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N." 8{1:-L -Decreto de 20 de Setembro de 18:>L -
Autorisa o (;memo a concl'dPr ;Í,; Companhias 
Anglo-Brasileira, Luso-Brasileira e a outras 
quaesquer que se apresentarem ern idenlicas 
circunstaneias, os mesmos favores c isenções 
concedidas ;Í Heal Companhia de Southnrnpton. S2 

N: 80 ~. - Decreto de 2:~ de Setembro de 18;) L -
Approva a aposentndoria eonct~dida ao Juiz de 
Jlireito Franciseo tle Sousn Martins. . . . . . . . Ra 

N." SO;). -Decreto de 23 tle Seternhro de 1851. -
Autorisa o Gorerno para reflmnar a Academia 
das BeiJas Artes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N; 80fi.- llerrato de 20 de Setembro de 18:->'í·. -
Antori~a a Camara Municipal da Côrle a incor
porar Companhias pnra o IIm de li1zer abrir a 
ma do cano , bem como pGra rcgularisar e dar 
maior largura lÍ rna dos Laloeiros. com as 
clausulas, favores ,. obriga~ües abaixo men
eitllliHlas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S5 

N" S07. - Tlerrcto de 27 de Sr~ternhro de 185'L -
,\ pprora as concessões !~ " e :->." a que se re
fere o llerrelo 11." l .O()ti de I;~ de ~ovcrn
hrn t!e 1 S52, a 1." tio subsidio mensal de 
.)O;).~·ooo pela crHHJ.:wciio da~ mal:1~ do Cor-
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rcio entre esta Côrte e a Cidnde de Santos , 
c a 2. a isentando J.c quaesqucr direitos a 
arquisição c matricula dos Ynporcs destinados 
para as yiagens rontrartadas. . . . . . . . . . . . . 87 



COLLECÇA.O DAS tEIS DO DIPERIO DO BRASIL. 

f85l. 

TOliO f:J. 1'.\RTE 1. • SECÇÃO f.• 

DEC.RETO N.• 727 ~de :?t, de :\laio de 18.)~. 

Dcrlam que o Art. 51 da Lei u.• 5H de 28 de Outu
bro de 18t,8, refere-se á.~ notas do extincto Banco do 

Brasil do noeo padrão. 

Hei por bem Sanccionar, c Mandar que se execute a 
Hesolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. l!nico. O Artigo 51 da tei n.• 514 de 28 de 
Outubro de 18!~8, refere-se ás notas do c:dincto Banco do 
Brasil do novo padrão, emittidas pela Commissão liquidadora 
tio mesmo Banco, em virtude do Art . .5. • da Lei de 23 de 
Sctcmhw de 182H, c existentes em poder dos herdeiros de 
D. ;\laria .loaquina de 1lzevetlo Barroso, na imporlancia de 
X./~9-~.j;;OOO, já reconhecidas verdadeiras pela Caixa de Amor
tisação da divida publica, como exigio a referida Lei de 
28 de Outubro 1848. 

O Visconde de Paraná, Conselheiro d'Estado, Senador 
do Imperio, Presidente do f.onselho de Ministros, Ministro 
e Secrelari() d'Estado dos Ncgocios da Fazenda , c Presidente 
1l() Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido 
c faça executar. Palacio do Ri() de .Janeiro em vinte e quatro 
de Maio de mil oitocentos cincoeuta c quatro, trigesimo 
terreiro da lntlependcncia c do lmpcrio. 

Com a n nhrica de Sna ~Iagcstadc o Imperador. 

I 'is('(null' dt• Paraná. 



2 ) 

DECHETO N. o 728 - de 24 de Maio de 1854. 

Concede dezeseis loterias , que serão extraltidas nesta 
Côrte, conforme o plano das concedidas· á Santa Casa 
da Misericordia, a tres Igrejas Matrizes, e Recolhi
mento de Santa Tlwre:a. 

Hei por hem Sanccion;tr, e i\landat' que se execute 
a Hesolução srguinte da Assembléa Gcr;d Legislativa. 

Art. 1. o Conceuem-se dezescis lotet·ias , que serão 
cxtrahidas na Côrtc do Hio de Janeiro, conforme o plano 
das concedidas ú Santa Casa da Miscricordia , e distribui
das do modo seguinte : 

1. 0 Seis it Irmandade do Santíssimo Sacramento da an
tiga Sé deste Bispado , para conclusão da sua Igreja l\latriz. 

2. o Sei~ ao novo llecolhimcnto de Santa Thereza, crca
do por Decreto de 'llt de ~l;trço de :l85:2 , para a5ylo 
das meninas des,alidas; sendo o producto dellas entre
gue ú !\lesa Administrativa do mesmo Hccolhimento para 
ser applicado especialmente ú construcção do edilicio des
tinado á habitação das recolhidas. 

3. • Duas ú !\la triz do llio Novo na Província de l\linas 
Gcn1es , devendo o seu producto ser applicado á conclusão 
daquelle Templo, e ú compra de ornamentos neccssarips 
para o culto religioso na mesma Igreja. 

4." Do mesmo modo e (Jara identico fim determinado 
no § antecedente, duas á Mar.riz de Santo Antonio da 
Parahyhnna da referida Província. 

5. 0 O producto liquido resultante das loterias de que 
tratão os ~§ 3. o c á." , serú posto á disposição do Pre
sidente da Província de l\linas Gentes, para ter a ap
plicação determinada nos mesmos ~§. 

Art. 2. o Fi di o rc\'ogadas as disposições em contrario. 
Luiz Pedreira do Conllo Ferraz , do l\lcu Conse

lho , Ministro e Secretario d'Estado dos Ne!;OCios do 
lmpcrio, assim o tenha enll'ndido , e faça cxt~cutat·. Pa
lacio do Hio tlc .Janeiro em 'intc c quatro dt~ Maio de mil 
oitocentos cincoenla c quatro, trigesimo terceiro da Inde
pendencia c do lmperio. 

Com a 1\uhrica de Su" :\L1g'' ;t<tue o Imperador. 

/,ui; P{'(!rcira elo Coutto Fcrm:. 
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DECRETO N.• 729- de 24 de Maio de 1854. 

Declam que Pedro Maria lllonteiro Torres, natural do 
llio de Janeiro, está no gozo dos direitos de 

Cidadüo Brasileiro. 

Hei por bem Sanccionar, e Mandar que se execute 
a Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1. o Pedro Maria Monteiro Torres, natunl do 
Hio de Janeiro, está no goso dos direitos de Cidadão 
Brasileiro. 

Art. 2. o Fi cão revogadas quaesquer disposições em 
contrario. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi-
nistro e Secretario d' Estado dos Negocios do lmperio , 
assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte e quatro de Maio de mil oitocentos cincoen
ta e quatro, trigesimo terceiro da Independencia e do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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COLLECÇAO 11.\S LEIS DO H11)ER10 DO BHASIL. 

1S.H. 

TO)IO t;}. su:ç\o 2: 

DECnETO X." 730- de :3 de .Junho de iS;).J. 

Approva a apose11tarloria cm!crdida a Francisco Jlal'lín.~ 
Viat~na no lll[.JW" de Th1•smtrriro da Sacristia da 

fiiiJlCI'ial (aprlfa. 

Hei por bem Sancdonar, e )}andar que ~P cxreute a 
Resoluç~o seguinte da Asscmhl<'a Geral Legi~Iativa. 

