Iandou por um espedalmandado pelos Ministros 
<tbaix.o assignados, Deputados do d.ito Tribunal. Drnz Martins da 
Costa P<1ssos a fez no Hio de J;mciro aos 31 de Outubro <ie 1820. 
- Jnriu _"tntunio lhdrigues de Carvalho.- José Caetano Gumes. 

Estatuto!i" da Sociedade .l'l.uxiliado!.<a da .lndustria 
Nacional 

CAPITUJ~O I 

~i.'' Esta sociedade será denominada- Socied<.1dc Auxiiiadora 
da Industria Nncional. 

§ 2. 0 Ella serú composta de socios effectivos e honor.'lrios, e di
rigida pelos funceionarios seguintes : i Presidente, 1 Vice- Presi
dente, 1 Secretario, 1 Thcsoureiro, e 2 Adjuntos. 

§ 3. 0 Os sobreditos fnnccionarios não vencerão ordenado ou 
gratificação nlg-uma. salvo aquclla honorifica que S. M. por Sua 
Imperial Grandeza lhes Quizer conferir, em atten\~ão ao zelo e 
actividade com que servirem, porque é de esperar que S. M. 
Imperial considere este generoso e gratuito serviço como serviço 
feito il Nacão. 

~ li. o Esta sociedade nomeará para seu serviço i Continuo, e 
i Guarda, e mais ~crvcntes, si necessnrios forem, estabelecendo
lhes ordenado r:JZoavel. 



m:crs!ms no GO\ EH:.'iü 

~ 5. o O Prt"lsitlente sorú sempn~ de nomeDç~o de S. i\I. Imperial, 
e sorvirú pelo tempo que fôr do sou Imperial Agrado; o Yice
Prcsidente ser<i elt)ito pela soricdade, 6 pltuidade dí~ votos. 

§ 6. 0 O SecrNnrio, Thesoureiro, e os dons Fnne1·ionarios Adjun
tos seri"io eleitos pnra servirem trienu::llrm~nte, e tirados d'entre os 
soeios cJL~etivos por eleiç~o dos fuucdonarios em actual sen·ic;o, 
e dos soei os eJfeetivos q tw, para estn eleiç5o, fort)lll convocao os 
pelo Presidente, c dos mais socio:-> e!fectivos !JUC' se achnrem 
presentus. 

~ 7. 0 O C11lltinuo, o Gunrdn, o os mais serventes serão propos(os 
pelos Secretarios ú sociedade, sem cuja nomea~lío por escripto mio 
servirão. 

CAPITULO li 

SOBilE OS SOClOS DESTA SOCIED.\DE. 

§ 1. 0 Serão socios: 1" os cinco funccionarios que S . .:\I. lll111erial 
Houver nor bem .Nomear par[l installt1rem (~sta sociedade; 2° todas 
aquellas pessons que se Uzerem dignas pelo testemunho ou npre
sentaçi'IO de (jlgum invento novo, modelo, machinn, ou memoria 
de conhecida utilidade a bendbo da industria, o!ferecido gra
tuitamente a esta sociedade, c por ella approvnflo, pelo f[lle a mesma 
sociedadê o julgue digno de ser admittido por seu so1~io; 3" 
qmlqner pessoa quo fizer algum donativo do vnlor de 200;5000, 
e d'ahi para eima, a benellcio desta importante ~ociedndc. 

~ 2. o ~odos honorarios ser?: o t•oasiderallos tollas us pessons q Ut~ 
têm contribuído, on houvPrntn de contribuir para o estalJe!eci
mcn to e conservação desta socit~da(le, coru pre hell d idas 8S pessoa::; 
que, poslo l'I'SÍ(!atn f1íra desta eapital e seu termo, contribuam a 
beno!1cio desta sueic~dad1', o lhe enviem objectus que sirvam p3r~t 
anim~n· e fazer prosperar a industrin nacional. 

CAPITULO III 

SOBRE"\ CAS.\ P.\RA O DEPOSlTO D,\:-; :\I.\CHL"H:-l E 1\IODELOS, E P.\UA 

HEGnlEN ECON0l\1ICO DEST.\ SOCIEDADE. 

§ i. o Haverá uma casa accommo,lada que sirva de deposito e 
conservatorio d;ls machínas e model0s que ~e adquirirem, e onde 
as mesmas maehin:ts c modelos C''trjam em boa ordem, o aceio, 
não só para sua conservaçilo, mns tamiJem para a sua exposição ao 
publico, ás quint<Js- feir::1s de cada semana, c em qualquer outro 
dia aos artistas e fabricantes que as quizerem ('Onsultar, ~ltlm de 
que possam ser vistf\s commodamente, e copiadas pelas pessoas 
que tenham nisso interesse, flcanuo entendido qut> jüm~ds as diltl' 
machinas e modelos poder~o ser desyiaclos de~ta C[t:'0. 

1-1 
ISS 



166 DECISÕES DO GOVERNO 

§ 2. o Nesta mesma cnsn haverú uma sala para as sessões desta 
sociedade, e outra para sua secretaria, arr::lllj:Jda decentemente e 
.sem luxo, por dirccç~o do Secreturio. 

§ 3. o .Na secretaria se guardarüo todos os papeis pertencentes 
a esta sociedade, e os livros seguintes, rtue ella deve ter para seu 
expediente c governo: o livro das subsrripções a. benelh·io desta 
sociedadr>, livros para sua receita e despeza, livro para as :tetas 
das sessões econonucas, livro para as act:1s das sessões onlirwrias, 
liv_ro IJara inventario das nwchin{ls, modelos e inventos, que se 
adquinrem, livro para registro da~ onlens superiores, e, além oes
tes {lquelles que a uxperiencia mostrar que súo necessarios; os li
vros, porém, de receita e desp()za deverão conservar-se guardados 
dentro do r~ofre desta sociedade. 

§ 4. 0 Na secretaria se guardará tambem o sello desta sociedade, 
cujas armns serão <ts etiigies rle Ceres coroada de espigas, c de 
Flora coroada de 1lores, sustentando ambas o escudo das armas 
irnperiaes brazileiras. 

CAPITULO IV 

SOBRE AS OBRIGAÇÕES DOS FU~CCIONAUJOS DESTA SOCIEDADE. 

Quanto ao Presidente : 
§ L. o Compete ao Presidente observar e fazer observar exacta

mentc estes Esta tu tos. 
§ 2 .o Fará manter a boa ordem que dC\'C haver nns sessões, 

c.uja durução será a que fõr nee.:essaria para expediente dos 
objectos que tiverem oecorrido. · 

~ 3. o Nas sessões determinará a ordem dos trabalhos. ~'issignará 
os diplvrnas dos socios efft~ctivos, e d'entre estes, nomeará Cen
sores pcHa censur;:rem ns memorias, e Examinadores para exami
narem as machina", modelos OLl inventos que ou se comprarem 
aqui, ou forem ofl'erocidos a esta sociedade, observando o que a 
este respeito se estalwlece nos enpitulos 6,) ego destes Estatutos. 

§ 4. 0 Ruhrieará, ou m<mdará rubricar do commissão sua, por 
alguns dos socios effectivos, os livros de receita e despeza desta 
SOCÍf'drtcle. 

§ n. 0 Avisará por cart11s escriptns pelo Secretario nos socios effe
ctivos que .i ulgar neeessarios, tanto para a eleiçào de novos func
cionarios, e para as se~sões extrnordinaeias, havendo motivo para 
elJas, como para deeisão de <ilgum negocio importante tratado em 
sessão ordinaria ou extraordinaria. 

§ 6. 0 Ao Vice-Presidente competem as mesmas attribuições do 
Presidente na sua ausencia ou impedimento. 

Qunnto ao Secretario : 
~ 7. 0 Escreverá nas actns dns sessões qu:mto nellas se pass::~t· e 

determinar a sociedade, guardando debaixo da sua chave o livro 
das sessões economicas, e os mais livros das sessões. 
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§ 8. o Terá em boa guarda todos os papeis e livros desta socie
dade, tnntn os do seu expediente, como os que ella obtiver rela
tivos a promover e adLtntar a inuustria. Guardara tam!Jem o sello 
desta sociedt~de. 

§ 9 o o Fi1·a a f;eu cuidado o arranjo e economin dn snla parno as 
sessões da sect·etnria, e da c:lsa do deposito das machinas e mo. 
delos, procurando que os serventes cumpram com as suas oiJri
ga(,;ões, lliUito prineip:dmente pelo que toca á conservação das 
machinas e mndelos; <lS de:-;IJezns que fizer com estes serviços, 
por ortlem e approva~ão desta soc:edade, lhe serão pngas pelo 
cofre de lia. 

§ 10. Fará arrecadar pelo Continuo desta sociedade o produrto 
das ~ubstoripções annuaes a favor 11ella, d:wdo quitações impres
sas, e a~--ig·nadas por seu punho ; e em cada uma sessão econo
miea entregará ao Thesoureiro desta ~ociedade o que tiver arre
cadt~do, assi!lnt~mlo com o mesmo Tlwsoureiro, a carga que dessa 
quantia se fizer no livro da fj··eeíta. 

§ i l. Fará publici:Jr por meio de jornaes ou gazetas, os nomes 
das pessoas Que subscreverem a benelicio desta sociedade, as~im 
tambPm as llJaehinas e modelo" que se forem ndqui rindo. 

§ -12. Proporá parn o seniço desta sociedade serventes babeis, 
e de ltoa cundueta, os quaPs lhe firam subordinados, e vigiará 
si elle~ cumprem suns otJrigaç·ões ; e não servindo elles barn, o !Jar
ticipará ú sociedade, para os mandar' despedit· ; e neste caso pro
porá lo~w outro, para que o serviço desta sociedade nào pa~eça 
detrimettto. 

Quanto ao Thesoureiro: 
§ 13. O Thesünreiro nssistii'::Í a toflas as sessões desta sociedade, 

e, em c .da utna sess~o •jconomica, recolherá ao cofre a qn:wt1a que 
o S:·crd~trio tivt~r arrecadado do producto das subseri!JÇÕes, e lhe 
entregar, faz1·ndo com a devida dareza no livro de rece1ta, a res
peeti v a cflrga dessa quantia, assignando-a ambos, e no li v ri) de 
despPztl lan(;ará com chreza e precis~o todas e qwws4uer quan
tias de dinheiro que tiver pago por ordem da sociedade. 

§ HJ,o Q.udit1eará ns qLHlllt.ias despendidas, e qu:1esqner outras 
despez;ls que tizer, com .~s ordens vor eseripto d~stn sociedade, e 
os rec1 boi> das pessoas a rtuem pagou, na conformidade das mes
mas ordens. 

Quanto nos dous Funccionarios Adjuntos: 
§ HL 0.;; dous Funccionarios Afljuntos assistirão a todas as 

sessõe8, conrljuvando no~ outros Funccíonarios seus companheiros 
com seus votlls em todós os objectos de que se tratar, e servirá 
nos impedimrmto" do :O:ecretario um delles, que para isso fôr de
signatlu pelo Presidente o 

Quanto aos Serventes : 
§ 16. O Continuo se empregará no serviço interior e exterior 

desta sociedade , e quaorlo não e~tiver oecupado neste serviço. 
ajudará ao Guarda no arranjo e limpeza das machinas, obset·vando 
em tudo a ordem do Secrett~rio. 
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§ i7. O Guardn scrfl encarregado positivmnente do :1ceio d:1 cns~1, 
do tlepo.~itc. das nwc!Iinas, e li11:pezn dellas, e IJoa ordem, para 
que possam ser vistas connnndnnH~nte pt•lo publi1:o nos dias de
terminados pnra isso, tendo alJertr~ <J portn d::t dita cas:1~ e tnt
tandn com toda n cort1•zia e urbanidade as pessoas que coneor
rerem ~·vel-as, :::oi1 prna desPI' despeLliclt), si assim núo pratiC<ll'; 
fazendo ver iga;llml'ntu ns ditas mae!Jinas e modelos ;)s 11Cssons 
a quern o permittir o Secrr•tario em (jttalquer outro Llia. 

~ 18. Nenhum destes duus Servente,;, e qmd(JUer outro qne 
venhfl n ter esl:l so1·i<:dade, se poderú despedir sem que o par
ticipe um ll1f;Z antes á rne-::na soeiednde, cntreg::mdo no Secreta
rio a nomen1.:iio rrue para seu titttlu se lhe pDS50LL 

CAPITULO V 

§ 1. 0 E' ela obrigação, e po:'itiva dever destn sociedade, a acqui
siç:·w~ arrccaclaç~o e con~erva~·ào das mélcl1inns, modelos e in
ventos adquiridos, e de qnanro JiOr est~ meio possn eoncorrcr 
par;~ an;.~ml'nto c prosperidade d;1 inrlustría llaeion<d ne~te Jmperio, 
devenuil, porém, mand:tr vir com pr'=lfcn;ncia aquellns machinas 
ou modelos que furem mais neeessanos e uteis ú ngncultnro, 
fubricas e <n·tcs, como !Jnses m:.lis solidns e importantes dn pru:-pe
rid;tcle de um paiz. 

§ 2. o Cuidnrá ('m que as m~lchinns, modelos e inventos se 
expt,nli:lln ao pulJiico, c se mostrem eomo se dctcr:Hina no 
c a p i tu I o :~" § 1. o 

~ 3. o HectllJerú e far{t iguolmente pu!Jlíear, preccrlido o exame 
e approvaçrio necessnria, ~Js macllinas, ElodPios, e inventos que 
forem·c.ffereddos. nesta soeie(bdo por nacíiHWCS ou estrangeiros, 
por ellí)S addir~i'JIHtclos com reeonheeíd;). vantagem, e ;1ssim 
tambrm aqueli;IS mnnufacturDs naeiomes l~m amostn1s, quP pPia 
sua novidnde ou perft'ir;úo merecerC'm esta lisongeira distinc(,'ão, 
imprimínuo-sc-lhes os nornL~s de seus artistas e fabricantes para 
gloria de!les, Pstirnnlo e ernulaçi;o do;; outros. 

§ 4. 0 N~o senclo só bas!ante, pnra se !JI'Opagnr o uso d:1s ma
chitLs neste pt\iz, ond'~ quasi silo desco~!lv..;cidas, que se oíl't~rc~,;am 
modelvs ou em grnnde ou em pequeno ponto, si au mes1no tempo 
não houverem officiaes mee',nicos llabeis que a.s copiem, e as f;1çDm 
com tnua :J. perfeição, e mesmo por preços com modos, no q uc 
interessa ni!o só qul'm as manda fnHr, rrws tambern o credito, e 
por eonsequnncia o uso <hls mPsmas rnachinas a beneficio ua 
industria n:•cional : esta socied<Jde, attendemlo aos pomo.-; conhe
cimentos dos nüssos actu<1es artistns, ;1peznr dos seus reconhecidos 
talentos naturaes, procurar<í estabeleeer um (H'queno trem seu 
proprio, onde [1dmittinclo mestrt~S h31Jeis que o dirijmn, se far:am 
não só as maehinas qne se encommendarem, mns algurnns outr:1s 
de sobresalente para se venderem a quorn as procurar, c~dculando 
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exactamente o custo dns mnterias primas e ::1 mão tl'ol.Jra, para 
que por esse se venda a machina, com 6 °/0 mais :.:obre o seu 
cu~tu total, dos qunes 6 °/o- 2 Pntrari'io pan1 o cofre da sociedade, 
e os 4, se part1rào como gratiticaçf1o pelos ::\;lestres do mesmo 
trem, além do jorn<Ll que vencerem. 

§ 5. o Prestnrá todo o favor possível (mas fiem responsabilidade 
desta sociedade) n pessoas partieulares que qnizerem mandar vir 
de pai.zes estrangeiros machinas ou modelos parn seu uso, facili
tando-lhes os meios que estiverem ao seu alcance. 

§ 6. 0 Procurará ndqnirir e ter as melhores obras 0111 meca
nien e agril:nltunt, dando por meio de periodicos noções elemen
tares de economia rural, e mesmo, podendo ser, ft,zendo compor 
um curso que ensine com clareza os princípios e praticas agro
nomícus, aceommodadas ao climn e circumstaneias deste paiz. 

§ 7. u Fará ern cada um anno as sessões indicadas no enpilulo 6°, 
observando exactamente o que se determina a respeito de cada 
uma dclJas. 

§ 8. 0 Poderá propor prograrnmas a benelieio da industria, com 
premios determinados a quem os satisfJzer con:lpletamente, prati
cando a este respeito o que se determina nos capitulas o'l e 9. o 

CAPITULO VI 

SOBRE AS SESSÕES. 

§ 1. o Esta sociedade fará em cada um anno as sessões se
guintes: sessões economic;1s ; sessõ·es ordinari(JS; sessões cxtra
ordinarias; uma sess~:o publ iGa. 

~ 2. o Sessão economica se f<Jrft uma vez em cada um mez, nr1 
primeira quintn feira desimvedida. Nesta sessão sr~ tratará da 
economia, e mais ebjectos relativos á incumbencia desta sociedade, 
e occorrendo nella negocio, cuja decisão exija maior numero de 
votos, será transferido e proposto na sessão ordinaria, para 
nella se decidir. 