Art. lloiro. Fica approvada a aposentadoria coocerlida, 
por Decreto de oito de Junho de mil oitocentos e cincocnla 
e tres, a Francisco )lar ti ns Yianna, no lugar de Thesoureiro 
da Sacristia da Imperial Capclla, com o yenrimcnto annnal 
de quatrocentos mil réis; ficando revogadas as disposições 
em contrario. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do 'leu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justi~·a, o 
tenha assim entendido e faça executar. Palacio do Hio de 
.Janeiro em Ires de .Junho de mil oitocentos e eincocnla c 
quatro, trigesimo terceiro da lndcpendcncia c do lmperio. 

f.om a Ruhrica de Sua "agestadc o Imperador. 

,los~ Thoma; 1Yahuco de Araufo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO DIPERIO DO BRASIL. 

1854. 

T())l() 15. rAnn: f .• SECÇlO 3.• 

DECHETO N.o 731 -de G de Junho de 1854. 

])rclara desde quando deee trr lugar a competencia dos Au
ditores de Alarinha para processar e Julgar os réos men
rionados 110 Art. 3. o da Lei N. o 581 de 4 r/r, Setembro 
de 18;)0 , r os casos em qur devem .~rr impostas pelos mes
mos Auditores as pena.~ de tentatira de importação de 
escravos. 

Hei por bem Sanccionar, e, l\landar que se execute a 
llesolução seguinte da Assembléa Geral tcgislativa. 

Art. f. o A compctencia dos Auditores de Marinha, para 
processar e julgar os réos mencionados no Artigo terceiro da 
Lei numero quinhentos e oitenta c hum de quatro de Setem
bro de mil oitocentos c cincocnta, terá lugar depois da publi
caçilo da presente Resolução, ainda quando a perseguição dos 
delinquentes e dos escravos desembarcados nilo se rcalise no 
acto do desembarque, e se faça posteriormente Jogo que a 
Autoridade Publica tiver noticia do desembarque, qualquer 
que seja a distancia da costa em que elles se achem. 

Art. 2. o Será punido com as penas de tentativa de im
portação de escravos, processado e julgado pelos ditos Auaito
res, o Cidadão Brasileiro, aonde quer que resida, e o estran
gr!iro residente no Brasil, que for dono, capitão ou mestre, 
piloto ou contra-mestre, ou interessado no negocio ~e qual
quer embarcação, que se occupe no trafico de escravos, 
continuando, em relação aos que importarem para o Brasil, 
a disposição da Lei de quatro de Setembro de mil oitocentos 
e cincoenta. 

Esta disposiç,'io não comprehende o Cidadlío Brasileiro 
residente em Paiz estrangeiro, que ahi j;Í tiver sido processa
do c julgado pelo mesmo crime. 

Art. 3 ." Ficilo revogadas quaesquer disposições em con
trario. 

Jo~é Thomat: Nabuco de Araujo,' rio ~f eu Conselho, 
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Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça e~ecutar. Palacio do Uio de Janeiro 
em cinco de .Junho de mil oitocentos c cincoenla e quatro, 
trigesimo terceiro da lndcpendencia c do lmpcrio. 

Com o Rubrka de Sua ~lagc~l:ulc o Imperador. 

José Tlwnw;:, Sabuco de ArauJo. 



COLLECÇiO DAS LEIS DO H:lPimiO DO BRASIL. 

185-". 

TO)IO 15. PAlri'E 1." SECÇ.\0 4.• 

DECH ETO N. o 732 - de 17 de .I unho de 1854. 
Dispcn.sa as /,eis que prohibem as Corporaçiles de mão-morta 

possuir /J('IIS de rai::; , para qw· a Irmandade do .'ianlissi
mo SacratHI'IIIo da Capellrt C11nula de Siio .lost! do Turvo 
da Freyw·úa do Amparo do illlmicipio do Uarra Mansa, 
na Prorillf'Ía do Rio de .lwwiro, po.,.m possuir até o valor 
de dr•:, co11los rir~ rr!is, I' bem assim divasos terrenos que 
lhe fonlo doados. 

Hei por bem Sancrionar, c Mandar que se execute a 
llcsoluç<ío seguinte da Asscmhlóa Geral Legislativa. 

Art. 1." Fi cão dispensadas as Leis que prohibem as 
Corporaçü~s de mão-morf a po,suir bens de raiz, c revalida
das as rc,pcctivas do;H;ücs, para que a IrnHirHl;ule do San
tíssimo Sacramento da Capella Curada tlc Süo .lo!•Ó do Turvo 
da Frcguezia do Amparo do .'\lunicipio da llarra 1\lansa, na 
l)rovincia do Rio de .Janeiro, possa possuir até o valor de 
dez contos de réis, e hem assim os terrenos que lhe forão 
doados por .José Manoel de Azevedo Guimarães c sua mulher, 
e Fabiano .José do Coulto e sua mulher, por ·Escriptura 
Publica de 2() lle l\Iarço de 18;j0 e H de Abril de 1852. 

Art. 2. o A concessão de que trata o Artigo antecedente 
h e feita com a clausula de ser convertida em A polices da 
Divida Publica inalienaYeis, realisada no prazo marcado pelo 
competente l)rovcdor de Capellas e Hesiduos, exceptuados 
somcn te os terrenos c prcrlios q nc forem precisos para o 
scni\,'o proprio da respectiva Igreja. 

Art. 3. o Fic<ío revogadas as disposiçües em contrario. 
Luiz I'edreira do Coutlo Ferraz , do !\leu Conselho, Mi

nistro e Secretario li' Estado dos Negocios do lmpcrio, assim 
o tenha entemlido, c fa1;a executar. l'alacio do Hio de Ja
neiro em rlczescle rle .Junho de mil oiloceulos c cineoenta c 
quatro, trigesimo terceiro da Intlepr~rulcncia c tlo Imperio. 

Com a ltnlH·ira de Sua 1\lagC'slatle o Imperador. 
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DECRETO N.• 733- de 17 de Junho de 185!~. 

Dispensa as Leis que p1'ohibem as Corporaçiies de mão-morta 
possuir bms de raiz, para que a Irmandade de Sossa Se
nhora da Conceição da l-i/la de l'assouras 7wssa possuir 
bens de rai::;, e cincocnta conlo.s dr· dis em Apolic('.Ç da Di
úda l'uf1lica inalicnarris. 

Hei por hem Sanecionar, c Mandar que se c"\:ccutc a 
Rcsoluçl'io seguinte da Asscmhlóa (~era! Legislativa. 

Art. 1.• Ficao dispemadas ns Leis que prohibem as Cor
poraçiles de ml'io-morla possuir bens de raiz, revalidadas as 
re~peclivas doa1,·ões, pura que a Irmandade 1lc Nossa Senhora 
da Conceição tia \"illa de \"assouras possa legalmente pos-

suir: 
§ 1.'' O l'redio q1w lhe doou í.ustodio Ferreira Leite. 
§ 2." O llo•pital olfen•c·i,lo pela respectiva Camara l\lu

nicipal, e hem as~im o Cemi!Prio come(."ado a expensas de 
varios eidad;1os. 

Art. 2. o lle a mesma Irmandt11le autorisada para pos-
suir cincoeuta contos de réis em Apolices da Divida Publica 
inalienaveis , incluída a doação feita pelo Commendador José 
Corr~a e Castro. 

Art. 3." A doação de que trata o § 1. o h e concedida 
com a clausula de ser convertida em Apolices da Divida 
Publica inalienaveis, realisada uo prazo marcado pelo com
petente Juiz de Capellas. 

Art. 4. o Ficl'io sem vigor as disposições em contrario. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz , do Meu Conselho, 

:\linistro c Secretario d' Estado dos Negocios do lrnperio , assim 
o tenha entendido e fa-:a executar. J>atacio do lHo de Ja
neiro em dezesete de Junho de mil oitocentos c cincoenta 
e quatro, t rigesimo terreiro ela I •iclepentlencia c do Im
perio. 
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nECRETO N." 73'1· -de 17 de Junho de tS:Jí. 

Vispcnsa as leis que prohibem as Corporaçiie.ç de mito-morta 
possuir bens de raiz, para que o 1/ospital ~c Caridade 
Í11stituido na Cidade de Barbacena, na Prormcia de Mt'
nas (;I'I'W>s possa possuir a Fazenda denominada - Ponte 
Nora - com todos os SI'HS pertences. 

Hei por bem Sanccionar, c ~landar que se execute a 
H<·solu<;fio seguinte <la Asscmhlóa Geral Legislativa. 

Art. 1." Fi cão di~pensadas as Leis que prohibem as 
Corporat;ücs de ma o-morta possuir bens de raiz, revalidadas 
as respcrtiras doaçüPs, para que o Hospital da Caridade ins
liluitlo na Ci,Jatle de Barbacena, na Provineia de i\linas Ge
raes, possa possuir a Fazenda denominada -- Ponte Nova
com lodos os seus pertences, que lhe fora legada para seu 
palrimonio por Antonio José Ferreira Armond. 

Art. 2." A concessão, de que trata o Artigo antece
tlentc, hc feita com a clausula de ser convertida em Apo
lices rla Dirida Publica innliel!avcis, rcnlisada no prazo mar
ra<lo p<'lo competente Provedor <le Capellas c Resitlnos , cx
ccpl u:ulos somculc os tcrrcuos c prerlios que forem precisos 
para serviço proprio da respectiva Igreja e Estabelecimento. 

Art. :L" Fieão revoga<las as disposiçücs em contrario. 
luiz l'edrcira do Coulto l<'crraz , do Meu f:onselho, 

Ministro c Secretario d' Estado dos Negocios do Impcrio, assim 
o tenha cnlendi.Jlo c faça executar. Palacio do Hio de Ja
neiro em dezcsctc de Junho de mil oitocentos c eincoenta 
e quatro ' trigcsimo terceiro da r ndcpcndeneia p do lm
pcrio. 

Com a ltnhrica de Sun Mage~tad<~ o lmpcr:ulor. 

Lu i:, 1'1•dreira do f:oullo Faraz. 
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DECRETO N. 0 7'35 -de 17 de Junho de 185'i-. 

Dispensa as Leis que prohibem as Corporações de mão-morta 
possuir bens de rai:. para que a Santa Casa da j}fiseri
cordia da Cidade de Paranagwí, da Província do Para
'llá, possa poswir atr! a qunntia de quarenta contos de réis. 

liei por hem Sanecionar, c '!andar que se execute a 
Hc~olw;fio ~egnintc da Assemh!b (;ernl Legislativa. 

Art. 1. o Fieiío dispensadas as Leis, que prohibcm as 
Corporações de miio-morta po~~uir hens de raiz, reralidada 
a respectiva cloação, ll"ra que a Santa Casa da 'lisericonlia 
tla Cidade tk l'aranaguú , da Pro' incia do Paranú , possa 
po~~nir alt~ a quantia de quarenta contos de réis . 

. \rt. 2." E~ ta eoHcessíio h c feita com a clausula da con
rer~ão de laes bens em Apolices da llivida Publica inaliena
Yeis, reali~atla no prnzo marcado pelo competente .Juiz de 
Capcllas, re~cnados sn'!lcnte o~ terrenos c predios que forem 
precisos para o scrri~o proprio da respectiva Igreja e Estabe-

let'inwnto. 
Art. 3." Fic:h ,,~m Yif;or as disposições em contrario. 
Luiz Pedreira tio Coul to Ferraz, do Meu Conselho, l\li

ni~tro e Secn~lario tl' E~tatlo dos Ncf.joeios do lmperio, assim o 
tenha entendido, e L11;a exe~utar. Palacio do lHo de Ja
neiro em dezcsele de .Junho de míl oitocentos e eincocnla 
c tptalro , trif!,t~~imo terceiro Lia lndependcncia c do lmperio. 

Com a \t1thrica tle Sna 'Ia~estnde o Imperador. 

!,ui:. Pedreira do Contto Ferra-:.. 

A11torisa a Ol'llnn Tt•rccim de Sossa Senhora du Ciii"IJIO, 
tio (idi1rlc de .")r!lllos, 1111 l'rorÍIII'Ía til' Siio J'mtlo, JH!ra 
]lO-~SHÍI" {){'iiS de I'IIÍ::; 1/lt; O nrfur rfe ljlWI'I'IIfrl COH(08 de 

r/is 

Hei l'~ll' bem Snnccionnr, e Mandar q11e ~P execute a 
Hc,,\lit ~ > : l'!!llink da _\.;q·mhlt'·a C<•ral [.P~i~lativn. 
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Art. 1. o He autorisada a Ordem Terceira de Nossa Se
nhora do Carmo , da Cidade de Santos, na Província de 
São Paulo , para possuir bens de raiz até o valor de qua
renta contos réis. 

Art. 2.0 A concessão de que trata o Artigo antecedente 
he feita com a clausula da conversão de tacs bens em Apo
lices de Divida Publica iualienaveis , realisada no prazo mar
cado pelos competentes Provedores de Capellas e llesiduos, 
exceptuados somente os terrenos e predios, que forem pre
cisos para o serviço proprio da mesma Ordem Terceira. 

Art. 3. o Ficão para este elfeito dispensadas as Leis da 
amortisação, que prohibem as Corporações de mão-morta o 
possuir bens de raiz e toda outra Legislação em contrario. 

Luiz l'edreira do Coutto Ferraz , do .Meu Conselho , Mi
nistro c Secretario d'Estado dos Negocios do Imporio, o tenha 
assim entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em dezcsete de Junho de mil oitocentos e cincoenta e qua
tro, trigcsimo terceiro da lndependencia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lui:. Pedreira do Coutto Ferra-:.. 
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COLLECÇ:lO lJAS LEIS DO niPERIO DO BHASIL. 

1854. 

'füliO 15. 1'.\1\TE 1 .• SECÇÃO 5.• 

nECHETO N. o 737 - tle 28 de Junhü de 185h. 

Autorisa o Governo a Plcwr os ordenados dos Correios 
das Secretarias d' Estado r·m11 o augmenlo de 200,/tOOO a 
cada hum. 

Hei por bem Sancdonar, c ~Iandar que se execute a 
Hesolução seguinte da A~scmbl(~a üeral Legi~laliva. 

Art. 1." O Gon•rno fica aulnrisndo a elevar os orrk
nados dos Correios tias Senelarins tl'Estado com o angmcn
to de duzentos mil rt'·is a cada hum. 

Art. 2. o Ficiío rcYOgihlas as disposições em contrario. 
tuiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, l\li

nistro e Secretario d' Estatlo do Negocios do Impcrio, assim o 
tenha entendido, e faça e\ecutar. Palacio do ltio de Janeiro 
em vinte e oito de Junho de mil oitocentos cincoeuta e 
quatro, trigesimo terceiro da Indcpcndencia e do Imperio. 

Com a Uubrica de Sua .\lagcstadc o Impcratlor. 

!.ui-; l'l'rlrcira do Cuutto Ferra::,. 
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COLLECÇAO DAS LEIS DO IMPElUO DO Bl\ASIL. 