~ 3. 0 Sessão ordinarin se farà de tres em tres mezes no dia 15; 
e sendo este dia impedido, no primeiro dia seguinte desimpedido. 
Nesta sessão poder~o comparecer, querendo, os socios rfl'ectivos, 
e nella se tratorá dos objectos seguintes: das m<1Chilws ou mo
delos que se devem mandar vir de fôra; dos meios de animar e 
fazer prosperar a industrüt nacional ; da decisão daquelles 
negocias que a soeiedade propuzer pnra se decidirem por 
maioria de votos; e, finalmente, dos prograrnm1ís que so devem 
propor a beneficio da mdustria e dos seus premias. Estes pro
grarnmas e seus premios devem ser examinados e [tpprovados 
pela pltuDlidade de votos, e, depois. impressos e publicados em 
ses!'ão publica, e as suas resoluções entregues na secret~tria desta 
sociedade, ao menos dous mezes antes da sessão publica, afim de 
que haja tAmpo de serem exmninados. Decorrendo neg-oeios taes, 
o Presidente farwnvocar express::unente os soeios e:ffeetivos que 
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julgélr nece~sarios pnra os decidir, não oiJstnntc voclercm os 
so1;ios etfectivos assi~tir :1 esl:ts sessõ1•s, como :trirna se diz. s ~~. 0 Ses:-;ã:l cxtraordinari:t :-e f:1rit sónh·nte no caso em que a 
decis;lu d1~ qunlquer negt1eio de impo1 L1111:ia núo (Jossa deixar-se 
para a Sl~ssào ordin: rict. Us soeios efJ'eetivo::; dever:,o ser convo
cados para (':-;tn s:·~:-:ão. 

§ t;.u :)essào ptiiJIIea se farú umn vez em cada :mno, no dia 
que esta sof:i,,clatle estn!Hll'~cer, clevendo nella comparecer os 
sucios cfl'ectivos ~~ honnrarios, e tnd:1s as jWssons que quiurem 
:l:..:si,;tir n elb1. 0 President1~ alJriu! a se~silo com uma mui breve 
fnlla por eseripto, dept;is do quo o :-11~crclarlo apresentará urna 
relaç::o soiJro tJS sr~gnintes ob.JI~etos: da reeeitn u dcspeza desta 
soei<~thtde c seus troh:dlws nesse anno; das machín;1~, modelos 
e inven:os que se oiJtiveram, dos (]!te for~tm <I(IUÍ addidunados 
Vélllt<ljo:--:1mento, dos que f1ram offe!'eeidos a est:~ socit~dado, e por 
qnPm, e 11nalrnente dos progres~os que n iurlustria tiver feito (JOr 
meio do uso elas mal'llin;ts e d11s auxílios dostn socieci:lde. Aca
bado isto, se puiJiinll'ilo as memttr·ias u modelos que foram rlppro
vados, o quo se farú da lllrtn<~ira seguinte: tendo preeedido o que 
se dderruína no e:1pitu!o \l" §i'\ sobre [I remessa das nJaCIJinas, 
modelos c memorins, a esta soeícd<~dt', o Presi(lt·lltc a!Jrirú então a 
carta que troux(·r por fôr;l a epigTr1pbB correspondente á da me
moria, ou mu<ll'lo approvado. e salwndll-se eutão quem é o seu 
autor, o Secretario pulJiiearit qut~m dlu é, êJCrt•st~entando que 
merf'cnu o premio prollttsLo; a carta fec!Jarla correspondeute pela 
cpiQTaphe à mMrnnri?t ou modelo n<1o <rppt·ovado, será ahi mesmo 
queimadt~ puldienrnenle pelo Pn sidenl<', ;dlm de qnu se não ~;tiba 
quem é o seu aut111', dizendo o Seerdnrio t'tn YOZ alta e iutelli
givel, qnr'l a m~~morin uu modulo, qtte trou\.e a epigraplle tal, 
não foi approvada pl'ln ~oc·iedade, n;lo oiJ~Lante conter :dgumas 
vant;.gens qut~ d(·signnrá, no easu de as haver realmuntfL Os <IU
tor(~s dt~ qnaesque' outra~ memorias :1 vul:-:as, mas approvatl[JS, as 
podr·rão ler, ou fnel-<Js h\e por algum dos l'uneciorwrio:S ou dos 
socios eJI>ctivos: e do mesmo mudo os tJUtiJn~s de inventos novos 
ou llJ(ldelos approv;1dns, os poileriío apresentar com a deserip~·ão 
dos seus u~o,; e vantagens. De tudo quauto lica dito o Secretario 
furá nm rel;1torio, ajuut<mdo a elle a li~t;r dos soeios effecttYus e 
honorarios existentes ; para se fazer vubliro por meio da im
prnnsn. 1\s mc>nJodas e modelos Mto <lpprOVildos serão e'1trr~gues 
a quem na secretaria du~ta soci•Jclirdc apre~entar em signal a 
epigraphe qne lhe corresponde. 

§ tL" Ern nenhutna se:-;:;ão haver;í proePdencia ou distineção de 
Joga r <•ntre o:- funcdunarios e socios effectivns; o Presideute 
sómentr terá cadeira distincta no topo on cnl)eceira da mesn, 
fic:mdo o Secretario lngu á sua esqnel'da, por isso que tem mais 
co usas a dizer e tratar com o Presidente; os mais Funceiorwrios e 
sncios effectivos se sr.ntariio indistinel.arnente : porérn si compa
recrr em sessão pulJlie:J 11e-.:soa de gerare!1ia t:tl, que deva ser 
·COnsiderada, o Presidente lhe dar<Í assento distincto . 

• 
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CAPITCLO VII 

SOBHE ELEit).~O DOS FUNCCIONARIOS DESTA SOCIEDADE. 

~ J. o Na penultirna sessiío onlinnria do terceiro anno, se proco
derú á eleiç:lo dos cin(~(j Funeciouarios, a ~aber : Vi<:e-Presidente, 
Secretario, Thcsoureiro, e tluus Adjuntos, par:'! servírelll no tri
ennio sen~inte, por voto.; secretos dos Funt:cioHarios em ;-;ctn<ll 
exercicio, o dos socios efrt·ctivos que cump:1rceerem, ou que forem 
convoca dos pelo Presidente, o qnnl propurú para cadn um destes 
logares 110 menus tres s(lcios etl'ettivos, e corrido o escn:ti nio, a 
plur~diclcide dos votos flxará n ele.i~·ão; o voto do Presidente nestas 
o outrns occasiões se mel h:mtes servirú só mente para de::-empate. 
Os Funecionarios eru ::ctua! exercido podem ser reeleitos. 

§ ::2.') Feita :1 elei1_;iio, que serú tran:-;eriptn 11a :1etr~ dessa ses3ão, 
o Secretario :wisará por earta <lOS deitus, os quaes, neeitnndo, 
deveriío compan'cer na se~si.io que se seguir para tomar lJOsse; 
do que tudo se farit tambem menção na acta dessa sessiio. 

CAPITCLO VIII 

SOBRE \ .... DMISSlO DOS SOCIOS EFFECTlYOS DESTA SOCIEDADE. 

~ l. o Entendendo o Presidente, ou qualquer dos Fnnccionarios 
que, além d:1s pessoas designadas no C:1p. 2) ~ io destes Esta
tutos para socios efl'eetivos, deva ser <Jllmittida qudqt1er outra 
pessoa por algum H~rvit:o relevantu que tenha feito, on possa 
fazer C(Jm rcr~()nhceido üencíido ou vantagem desta institui~_:ão, 
essa pessoa serú propo:-1<1 em sessão ordinaria ou exlraordiuaria, 
declarando-st~ os SArviços que tem pn·stado, ou póàe prestvr, para 
ser vdrnittída por socio eff,•etivo; <~nt<:ío corrido o escrntillio, a 
IllêlÍOfÍ(I dP VOIOS df'Cidir{l SÍ eSSêl pCSSOH deve OU IlfiO Ser admittiJa 
para sodo effectivo, e tanto n esta pl'ssoa, sendo admiltida, como 
ás rnnis llcsignadt1S no sobredito C~tp. 2) s 1°, o Presidente 
enviurá o competente diplom:;, a~sígnado por ellc, e rcfl~rendado 
pelo Secretario, que além. de registrar o diploma em livro compe
ten~e, o_fará saber :1os Funcciouarios e soeios na primeira sessão 
ordmana. 

CAPITULO IX 

SOBRE A CENSURA D.\S MEl\IORIAS, E SOBRE O EXAME DAS l\IACIIINAS OU 
l\IODELOS, 

~.1. o Toda e qualqner memoria, que f ti r apresentadn a esta 
socied<lde, ou em consequencia de progra.mmas, ou offerecida 



!'72 DECISClES DO GOVERNO 

avulsmnente a benMicin da inrlnstria nacionnl, !ler: sujcitn a cen
sura; e do mesmo modo o;; rnodr~lo;;, mnchiu:ts e inventos serão 
exauiinados, sGm o que não scr.io approvallos c 1mblicados. 

QUANTO .\s U!~MORIAS E l\IODELOS E.\1 CONSEQUE.\'CIA llf~ l'llOGR.\.:\L\IAS. 

§ 2. o No tempo ~tprJznrlo pela sociedade, os cnncurrentes envia
rão n ella a~~ suns memorias e:n eartas reehaclas, u os mt~delos 
que foram objeeti) do progT<1mnut, ::~~~utnpanhanclo esta remessa 
uma carta fcclwila, dentro da IJU~d devê vir o nome do autor, e 
por fór;t uma epi!:;raphe qualquer, c esta epigr.1plle deverá tambcm 
trazer a rncnlilrin ou modelo enviado; e depois da l'rmsnra c 
extHnc, Sf1 pr:JLienrú o mais qne se estabelece no Cap. 6o ~ 5" 
sobre a sessuo pu!Jiiea; isto mr~smo se prttticarú <1 respeito das 
memorius n mnclclos cujos :mtort~s os enviarem com seus nnmes 
em ~~ar ta fechada· par~t :-eren1 public::~dos, sendu e !I c~ approv:1dos. 

§ :.:Lo Logo pois que se apro~;nntê n estn socierl<Hle qualrJLWr 
memnri:1 ou tuodelu, o Presidente nonlC<ll'<Í. dous CPnsores pnra 
censurarem a memoria, c dous ex:nnínadoros para Exa.nlnarem 
os modelos, e no c:1SO de disr~ordanci.t elo p1 reeer entre os c~_~n
~;ores, ou entre os Exarnin:Hiores, o Presid(•ntr~ nonte;trá terceiro 
para closernp:ttar, remetLtmr.LJ o Sel~J'I)tario torl~1s rst:1s nomear.:ões 
em carta fechada ás pessoas nomeadas, com a memoria ou modelo 
respectivo. 

QU.\.:';TO c\S J\Pl\IORIAS OC l\IODEUJS AVULSOS Q!JE: SE OFFEI1ECE:\I A 
SOCIEDADE COJ\1 OS NO.\IES ng SEUS AUTORES. 

§ 4. o Si ú vistn dos votos e juizo dos Censores ou dos Examina
dores parecer á sociedade qtw o objecto d(we ser corrigido, 
o fará saber <10 autor por carta do Secretario, dizen(lo-l!te em 
summa as correcções que a sodedndr-J julgou neePss::~ri"s; pre
stando-se o :mtor a ellas, o Seeretario, de ordem da sociedade 
lhe envi<lrá o objedo, qne, corrigido e entregue á socit~dade,. 
serii de novo examinado ou censurado, para que seja ou não 
tlnalmente approvado. . 

§ u.o Acontecendo que o autor entenda qu~ a censura _ou 
ex<~rne não foi lwm fnito, e que por consequen~w as correcc;ues 
exigidas nüo têm logat', pf'!a:; razõe:' que rle'i'erú d"r por 
escripto <Í sociedade, esta proporü a deeis<lo de~te negocio em 
se--:-:ão ordi na ri;~, onde ú vista da censura ou do exame', e das 
razões darla:-; p1'IO antor, se decida detinitivamente este negado, 
entreg·ando-se o objel'to não approvado :10 sem autor. 

§ G." Os c.ensores e Examinad.nres _tnrão Cll~ vista: f> que
o" objectos seJam puramente rel<JtJvos a mdustna; 2° .lJue ell~s 
preencham seus enunciado.~, e que ne3tes se contenha mvençao 
nova, ou addicionamento vantajoso; 3° quo elles sejam compa
tíveis com a economia. 
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CAPITCLO X 

SOBRE OS l'RE.:\IIOS. 

l~3o competindo n rsta :~odnclade prr'miar os nutores de inven
tos, on 1:ovos, ou :tc1dicioni1dos vDntajosnnJentf•, porque premiar 
sem~·Jh;mtes ollji~Ctns pertence ~:o (;overno, pelo intcrmedio da 
Junta do Cornmercio, esta :::oeiedtHin premi;1rá sr'HilCntc com o 
prc·mio que estahelrcer a q~1em satisfizer completamente os pro
grarnm~IS propostos por ellr~. 

CAPITULO XI 

SOBRE OS COFHES. 

~ 1. 0 H<~YAf<Í 11m cofre eom trcs ch:wcs diJl'en~nti's, umn das 
quacs terú o P:esillcnte, outr;1 o Secretario, e outra o TheSIJlll'Piro. 
:Neste cofre se guardarú todo o dinlwiro, ouro e prata perten
centes ú soeil'd<:IJC, e nclln se gnardarão tamlH~lll os seus 
livros de receita c despezr1, COliJO detc~rmina o Capitulo 3°. §:L" 

~ 2. 0 Na ullima sessf10 Cl~ononJica <le e;1da Ulll unno se dar:'t 
b<tlnn1·u no cofre, dedurando-se na t1eU1 desta sessito o estado 
dn~~ fiÚ;mças Llo mesmo co!re, o flUe talllbem se vr~ltiear.í nn su:.~ 
cntn·ga ao DO\'O TI1Csoureiro. 

~ :L" O IJ:dtmi:o se farú conferindo-si) e eonfront:mdo-se llri
rneir;lrncnte os livros de rer:ei!a e d!'spez:1, c dApoi~ eonfL~rindo-se 
este 1rlti1llO livro com o~; recilJos duque o Thcsoureiro pagou 
de ordem por es1:ripto da soeicclntlo. 

~ ft:.ú Feito o bai:Hli,'O, assig-nar~o torlos os Fnnccionnrios, fazrm
do-se nos ditos livro-; e [:cta desta sest;:Jo ;:s devidtls clarc:z<1s. Si 
neste halnnço o cofre passnr a novos TlJOsoureiro e Funecio
narios, todos clks :1ssignar~o co11junctamente o dito lJulanço 
e actt~ d1•ssa ~essão, declar:1ndo-sc) o dinheiro existcute no cofre, 
c qu0 pnssa para os novo~ Funccionario~. 

~ 5. o Emquau to esta sociedade não t'Stnbelecer cofre, como 
se ddcrmina, o The:.:oureiro della g·uarrlarú em seu poder o 
produeto d;1s subseript~ões, e todo o dmheiro a clla pertl,ncente; 
e em c::~dn nma ses:-ão eeonornicn se f<Jni lc·ml.H·ança desse (linllciro, 
0u de qw:dqucr outro que, a titulo ele donativo se entregue ao 
Secretario ou Thesoureiro. 

CAPITULO XII 

Os presentes Estatutos poderão ser rorrigidos e acldieionados 
pnra melhoi', si assim o entender a m~lioria dos socios efl'ectivos 
desta sociedade, precedida permissão e approvn\;ão de S. lVI. 
'Imperial, tratando-se deste negocio em sesstio ordinaria, com 



174 DECISÕES DO GOVERN0 

assistencia ao menos de duas partes dos socios elfectivos, devendo 
o Presidente convocar os socios effeetivos para esta sessão.
Ignacio Alves Pinto de Almeida. 

Secretaria do Tribunnl da Juntn do Commrrcio, Agricultura 
Fabricas e Navegaçilo do Imperio do Brnil aos 31 de Outubr~ 
de 18::25.- Juâo Antonio Rodrigues de Carvalho. 

N. ~51.- GUEHRA. -EM 3 DE NOVEMBRO DE 1825 

Manda castigar com chibatadas os soldados da gnarnic:ão da Côrte 
encontrados em desor·dens e desavenças com outros. 

Or!len:mdo S. M. o Imperador que os soldados dos corpos da 
guarnirão da Côrte que forem encontrados em desordens e des
avençns com outros, sejam C(ISiig·ados com 150 chihntndas: Manda 
pela Secretaria de E,;tado elos Negocios da Guerra assim commu
n i c ar ao Tenente General Governador d~1s Armas da Corte e 
Província para seu conhecimento e execução. 

Paço em 3 d~. Novembro de 1825.- João Yiei1·a de Carvalho. 