1854. 

TOMO 15. PARTE t,a SECÇÃO 6.a 

DECRETO N.o 738- de 30 de Junho de 185ft .. 

Approra a aposentadoria concedida ao Desembargador da 
Relação do Rio de Janeiro Gabriel .Mendes dos Santos. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Hesolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. Unico. Fica approvada a aposentadoria concedida 
por Decreto de vinte e quatro de Agosto do anno passado, 
com o vencimento annual de hum conto c quinhentos mil 
n\is , ao Desembargador da H.elação do IUo de Janeiro , 
Gabriel Mendes dos Santos; revogadas para este fim as dis
posições em contrario. 

José Thomaz Nahuco de Araujo, do l\Teu Conselho, l\li
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em trinta de Junho de mil oitocentos e cincoenta e quatro, 
trigesimo terceiro da Independencia e do Imperio. 

Com a H.ubrica de Sua :\Iagestadc o Imperador. 

Josd Thomaz Nabuco de ArauJo. 

BECRETO N." 739- de 30 de Junho de 185'L 

Approva a apose~ttadoria concedida ao .Tttiz de Direito Che
fe de Policia do Município da Ctlrtc, Alexandre .Joaqttirn 
de Siqueira. 

Hei por bem Sanccionar, c Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Asscmbléa Geral Legislativa. 

:\rt. 1. o Fica approvada a aposentadoria conccllid<\ por 
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Decreto de vinte e tres de Maio de mil oitocentos e cincoenta 
c quatro ao Juiz de Direito Alexandre Joaquim de Siqueira, 
Chefe de Policia do Município da Côrte, com o ordenado 
de hum conto e duzentos mil réis. 

Art. 2.° Ficão revogadas as disposições em contrario . 
.José Thomaz Nahuco de Araujo, do !\leu Conselho , l\li

nistro e Secretario d' Estado dos Ncgodos da .Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de .Janeiro em 
trinta de .Junho de mil oitocentos c cincoenta e quatro, 
trigesimo terceiro da Independencia do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO Ii\IPERIO DO BRASIL. 

1854. 

T(n!O 1:J. PARTE 1.• SECÇÃO 7 .• 

DECRETO N." 7la-0- do t.• de Julho de 1854. 

Approva a Pensão anmwl de 700t!t000 concedida a D. 
JJlathildes De/fina de Castro, vittra do Chefe de Divúão 

Francisco Bibiano de Castro. 

Hei por bem Sanccionar, e l\lanrlar que se execute u 
Resolução seguinte da Assemblúa Geral Legislativa. 

Art. Unico. Fica approvada a Pensão annual de setecen
tos mil réis, concedida por Decreto de dez de Abril deste 
anno a D. 1\lathildes Delfina de Castro, em remuneração dos 
serviços prestados por seu fallecido marido o Chefe de Divi
são Franci,co Bibiano de Castro; revogadas para este fim 
quacsqut>r di,posiçücs em contrario. 

Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Ncgocios do Imperio, 
assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em o primeiro de Julho de mil oitocentos cin
coenta e quatro, trigesimo terceiro da Independencia c do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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DECRETO N." 741-do 1." de Julho de t8.íí. 

Approra a Pmsão amwal concedida a D. Rita de Cassia 
da Conceição, rorrespoll(lcnte á metade do soldo que vcnria 
sen (tllw o Alferes de Guardas JVacionars Jlonorio da 
Fon.seca Frij"ú. 

Hei por hem Sanccionar, c ~Ian<lar que se execute a 
Hesnlução ~rguintc da Assemhl!;a t;cral tegi~lativa. 

Art. 1." Fica approvada a Pen~ão annual concedida por 
Decreto de dez de .Janeiro de mil oitocentos eineocnta c tres 
a Tl. Rita de Cassia da CorH·Piçiio, correspondente <Í meta
de tio soldo que vencia seu filho o Alferes de üuanlas Nacio
nac~ Honorio da Fonseca Fcijú, morto em combate na Ci-

dade do Hio Pardo. 
Art. 2. o A agrneiada pereebení esta Pensão desde a data 

tlo referido Tleereto. 
Art :3. o Ficiio rev0gadas ns tlisposições em contrario. 
Luiz Pedreira do Coullo Ferraz, do "leu Conselho, Minis

tro c Secretario d' Estado dos Ncgoeios do Tmpcrio, nssim 
o tenha entcwlitlo, c far:a exPcutar. l'alario <lo Hio de .Janei
ro em o primeiro tle .Julho de mil oitocentos cincocnta c 
quatro, trige~imo terceiro da In<kpenrlcneia c do Jmperio. 

Com a Huhrica de Sua Magcstatle o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutlo Frrraz. 

DECRETO :'l." 7'12-rlo L" de .Tulho de 18.).~ .. 

Approna a PI'Hsiio allllllal de 1.0000'000 conCf'ditla a D. · 
Gcnna11a .JoaqHÍilrt de Castro Jllascarcnlws, c suas 

lj?lrtlro filhas. 

Hei por Jwm ~ant-ri'Jnar, c 'la11<lar que se cXC('UIC a 
1\csolução seguinte da .bsemhlt'~a (;enl'l Legislativa. 

Art. Pnico. Fica approvarla a Pensão · annual de hum 
conto de rt'·is, con('etlida por llt•crelo de vinte e quatro <ie 
Maio do cnrrenle annn a 11. (;ermana .Joaqnina de Ca~tro 
~Ia~warenlws, vim a rio Conse\IH'iro ~ligncl .Jonqnim de Casl ro 
"ast·arcnhas, ~t·ntlo qninhcnlo~ mil rt'·is pnra n me~ma vi uva, 
e irrnal qn:llltia para Sli~S q:wtro tilhas n. 'l:ll·ia Clementina 



de Castro )Jascarenhas, D. ~Iaria .Yoanna de Castro "ascare· 
nhas, D. :\lar ia Francisca de Castro "asrarenhas, c D .. Toanna 
Carlota de Castro Mascarenhas, repartidamente. 

Luiz Pedreira do Contto Ferraz, do ~leu Conselho, Minis
tro c Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido, e faça executar. l'alacio do Hio de .Ja
neiro em o primeiro de .Julho de mil oitocentos cincoenta 
c quatro, trigcsimo terceiro da lmlepcntleneia e do lmperio. 

Com a Rubrica <lc Sua )lngc~ta<le o Imperador. 

DECRETO N."'7í3-do 1." de .Julho de Hr:íL 

Approra a l'ensiin m;uual concl'llida rt /). Cwhl'li11a Leal 
FPrreira Jl!o11teiro, roiTI'S]JOIHll'lllc IÍ metade do soldo que 
percebia seu marido o Tenente do 2. o Jlegimcnto de Cawlla
ria Ligeira J/ anoel Fnmi'Ísro Jlollll'l/'0. 

Hei por lwm Sanrcionar, e '!andar que se C\<~r.ule a 
Hesolnl,.'ãO se~ninle da Assemhlt•a f:eral Legislatin1. 

Art. 1.° Fica approyada a Pensão annual concc<licla por 
Decreto de vinte de Setembro <lc mil oitocentos cincoenta c 
<lois a D. íimhelina Leal l·'erreira Monteiro, correspondente 
;Í metade do soldo qne percebia SPII mari<lo o T<~llt~nle do 
Scgun<lo llegimcnto de Cavallaria Ligeira )lanoel Francisco 
~Ionteiro, morto em combate no <lia Ires de Fevereiro nos 
Campos de l\loron, sem prPjnizo do meio soldo qne por Lei 
lhe compita. 