N. 252.- JUSTIÇA. - EM 4, DE NOVEMBRO DE 1825 

Approva a creação dos Commissarios de Policia e o respectivo 
Regulamento. 

Foi presente a S. ~L o Imperador o officio de 31 do mez passa
do, em que o Desembflrg-ador do Paço Intendente Geral da Policia, 
ponderando a difficuldade que têm os Ministros Criminaes dos 
bairros desta Côrte. o Juizes territoriaes desta e mnis Provincias 
do Imperio,em razão de sua extemão e população (além de outras 
cansas), de cumprirem exactamente os editaes, ordem, e leis de 
Policia, representa a necessidade que ha de estabelecerem-se 
neste Imperio, conformemente á disposição do Aviso de 2S de 
Maio de 1810, as providencias de alguns Commissflrios com dis
trictos m:-~rcados e desic: nados, a quem pertença o exacto cum
primento das instrucções, que pela Intendencia Geral da Policia, 
ou seus Delegados nas Províncias, lhes forem transrnittidas; e o 
mesmo A. S., Tomando em consideração a utilidade, que deve 
resultar das providencias mencionadas no sobredito officio, a bem 
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do serviço publico, tranrJuillidndn e sc:,nunnça indiyidual, que 
g-aranto a todo o cidadão ;1 Const1tnic;ilo do llllpcrio: na por bem 
Approval-as, e ~Ianda, pela Secretari;1 dt~ Estado dos 1\egocios da 
.Tllslir'a, que o Intendente Geral <la Policia :.~s faça logo pôr em 
<levida exeeuçf10. 

Pal:1cio elo Rio de Jnnciro em -'!, de Novembro de 1825.- Vis
conde d.! Nu:zareth. 

Providencias de _IJ>olicia a que liie reCere a Porta
riH achna. 

1. o lJ;werá nesta Província do Hio de Janeiro, e nns mais, em 
que se julgar conveniente, o numero de Clllllmissarios de Policia, 
q ne fúr necessario em proporção dos re~pectivos districtos, que 
llws serão comprtentemente miírcados e design:1dos; preced1·ndo 
informaçõt~s sobre u extensão, popula(;ão c m<IÍS drcumstancias, 
pnra que elles possam precncl1er os seus deveres. 

~.o Serí10 escollJidas para Commiss:.~rios de Policia pessoas de 
conhreida honra, probitl(lde e p:1tritJtisrno; e só os empregados 
publieos em outro serviço incompatível, podcri'io !'er i5entos deste 
cargo, que todo ó em benellcio publico; e qtw S. M. o !mverador 
Attt~ndcr{l ~~onfornw flesen1penh:m·m stws olJrigações. 

3. 0 Pela Intcndeneia Geral da Policia o seus Delug·tldos nas Pro
víncias, :;e !Jão de pnssnr gratuitmnente os títulos neeessarios para 
o exerci(·io destl' c;1rg-o ; Javr~mtlo no n)verso o termo de jura
mento, que serú deferido aos Commissarios por qualquer Juiz 
competente c do di:--trieto. 

!t,.o Nenhum Commisst1rio de Policia ser;í olJri!.!·ildO a servir 
mais de um <mno ; c os que nestt~ cargo se aclwrem occupDdos 
serão isenl.os elo outro qualquAr enc(lrgo pessoal. 

5. 0 E' de competoncia dos Commissarius a lisc<Jlisação, e cum
primento dns ordens, e editacs dt Policia, dnrem ou requererem 
as prt1videuci;1s necessarias para prevenir os delictos, c cuidarem 
em todos os mais ohjectos que por qualquer considera~~i'io compe
tem á Policia. 

6. 0 Para estn effeito os Commissarios são obrigados a regular-se 
pelas instrU('(Ões, quo l!Jcs forem tramrnillidas pela Intendencia 
Gernl da Policia. ou pelos seus Delegados; e si-10 responsave~ por 
qualquer ombslío ou culpa <J c:;to respeito; devendo, nos casos 
extra,1rdinnrios e iu1provistos consultar o lntendentP, ou o s~~u 
Dl~legado, qmmdo não haja pengo na dl·mora ; nliús darílo só· 
mente parte do qun tiverem praticado em desempenho dos seus 
car~os. 

7. (J Para maior facilidade do serviço cada Commissario poüPrú 
propr'1r um ou m<Jis Cabo;; de Policia, de quem receberflo partes de 
todos os acontecimentos nos seus respectivo:.; distridos: Estns 
partes serão immedi:,tnmente remottidas pelos Commissarios <lOS 

Juizes territoriaes, nos cast•S, em que estes deverem por ellas pro
ceder judicialmente; e sempre <lO Intendente Gero! da Policia em 
épocas razoaveis, quando o caso merecer. 

H 
/{,0 
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~.o o~ CaLos q llü (JSSIDl forC'm proposto~;, não terão exereicio 
;mtcs de ."eft)!ll cun!lrmados pcli.l Intendenei:l Gernl da Policia, ou 
por seus Delegados nas Pruvin<'ias; e se6w depois gratilicados em 
propor0ão do traiJ:llho que tiverem, ú vista de attestados dos res
pecti\·os Commiss~rios, cspecifleando a naturczú do servico pra-
ticado. · 

9. o A Imperial Gunrda dn Polici:J, os Commandantl's dos 
districl.os, os Jnizr:s territurio.es, e as m::is nutorid:~dcs a que com
petir, pr.;s!arão promptarnanto toLlo o :lllxilio neeessario, !jlle lhes 
fur requerido peles Commbsarios, e ainda pelos Cabos, !JU~mdo 
estas não tcaJwm tr:mpo de solicitar d<Hllli~lles <ts respectivas re
qui~~içues. 

10. Toda a posson, sej:1 d!~ que concli!;ão fúr, poderü recorrer 
aos Commissarios e Cabos elo Pol1cia, a quall{uer lwrn do din ou dll 
noit<', p:1ra n~qucrer a ma11utcnçilo tle stHI. propriednde, sc·gu~ 
rauça individu<1J ou familiar, c para rcpr·imir lodos aquellcs 
factos que, sendo iguallllente prohiiJidos, lhe poderem ser pre
judieincs por ;llguma m:moira. 

Rio de Janeiro, ;u de Ont::tbro de 1820.- Francisco 1\Jberto 
Teixeira <.le Aragão. 

lTn~;;Ü·uc<:~J;es tt·:nllt-•nl!.iU.id:.J:s peJa iu.tend.ellll.eZa {;eral 
óa. ll"'o~ilcht do rua·azn~ ;aO.§ "'eu.M COilllHiis""az-ios da 
::P'ro,-ineia do Rio de .. h.tneh·o~ f"óra da Cürteo 

1. 0 Sí~ndo o mais nobre e importante offirio da Policia o C'Ohibir 
n prevenir os ddic!O.', é du 1:rimoiru ~~uidado do . .; Commiss:H·ios 
empreg:1rem todos os meios conclu1~cntcs para c~se llm · n~o con
scnLir JJOS logarcs dos seus d istrictns ;1jnntamentos alguns, de 
!IUe possa seguir-se desoi'dens, S('ja d·~ dia ou de noitn; prineipal
mnnte de pretcs cseravos ou forros; lic:mdo a cargo das rondas e 
patrulhas o dissipai-os, não lwvcndo para clles causa justa. 

2. '' Os Corr. 11issarios elevem [leudir pr!lrnplamente ;1os tumul
tos, assuadas e motins popnlnre:'; vigiar nelles pelos que USiiill 
do nmws prohibicbs, fnzendo-os logo prender e entregnr ús ::1 uto
ridaclcs a que competir) cum parte circamstnnciada do :Jconte
cimento. 

3'.° Compcto~llles adoptar ou depref·ar as providencias necessa
rias pari! a boa onlcm, tranqlllllidade e decencia nas festas 
rel:giosas, divertimentos publicas, ou outros quaesquer lidtos 
nj untamentos ; prevenindo o que puderem para que não lwjam 
dtJsastn:s. 

4.P Examinarão incessantemente si existem nos seus districtos 
sociedades !'ecretas, sem haverem preenchido préviamentc ns 
formalidades d:1 lei; e darão immediatamcnte parte a esta Inten
dencia de qnalq1wr novidade a este respeito ; assim como so!Jre 
quaesquer anHuncios, pasquins ou boatos, que possam por alguma 
maneira perturbar o :-;ocego publico. 

5.'1 N~o consentirão nas vendas, armazens ou botequins, 
~juntamenlos de pes . .:;oas sem comprar, srja de dia ou de noite ; e 
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para este fim farão que as referidns ca~as estejnm fectwdas desde 
as H hurus du nuile no verão, e 8 no inverno, até o nman hecer 
(á excep(;üo das estalagens, que poder~o abrir- se para commodi
dade dt>S passageiros que clJêg<lrem, tornando irurlledintumcnte 
a fechar ns porta~); pena de pagnrem da cndêa os donos ou 
caixeiros 4.-S800 pela primeirn vez ; o duplo pela segLmda; c pela 
terec1 ra o triplo, e as licen~as cnssadas para mais n5u se conce
derem. 

6. 0 Não devem tolernr nos seus districtos homens v;1dios, 
descrtore-;, ou indivíduos, que n5o tenlwm oflido ou emprego de 
que subsistam; nem pes.~oas de costumes escan(l:ilosos, quo vivam 
de jng·o, ou alg-um outro meio itlidto, npp;1recendo lnzidus ou. 
com oiJjPctl)s de grandu y,,Jor sem mostrarem donde os houveram; 
c re111etterào no .Juiz do log:1r todos os qne :wharem nestas cir
Clin1s!aneias ... para se proc~~der contra elles na fórma da lei ; com
n~unicanllo depois a Psta Intentlencia os nomes e penr1 dJquP!les, 
que por (•ste motivo fot·em condenundos; e até os signae;;; do indi
vUuo, si fur possivd. Da mesma ma11eira procederão contra os 
meudigos. doentes ílngidus, ermit~c·s, peLlidores de esmolas, etc., 
quo encontrarem sem licença da Pulicia, ou fóra dos limite~, que 
ella lhe:-~ marcnr. 

7." Farão escrupulo,os exames a respeito dns pessoas que che
garem aos seus districtos, para snben~m si silo on nflO suspeitas, 
e c-stf1o munidas dos ne~es:'arios títnlos, guias ou (H\ssaportcs ; c 
achando suspeita::;, :1s remeLterüo immediatr,mcnte á autoridnde 
competcntt~, para esta proet·der como fôr de ki. Para este em~ito 
Yisitar;io constantemente por si, ou pelos C~11Jos de Pulici:l, as 
casas publicas que recehcrulll, ou onde pernoitarem p:,ss::~;_!cirus. 

8." Tor1a a pt~s-.:oa, n q uPm por lei ni\o for concedido o uso de 
armas prohibirhts, sentlo com cllas encontf'aua de c! ia ou de uoirc, 
será logo remettida com n arma ou armas, e parte do Commis
sario, á respectiva autorid:1de JHII'a st~ proceder !1<1 fórmn da lei. 
Qu:1nto a espingardas de caçu, ninguem as podcr;í trazer sem 
licença da Policia ; perante quem os portadores se devem ter 
legiti1tlado, e jus!illcado os rnqllisitos da lei. · 

9. 0 Para facilit<H nfio só u ext~eut;;io do precedente artigo, mas 
tambem a :1cllada dl.l instru111cntos de abrir portas e roubar t·;.sas, 
as rondas, patrulhfls, euiJos e ollieiaes ene:ln'egados de Poliein, 
poderão dar as necessaria.; JJLlceas crn pe~sons de suspeiw ; e terão 
preci"a obrigação de o f<JZUI' todas ns noites depois elas oito hnt·as. 

iO. Os Commissarios devem ap1·esentar-se logo no Jogar, em 
fJUe app:Jrcrer por crime ou ct.~~astre, nl.~nun cadaver hum~mo, 
ou twssoa gr·nvemonte ferida; c posto que lhes nfio comp:·!c fc\nna
rrm o corpo de delicto legal, comtudo, emqunnto n;io clwg.lt' o 
Juiz Criminal, tomarão com testemunhas todas <~s deelar[H;ucs, 
armns e mnis objeetos ou circnmstancias, que servirem para illus
traç5o do Juiz, e do procedimento legal a que houver ele proce
der-se. 

11." Os escr1'lvos que forem presos por fugidos, ou em quilom
bos (qno os Commissarios procmarão destmir quando lhe~ for 
possível), seriio immediatamente remettidos a esta Inteudencia 
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com a respecti~a parte, c conta da despcz3, pnra lhes ser Jogo paga 
com gratJficnr,vo rwrn os <Jppreflmlsorcs. O mesmo se prntic<mí 
relntivamente aos ladrões e sal teadorcs, nn conformidnde elo eclitttl 
de 3 de Janeiro des!e auno, que tambrm cxecutat·:io no qtw for 
npplicavel .1os seus distrietos, o niio estiver posteriormente orde· 
nado o contrario. 

12. Obrigarüo aos Capitães de mato a que apresentem seus 
titnlos pnra os visarem c inscreverem os seus nomes em tl!La JistJ, 
de fJUe remettcrüo cópia a e::;ta lntendencia; ordenando que m; 
ditos Capilflcs lhes p::1rtit:ipem c:Hla um:1 ::1pprehensflo de escravos 
fugidos, parn se evitarem cxtorsc>t·s aos senhores, e que os escr<:l
vos se conservem por muito tempo em tt·oncos ou em carceres 
privados. Os Commiss<trios terão a maior vigilancia neste o!Jjeelo, 
paeti<~ipando logo ús autoridades os abusos sobre que convier 
da e providencias. 

1:1. O eseravo que for pre.'o em desordem, ou com nrmêls 
defesas, ou perpetrando algum ddicto, serú logo açoitnclo no 
log:~r mais publico do districto, unde est:tr:i Hncado um mourão 
eom clLws argolas p3ra se fazer o castigo~ ti eust3 do senhor, que 
nnnca ex<~ederfl de cem n~~oites por cadu vez; sem quo este pro
cedimento toll1a os recursos ordin::1rios a f!Uhlll competirem. 

!4,. Fica sendo muito recommend::1do aos Commiss;~rios, não 
só a perseguição dos ladrões e salteadores 11clns estradas e ca
minhos puiJiicos, m;ts até o solicitnrern perante 3S autoridades 
competentes a conservnção das mesméls estradns e seus reparos, 
facil e livro trnnsito, a abertura de novos caminhos, o desembaraço 
de emb~rques e desernh::1rqucs ; evitando precipícios, e propondo 
:l esta Intenclencia o que julgar convt·niente [}<ll':1 se tornarem 3=' 
meclidas possíveis solJre este olJjecto tão irnp0rt::1ntc. 

W. 1'\üo deve esquecer <~os Commissnrios o f<:~zerem que todo 
o Iavr::1dor, maior ou menor, tnnha ex:Jcto cuidado de conter 
dentro de boas cercas o seu gado vaccum e outros animr1es, de 
maneira que niio possam prejudiear os vizinhos. 

iG. 1<'ic<:l, igualmente, competindo aos Commissm·ios de Policia a 
prompta execução de todas as ordens destn Intendencia, e vigiarem 
mcessantem("nte em tudo que intere~sar ü tranquillidade, s:1ude 
o commodidnde publica; participando {ls autoridades o que con~ 
vier para esse efft~ito, ou providenciando o que lhes couber nos 
limites destas instrucções; para o que lhes ndvirto que devem ter 
todo o cuidado. 

Quo não divaguem pelos rua~. caminhos c logares publicos, in
divíduos doados, furiosos ou bebados ; animaes danudnhos ou 
ferozes ; e ainda ciies avulsos sem dono. 

Que sejam immeclintamente enterr<:~llos em covas de qu::1tro pés 
uo profundidade os anirn::1es mortos nbandonados, que se :1chnrem 
nos seus distridos, e á custa dos donos, sabendo quem suo; pro
curando-se t1 limpeza e evitnr tod<lS as cxhalações insalulJrl:'s do 
qunlrtuer qualidade, e de que podem remll3r molestias gTaves. 

Quo se não vendam generos e carnes conuptas ou de animaes 
morbosos; f(Ue os curraes e matadouros sejam dcsinfcctados; 
que nfío se fnlsiflquem pesos ou medidns; que hnja abunclnncia 
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do t1gua de beber; quo Sl'jnm demolidos os prodios arruin[!lhi;-;, 
que ,,rnentarem perigJ; que se oiJ:-;c•ne a pn.hi!Jiti'ío _dos ft)gt;S 
de nrtilieio; t}UIJ se act11h1 {lrompt:1mentc ;1os incend;os, Pt.c .. ; 
participanJu-o (JOS .Almot:H:és ou :1utorid;~des a que compelir 
par:) fl:lrem ns providemias; r~ dando conta [I esta Intendcncia. 
quando sobre estes objectos n:-ío sejam attcndidas ílS suas rcqui~ 
sir:ues. 

·17. Em todos os casos de prisJo por delieto, os Commissario~ 
n~o poderão ueler os pn•sos por mais de vinte e fJUntro lwra~. rlc
venllo ne~to tempo renwttel-os com parte circnmst:mciada á 
tlUtori·larle civil do lognr, para e~t~ llles formar o procPsso, corn<i 
dt·termina a Con~titui(~O Pulitica deste Im1wrio; llcando respon~ 
sav0is pda eontrnven~·ão deste arti:~o. 

18. Espera-se do zPlo pelo bc1tt publico, e da prolJidade dot 
Commi:-;~;,ríos, que elles hajam du evitar, e nunca suscitar a 
discordia; comport:mdo-se con1 a mnior eircumspecção e prndeneia 
no desutupenlto de seus deveres; concili:mdo rixas, c solicitando 
sempre q ne t()dos os moradores do :-:eu dislricto vivam em boa 
unL1o, corn o respeito devido :1 S:1gTada Pes~oa fle S. 1\f. o Impe
rador, {is leis do Im per i o, c autoridades constituídas. 

'19. Para que estas Iustrueções cheguem ílO conherimento dt' 
todos, <l qm'ru interessnm, os Commissarios lhes dnr:!o a puulíei
dadc necessaria, rnand:1ndo-ns ntnxar nos Jog-m'es m<tis puhUcos 
dos seus dislru~tos.- Hio de Jnneiro, !1; de Novembro de 182~.
Fmncisco Albedo Teixeim de Amgtlu. 

Relação dos Conlmisli'arios de I .. olicia e seus respe
ctivos districtos na l. .. rovincia do ll.io de ..Janeiro, 
rõra da cõ .. ·te. 

Distrir:to da Ilha Grande 

Villa fle Paraty. 
Mil m!Jucabn. 
Villa da Ilha Grtlnde. 
Jllw Grande de Fóra. 
Mangaratiba. 

Districto de lnhmnerim 

Villa de Magé. 
Guia. 
Paquetá. 
S • .José. 
Inhomerim. 
Curnto de Cebollas. 
Suruhy. 
Guapi. 

/vj 
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Districto de Mrtcacú. 

Macacü. 

Dis!rictn do Piltll' e Serra 

Pilar. 
Jncotinga. 
Iguassú. 
:Marapicú. 
Sacra Família. 
Paty do Alferes. 

J!Iaricá. 

Dislriclo de lllaric i 

Districto de Cabo Frio e Baqurtrema 

Cidnde de Cabo Frio. 
Aldêa de S. Pedro. 
Arnruama. 
Saqnarema. 
Capivari. 

Districto de Tapac'Jfá 

Itaborahv. 
Rio Boni'to. 

Distn'cto d'J Jo re,r;imento de carallal'iét da 2a litdta. 

Villn de S. João do Príncipe. 
Pirahy. 
Cnpella de Nossa Senhora das Dôr()s. 
Yilla de Rezende. 

Valença. 
Parahyba. 

S. Gonçalo. 
Itaipú. 
Iearahy. 

Districtn de Valmça. 



Campo Granue. 
Guaratiba. 
Yilla de Itaguahy. 

lrujú. 
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Dt~tricto da Giiamtiba 

Districto de Irajá 

lnllaumn c Engenho ~ovo. 
Merity . 
.Jacarcpaguá. 
Engen!JO Velho. 
Lagôa. 
Ilha do Govern:1dor. 

Districto de S. Jacto de Jlactlté 

Villa de S. José de Mncahé. 
Neves. 
Sacra Familia. 
Desterro. 
Capivary. 

Itlodelo dos titulos de Conunissar•ios 

POLICIA DO DIL\ZIL 

181 

F ......... Intendente Geral da Policia da Corte c Imperiü 
do Brazil. 

Nomeio, na conformidnde da Portaria de 4 de Novembro de 
18:2G, que me foi expedida pel\1 Sl:r,·etaria de Estado dos Neg·ocios 
da Justiça, a para servir de Cummissario desta Inten-
dencin n districto d cujo cargo come· 
çará logo a exrreer, prcstanuo préviamenle juramento de bem 
cumprir seus devere:-; ; c fazendo registrar esta nomeação nos 
livros da respectiva Camara. E para constar onde convier, 
mandei pas:-:ar o presente titulo, que vai por mim sómente as" 
sig-nauo, e sellado com o sello desta IntendtJnci:L Rio ele Janeiro, 
1h·- de i8 J • 
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:X. 2t):J.- MAHINHA.- EM 4 DE NOVEMBRO DE 1825 

.Pede um mappa dos port.o.;;, b:1hias, enseadas e surgidouros, que 

hajam em carla Provincia. 

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria do Estado dos Ne
gocios da Marinha, que o Pre~identc dn Província de ... remetta 
com a possível brevidade á mesma Secretaria um mappa, do qual 
constem os portos, bahias, enseadas, e surgidouros, que h;:~jam 
na dita Província ; c bem assim o numero de braças de fundo, 
qualidade deste ; e finalmente si os referidos portos são ou não 
abrigados. 

P~lacio do Rio de Janeiro em 4 de Novembro de 182~.- Vis
J;,mde do Parrmagwí. 

x. 2i'>í.- :MARINHA.- EM 4 DE NOYE~IBRO DE i825 

Declara que nas licenças para cúrte de madeiras, não se compre

.hendem as madeiras denominadas Parobas, Tapinhoás e Brazis . 

.Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado dos Ne
gocios da Marinha declarnr ao Commandante milil::~r d::~s vil!as 
de .Macalié c Campos, pétrD sua intelligencia e governo, que não 
sendo da competencia do Governo dispensar nas leis, e prohi
bindo est<IS expre:-~samente o córto das madeiras denominadas 
- Paroh~as, Tapinhoãs, e Brnzis, como já se lhe cummunicara ; 
deve ficar em regra, que as lieenças pnra r.ortnr madeiras en
tendem-so só a respe to daqllella:-~, que, posto sirva:n para a 
eonstru~ç?ío navnl, todavia não são das tres qualidades acima 
meneionadas, convindo portanto que o referido Command:mtc 
empregue a maior vigilaneia po~sivel em evitar, não só qualquer 
abuso que tl faita da necessaria cltlrcztl em taes licenças posst~ ter 
originado, mas ainda que os individuos, a quem :1s mesmas te
nham sido con('edidas, estraguem as mattas, onde hajam de 
·~ffüctnar semelhantes eórtes. 

PDlDcio do nio de .Janeiro em ~de Novembro de i82ü.- Vís
_tmule de Pa mno g nâ. 
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.:'{. 2iJi).- MAHI~HA.- EM ;) DE ?\OYE~llJR') DE Hl25 

fi:xplica a Portaria de 18 d) mez passado sobre a relação d·1s em

barcaçõe;:; merc'lntes clt~ cada Província. 

1\Iandn S. M. o Imperador pela Secretaria de Estndo dos Ne
gocins da Marinha declarar no Presi.Jonte da Provincia de .... em 
acldilamento ft PorU1ria Circular de 18 do mez proximo preterito~ 
qne ns l't'lnções pelo mesmo exig·idas devem comprehender as 
etttbarc·a• Õt'S mere~mtt'S, pertencentes a individuos estabelecidos 
em to :lo:- os l)Orlos da di ta Provincia. 

P:dnr~io do lHo de Janeiro em i) de Km-embr•J d·~ 182ti.- Vis
conde de Pii1'0tíaUUé;. 

~. 256.- IMPEHIO.- E:\1 G DE XO\-E\l13IW DE i8:2~ 

,\ Pill'OVl a fllndação de um Hospital na villa de Barbal~en::1, Pro
vin.:ia do Minas Geraes. 

Foi presente a S. l\L o Imperador o ofiieio do Presidente da 
Provinciil de 1\lint~s Gerars de 20 de Setembro deste anno, em 
que informa sobru a fundação de um Hospital na muito nolJre 
e leal villa de Barbaeena: E desej&ndo o mesmo A. S. 
<jue se propaguem sAmc:lhantcs óstt~belecimentos tão vantDjosos á 
humnniuude: Jla por bPm Conformnr-se eom o parecer do referido 
Prc"idente <1 csLC respeito, e a.;;sim lh'o Manda pela Secretaria de 
Estado dos Negocias do Imperio participar para sua intelligencia 
e execução do que propõe. 

Pnlncio do Rio de J;lneiro em C. de .:\ovembro d·~ 182:J.- Bal'ào 
du Va!e11~:1(. 

~. 2m.- IMPEIUO.- E:u 7 DE .l\"0\'E~IBWJ DE Hl:W 

Man la alloptar o novo plano das loterias concedidas em beneficio do 
Thcatro d,t villa de S. Salvadoe dos Carupos. 

S. :1I. o Imperador, Tomnndo em considen1çào o que lhe repre
sentou Joilu D<Jmel Treenf'\1, proprietario do Theatro cb villn de 
S. Snlvador dos Campos, sobre a ditH1·uldllde de extr/lhit· n loteria 
annual concedida Wll' P(lrturb de 24 de Maio de 1~i:3, em razão do 
excessiv~o numero de bilhetes ; p('dindo vor isso ft~enldade para 
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pôr em execuç:w o novo plano, con~tante da cop1a juntn, e em 
quo se aclw a necessaria I'"dacçi"io dos mesmos bilhete~. sem al
terar-se o fundo principal da lotr.l'ia: na por bem ConcBder ao 
supplicante a f<.tculundu quo pretende para adoptar o referidQ 
plano ; tie<mdo, porém. em observnnria tudo o mnis I]Ue foi regu
lado na menc:ionnrla port<~ria. O que Manda pela Secretaria de 
Estado diiS Nogocios do Imperio p:,rlicipar ao Conselheiro Inten
dente Geral da PulidD, para sua intel11gencia e expedição das or
dens ncces:.;arias. 

P:1lncio do Rio de Janeiro em 7 de Novembro de 182iJ.- Btirilo 
de l'ulenra. 

Esta Portaria vem publicada no Diatio Flunúnense n. 115 de 
16 de Abril de 1825 sem o plano da loteria a que a mesma se re
fere, o qnnl tnmhem nfto se ach::t ,.egistrt~do nos livros da res
})ectiva Secretaria de Estado. 

N. 2[)8.- IMPERTO.- EM 9 DE NOVEMBRO DE 1.82~ 

Autoriza a introducção do methodo Lencasteriano nas es·~olas drt 

Provincia do Rio Gran:le do Sul. 

S. M. o Imper:1dor, Tendo con~idera~·ão ás razões expost:1s pelo 
Presidente da Provinei:• do Rio Grnnde do Sul, em otlieio dH 28 
de Setembro ultimo, fohre a in.troducçno do metllodo L<>ncastc
riano na~ cscnln~ daquellt~ Provinl'i;~ : Ha por bem A11torizal-o 
para que pelo rendimento dn rr~prctivo subsidio littcr~Hio p()ssa 
fHzer a~ despezas necessarias par:1 o rstabdecimento th~ uma 
ttula de primf'iras lettr:ts pelo rcfHido methodo, e o pap-amento 
do ordcnndo ao Professor4 qne pela Hepartiç<1o dos Nrgor,ios da 
Guerra f()r destinado para ir crea;· a dita anln. O que Manda pela 
Secretaria de Eslí1do dos Negoeios do Imperio participar ao 
sobredito Presidente para sun íntdligencia e execuçiio. 

Palacio do Hio de Janeiro em 9 de Novembro de 1.825.
Barãa de Vaf,uçrt 

N. 2:>9.- GUERRA.- E:\1 9 DE NOVEMBRO DE f82tj 

Dá providendas para melhor Jisciplina dos corpos de Milicias e 
Policia dos districtos. 

Sendo pre::ente a S. M. o Imperador o resultado dn inspec{'ão 
que o seu Ajudante de Campo o Brigadeiro José Joaquim de Lima 
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c Silva passara aos corpos de l\Iilieias do Norte desta Província' 
e RE'solvt•ndo, 11ara meltwr di sei plinfl dos lllesmos, e pol i1~ia dos 
districtos, que sPji-lm ob-.ervadas DS Sl'gujntes provJdenchs : J.o 
que em cada um dos batalhões de -za linl1a lwj·1 provisorbmcnte 
um Sargento Ajadante c utu eornet;l-mór, t•s:e pnrn instntir os 
demais cornetas, c aquclle para a disciplinn e detnlhe do corpo; 
2° que c;Hln uma cornpnnhia tpnha lambem provisoriaillentu 6 
Cabos, 78 soldados, vindo :Jssirn a ser e;tda e.~qu:tdra du lJ 
soldados; 3° que os Ajud<llllf'S dlls novo.~ lwtalhôt>s se b
struam no Deposito de recrutas no~ cx0rcicios de sua arma; q,o 
que forne~;Clm flest:wamenlfls dn 1 Irlferior. i ca!Jo com 8 sol
dados pura c:tda8 dins, o lJBtalili'1o n.iüp:ua n villadc•l\beacú; 
n. 11 para o Porto das Caixas; n. L2 parn u <llTnial de [l;:bDr<Jhy; 
n. 13 para a vi lia dLJ M<1ricó; e n. i6 p;1ra o fllT;lial de SiH]narcma; 
tirando os Commandantes dos districtos destes dcslaeumentos 
as patrulhDs pDia a polid<J do Paiz, e p;1ra itnpedir o tr:·n~ito dos 
faccinoro~os o desertores; e qne semelhuntemcntt~ o b:tt:Jlldío 
n. i5 f1ifneça parn a cid:tde de Cnho Frio um d'~stacilmeuto de 
1 Inferior, 1 C~1bo com 10 soldndos; p:Hn o forl.e de S. I\fatiH·us na 
barra d;;quclla cidafl,~ um outro de i Inferior tom (i scdd;,dos; e 
pnra o arrnial do Cabo c forte do Sun11ly 111n do i Inferior com 
i Cabo e 8 s . .Jdiidos, devendo este ~er pnr 10 di::s; t)" finalmente, 
que se f:wa entt'eg:Jr DO 'fencntu Coronel Cun1manda n te de CaLo 
Frio, .Miguel Joaquim Prestes, o terreno offerecido pelo Hc·goci:HJte· 
Antonio José Soares com a ensa nellt) sitmHla, parDo tltand<~r t'~I'C<ll' 
e apromplar allm de nelle se rerolllerem as p<~relhas, fjU{' os fa
zendeiros emprest<Jrem par:1 os cxcrcicius da IJrig-ada de ur-tillwria 
montada, arr:tlljando a casa para qnarlel e annazem da Lrig·"da; 
Manda o me:;;mo A. S., pula ::kcret:1na de Est<•du <llls Nego
cios da Guerra, que o G~lll)fiJl Govcrnadt~r das Armns ex
peçn para os ~obredilos IIns as nPcnssarias ordens, f:1ZI'L1do constar 
a todos os ehPfc,; dus corpos ~~ Capi!5p:-;-mún)s quu todos os indi
vidnns que tiverem liaixa d:1 p linha llearll sujeitos á za e ás 
Ord,~nanças osquesahir\•mda dila '2_a JinhD. 

Paço, 9 de Novembro de 182J.- nem[ r) de L'tfj('S. 

N. 260.-l\IARINHA.- El\I 1.1 DE KOVE:VIBHO DE i82t) 

Determina que o Encarregado do Commanlo do po1·to cumpra 

as ortlens quG lhe forem transmittidas pr:1!o Inspedoe d') Arse
nal d:~ Marinha. 

S. l\L o Imperador, Tendo orn vistn a melhor regulnridade do 
serviço : Ha por bem determin;H' que todas <lS ordens que d'ora 
em diante furem trausmittidDs pelo Inspector do Arsenal da Ma-
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rinha ao official que se aehar encarregado do Comm<1ndo do 
p_orto, sejam po1· este cnmr!ridns; e assim o Manda pela Secreta
fia de E~tndo dos Negoews da Marinha partrcipar ao Capitão de 
Mar e Guerr<l Com mandante Lia fragata P,mllt, para sua int~lli
gencia e execução. 

Paço em H do Novembro de 1825.- Visconde de Parawtgud. 

N. 261.- Il\IPEIUO. -- El\1 i i DE NOVK\IDRO DE 182D 

Approva a crea~ão de cadeiras de primeiras lottt·as em algumas 
povoaçõ:Js da Provincia da Bahia. 

Foram prosentes a S. l\L o Imperador tres officios do Visconde 
de Quelnz, Presidente da Província d;~ Bahia, dous de 18 e um de 
20 de Otltn!Jro proximo passado, sobre creaçào de cadeif[IS de 
primeiras lettr:1s nas freguozias de Nossa Senhora do O' de Pcripe, 
S. Scbasti5o, S. Domingos de SnnlJcíra; e Manda poln Secretaria 
de Estado dos Neg·ocios do Imperio participar-lhe para snn intel
ligencia que, Conformando-se com o seu parecer, Houve por bem 
Approvar a crea(·ão d;lS referidas cadeiras, expedindo-se na data 
dest~1 as ordens nocessarías. 