Art. 2." A ngrari:Hln pcrc1•hn;Í esta Pf'nsão tlcstln n 1lata 
do Decreto que lh'a conferio. 

Art. 3." H.eYogão-se ns dispo~içücs f'm contrario. 
Luiz l'etlrcira 1lo Coutto Ferrnz, do M1~u Comelho, Minis

f r o c Secretario d'Esta•lo tios ~egocios tio Imperio, assim 
o lenha entendido, c faç.a cxcentar. Palacio do Hio ue Janei
ro em o primeiro de .Julho de mil oitocentos cinroenta e 
quatro, trigesimo terceiro da Indcpendencia e do Tmpcrio. 

Com a Hnhrira 1le Sua "agcslatlt~ o Imperntlor. 
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\lECHETO :\." íVt-llo 1." de .lnlho lle 18~>'1. 

Approra a Pensão annual collcedida ao Seyundo Sargrnto 
de Guardas 1\'acionacs José Robriyues dos Sa11tos J,·eves, 
correspondeHIC ao soldo c etape de 1(i0 réis que percebia. 

Hei por bem Sanccionar, e )lawlar que ~e execute a 
(tp~oluçfio ~rguinte da As~emhka (;era! Lcgislatira. 

Art. 1 ." Fica approrada a l'en~ãu annnal eoncedida por 
llccreto de dezenove de ,\gosto do anno de mil oitocentos cin
coenla e dois a .losl·~ gollrignes llos Santos Neves, Scgumlo Sar
gento do ~rgnndo Bn!alhiio llt~ (;uardas Nacionaes do )Junici
pio do l'rc,itliu da l'rorincia de :íliuas {;entes, correspomlen
le ao soldo e clape de cento e se~senta réis, que percebia 
pela respectiva Thesouraria Provincial, em remunerat,:ão dos 
seniços prestados á Causa da Ordem na sobredita Província, 
onde foi gravemcnk ferido em combate nos campos de Santa 

Luzia. 
Art 2.'' o agraci!.HlO perceberú p~\a rensfio desde a data 

do Decreto que lh'a conferio. 
Art. 3." Hcvogfio·se a5 disposiçiJes em contrario. 
Luiz Petlreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Minis

tro c Secretario ll'Estarlo dos Ncgocios do Imprrio, assim 
o tenha entendido, c faça execnlar. l'alacio do lU o de .la
nciro em o primeiro de .Julho de mil oitocentos cincoenta e 
quatro , trigesimo terceiro da ludependcncia e do Imperio 

Com a HulH·ica lle Sua .\Jagcstade o Imperador. 

!.ui:: l'rdnim do (oullo Jlara:. 
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f:OLLECÇÃO DAS LEIS DO niPEIHO DO BRASIL. 

185!,. 

T())IO 13. PAI\TE 1." SEU,:.\o 8." 

DECHETO N." 71-5 -de 3 de .Julho de 18;)í. 

"I uturi.wt o Gurcnw a payar ao General Fnwcisco .fos1! 
de So11srr Snarl's de Awlda rr qnantia de 3./,8S-rr26() de 
vencimentos, qw~ lhe compi'lÍiio cmno Commandante do Exer
cito ua Prorincia do Hio (;ral!lle do S11l. 

Hei por hem Sanccionar , c l\larHlar que se execute a 
seguinte ltcsolução da Assemhlt'•a Geral Legislativa. 

Art. 1. o O Goremo fica autori~iHJo a pagar ao (;encral 
Francbco José de Sousa Soares de Andn~a a quantia de 
trcs contos quatrocentos oitenta c cinco mil duzentos e sessen
ta c seis réis rle vencimentos, que lhe compdino como Com
mandante do Exercito na l'rovincia 1lo Hio Grande do Sul. 

Art. 2. o Revogão-se as disposições em codrario. 
Pedro d' Alcantara Bcllegarde, do !\leu Conselho, Ministro 

c Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra, o tenha assim 
entendido, e expeça os despachos neces~arios. Palncio do Hio 
de Janeiro em tres de Julho de mil oitocentos c cincoenta 
c quatro, trigcsimo terceiro da lndepcndencin e do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua ~Ia gesta de o Impcrnrlor. 

l'cdru d' A fca111ara /Jcflr·yarde. 
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COLLECÇ\0 DAS LEIS llO DII'ElUO no BHASlL. 

TLniO J.J." 1'.\l>lE I. d 

DITltETO ~ " 'í 'di d<· 'í dt~ .Julho de 18.) L 

A~tlorisa o Gorenw 7wm r·ullcl'llt'l' Carta de llalHralisariio 
de CidadrlrJ lt!'ll.-:ill'im urJ /)r. .!us,: Francisco Siyawl. 

Hei por h<'lll Sanrt·ionar, <' '!andar que ~c t'\Cl'ule a 
){p;;oluçiio ~l'~llillll' da .\''Clnh!t'·a (;na! L<·si~latira. 

\rt. l:nico. Fica o (;o\Pl'Po antorisado para conceder 
Carla de l'atumlis:H:iio <k Ci,l:HUo Bra!'ileiro ao Doutor .los!\ 
Francisco Sigawl, l!:tlll!'al dt• \!ar,dlia, displ•nsando <Í esse fim 
o tempo qne Lllta p:m1 Jll't't'!lt'lwr o-.: tlons au;w.'i de re,idcn
l'ia posterion•s :'1 d<·<·lara~·fw l't•ita ~<a Camara :\Junicipnl. 

l.uiz l'e<lreira tio Cntltlo Fnraz, <lo :\l<·n Couselho, ~li
ui;;lro c Secretario tl' bt:11lo dos :\<~gocios do Imperio, as
sim o tenha <'11\t'nditlo <' l';H:a e\Prntar. Palacio do Hio de 
.Janeiro Pm setP tiL> .Julho tk mil oitocentos c rincoenta c 
qnatro, trig(•simo terceiro da [ndcpcndencia e do Imperio. 

Com a Huhrica dt• Sua .\lagt·~I<Hle o JmpPrador. 

/.11i: l'r•,fr('im do f'o11Uo Ff'!'ra:. 

Autorisa o Gorerno a mandru· 1Ja.(/{li' ao Barão de ltapicurú
mirim, e ao C01tselheiro Antonio Manoel de Mello, as 
quantias que lhes são devidas como gratificações que ilão 
Tecebêrão quando Directores da FaiH·ica de (erro de S . .Joiio 
de Ypanema. 

Hei por lH~lll Sancrionar l' '!andar que se C\CCule a 
~Pgninte Hesolw:i:io da Asscmbléa Geral Legislativa. 

Art. tuiro. U l;ml'rno fica autori~ado a mandar pagar 
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ao Barão de Itapicurú-mirim, c ao Conselheiro Antonio 
:\lanoel de Mello , as quantias que lhes são devidas como 
gratificações que nfw recebêrão quando Diredores da Fabrica 
de ferro de S. João de Ypanema; revogadas para este fim 
as disposic.:ões em contrario. 

Pedro d' Alcantara Bellegardc, do !\leu Conselho, Ministro 
c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Guerra, o tenha assim 
entendido, e expec.:a os despachos necessarios. J>alacio do 
Hio de Janeiro em sete de Julho de mil oitocentos cincocnta 
c quatro, trigesimo terceiro da lndependencia c do hnpcrio. 

Com a ltubrica de Sua !\lagestadc o Imperatl.or. 

Pedro d'Alcantara JJcllt•gardc. 
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COLLECÇlO DAS LEIS DO DIPERIO DO BRASIL. 