Palacio do Rio do Janeiro em H de Novembro de i82tL
Estevào R iúeiro de Rezende. 

o.A:A:fl\:P:f\:f"d'\:P 

:N. 262.- MAIUNtiA- El\1 H DE NOYEl\lBllO DE 182G 

Sobt·e os att::>stados de molestia dos empr2gados civis da Intendencia 
de Marinha. 

:Mt1nda S. lVI. o Imperatlor pela Secretarin de Estado dos Nego
cios da Marinha declarar no Vice-.\lmirante Intendente da 
~lnrinlw em resposta ao ::en otncio ch~ iOdo corrente, e para ficnr 
~;m regra que todas as vrzc·s qne a molestia dos omprPgndos civis 
da sua Hl'partição os obrigar a fazer mais de duas faltas consecu
tiv;•s, e maior numero, ainda que com intervallos, cumpre que 
elles nprcscntem cel'lidào de F;,cullativo no fl1u do mez, devendo o 
referido InLend1~nte fazer constar áquelles em[Jreg:ados que S. l\1. 
lnlpcrinl tem reparado nns muitas !'tdtns quo nns rela<;\Jes rnensacs 
vt~m sempre notndns, advertindo ao mesmo tempo de que este 
·procedimento é tão opposto á boa onlem ào serviço, íjuauto 
improprío do indivíduos que occupam cargos publicas. 
Pa~o em t(&, de Novembro de i82v.- Visconde de Pal·ona.?ná . 

.:Pd'l:,r..,:J.~ 
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N. 263.- IMPERIO.- EM Hi DE NOVEMBRO DE 182~ 

Manda que nos requerimentos de individuas pedindo empregos 

publicos, ou graças, se declare si elles são cidadãos brazileiros. 

Convind1) que não recaia o provimento de officios ou empregos, 
nem a concc~~sfío de graças, rm indivíduos que não pos~am 
ser considerados segundo a Con~lituirão ciJadàos brazileiros: 
~bnda S. M. o Irnprrador, rwla Secretaria de Est;1do dos Nego
cio~ do Irnpt·rio, que o Prrsidente da Provincia de ..•. quando 
informar sobre taes pretenrões, deelare si os requerentes têm 
aquella indisprnsavel qualidade, para poderem ser attendiuos. 

Palncio rlo Rio de Janeiro em Hi de Novembro de :182~.
B:trâo de Valença. 

N. 264.- GUERRA.- PROVISÃO DO CONSELHO SUPREMO 1\liLlTAR DE 

i 7 DE NOVEMBRO DE 1825 

Fixa a autoridade entre os Presidentes de Províncias e os Gover

nadores das Armas. 

D. Pedro, pela GraL:a de Deus e Unanime Acclamação dos Povos, 
Im peradnt· Contitucional e Defensor Perpetuo do Brazil: Faço 
snber a torlos os que rsta Provisão virem, e a cujn exeeução, por 
sua matt·rifl, forem obrigados: Qne Tendo-me o Conselho Supremo 
Militnr Consull.ado em 4 de Outul!ro de 1.82~, por julgar a bem 
do servi\:o, em consequencia da obrigação que lhe impõe o seu 
Regirnrnto; que devenrlo-se entt>nder o urt. 28 da Carta de Lei 
d1~ 20 ile Outubro de 1.823, que dá o Governo da furça armada da 
la e 2:1 linha ao Commandante milit:tr, nos limites da disei!Jlina, 
e governo econorn,co dn tropa, e jámais eomo indepenclencia 
ahsolnta da autoridade ·do Presidf>nte respectivo, que ficaria obe
dt>cendo. ao C:omrnandante militar, si ti v esse de mandar l:wrar 
p:1tent~s pot· promotões su11s. em vez de propostas; ~eguindo-se 
ainda mnior confnsi'lo de f'utro arbitramento qunlquer, que fosse 
opposto ás disposir ões do Alvará de 1.7 de Dezembro de i802, que 
se não acha derogadn peln sohrPdita Curta de Lei ; nem dimi
nuídas por elln ns attribuições inherentes á primeira autoridade 
de cadn Província ; qunnto n rstt's G}Jjectos : O que não obstnnte, 
e o seguirem alguns Commandantes militares n prudente regra 
de oberlec.•rem aos Presidentes, outros têm duvidHd~1 até dirigir
lhes informações, por elle.:; exigidas, e muitas vezes para cumpri-

J.l ,,, 
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mento de ordens do mesmo Consclto: Conform:mdo-mc inteira
mente com o parecer dado na snbredita Consulta, c repetido em 
outras sem diserepanda de voto: Hei por bem, Dcclurando fJ 

art. 28 dr~ sobremencionada Cartn de Lei de 20 de Outubro 
de 18:23. Determ111ar que os Commandantes militares, posto que 
independentes dos Presidentes quanto á disciplina, e governo 
econornico da fur~n armadn de 1a e 2a linha que governarem, 
Jhcs llcnrão em tudo. nw_is subordinados; devendo regular-se 
tanto pelo que respeita as propostas, e promoções, como em 
geral, pei;JS leis em vigor. S. M. o lmpentdor o Mandou pelos 
Conselheiros de Guerra abaixo assignados, ambos do ~eu Con
selho. Antonio José ele Souza Guimariíes a fez nesta ciJade do 
Rio de Janeiro aos 17 dias do mez de Novemi.Jro do anno do 
N:tscimento de Nosso Senhor Jesus Cluisto de 1825. O Conse
lheiro .João Vtdentim de Faria Souza Lobato, Secretario de 
Gucrrn, a fez escrever.- Brmlo de Sousel.- Alexandre Eloy 
Portelli. 

Por lmrnediata Re~olução de S. ~I. o Imperador de 6 de Outubro
de :1825, tomada sobre Consulta de 26 de Agosto do dito anno. 

N. 265.- ll\IPEHIO.- E:\1 17 DE NOYEl\IBRO DE 18:25 

Manda removet· o Cemiterio da ~.Matriz da villa dos Campos dos 
Goytacazes pa!'a logar fóra da mesma villa. 

Particip:mdo o Ouvidor da Camara do Espirito SJnto, José 
Lib:mio de Souzn, em 18 de Agosto ultimo, hnver pela soa inter~ 
vcnç~o, e a bem dos h;}bitant~~s da villa dos Campos dos Goyta~ 
cazes, conseguido a mnd:mt;a do Cemiterio do Hospital da 
Misericonlia na mesma villa ; expondo a duvida que occorrc, 
para se efl'ectuar igual provid1~ncia acerca do da respeclÍ\'a Matriz: 
Manda S. M. o Imper::tdor, pela Seeretaria de Estado dos Negocias 
do Imperio, que o sobredito Ouvidor~ em r,onfornidade rlo que 
se acha disposto na Carta Régia de 14 de Janeiro do 1801, 
se faça proceder sem demora a intentada remoção do Cemiterio dn 
Matriz, ou para o terreno que offerece em troea a Irmandade do 
Sncramento, ou para outro qualquer, que se proporeione fóra da 
villa. 

Palacio do Rio de Janeiro em17 de Novembro de i82o.- Banl.u 
de Vatenç,t. 
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N. 2t6.- G UERHA.- PROVISÃO DO COKSELHO SUPRE:\IO l\IILIT.Ã.R 

DE i8 DE NOVEMBRO DE i821} 

:-lobre o fôro para julgamento de crimes commettidos por militnres e 

a respeito do privilegio de fôro dos milicianos. 

D. P8c1ro, pelê.l Grara de Deus c Umnime Acclamação dos Povos, 
lmpcrDclor Conslitucioml e Deff'nsor Perpetuo do l3rnil : Faço 
sa!Jer ~~vós Presidente da Província do Hio Gr:111de do Norte: 
Que Sendo-me presente o vosso otlicio datado de f4 de .Junho do 
corrente anno, em que me pcdiei~ deci~ões: 1° de Miguel da 
Costa ~Iaeicl que asf.:entou praça de sold:tdo, tendo anteri,·rmcnte 
rommetlido crime de estupro, mas sendo pronunci:tdo pflr elle 
depois de sua pr:1ça, perde ro privile::do do fôro militar na f<'>rma 
determinada na He:'olu(;fío de 30 de Agosto de 182:1; 2° de .Ma
noel do Prndo c Albuquerque, quD sendo Sargento da f" linha 
n Commandantc de um destacamento, fr!Z public:l!lJOnte uma 
morte, e deu haix~1 aehando-se criminoso c sem responder a con
sellto de g·nerra, deve ser jalg;1do no fôro civil ou militnr; 3° si 
o privile!.!iO do foro militar é cxt1•nsivo aos Forrieis dos regi
mrntos de envallaria de Milícias, vi~tu niio serr~m incluído,; na 
disposição do § 49 do Hegimento dos Governadores das Armas 
110 1° de Janeiro de 1678 ; '1° finalmente, si fica á escolha dos 
milieianos usnrcm ou não do privilegio do fôro para :;e livra
rem rios seus crimes : Mnndei sob•·e estes ohjrctos consultar o 
Comelho Supremo Milit11r, e, Conformnndo-me intf~ir;Jmente com 
o pareeer do mesmo Consellto : Hei por bem Determinar 11 res
lJCito de cada um dos ditos o!Jjectos o srguinte : Qn:mto ao 1°, 
como o facto do crime comrneltido pelo soldado Miguel da 
C:o<:.ta Mnciel, foi anterior ao as~entnmento da sua pr:tça, nada 
influe a pronunci:1 para se <dter<lr a di:-~posição d~ IPi no julgado 
do mesmo; e por isso deve ser sentenciado no fúro civil, ficando 
•~onserv:ido em prisão militnr, na f'órma dderminada nn Minha 
I1nperial H!'solnção de 30 de Agosto de :1823, fazendo-se entrPga 
de!! e á .Justiç·a t:'1o súnwn te no c;tso em que a penn do crime faça 
indispensnvrl n sua drrnissilo do servi~·o. Qnanto ao 2', como 
o Sargento Mannel do Prado e Albuquerque, em conscquencia da 
dtmi~~ilo qnP lhe foi concedid::t, perdeu todos os seus direitos 
milttares, pel'tence á Justiça Civil o proce:-;so e julg;Hnento. 
Qunnto [10 3°, ainda qne rwlo ~ 4:9 !lO HPgimento dos Gover
n;.dore::; dns Arm::~s o privilegio do füro militar é só extensivo 
até aos Sargento.::, esta denominnçiio n~o priva :ís outn1s classes 
inf~rinrt:s, nt1~ Cnbo de Esquadra exclusivamente, porqunnto 
pela Resolução d·~ '.20 de Setembro de 1814 c Provisfio de 24 
do mesmo mez e nnno, ficaram todos ig-ualados em grndua
çõcs, c sú difl'erentes pnra n obediencia no serviço e prla de 6 
de Setem!Jro de :1820 com igual direito de accesso ao posto da 
primeirn patente. E quanto ao 4°, como o privilegio do fôro 
dos milicianos é um privilegio de distincção ; essa essencia 
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mtubria si fosse ohrigntivo nos casos de crimr~s civis, deve ficnr 
<I Ci1da um livre a e~colh::J do foro em que quizer ~tT jull!::.tllo 
dPstP-s crimes, com obriga('lío pnrém dr: fazer desi:-Leneia de seu 
privilegio fJtil·a <J<juclle uuico caso, e nlío ~Joc1er depni:; P''r<J elle 
recl:1mar o seu fOro privativo, cujo direito ees~a pela dita desis
tencia. Cumpri-o e fazei -o assim exreutnr. S. 1\I. o I:n pt~rador 
o l\I •ndon pelo Cünsf•llleiros dr Gul•rTil abaixo nssign:HJI,S, Dtnbos 
do seu Con:;elllo. Anloltio .ro~é de Souza Guima6ies <I fez nesta 
cidade do Hio de Jnnciro aos 18 dias do mez de l\'on~mhro do 
anno do N(Jscimento ele Nosso Senl10r Jesus Cllristo d1~ 18:2;). O 
Conselheiro Jo:Jo V;Jientim de Faria Souz:1 Lobatu, Senetario de 
Guerrn. a fez escrever.- Barüo de 8o11~el.- .-1lex,,ldrc Eloy 
Portclli. 

Por Immedinta Resolução de S . .M. o Imperndot' de 27 do mcz 
de .Agosto de i82õ em Consulta do f o do rnesmél m;_•z e anuo. 

N. 267.- GUERHA.- PnovisÃo DO coNSELHo suPnEMO MILITAn 

DE 23 DE NOYEl\IBHO DE 1825 

Regula a maneira, por que os réos absolvi lo~ nos conselhos de 
guerra, podem requerer as injurias, perJas, e damnos, que 
dos mesmos lhes provierem. 

D. Pedro, pela Graça de Deus e Un:-~nimc AcclDmaçi'ío nos Povos, 
Ienperador Constitucion(JI e lkft~nsor Perpetuo do BritZil: F:tr,·o ~ílber 
a vós Bim1o de S. João d;:~s Duas Barr;~s, Constdheiro de Guerra, 
Tenente General e Govrrn;:~rlor d:Js Aruws da Côrte e l-'rovincia 
do Hiu de .J::meiro : Qne Sendo-me pn'sente o rt>qncrimf•nto de 
José dos Santos Teixeira, Coronel Commandante do fO bntalll5o 
de artiiiH1ria da 2a linha elo Exerl'ito, no qnrd Me expõe, ter 
sido chamado ao Juizo elo CiYcl para responder n nm Jil.Jf:'llo de 
perd:1s, e damnos offerr>cido contra Plle por Francisco de P<Jula 
Serqueira, Tenente nddido no sobreditú bntalhão, pelo fllnda
m(·nto de ter !'ste sido nbsolvido pelo c~~ns•Jiho Suprt~mo de Jus
tiça, da arl'mação contra elle feita pelo rnencion(Jdo Coronel ; 
Pondenmdo-me 30 mesmo tempo, que tendo esta aceu~açi.io por 
objeeto crimes militares, c que JH1o sendo a absolviçélo do dito 
Tenente fundada em prova, que este produzisse de stw innncen
cia, m<:ls sim n<:l faH.a da que ~c julgou nl'cessaria para ser pro
cedente n nceusnção, e realizar-se a condemnnç~o, vinha a st·r a 
acção contra elle intentnda um manifesto ataqne da pnrte da
quelle Tenente, destinado a injnrinr o seu Commaud:mte, e 
ludibriai-o em seus articulados, e allegaçõrs, o que segurat11ente 
contribuiria para o enfraquecimento da disciplina, que t<:lnto 
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convem manter nas tropas : Querendo Eu a este respeitl) dar 
providencia, que nem <lllirne a enlumnia, nem expouha a inuo
cencia ; ~'i andei consultar o Consef h o Supn~mo du Justit·a ; r~ 
Cont'orm0ndo-me inteir~unentc com c1 rwn·cer do dito Cuust•lhu . 
Hei por bl·m Determinar, que fique vrovisoriamentc em reg-ra~ 
que tanto no caso em qucst<io entre o Coronel Jusé dos Snntos 
Teixeira, e o Tenente F'ranl'i~co de Pnuln GonçHIYus de Siqueira, 
como nos que p~1ra o futuro r,ccorrcrem, si os réos <tbsolvidos 
nos conselhos de guerra, realizados sobre crim~:s militares, c 
por OCCtl:'iJO de partes, oliicios, OtL decftJJ':lÇÕes, que dernm SeUs 

superior(·s, ou quacsquer militares, entench·rem ter direito, c 
qnizerem havl'r dos autores dessa~ partes, otlicios, ou declarct
ções, injurias, perdas e damnos, usarã() para isso de requeri
mento <lO Gencrcll respectivo, que mandar;i proceder a consdllo 
de guctT<í, no q uaJ·, ou v idas as pnrtfls, e na presença do ori
gin;d processo, <Jondc se julgou a :Jhsol v ií;i'!O, se j ulg<m) o que a 
till respeito for rle direito; gnanlandn-se nestes consellws :1s 
t'urmalidacles marcadas nns leis, p~1ra tnes processos, qnc serf1o 
tambem julgados em ultima inslantia no Comellw Supremo de 
.Justiç3. Cumpri-o, c fnzei-o exPcutar. S. M. o Impentdor o 
Mandou pelos Consel!Jeiros de Guerra alJaixo 3ssignados, ambos 
do seu Con~elhn. Ank>nio José(},) Souza Guimarães a fez nesta 
cidilllc tlo Hio de Jnneiro :ws 23 dias do mez de Novembro do 
anuo do Nasei1uento de Nosso Senhor .Jesus Cllristo de 1~:-!G. O 
Conselheiro Jvão Valentim de Faria Souza Lok1to, Seuet<lrio ele 
Guerra. a fiz escrerer c snbscrevi.-B.·u·üo de Sousf!.-Ale
x·andre' Eloy Porte{ li_ 

Por Immeuiatn Resolução de S. )I. o Imperador, de 18 de 
Agosto de 1820, em Consulta de 8 de Junho do mesmo anno. 

N. 268.- JUSTIÇA.- EM 25 DE NOYEMDBO DE 1825 

Manda que a Mesa da Consciencia e Ordens e outros Tribunaes 
publiquem as Resoluções de Consulta de interesse geral. 

Mandn S. lYI. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Negocios 
da .Justiça, que a Me..-a da Conscienci[l e Ordens fac;n publicar 
sempre pelo Diario Fluminense as Hesoluções de C Jusultas, que 
vela sobredita Rcpartit3o baixnrem sobre objectos de interesse 
geral ; afim de que o publico possa ter um perfeito conhecimento 
dellns. 

PaJacio do Rio de Janeiro em 25 do Novembro de 1825.-Sc
bastião Lni:: Tinoco d'J Silra. 

Na mesma conformidade e data se expediu Portaria á Mesa do 
Desemb,ugo do Paço. 
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N. 2ü9.- M.UUNHA.- EM 28 DE NOYEMnno DE 1825 

SobrG a fórma da co:·responden.cia da Secretaria de Estado da 

l\1arinha com os Tribunaes c autoridades. 

fip;;;nlvendo S. àf. o IrnpenHlor qne de ora em di:mte sómcmte 
as ordPn~ qun se diri;.!in•tn aos Trihnn<les, e :-~quell::s pE>!as qnaes 
se manclafi'lll exe<'utnr os Dect'l'to:-; Imw~riars, sejam tr<msmittidas 
em J'o~·tarias, dc·veudo communicarem-se todas ns 011tras ern 
:1Viso e olllcios como nntigatltentll se prllti1~avn, cumpro qurJ esta 
Impnrinl fipsolnç~o tr~nh:t intr·ir;l ob~ervnncia nesta Secretaria 
de EstfHlo dos Nr~gor~ir1s da Mnrinlla. O que particivo a Vm. para 
sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Ym.- Pnço em 28 do Novembro de 1825.
V isconde de Para na?wi.- Sr. O!Iida 1- maior da Secretaria de Es • 
ta do dos Negocios da ~Iarinlw. 

N. 270.- DIPEBIO.- E.u 29 DE NOVEMnno DE 1825 

Ordena qno seja franca a exportflção de vaccas e eguas da P!'ovincia 

do Rio Grande do Sul par..t outra'> Provincias. 

S. ~I. o lmperildor, ConsidPran1lo nilo ter funrbmento illtcm
divcl a prolli!Jit:ào, até ~~goril observ;.lda na Província de S. Pedro 
do Hio Gt':Hlde do Sul, so!Jre n exportaçiio das vaeeas c eguas para 
ns Prnvincias de S. Paulo c l\Iinas Ger:ws, em prcjnizo do com
mcrcio e do ~erviço partienln:· de sr~us lwllilantes: Ha por bem 
Ordenar que de ora e:n diante seja franca a ml~ndonada exporl:-~ção 
de umas para ontr[IS Provindas, ficando srm dfeito qu<tesquer 
ordens em ~~ontrn.rio, quo se tenh:1m expedido sobre este objecto, 
e em que se pudc~se firmar :1qtwll:1 prolliiJiçào. O que parlieipo a 
V. Ex. para sna intdligeneia c execução. 

Dens Gu:m.le n V. Ex.- P:1lario d1J nio de Jilnciro em 29 de 
Novembro de f8:2l'L- Visconde de Barbacena.- Sr. Presidente da 
Provinda do Hio Gi·ande do Sul. 
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N. 271.- JUSTI(:A.- EH G DE DEZE:\1l3lW DE 182;) 

Pede uma relação semestnl do numero de causas em que a con

ciliação tenhn ou não tido cffeito entl'e cs litigantes. 

Illm. e Exm. Sr.- S. M. o Imper1dor lia por bem que V. Ex., 
fazendo novamt~ntc recomrnendnr a todos os M:tgistrados a quem 
competir nessa Província a execução do Decreto de 17 de No
vembro do :mno prllxímo uassudo, a sua exttcta observancia, lhes 
ordene flUe hajam de remôtter a est:1 Secretaria de Estado, de seis 
em seis mrzes, uma relação cont('nrlo nfio só o 1111111ero das cansag 
em que a concili:~ção recommendadn pelo solJredito decreto tenha 
tido effeito entre os litignntes dos seus respectivos Juizes, mas 
tambem dJrjuellns em que tiver sido IJaldada esta medida. O que 
eommunico a Y. Ex. para .ma intellignneia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pnlacio do Hio de J~meiro em 5 de 
Dezembr0 de !82.5.-Seúastiâo Ltti:; Ti11ocoda Silr'rt.-Sr. Presi
dente da Proviucia de ... 

N. 272.- MABINHA.- Ku !2 DE DEZDlDllO DE 182f) 

Estabelece a manciea pela qual v.o> Cirurgiões, estando embarcados, 

devem dirigir suas represent?.ç\5('' ao GovGmo lrnr;erial. 

Participo n Vm. para snn intellígenc::1, c p3rtl o f::zer con~tar 
<:los Cirurgiões seus suhordinndos, que, acü<lndo-se elles ernbnr
cndos, e tendo de faz<'r sulJir á Imperinl Presença SUêi~ suppliens, 
ou representn!;ões, dmrerão sempre dirigil-as por inter111cdio dos 
respectivos Comm:mdantes, a quem dnr<n1t(\ o embarque est<HJ 
sujeitos. 

Deus Gunrdt~ a Vm.- Pnço em i2 de Dezembro do i8::W.
Viscondc de Paranagwí .--Sr. Physico-mór da Annnda. 

~. 273.- FAZENDA.- EM 12 DE DEZEMHHO DE 182;) 

Manda que se abram nos livros de esc1·ipturação do Thesouro 
assentos relativos a torlos os titulas d) despeza do me:,mo 
Thesouro. 

Nas Contadorias Gerars do Thosouro 1'\ncion[il, do P do Janeiro 
do anno proximo futuro em diante, cumpre que nos livros tlc 

Decisí'ies de 1825 ·~ ~~ 
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csrriptur3~ão se abram os ns~.entos relntivns a todos os tituli)S de 
desprzn do mes1110 Tlwsouro, quer a dita despAzn se filça de 
prompto, qncr a prazo; alim dP que ru po~sa fazrr pff.,!·tiva a 
e:xpusi~·fio que dt'VO tl S. l\L o Imper<1dor du e:;t:1do da FaH1nrJa, nos 
termos do nrt. 3') do til. 5° do Alvará dP 2d de .Junho de 1808 
da creaçi\o deste Tribunal. o que () Consdhl'iro TIH·soun~iro-mór 
Jpsé Ca· tnno Gomes tení entendido, p:na que :1s~im se observe 
nas referidm: Contado rins Gt·files de que é Inspector. 

P:da<·io do Rio de Janeiro, 12 de D..:zcl1lbro de i8:2i.>.- Visconde 
de Barlmcena. 

N' 27 4.- GUERRA.- E !\I 14 DE DEZEMBRO DE 1825 

Regula as horas de trabalho do Archivo Militar. 

Sendo indispensavel parn regularidade dos traLalhos do Ar
chivo Militar fixar-se a hora da entradn e sahicla dos resper:tivo::: 
emprrgados, H("solveu S. M. o Irnprrador qne no inverno a hora 
d<t rntrctda seja i1s 9 o a <la sabida its 2, e no VP.r:lu {ls H a 
entrada, c a ."[Ih ida i1 i depois do nwio dia. e port~m to Orlltm~ 
que V. S. r·nc<ll'regne :JU P01·tdrn o tom;lr o pn!llo e n11t.nr os que, 
entrarem dez minuto~ depni,; da hora tb;ada, remt>ttenrlo V. S. 
1uclns f•S mC'Zt~~ a esta Secretaria de Fstado c1',pi:1 do dito ponto. 

Por esta orcasiãn tenho de nJcon,rnelldilf a V. S. h;1ja de 
remettPr a e'>ta se~·retnria de Eslntlo com a rel~1çfío d(~ todu:s os 
empregndos do referido An~hivo o inventario de tudos ns mapp<~s 
e nwmorias nelle existentes,(~ mensal1nente eópia do di;•rio dos 
Offieiaes empregados nr. levantamento dn C<lrta da Província. 

DPns Guarclo a Y. S.- Paeo r•m H dt• Dezembro de 1825.- Barão 
de T . .rtqes .-Sr. Br1gadeirÕ Comnwndante do corpo de Enge
nheiros. 

N. 2~5.- FAZENDA.- El\1 in DE DEzEMnuo DE i82õ 

Sobre a precedencia de assento, dos membros das Juntas de 
Fazenda. 

O '"isronrlr ele Parbacrn:1, do Conselho de S. l\I. o Imperador, 
l\Jin · tro e Srcretari:> de E~tado dos Negocios da Fazenda, Presi
d~_nte do T~1esouro Nacional : F11<;o saber á Junta da Fazenda 
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da Província de Snnla Catllarinn : Qut~ sendo presente ao mesmo 
A. S. pelo ofileio da dita Junta de H de Outubro deste anno, em 
qu~' dava conta de haverem tomado po~su do ]of!ar de Juiz dos 
Feitos, o Ouvidor da comarca, e de Procurndor da Corôa e Fnzenda 
o Juiz de Fóra, assim como n duvida que se oíl'i'recia sobre a pre
cedencia pn~tendida pelo dito Ouvidor de i o Vog:ll da mí'sma Junta, 
e do vencimento do seu ordcn:Hlo de Juiz dos Feitos, que se lhe 
havia contado da posse de Ouvidor: Houve por hem Hesolver, 
depois das respost;1s dos Desemb:1rgadores do Paço, Fiscaes, e Mesa 
do Thesouro Nacional, que quanto ao primeiro ponto já se acha 
decidido niío dever pertencer a"ü Ouvidor, como Deputado, nssento 
na Junta da FDZenda com precedenci[l aos nwi,- antigos e sómente 
aos Chancelleres pela sua gr:~du<,ção, sendo estn a pratica seguida 
em outras Juntns dn Fazendn, além de rstar declarado na Provisão 
de 3 de Julho de 1817, o que cumpre observar, e qunnto ao se
gundo ponto que se deve cont;lr da pí1sse de Juiz dos Feitos o 
ordenado rrspoetivo, e não da do Ou v ido r. O que tudo se parti
cipa <i refPrida Junta para sua intelligencin e governo. José Nunes 
Ferreira a fez no Rio de J<meiro em 15 de Dezembro de 1825. João 
José Rodrigues Vareiro a fez escrever.- Visconde de Barbacena. 

N. 276.- FAZENDA.- EM 15 DE DEZEMBRO DE 1825 

Manda cobrar direitos de subsidio voluntario e entradas das bestas 
novas que passarem pela Província de Minas Geraes. 

O Visconde de Bnrbacenn, do Conselho de S. lVI. o Imperador 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fnzendn Presi_: 
dente do Thesouro Nacional : Faço saber {t Junta da Í<'azenda 
da Provincin de Minns Geraes: Que o mesmo A. S., Conforman
do-se com a Consultn do Conselho da Fazenda de 9 de 0 ovembro. 
passado, a que Mandou proceder sohre o requerimento de José 
Ignacio de Souza Alm::~da, acomp~nhado do otllcio da dita Junta 
de 20 de Agosto ultimo: Houve por hem Resolver acerca da 
isenção que pede o supplictmte de pagllr o direito do subsidio 
voluntario de bestas novas com que pn:-::sou por essa Província 
que prosign a pratica de se pagarem os referidos direitos de sub.: 
sidio voluntílrio e entradas. O que se partiripn á me~ma Junta 
para sua in telligencin e governo. DesidPrio Candido de Aze
vedo a fez. Rio de Janeiro, 15 de Dezembro de f8i5.- João José 
Rodrigues Vareiro a fez escrever.- Visco'nde de Barbacena. 

••• 
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N. '2.77.-UIPERIO.-EM io DE nEzEMnno nE i82t} 

Sobre os damnos causados ú Provincin. ele Chiquitos pelas trop=ts 
brazileiras. 

Jllm. e Exm. Sr.- Foi presenie n S. 1\L o Imperador o officio do 
extincto Governo Provisorio dcs!'a Província de 27 de Julho pro
xinw passado, com o qual remctteu os officios do Gener<1l Sucre, 
e do Presidl'nte da Província de Santa Cruz pedindo indemni
zílçãu dos darnnos, que dizem rausudos pela entrnda de tropas 
brazileiras na Província de Cltiquitos: E Inteirado o mesmo 
Senhor do seu conteúdo : H a por bl'm Hesolver que devem ser 
immedi~tamente restituídos todos os objectos que se mostrarem 
pertencentes úquelles povos, procur<lndo-se sntisf'azrr do melhor 
modo possível íiS suas rl'cl:,m<,ções, pois a nggressiio foi nossa, 
tendo-se com tudo sempre em vistn a defesa da Província e o 
decoro do Governo. O q uc participo a V. Ex. pi:lra flUO asf:im se 
execute. 

Oeus Guarde <1 V. Ex.- Palncio do Hio de Janeiro em 1õ de 
Dezembro de 182r).- Visconde de Barbaccn1.- Sr. Presidente da 
Província de Mato Grosso. 

N. 278.- ESTRANGEIROS.- EM 16 DE DEZEMBRO DE i82õ 

Crca r1uatro Correios a cavallo par~,, o serviço da Secretaria de 

Estado dos Negocios Estrangeiros. 

Tendo j ui gado conveniente o Governo lrnperial crear quatro 
Correios a CilV(Illo, p:mt a expedição dns ordens da Secretaria de 
Estado dos Negocias Estr:mgeiros, ar!Jitrando a cada um delles o 
vencimento diario de 1;52HO e a quantia de <lOi\000 todos os tres 
:mnos para a compra de um cavallo r, um fardamento de dous em 
dous annos; cumpre-me ilssim participar <l Vm. pt~ra sua intelli
gencia, o nnm de que lhes dê exercício logo que se apresentem; 
odiilntando-lhes o importe do cavnllo, e p~1gando-lhes il dita diaria 
pela folha di:ls despezas da referida Secretaria de Estado. 

Deus Guarde a Vm.- Pnço em 16 de Dezembro de 182õ.- Vis
conde de Santo AmaTo.- Sr. Official-maior da Secretaria de 
Estado dos .Negocios Estrangeiros. 
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N. 279.-FAZENDA.-EM 17 DE DEZE~rrmo DE 182fj 

Man~a arrecadar para a Fazenda Nacional as propinas de 6 °/o dos 
contratos de arrecadação de rendas, que pertenciam aos Governa
dores, e CapiUies Gon3raes. 

O Visconde de 13arbaccna, do Conselho de S. M. o Imperador, 
.l\linistro e ~ecretario de l~stado dos Neg-ocios da Fnencla e Pre
sidente do 'fhesouro Publico: F<1CO sabor á Junta da Fazenda 
da Provincia de Pernnmbuco, que· sendo pt·esente a S. M. o Im
perador o officio de 20 de Abril ultimo, em que expõe t~s alterações 
que se tem praticado acerca dr~ percopçiio e distribuição dns pro
pinns dos contratos que respeitavam aos Govcrntldores e Cilpitães 
Genm·::~es, tlté mesmo posteriormente á recepção da Provisão deste 
Tbesouro de 3 de Julho de 18:22: lia o mesmo A. S. por bem 
Determinflr, que os Presidentes que recebernm as ditas propinas 
depois da recepção d:1 referidn provisilo, restituam imn1ediatamcnte 
ao cofr~, por e'>tilr decidido por Carta Hégia de iH de Janeiro 
de 1790, pelas Hég·ias Provisões uc 11 de Fevereiro do dito nnno e 
de 13 de Outubro de 1794, além da referida acima, pt~rtencerem á 
Fnzenda Publica. O que se particip;1 ú Junta para sua intellig-encia 
e prompta execução. Albino Nunes de Aguiar a fez no Hio ele 
Janeiro em 17 de Dezembro de 182i'i. Mareellino Antonio de 
Souza a fer. escrever.- Visconde de Batb({cena. 

N. 280.-FAZENDA.-EM 17 DE DEZin!BIW DE 1825 

Declara quo a cobrança dos dizimos dos generos de exportação é 
feita no logar da exportação dos mesmos gemros. 

Em resposta ao seu officio em data de 13 de Setembro ultimo, 
no qual dú Gontn düs inconvenientes qne encontra na execução uo 
Decreto de 31 de Maio ullimo, para a cobrança do dizimo dos gé
neros de exportação, pedindo insinuação acerca dos objectos, que 
propõe; oiTercce-se-me dizer a Vm. que niio pó de ter a h i 
execuç5o por ser vi lia e não Praça Comm~Jrcial, e sim nesta para 
onde são exportados os assucares da sua proclueção, c aonde é 
mais vantajoso o respectivo dizimo. e se arrecadam os 2 ''/o do 
Consulado : e ainda quando os senhores <le engenho necessitndos, 
segundo diz, vendam os <lssucares por menor preço do chamado 
corrente, só pr'>de resultar em prPj uizo do cornprador, pot· isso 
que nestll vem pagar o dizimo, que sempre ha de ser m:il.ior do 
que abnteu ao vendedor, portanto deve-se continuar na p,ratica 
adoptada antes da publicação do mencionado decreto. 