18M. 

TmiO 15. P.\1\.TE f. a SECÇÃO 10.• 

UECllETO N.o 7.W ( •) -de 12 Julho tle 185!L 

Concede ao Monte Pio Geral dos Screidores do Estado 
o usufructo do proprio nacional sito ua trarcssa 

das Bellas .irtes 

Hei por hem Sanceionar , e ManJar que se execute a 
Resolução se~uinte da .\.sscmbléa (~em! tegislativa. 

Art. 1. o Fka conectlido ao :\lonte Pio Geral dos Ser
vidores tlo Estado o usufruclo do proprio nacional, sito na 
travessa das llellas Artes , onde actualmentc se pagão as 
pensões tlo mesmo 3lonte Pio. 

Art. 2. o Hevogão-sc as disposi~·ões em contrario. 
O Visconde de Paranú, do Meu Cor1selho, Senatlor do lm

perio, J>rcsi<lcntc do Conselho de :\linistros, Ministro e Se
cretario tl' E~tado dos Negocios da Fazenda c Presidente do 

Tribunal do Thcsouro Nacional , assim o tenha entendido e 
faça executar. Palaeio do llio <I c Janeiro em doze de 
Julho de mil oitocentos cincoenta c quatro, trigesimo ter
ceiro da Indcpcndcncia c tlo Imperio. 

Com a lluurica de Sua :\lagcstadc o Imperador. 

J'iscondc de Paranrí. 



DECRETO ~-o 7::>0- dJ 12 de .Juiho de 't8:")'L 

Approra a Pensão annual de 600;zr000 réis concedida 
a JJ. Maria Gcnero.sa Loureiro, viuw do Desem

bargador Agostinho de Sousa Loureiro. 

' 
Hei por hPm Sanccionar, e Mandar que se e\ecute a 1\c-

~olnçfto sPgninte da AssembU~a (;eral Legislativa. 
Art. 1. o Fica approvada a Pensfto annnal de seiscentos 

mil n'·is, concedida por Uccrelo de doze de ~laio de mil 
oitocentos quarenta c sete a D. Maria (;cncrosa Loureiro, 
ern plena remn aeração dos serviços prPslados por seu fal
lecido marido o Desembargador Agostinho de Sousa Lou
reiro. 

Art. 2. o ]<i c fio revogadas as disposições em contrario. 
Luiz J>edreira do Coutto Ferraz, do l\1eu Conselho, Mi

nis! r o c Secretario d' Estado dos Negocios do I mperio , as5im 
o tenha e:;tendido, c faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em doze de Julho de mil oitocentos cincoenta e qua
tro, trigesimo terceiro da Jndependencia e do Tmperio. 

Com a Rubrica de Sua i\lageslade o lmperador. 

1-uiz Pedt·eira do Coutto J?et-raz. 



COI.LEt:Ç\0 DAS LEIS DO DIPEIHO DO BHASIL. 

1854. 

TOW) 1;). 1'.\1\TI: 1." SEI.ÇÃO 11 . " 

DECitETO N. 0 7.)1 de 1.) de .Jnlho de 18.")l. 

Fa-; e.rtensira á.ç Compa11hias de que trata o Art. 6. o da 
Vi de 2í d~ 8etembro dl' 18\-:) a disposiçilo do § 3. 0 

do Art. t ." da /_,i'Í dt• () dt• Setr•mbro de 18:1:!. 

Hei por bem Sanrcionar. c .\landnr que se execute a He-
5ohH;ão seguinte da A'semhlt'•a (~eral Legislativa. 

Art. t." A dí:o-posi~iio do paragrnpho terceiro do Artigo 
primeiro da Lei de seis de SL'it:mhro de mil oitocentos· c 
cincoenta c dou~ fica extcmira iÍs Companhias de que trata 
o Artigo sexto da tci de rintc e quatro de Setembro de mil 
oitocentos quarenta c cinco. 

Art. 2. o Ficão rcrogadas quaesl[lier Leis c disposições em 
contrario. 

O Visconde de Paraná , Conselheiro d' Estado, Senador do 
Impcrio, Presitlenle do Conselho de :\Iinistros, .\lini~tro e Se
cretario 1l' Estado dos Negocias da Fazenda, c Presidente do 
Tribunal do Thc~ouro ~acionai, assim o tenha entendido c 
faça C\':ccutar. Palacio do llio de .Janeiro em quinze de 
Julho de mil oitocentos cineocnta c quatro, trigcsimo ter
ceiro da ftulcpemlcncia c do Tmperio. 

Cnm a Huhrica tlc Sna jla~p;;[atle o Imperador. 

l"iscoud1• !{,. Pamii(Í. 



LEr N." 752- tle 15 de Julho de 1Sti4. 

Fixa as F orça de terras para o amw financeiro 
de 1855 a 1856. 

Dom Petlro ~eguntlo, p;lr r.raça de Dcos, c Cnanime 
Acclama~·iío tlos PoYos, I mperatlor Constitucional c Dd'ensor Per
petuo do Brasil: Fazemos saher a totlos os nossos Subdilos que 
a \.;st•mhlt'·a (~era! [)(~cretou, e ~/1s l)nerernos a Lei scguintP . 

. \ri. 1 ." As Forças de terra para o armo financeiro de 
mil oitocentos ciucoenta c cinco a mil oitocentos cinroenta 
c seis constarão: 

§ t." Dos Officiaes dos Corpos moveis , e de guarnição , 
dos l)uat!ros da Hepartiç-ão Ecclesiastica, Corpo de Saude, 
L-fado )laior de primeira c segunda Classe, Engenheiros, e 
Estado )[aior General. 

§ 2." I lc vinte mil Praças de pret de liuha em circuns
tancias ordinarias, cornprchcntlidos os Corpos de (;uarnição 
nas Províncias, em que for ncressaria esta cspccic de força, 
podendo ser licenciadas •·inco mil, r:a conformidade das dis
posi~·iics do _\rtigo terreiro do lleneto llllllH'ro quinhentos 
~e-~cnta e oito de \intc e quatro de .lnllto de mil oitocen
tos e cinco(•nta : e de vinte e seis mil l'r:u;as em eiscuns
lancias c~traordinarias. 

§ 3.• De mil e quarenta Prn~·as de pret em Companhias 
de I>edestres. 

Art. 2. • As For~· as fh:ada~ no Ar! igo precedente complc
tar-sc-hllo pelo engajamento voluntario, c, na insullicicucia 
deste meio, pelo recrutamento feito em conformidade da Carta 
de Lei de ,-inlc c nove de A!.rosto dP mil oitocentos trinta 
e ~etc. derada a ~eisrentos r'Í1il n'·i~ a qnantia qHP exime 
o recrutado do scniço. 

Os que ~c alistnrem volmrfariamente scniriio por seis 
armos, c o~ recrutados nove illirtos. Os volunlarios pcrcc
her<io huma gratificaçiio , que n:io cxecrla a quantia de quatro
tentos mil r(·is, c, eoncluido seu tempo de serviço, terão 
huma data de terra de duas mil c quinhentas braças quadradas. 

O contigentc neecssario para completar as ditas Forças 
srriÍ distrihnido Prn circnnstarll"ias ordinarias pela Capital do 
Irnpf'rio c Provi nrias. 

Art. :J." O C.mcrno fira antorisado para destacar até 
quatro mil Praças da 1;1HJrda N;wioual em circunstanrias e\'
l raordinaria~. 



( t.G ; 

Art. !i." O 1~11\t'lll" lira tlt•-,tlt• .t;i 1111!111 i-,:uln p;~ra ttt';ll 

hum llatalhlio de Engenheiros com a fort;a tle quatroct~ntus 
Praças de pret, e para incluir nesta organisat;ào os individuos 
do Corpo estrangeiro de Pontoneiros que julgar eonveniente. 

Art. 5. 0 Jlica tamhem o Governo autorisado para con
ceder ás I'roYillcias o nHmf'ro conn•11iente de recrutas para 
preenchimento dos Corpos dP Poliria, não sendo cslP mPio 
cxcluido pelas respecliYas Leb Prm inci;ws, qtw regularem a 
organisaçiio de taes Corpos. 

Art. ()." riciiõ rcYogatlas as di··1 '~•siçües em contrario. 
Mandamos por lauto a todas as ;\Hioridatlt•s, ;Í quPm o 

conhecimento e 1'"\f't'll!:iio da nofPrida Lt•i perlt•ncer, que a 
cumpriio, e fat;iio n11nprir, e guardar lfto in!Piramcnk, t'Olllo 
nella se contêm. O ~cnetario ti' Estarlo tios l'legocios da (;uer
ra a faça imprimir, publicar e correr. Dada 110 l'alacio do 
Itio de .Janeiro aos quirJZ(~ tlias tio mcz de Julho de mil 
oitocentos cinr·oenla t' qual ro, trig•·simo terceiro da lndc
pendenGia e tio lm pcrio. 

n nti'Ell!\llOll Com Hubril'a e Guanla. 

l'rdru rl' A I cantam /Jellrgnnlr. 

Carta de üi, ]!ela qual l·osga Jlayi'Siwle TI!IJUTial Mrm
cla executar o J)erTI'Iu da As.\I'!IIIJf(:a (;era/ , f[llC Jlouec por 
bem Sancionar , fi.rawlo as Forcas dr! terra para o wuw 
financeiro dr? wil oitocentos ciHcocltlll c cinco a mil nitorcn
tv.ç I'ÍIICO('Ilfll e seis. 

Para \'m;'a !\]af!Cstatle Imperial Yer 

Carlos A ulunio Pelra de Barros, a fez 

.los(· Thomaz l\aburo t.k Araujo. 

Scilada na Chancellaria do Jmperio em 2~· de .Julho 
lle 1854. 

.Josino do Naseimcnto Silva. 

Registrada. Foi publicaua a presente l.ei nesta Secreta
ri;.~ d' }\lado dos Nef!;orios d:1 C11PtTa a 2;) tle .Julho de 1R:1~ 
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LEI :'i." 75:~- tle ti:í de .Julho tl1~ 1S5,L 

l;i.ra 11 Força Naral, JWI"It o 111111o fi11rmceiro de 
J 855 a 185(). 

!Iom Petlro Segnntlo, ,por Grat:a de Ocos, c t:nanime 
'\rrlama1:Jo dos Povos, Imperador Constitucional c Defensor 
Perpduo tio Brasil: Fazemos saber a todos os Nossos Subdi
tos, qtw a AssPmtMa (;era! Legislatha Decretou, c Nós 
•.htcn~mo~ a Lci scguink. 

Artigo Prinwiro. A Fon:a Naval, para o anno finan
n~iro de mil oitor.culns c cirwocnla e cinco a mil oitocentos 
e rincoi'Hta c seis, eonstaní: 
~ 1 ." !los UfTieiacs da ,\nnada c das 1\emais dnsscs, que 

for preciso embarcar, conforme as \ol<u:ü,~s dos navios, e 
Pstado maior das Divisücs N;m1Cs. 
~ :!. " Em cirennsla11das ordinarias, dc Ires mil praças 

de mariHiwgem e de pret dos Corpos de 1\larinha, emhar
rnrlas Plll navios armados c transportes; c de einco mil, em 
("i reunstancias C'\traonlinarias. 

,\rti~o Scgm11lo. O (;ovnno continua autorisado, paw 
rompida r o Corpo de lmpcriai'S \Jarinlwiros, o Batalhão 
~aval, e a Companhia de lmpcriaes Marinheiros da Provinda 
de Mato 1:rosso, conforme os respceliYos Hcgulamcntos. 

Artigo T1~1Teiro. A For~a acima mcncion;ula será pre, 
enchirla pdns meios autorisados no Artigo !JUarlo da Lei 
numero ~~~iseenlos c treze de Yintc e hum de Agosto de 
mil oitocentos cincoenl.a c hum. 

Artigo Quarto. Fica lambem o t:ovcrno tlesde j;í au
torisado: 

§ 1. • Para rcorganisar o Corpo ecclesiasliro tia .\rmada. 
~ 2." l'ara cn~ar ató Ires Companhias lk ;tprcndiw~ 

marinheiros uns Prminl'ias, em que o julgar rmlVCnicnlf'. 
§ 3.• Para regular as hahilitat:ües dos JIÍlolos dos navios 

de guerra, assim como dos navios mercantes nacionacs. 
§ h. • Para elevar a Yinlc c cinco mil n<is por anuo os 

premios eoneedirlos aos marinheiros avulsos, c a quinze 
mil réis aos grumetes, engajados volunlnriamenle, podendo 
oulrosim augmcnlar-lhcs os soldos, dando vinte mil réis 
mensaes aos marinheiros da dassn superior, dezoito mil réis 
ans primeiros, quinze mil n'·is aos segundos, c rlcz mil 
réis aos grumctes. · 

§ 5." Para elevar de sessenta a cem mil réis o premio 
4e engajamento pilra os Hprcndizes c os Imperiac~ ntarinhf'i-



rus ; e bem a.;sim o prr•mio tk r~n~ajamculo para o Ba
talhão Naral, equiparando-o ao concedido aos engajamen
tos do Exerci Lo. 

§ 6.
0 

Para prorosar att\ vinte annos o tempo de seniço 
das praças do Corpo de lmperiaes marinheiros, que ou fo
rem recrutadas , ou passarem ti;•~ Companhias de aprendi
zes para o dito Corpo, r·onn•rlendo: 

1. o Aos que tirnem dez a unos de sen i~·o, a\êm do 
soldo corresponrle:;(r~ iÍs suas respcctiras classes, huma grali
ficaç~ão igual ;Í terça parte do mesmo soldo. 

2.
0 

Aos que tircrem dczeseis annos de seniço huma 
gratificn('fio i~ual ;Í metade do rc,pPdiro soldo. 

3.
0 

Aos que tircrcm rinte an!!o . .; de seni1:o a reforma 
com o soldo por inteiro; podendo entretanto o (;mr•n:o, 
antes de linrlo este tempo, nos prazos q:w rletr~rminar em 
Hcgulamento, Jircnciar aqnelles qne o merecerem por seu 
•~omportamr~nto, rom a mndi(iio d(~ se empregarem ;Í bordo 
1\os navios mctT>lltlr·~ rwc-iott<te~. 

Artigo ()llir!lo. .\~ di~po~i<J,es dos paragraphos quarto, 
quinto, c sexto Jo .\ri igo unteredente siío perrnarwnlcs. 

Artigo SP\(n. Fic<1o revogadas qnaesquer dispusi~·i•cs 
t>m contrario. 

Mandamos portanto a todas 11~ Autoridades, a quem 
o conhecimento, e execuçiio da referida Lei pertencer, que 
a eumprão, c lll~·ilo cumprir, c gtwrdar Wo inteiramente, 
como nclla se contêm. O Secretario d'Estatlo dos Ncgoeios 
da Marinha a fa~·a imprimir, pnbli<·ar c correr. Palacio do 
Hio de Janeiro em quinze de .Julho de mil oitocentos c 
cineocnta c quatro, trigesimo terceiro da lndcpcndencia e do 
lmperio. 