Deus Gnardc n Vm.- Paço, 17 de Dezembro de 1825.- Vis
conde d, Barbu;ena.- Sr. Juiz de Fóra da villa do Campo dos 
Goytacaze~. 
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.N. 281.- FAZENDA.- PnonsÃo DO coNSELHO DA FAZENDA DE 19 
DE DEZK\IBHO DE 1825 

Dá providencias sobre a arrecadação da Dizima nas Chancellarias 
Mór e d.t Casa da Supplicação. 

D. Pedro, pela Graça de Deus e Un:mime Acclamação dos Povos, 
Imperador Constitucionnl e Defensor Perpetuo do Irnperio do 
Brazil: Fnço saber a vós Desembargador JLLiz da Chan(~ell<1ria 
desta Côrte: Que Sendo-me prc~ente, em Consulta do Conselho da 
Fazenda de 8 de Junlw do corrente anno, a irregularidade, que 
occorre na cobrunça do imposto da Dizima das ChancellarhJs Mór, 
e da Ca~a da Supplicnção desta Côrte, sendo esta irregularidade, 
não só no lanramento de verbas em casos illegitimos, e contrarios 
ao respectivo Regimento, cowo pela fnlta de cxecnçi1o das ordens 
dirigidas pura a mesma coiJratH;a da Dizima, nas differentes Pro
vindas deste Imperio. E Tendo em considera(.·ão o que acerca 
deste objecto Me foi exposto na sobredita Consulta, com audieneia 
do Desembargador do Paço Procurndor da Corôa, So!Jer<mia e 
Fazenda Naciomll: Houve !JOI' bem de Ordenar, ern Resolução de 
i2 de Julho do corrente :1nno, o seguinte: Qne euuqJre a quem 
faz o lançamento das verbas da~ sentenças, de que se deve Uizima, 
não alterar o sAu Regin1ento, declarando na primeira sentença, si 
foi ou nfto reformada, para neste caso, só de uma se dever pagar: 
competiudo ao respectivo l\lngistrado o applicar as penas que me
recem os que vão contra o me:;ruo Regimento, e respectivas 
Ordenações; tic:mdo responsavcis os cornprehendidos em omissLio, 
ou eommi~são, a todos os prejuízos a que derem cansa: Que se não 
3Verbe Dizima das sentençns, que nfto estiverem determinadas no 
Regimento; assim C(lmo as sentençns dos arbitros, autorizadas pelo 
Provedor da Casa dos seguros n:1s C<Jmas eommr-r·ciaes quando 
não forem confirmadas ou reformt1das pelo Tribunal da Junta do 
Commercio, e os condemnnd1B, ou vencidos, que por lei são 
isentas de pagar Dizimé', como viuvas, orphãos e wssoas mi
seraveis: Que os ofiieiae~, que por parte da FiJZl'nda Nacional 
fizerem qualquer penhora, ou execução, haverão tres por cento 
da.s Dizimr.s cobradas, nu fórma do Alvará de 20 de Outubro 
de 1.665: Ordenando outrosim, que o Juiz da Chancellaria repita 
ordens aos Ministros territoriaes dns Provindas com apertada 
recommendação, notando-se-lhe para em sua residencía se haver 
conhecimento da falta de execução da cobrnnça das Dizimas, c de 
resposta official ao mesmo .Minbtro sobre tão imponnnte objecto, 
falla que continuando deverá eommuniear o dito Juiz ao sobre
dito ConsPlho, para este em tal caso Me consultar com as provi
denci:Js que parecere1n iH~t~rtadas ít bem do serviço. E para que 
tenha o seu devido effeito cst<l Minha Imperúd Hcsolução, Houve 
outrosirn por bem Maudar-vol-a participar. O Intperador Matutou 
por Seu Especiul Mandado pdos Ministros ~~baixo ~~ssigmJdos, do 
Seu Conselho, e da Fazenda. M<:moel do Nascimento Monteiro a 
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fez no Hio de Janeiro aos Hl <11~ Dewmbro ele 18'2ü, 4,o Lla Inde
pendenci;l e du Impeliu. J,JÍ:Íil Sabino de ~Iello !JuJIJÕ.:s L;werda 
CH.;t('llo Br·aneo a f1~z escrever.-!,'rancisc'! lApes de Sot~za de 
Farirt LmJs.- L'tiz B'Jrú t .llard 1 de Jlent!Zes. 

Por linnu~tliata Rc:-:ulu\;~o de Sua l\I:1g-estade o Imperador de 12 
dê Julho de l8::!5, tornada em Consulta do Conselho da Fazenda de 
8 de Juul!o do mesmo anno. 

N. 282.- FAZENDA.- EM 19 DE DEZE}IEJ"lO DE i82iJ 

·Manda nomear provisoriamente um int·~rprete da língua iugleza, 
na Alfandega de Pernambuco. 

O Viscondü de Bnrhaeena, do Conselho de S. M:. o Imperador, 
Mi n i~li'O e Secretario de Estado d11S Ne!tocios da Fazeml<l e Pre
sidl'l1!e t\11 Tlw~ouro Nacional : Fneo saber á Juntt~ da Fazenda 
Publica da Provineia de PeruamÍJttCtl, que S. M. o Impt~rador 
I-Ia por bt· li Determinar qnt~ <l 111esrna Junta nonwi1•, provi..:oria~ 
mente, Ulll interprel.1~ fla lingna inglezn, qno li(jlte ús orllen:- do 
Juiz da 1\lfalldega das f;,zeutbs des~a Praen, reneendo o crden<•do 
annual de 400,)000, em resl!lt~<·âo ao otfit'(;, da di la Junta de 18 de 
Fevereiro ultttlltl, O que St' lhe participa pnra sun intelligeneia e 
execu1·:1o. Pedro .Jo"lé da Ca·11ara a fez no Rio de Janeiro em l9 
01~ Dezemhru de VL5. J!art·ellmo Antonio de Souza a fez es
crever.- V isc&nde de BarbJcena. 

N. 283.- IMPERIO.- Pnovrf~Io DA l\IGSA no DE-m;HBARGo DO PAÇO 

EM 19 DE DEZEMBRO DE l82t) 

Crêa dua.;; cadeiras de primeiras lettras e uma de grammatica latina 
na .villa de Rezende. 

D. Pedro, pela Grara oc Deus e Unanime Acrlamação dos 
Povos, Imperador Con,titucional e IJI'fen;;ot' Pe1·petuo do Br:tzil: 
FHÇ Isabel' a vós, Juiz, Verend!•res, e mais omciaos da Camar:• da 
vilh de R1~zeude, que Sendo-me presente, em Cunsu:ta da Mesa 
do Desembnrgo do Pllço, a represent<tçào dessa villa~ de 8 de De-
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zembro de i821, acerea da necessidade quo havia <1hi de dm1s 
cadeiras do primeiras Iettras, de grammatica latina, cuja t;rcação 
l\Ic supplicava, sobre o que foi ouvido o De~embarg<Hlor Pro
eurfldor da Corôn, Soberê1nin o Fazenda N(lcional, precedendo 
informação do l11spector dos estabelecimentos litternrios e scicn
tiHcos: Houve por bem, Conformando-me com o parecer da 
mencionnda Consult:.J, por Minha Immedi:lta nesol uç<io de 4 de 
Dezembro do anno proximo pussado, Mandar erear as sobreditas 
cadeiras, peruoiJentlo os :::-eus Profe~sores os ordetwdos que têm 
iguaes cndciras ue on~rns lilas de::; i_\ ~o marca. O q uc assim se vos 
participa p:-1ra vossa intcl!i~enci:l, ~ttviando-se-vos os dous edítaes 
inclusos para 05 fazcrdt~s atii:GH' ~ 1 l"sa vi !Ia, remellendo ú referida 
1\les:l certidão da sn& fixDt;iio. O f:nperador Constitucional e De
fensor Perpetuo do lmper:o (!O rii'azil o 1\landon pelos Ministros 
nbaiso nssignados, do seu \~cns:: 1 ho e seus De.-embargaclores do 
Paço. JI:mritJUC Anast11cio ..J.o ;:~ovaes a foz no Hio de Janeiro a 
19 do Dezembro do 182~i. tt,o ua fndependencia e do Irnperio.- José 
C~1ctano de Andrade Pmto a fez esaever.-Dr • . Antonio José de 
./inmdfl .- Jos.·i .1lba.no Ji'rn,r;: so. 

N. 28~.- MAUINLL\ .-Eu 20 DE DEZEMBRO DE 182o 

Appt•ova a cr0ação de uma comr;anhia de Indios para o serviço do 

At•senal da Mar•inha do MaranhJ:o, o dos navios da Armada. 

lllm.eExm. Sr.-Recebi e levei :'t Augusta Presença de 
S. JVI. o Imperador o oficio que V. Ex. me dirigiu com o n. 5~, 
e data de 4 de Outubro ultimo ; e Ficando o mesmo A. S. 
Inteirado do seu conteúdo, me Ordenou significasse a 
V. Ex. que Approva a crcação, que V. Ex. se propõe ahi fazer, 
de uma ~omp:mhia de Indios pagos pela Fazenda Publica, para 
se empregarem no serviço do Arsenal da Marinha dessa Pro
víncia, e no dos navios da Armada Nacional c Imperial, devendo 
informar como é organizada a dita companhia, €l quanto se des
pende com a sua manutenção. O que participo a V. Ex. para sua 
intellígencía e execução. 

Deus Guarde n V. Ex.- P<Jlacio do Rio de Janeiro em 20 de 
Dezembro de 1825.- Visconde de Paranrt!Jtuí.- Sr. Presidente da 
Província do Mar:-1nhão. 
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N. 280.-1\IAni~IIA.- EM 23 DE DEZEmmo DE 182:.i 

Sobre os emolumentos do.~ rassaportes dos navios nacionaes, e os 

pas·<es ou pot·tarias dos navios estrangeiros, 1~ert(mcentes aos 

Officiaes d.t Soc;·etaria ele Estado da Marinha, 

Illm. o Exm. Sr.- Sendo presente a S. Th'l. o Imperador o 
requeritucnto em qm: os Officiaes desta Secretarin de E:'tado, re
presentnndo acll:Huln-se privnàns, desde a instnlla1.:ão da Junta 
Provisoria de Governo ues:-:a Pr11Vinein, dos emolutllentos pro
venit>ntes dn emissão, pela respt~ctiva Secretnria, dos passaportes 
de navios nacill'I-We-:, e passes ou portarias dos navios estran
geiros, que lhes foram l'Onceuido:', e fazem p;1rte do rendimento 
de seus empn~g-os; pel11~m providencit~s p;1ra qne se nbserve o dis
posto no r\viso Cin·ular do 1° de Ag1,sto de 1808, por não ter este 
sido aindn competentemente derngndo, nem tcr<'lll deixado de o 
cumprir religio::amente outras Províncias mDritimas deste Im
}lerio, c conseguintemcnte s1>,jarn indemnizauos de :-cmelhantes 
emolumentos, conforme ulfimr~rncnte o foram pela rrovincia du 
S. Pedro do Hio Gnmdc do Sul, que havia ib'ualmcnte suspen
dido a remessa delles ; e Tomando o mesmo A. S. em 
Consideraç5o tão justa supplica ; E' Servido determinar que 
V. Ex. expcr,a as convenientes ordens para que se cumpra o 
disposto no citt~do aviso, emquanto se não toma uma medida 
geral a tal respt'ito, devendo-se igunlmente rcmetter aos suppli
emnes os cmolunlt:Jlltos vencidos, e de qne não foram s;1tisfeitos, 
no caso dn não hnver nisso algum inconvenientn, do qu<:1l V. Ex. 
deverá informar por esta Sccre.taria de Estado, afim de que 
S. l\1. Imperial Resolva sobre este objecto como fúr de jmtiçn. O 
que participo a V. Ex. para sua intelligencin e ext•cuçiio. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do nio de Janeiro em 23 de De
zembro de 182:1.- Visconde de Parana.qwi.- Sr. Presidente da 
Provincia da Bahia. 

O mesmo para as Provincins de Pernambuco, Maranhão c Par::í. 

d'I:A.:A:PJ'\:.i·<Pcr· 

N. 286.- IMPERIO.- EM 29 DE DEZEMBRO DE i82ii 

Sobre a cidade que deve servir de capital da Provincia de Pernam

buco, si a do Recife, ou a de Olinda. 

Tendo S. M. o Imperador mandado remetter i1 l\Iesa do Desem
bargo do Paço o otficio do V. Ex. de 31. de Agosto proximo pas
sado, p.1ra se consultar com elfeito o que pnrecesse, nfim de ler-

H 
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minar a antign quest~o que lw entre as Camnras da cidade do 
Recife e de Olinda, sobre qual Llellas deve ser a capit<ll da Pro
víncia; Houve por bem o mesmo A. S., Conformnndo-se com o 
pareeer da referidn MPsa, Besolver que V. Ex. trate este objecto 
em Conselho, e ahi se d.elibere provisorittmlmte o que convier a 
tal respeito. · 

Deus Guarde a V. Ex.- Palncio do Hio de .Janeiro em 29 de De
zembro de 182:}.- Visconde de JJarbacenn.- S!'. Presidente da 
Província de Pernambuco. 





Emprestimo de ~s 2.000.000 contrahido na Inglatert'a aos 12 de Janeiro iTh 
1825 pot' Felisberto Caldeira Brant e Manoel Rodrigues Gameiro Pessoa, 
Plm~ipotenciarios autorizados pelo Governo do Brazil, com Nathan Maser 
Rotschild, negociante da Cidade de Londres. 

Contrato feito nos 12 di::t8 de Janeit•o de 1825, entre FelisLerto 
Caleleil·a Brant, l\lern ln·o do Conselho do Imp::>rio elo Brazil, Marechal 
de Campo elo Exercito Nacional e Impe-rial etc. etc. etc., e o Candieiro 
Manoel Rodrigues Garneiro Pessoa, Membro do Consellw do Imperio do 
Brazil etc. etc. etc., Plenipot.enciarios devidame~1te autorizados pot• 
S. l\1. I. D. Pedro 1° Imperador Constitucional e Perpetuo Defensor do 
Brazil, afim de conteahit·em um emprestimo para o serviço do Imperio 
do l3razil, e Nathan l\layer Rotschild, ne.;·ociante da cidade de Londres, 
1)ela outra parte, 

Por quanto D. Pedro 1° por Graça lle Deus e Unanirne Acclmnação 
de seu Povo, Imperador Constitucional e Perpetuo Defensor do Brazil: 
Com o parec?r elo sen Conselho ele Estado Resolveu contrahir na Europa 
um ernprestimo ele X 3.000.000 pat·a o serviço elo Imperio, e Houve po1· 
l:em de ·nomear e designat• o dito :Marechal Felisberto Caldeira Brant, 
e o C a vaJleit•o 1\lanoP.l Rodrigues Gameiro Pessoa, Seus Plenipotenci:trios 
para nquelle fim, prcnnettendo guardar inviolavelmente, c:unprir, e 
executar tudo aq·1illo que elles promettessem on estipnlnEosem em seu 
favor na negociação, ou contl.'ato do dito emprestimo, e. o mencionaüo 
l\lare:::hal Felisbert•) Caldeira Brant, e o Cavalleiro .Manoel Rodrigues 
Gameiro Pessoa, em virtnde dos poderes, e autoriclad·?S a elle conferidas 
pat·a esse fim, assignaram e executaram uma Obrigação geral a favor de 
S. M. o Imperador do Brazil pela importancia de ~ 3.000.000, uma 
Ct)pia da qual, estcí inserta na Ceclula junta, a qual foi devidamente 
depositada no Banco de Inglaterra, e Certificaclos esp?ciaes, se pre
pat·aram para se executarem, como se requeira na repartição e 
clistt·ibuiçãü do dito emprestimo, em somma3 de :r 1.000 e J..: 500, J.? 200 
c ~e 100, como abaixo será convencionado; e portanto J.? 1.000.000 
part'3 do dito emprestimo, foi tomado, em ou pouco mais ou menos, no 
mez de c\.g-osto ultimo pelos Snrs. Bazett Fal.'quhar Cra"·ford & Compa., 
os Snrs. Fletcher Alexancler & Compa., e os Snrs. Thomaz \Vilson 
& Compa., todos neg·ociantes da cidade de Londres, a razão de"~ 100 de 
Capital por cada :r 75 moeda, e certiiicados especiae.3 se lhe passa
ram pelo montante de ;f; 1.333.300 de Capital; e são P''esentemente 
agentes para o pagamento dos dividendos das ditas ;f-1.333.300 ele 
\:apitai ; e por quanto o dito Nathan Mayer Rotschilcl tem contratado, 
e ajustado com o dito Marechal Felisberto Caldeira Brant, e o CaYal eiro 
::\lanoel Rodt'igues Gameíro Pessoa, tomar os restantes :t 2.000.000 
do referido emprestimo nos te1·mos, e condições aqni mencionados. 
e ora é por este agora convencionado, por, e entre aB partes aqui 
juntas, do modo seguinte; convém a saber : · 
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PIUl\IEII:O 

Que o lliLo Nathan l\laver Rotschild immediawmente tomará sobre 
si o menci()naclo empresti'mo ele ~e 2.00!1.000, {t raz:[o de ;C 100 de fmclo 
por cada .C 83, moeda, f:tz"ndo ao todo a somma ele J: 2.352.900 
de f!mdo, c dPvedt, e g·uardadt o ,<eu prcducto como, e quando o 
mesmo f)t· pa,c:avd, on receLivel, na conformidade flo artigo 2° deste 
contrato, p·)r C<Jnta, clisposiç:l.o e ordem do dito l\Iarecbal Felisberto 
Cal dei r a Brant e o C a valleiro l\Ianoel Rodl'igues Gameiro Pessoa, como 
Agentes e ~]Pnipotenciarios ele Sna clila Magcstarle Imperial, como 
acima se disse. 

SEGU:'\DO 

Que o so lm~dito Nathan May~'r Rotsc lJi!d pagarú as ditas ;C 2.000.000; 
em 12 prrs' ações mensae", e igna<>s clt> ~c 1G6.G6G- 13- 4, cada uma; 
a primeit·a dellas, seeá. devida aos 15 dias de .Janeiro conente, e cada 
uma das H prrsta.ções restantes se pag·arú no 15° dia ele cada mez 
seguinte, :v é que as 12 prestaçõ<>s int')iramente se paguem, e satisfaçam, 
suJeitas não obstante:\ dcclucção de 4 ~·~abaixo mencionada. 

TERCEIRO 

Conviet·am as partes conteahentes deste qne os dividendos das ditas 
J: 2.352.900 tle fundo começariam, e seriam calculad>s, d.'slle o 1° dia ele 
Outubl·o nltimo, e então coupons, ou cliYidendos promissorios (para set•em 
pagos pelo grwerno do Brazil no escriptnrio elo dito Nathan .Mayer 
RotschiiLt de Lonrlres) .i'mtar-se-hilo aos Certificados para. s~ publi
carem em S:\~'nimento deste conteato. e conveiu-se tambem, que o dito 
"Nathan i\layer Rotschild p.tcless'' assignar taes coupons, em uome elos 
Plenipotenciarios pot• conta elo Governo do Brazil. 

QUAilTO 

Por quanto foi estip:Ilado no contrato geral, que nm fundo (le amor
tização de 1% v~lo menos sobrJ a importancia elos Certificados emitti
dos, como nellC's se nnnciona, com o interesse accumulado annualme·1te, 
se a.pplicariam á amortização; 1wincipiando desde, e depois do primeiro 
dia de Jarwirn ch· 18.2;); e foi tambem estipulado, qne o inte;·esse, qne 
accrescet• LleYid) a rcspE'ito cl •s Certificados amortizndos, se:·ia acldic!O
nado ao fnndo de amortização, oea p::lr estes~ assenta em que o dito 
Na·han l\layer Ro•schild pag-:Jr[t os dividendos das ditas ~c 2.:352.900 de 
fundo, em o sen esceiptorio em Londres, com a recE'pção de taes di vi
clendos, que elle dito Nalhan Mayer Ro'schild fizer do dito Gov~mo do 
Brazil, e o mesmo Nathan Nlayer Rotschilcl fará taes compras, como se 
precisar, por co·>ta elo S"U fundo de amortização, logo qu? o dito N,tthan 
1\iayer H.otschild for fornec:ido pelo Governo do Brazil dos f mdos neces· 
sarios para fazer taes compras, ficando entendido. q qe dos di viclendos 
sPmestr:te!'> em Abril, e Ü'~ltnbro se!;ninte, poderão ser retidos pelo dito 
Nathan l\layer Rotschild, de quaesqu?r fundos em snas mãos, ou que 
provierem de dividas.;delle por conta das ditas prestaçõE's, e no caso que 
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o diJ o ?\athan :\Iavet· Rotsch il<l venha lar!:tar o :sen interesse em qnalq n· 
elos ditos Cel'tiilcitdos, clle ter:1 a lih?rclacl<· ele tomar taes tnm<•s, com • 
hem imag·inar, e ajn:stat· com os ccmpt·;tdorcsclelles, com concliç::io porét' 
qqe o Gov<'l''lO do Dc·azil, llct<> estará li!-'a•lo ;t pa.~at· S<?mma al!-'nma pa · 
dividendos ~de•n Ü<:s da somm;t de ·1: 2.:15:2.\JOO de i ndo actma me .. 
cio·wdns, c qne cl::t nHim:ê das <lit;,s ptYst.;u:u ·s men,::aes, o dito Nath;· 
Mayer Rutscltil<l pocledt Lletl11zir 1 o;, 1 iratlo <las refl'ridas .C 2.:35:2.\)00 
f•tnclo. a co•:ta <lo ftwÜ•l rla ;uuortiz;l~'{t", paganLlo-lhe. ou ce•len lo-l1,.· 
Sna dit:-t i\la:..:e~tade pelo seni<,:o crtc nelb JW<~-'t:tt' o dit.o Nathan I\lay 
Itotschil<l a -commissit•) de 'l ~;, ela ma~::sa dos diYiLlendos, flue anntut:
nlente aecl'<'SCé'l', cl<•Yilla c p:q.,·av•l em resp··it.•J ao me-:mo r melo, qnc:· 
o dit<l I\atllan .i\Iayet· f{qtschil<l ~:".ia on n::io se.ia o proprio p:isc-,tütlol' dL 
dit· s Crrtifieaclo.;;, on <le fJ'laifplct· p::l'ie tldle~, no,; tempos em qne t;v 
fliviclPtHlos se tornarem cleviÜ,,s t·espcctiYnmente, e ent:\o ser(t tamiJm, 
permittida a nsnal cort·rtagem fl·· 1/ g 0 In d ~ toclas .v; compras, f{llC' fot'l'l'l 
feitas p~lo dito Natltan i\Inyer Rotschilcl, para, o dito r :nclu ÜD amot·tir,:•. 
ção, como <<cima se mcJH'iona, m:1s n;lo ll2 O'ltl'os e .. cal'g·os. nn eommi 
sÕé'S qnal'sqner, r,~sp •ctivametlt<.~ ;to pagame,nt.o ele taes diviclenrlos, o 
compras por conta ele taes fnnllos uc amortizat,:ão, como acima se cli,.;sE· 

QlT\TO 

Q'le sedt concedido, e p;igo pm· Sua clita l\Iagestade Imp'l'ial a' 
dito Nathan J\layl'r Hotsehild, e é pur csln expressamente autoriza(]., 
a deduzir lias cliras 12 prestações mensae~, logo fFJe ellas se i.Mna
:rem pt·ogTessivame,1t.e rleviclas: nm:t commiss~'io de 4 °/0 s•;bre :. 
irnportancia do dinlteiro, flli<' antecedentf'm•·nü' secleixon á S 1ta g-t•arcL 
]HH' conta, disposi<.~<-L'> e ortlem <lo dito l\Iarc•chal F••iishet·to Caldeir:. 
Bt•:.mt e o Cantlleiro :\Ianocl Ro1lrig·nes Uameiro Pessoa, emfl'mn:c. 
A;2·ente~, e Plenipot.enciario:o, como acima se t·eft•re, por e em respeiü· 
ao pr0d•JCto elo <li to emprestimo <le .e 2.000.000, da cr·wl ultima eommis
silo uma q ·arLa par:t• licpticb de todas as <l'clue<;iie~ se pag-arú ao dite. 
Felisberto Caldeit·a Dt·ant, nma O'tt ·a par: e li<JlJicla de todas as cle
d ceves se paQ·at·ú ao Cavall"it·u ;\lai1oC'l Rotlri!:!· 1es Gameit·o Pessoa 
(sen-<11 o dito~ Marechal Felisberto Caldeira 'Brant e o Cavalleirc 
1\lanoel RoclriQ"•es ·Gameiro Pessoa Pxpr.•ssamente autorizados prn· S:ta 
dita i\Iag'st.ade Imp~rial a rc•cebet· tal commiss::io), e a-; rt•stantes tlnas 
quartas pa:t.es pe- tencw·ã ao dito 1\athan :i\Iayer Rotseltild e serão 
recPbidas e arrecadadas por elle em ple:<a comprnsa,:ilo do tt·ahalho e 
despezas f• i tas c~ por fazer ]Xdo dito N;,than Mayer Rotscltild no manejo, 
e Pegociaç:'io do dito •·mprestimo de ;C 2.000.000, e tndos o . .;; encar."'OS 
do pt·ep<tru elos Ct•rtii1caclos, ('Script.os, recilJos, leis, tlili~encias, c~r
retag-em, esc;·iptut•at·ios. salarillS e o JÜ'GS ohj ·ct"s; excPpto f1uanto 
ao pagamento tlos clivirlencl,>s das <litas .f 2,332.900 <1'~ fundos, e ú 
applicação rlo fundo cl" amortizaçilo a respeito do fl'Wl. commissiJes 
distinet.as ele 1 °/0 (' 

1
/ 8 °/0 se conce<lerão ao dito Natlwn l\layet' Rots

chiltl. como acima se mencionon e contratou. 

SEXTO 

Foi drmais co·1tratadopo1·. e entre aspartosaqnij·mtas, que o dito 
Katlta.n l\hyet· R tschil<l pagat{l adiantado ao dito l\Iarechal Felis
berto Cald2ira Brant e ao Cavalleiro l\Ianoel Rodrio·nes Gameiro Pessoa 
pat·a o i'erviço de Slla dita Imperiall\Iagestaclc~ qualquer somma Ol~ 
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sommas, que ·elles possam requerer, não excedendo á somma de 
f:, 300.000 por conta das prestações, que forem dev?ndo relativas ao 
dito emprest.imo, e nnqnelle caso se conceder:t ao mesmo Nathan 
Mayet· Rotschilcl a rec.peito de taes adiantamentos o interesse de 
3 ° j 0 por anuo, pelo tempo, ou tempos respectivos a taes avanços até 
que a som11na de-;tes esteja em devida. fórma cr·Pditada na conta do 
dito Marechal Felisberto Caldeira Brant e o Cavalleiro Manoel Ro
drigues GtuneÍl'O Pe3soa, em SW-5'Uimento do artigo 2° deste contrato. 

SETI~O 

Foi de mais es··.ipnlado, por, e entre as partes aqni juntas, qu~ o 
dito Nathan :\Iayer Rotschild pagarli, e clara ao dito l\I::n·echal Felis~ 
herto Caldeira Brant e ao Cavalleiro l\bno:>l Roclrig·nes Gameiro Pessoa 
emquanto Ag<.'ntes e Plenipotenciarios, como acima se clec ara, inte
rPsse, e conforme o prec.o de f: 3 por 100 por a 'l no sobre todas as 
sommas para s2rem levadas ao e1·edito delles, e sobre todos os balan
ços, que possa.m fic:tr d~ tempos em t:'mpos em suas mãos, respecti
vamente á dita s~Jmma f: 2.000.000, ou por conta cl.o Governo do 
B1·azil; porém tal intel'esse dev~ unica.mente principiar computado 
a respeito das dibs prestaçi!es aos dtfferentos temp Js, quando o 
mesmo respectivamente se tornar devido, e pagav?l pelo ditr) Nathan 
Mayer Uotschilcl, C')Il10 s~ estipulou no 2° artigo deste contracto. 

o:T'~vo 

E o dito :\Iarechal Felisberto Calclei1·a Brant e o Cavalleiro :Ma
noel Rodrig ws Gam'"iro Pessoa, emcpanto Agente;, e PLmipotenciarios 
na fórma dita, por este j mtamente, e cadêt um d:") per· si, convem 
com o dito Natham i\layer Ttotschild, qae Sua dita Imperial Ma
gestade, o;1 Se ;s S·1ccessores quererão ele qnancl'o em cputndo, depois 
de todas as ditas pees aç;ões serem pagas devidamenL;, ou contada;; 
pelo dito Nalhan Mayer Rotschild, rem·:">tter ao dito l'\athan Mayer 
Rotschild os dividendos, que acresc?l:'em devidos a respeito das ditas 
:f 2. 352. DOO cb fundo, ele modo que taes dividendus possam ficar nas 
mãos do dito Nathan l\layer Rotschild, pelo menos, seis mezes previa
monte aos respectivos tempos em que taes dividendos ficarem devi

:aos e o seu interesse, ao premio f: 3 por 100, dará o dito Nathan 
Maye~ Rotschild ao mesmo Felisberto Caldeira Brant, e Manoel 
Rodrigues Gameiro Pessoa, p:~r conta elo Governo do Brazil, dos tempos 
em que tae3 dinheiros vierem {ts mã'ls do dito Nathan J\layer Rots
child, até a época, em qne os cliviclendos a respeito dos qua~s o mes
mo f\r limitado, e tornar devidos, e pag·aveis; de mais a mais. qne 
elles farã~ executar e cumprir, ou concorrerão pa1·a que se execute, 
e c·1mpra, todos quantos actos e acçõt-s forem assim re.1aerido;; e 
necessarios, para melhor, mais perf"'ita e absoluta ratificaçáo e 
confirmação do dito emprestimo de ~ 2.000.000 assim contractaclo com 
o dito Nathan i\Iayet• Rots2hild, na fónna acima ; e hem assim, que 
o;; ditos Marechal Felisberto Calclúra Brant e o Cavalleiro l\lanoel 
Roclrig,Ies Gameiro Pessoa, emquanto Agentes e PlenipCJtenciarios, na 
forma referila, íleverão assig;nar e ex:ecatar os Cet·tifica.dos assim 
referidos, e todas e tantas o•1tras seguranças, quantas o dito Nathan 
)layer Rotsdlild julgar conveniente publicar, no desígnio de con
duzir o dito Emprestimo de f: 2.000.000 ao seu completo effeito. Em 
plena fé do que as ditas p:wtes para este presentes puzeram neste 
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as suas inãos ... o dia e an~o em cima primeiramente escl'ipto. No 
caso em que, diamantes, ou pr-oductos se remettarn para pa~·amento dos 
divid~ndos em vez de moeda, o dito Nathan Mayer Rotschild pet·ceberá 
a opmmissão do costume sobre a venda de taes diamantes, ou productos; 
( Assi~;nados) Felisberto Caldeú-c~ Brant, ~Manoel Rodrigues i]ameiro 
Pessoa, Nathan .Mayer R_otsohild. 

O Decreto de 5 de Janeiro ele 1824 mandou con~ratar na Europa um 
omprestimo ele ;t 3.000.000. 

Este Decreto e a obrignçi~o geral do emp1•estimo, a que se refere o 
contrato :J.ci~na, acham~se ünpressos na collecçüo du anno ele 1824. 

Tendo recebido os nfficios ns. 17, 18, 19 e 20 os levei ao conhecimento 
,Je S. l\1. o Imperador, o qual sciente do seu conteúdo muito se com
prazeu com a participação de haverem VV. Ex. e S. consummado o Em· 
prestimo total contratando com Rotschild a venda dós ;C 2.000.000 
:•, 85; e em con:ileqnencia do bom exito deste negocio, que estimou 
~-;e eftectuasse por maior preço que o oft'erecido em Maio do anno 
passado, Houve por bem o me~mo Augusto Senhor mandar signifi
cal·-lhes a"Sua Imperittl Approvaçiio, a qual não podia ter Jogar por 
motivos obvios -emquanto se não realizasse de todo o Emprestimo pro
jêct~do. Ficam aceitas as letras no valor de ;C 16.286-17-1, remettidas 
com o olficio n. 19, e quanto ao de !1· 17 passou para o Ministro dos 
~egocios do Imper~o po1• set• o seu o1Jjecto da privativa e exclusiva -eom
petencia desta Repartição, por onde se participarão :i VV. Ex. e S. as 
Imwriaes determinações. Assentindo á indicaçil.o de YV. Ex. e S. 
ten:lo ordenado ao Thesoureiro-mor José Caetano Gomes proceda 
a fa~er saques por cont~- do emprestimo sobre Rotschild. pelas 
quantias que fo1·em concorrendo. que não podet•ão chegar a 1:30.000 por 
cada paquete seg•mclo se tem observado, deve:1do o Banco do Brazil 
conclnir o .sarp1e de ~r: 50.000, de que foi encarregado anteriormel}•e: 
Tenho presentes as observações de VV. Ex. e S. expendidas nos seus 
sobreditqs officics, as quaes sendo em geral verdadeiras exigen1 deste 
pair. madfficações prudentes em razão de preoccupações vulgares, e 
circmnstancias peculiares, que frequentes vezes tornam impraticaveis 
os princípios geraes em tod~Jl. sua·extensão. 

Deus guarde a VV. Ex. e S.- Palacio do Rio de Janeiro, .28 de Fe
vereiro de 1825.- ]jfadanno José Pereú·a da Fonseoa.-St·s. Felisberto ... 
Caldeira Brant Pontes, e i\Ianoel Rodrigues Gameiro Pessôa . 

Decisões de 1825 
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