[)fi'EIUllOH Com lluhril'a e (;uanla. 

Carta de Lei, pr·la qual J ·ossa .,lagestadf' Imperial 
A/anda executar o Decreto da Assemblea Geral /,r'!JÍslativa, 
lftte J/onre por bem Sanccionar, para ngular a Força 
Naval no anno financeiro que ha de correr do primeiro de 
Julho de mil oitocentos e cincocnta e cinco até o ultimo de 
Jnnho de mil oitocentos t' cincof'nla e seis , ua fiínna acmw 
dcdarada. 

l';tra \'o,;s;t )Jagestade Imperial Yer. 
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Jo~é Thomaz Nabuco de Araujo. 

Sellatla ua Chanccllaria do Impcrio em vinte c quatro 
tle Julho de mil oitocentos c eineocnta c quatro . 

• Josino do Nascimento Silva. 

Foi publicada a presente Lei nesta Secretaria tl'Estado 
dos Nc~ocios da l\larinha em viute c einco de Julho de mil 
oitol'enlos e cincoeula c quatro. 

Francisco Xavier Bomtcmpo. 

Hcgislrcllla <i folhns IJIWrcnta vr~rso tio Livro primeiro de 
Cartas de Leis. Secretaria d'Estado tios Negoeios da Marinha 
em vinte c seis de Julho de mil oitocentos c eineocnta c 
tlUalro. 

Joaquim Maria de Sousa. 
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CULLI::cl,:.\o 11.\S LEIS llO IMPEHIO 110 BRASIL. 

P.\1\ m 1. ·' 

IIECJIETO ~-" 7.)'t-de 1!1 tlr~ Julho li1~ 183'1. 

AJIIII'III'(l a Pt'I/StfO (l/1111/(l/ de soo.-ooo ('01/CI'dida (/ IJ. Fran
cisra de .lssi:::; Jlclle:cs dt• Jll/l·edo, ri11rrt t(,• Joaquim 

J't-.uinr de Jlon•do. 

llei por hPm Sanrrionar, e "and;tJ' quP s•~ 1'\t'fll!t• a 
Jlesoiii(.'JO ~··;.•.ninl•~ da .h"l'lllhit'·a CI'J'<ll LegislaliYa. 

Arl. lniro. Fira ;ipprtí\ild:t a PI'IIS:io annual dr• oilo-
f'PIIlos mil n'·i.-;, I'OIIf'l'dida f'lll' ll•'•'l'dn de tl•·zPnO\ ,. 1k "aio 
tle mil oilo•·•~nto-; •·inroi•nlil e IJiiillro ;1 11. Frani'ÍSt';l di' .b~Í!. 
,\IPI tezes d1• ,,lat"edo, \i ma de .loaquim Tneira di• -"'ll'l'do, 
em remltllera~·;lo 1\os seniros por c~.te prestados: n·yog-ada-; 
para csk lim as di~pihÍI,'iii'S f'Ill contrario. 

Luiz l'cdrf'ira do Coullo i'nraz, do """ Conselho, 
"inislro e ~i'CI'd:1rio dT·;fado dos \egorios do lllljinio, assim 
O fenha ('llfl'lldido, C fara 1'\i'i'llfill'. i'ai;II'ÍO do J\jo de ,Ja
llCÍI'O em dt'ZI~Ilfl\'1~ de ,IJ!Iito di~ lllil oiiOI'I'IIIos l'iiii'Oellla ~~ 
IJIIG(ro, lrigesimo krn~iro da lndependencia e do IHIJH'rio. 

Com a Huhrica de Sua ~lagesl:llle o Imperador. 

/_ui:. Pedreira do Coul/o Fcrm:,. 

IIECHETO N." /.).)-de 1!1 tle .lulho de 18:)~·. 

Approva a l'rnstlo mwual de G00-!7000 concedida a JJ. l!:uu
lia Cawlida Vianna Basto, viuva do Coronel Antonio 

Rodrigues de Araujo Basto. 

Hei por hem Sancrionar, c ManJar que 'c f'\eculc a 
Hc,oluçiw sq~uink da :h~•emblra r; e ri! I Legislativa . 

. \rt l'nirq Fil'a appr01ada a l'ensào auHual de ~e1s-
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centos mil réis, concedida por llecrelo dt~ tlezenore de i\Iaio 
de mil oitocentos cincoenta c quatro a D. Emilia Candida 
Yianna Basto, viuva do Coronel Antonio Hodrigues de Araujo 
Basto, em attenção aos relevantes serviços que prestou , 
revogadas para este fim as tlisposi1;ões em eontrario. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz , do l\Ieu Conselho , 
'\Iinislro e Seerrtario d'Estudo dos Negocios do Imperio , assim 
o tenha entendido, c faça .executar. l'alacio do Hio de .Ja
neiro em dezenove tl1~ Julho de mil oitocentos dncoenta c 
quatro, trigesimo terceiro 1la lndt'(H'rHleneia c do lrnperio. 

Com a H uh rica 1le Sua Mageslatk o I mpcratlor. 

/.ui;:, 1'1•drcim do Coutto Ferra:. 

TIECH.ETO N." /;)G-de 19 de .Julho de 18:'ií. 

Approw ({ PI'IISÜIJ (l/11/U(/l dt• R00-1."000 concedida a n. Rita 
/lemanlinrt de Almeida. riuw do Almiranlt' .José .Uaria 

de Al111cida. 

Hei por hem Sanccionar, c l\Iandar que se execute a 
Hesolução sc:guinle da Assemblt'~a Geral Lcgislativn. 

Art. Jinieo. Fica approvatla a Pensão annual de oito
centos mil réis, concedida por llccrclo de sete de llezem
bro de mil oitocentos lplilrenta e seis a ll. Rita Bernardina 
de Almeida, YiUYa do Almirante .José ~Iaria de Almeida, 
revogadas as disposições em colllrario. 

Luiz Pc1lrcira do Coutlo Ferraz, tio )leu Conselho , 
Miuislro e Secretario d'Esl<ulo 1los Neg1wios tlo lmperio, assim 
o tenha entendido, e far:a C\ceutar. Palacio do llio tle Ja
neiro em dezenove de .lulho de mil oitocentos cineoenla e 
quatro, trigesimo lereciro da lndependenria c 1lo lmpcrio. 

Com a Hnbrica de f>ua Magcstadc o Impcra•lor. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 



DECHETO N." 7.)7-dt> I~ tle Julho de 18.)í. 

Approt'rt a Pensào amwal conredida a D. Maria Anyelica 
Ferrúra fllena Barreto, cquimlcnte á metade do soldo 

que ti11ha sen marido. 

Hei por hem ~alll'f'iorwr, e 31andnr que :;c execute a 
H<~solu~·[[o ~Pgninlc da As!'Pmhl(·a Geral Legisla lira. 

Art. 1." Fica apprmada a Pensão anm:al, concedida por 
llecrelo de seis de .Junho de mil oitocentos cincoentn e hum 
a ll. Maria Angelica Ferreira Jlena Barreto, Yiuva dü Capitão 
do Esla<lo .\laior de s<'gunda clas.;e, Luiz Frar:cisco Mena 
Barreto, etJIIiralcnte ;Í inetade do soldo que tinha seu falle
rido marido. 

Art. 2." Be\ogiio-se as dis[Hlsi<:ües em contrario. 
tniz Pedrdra do Coutto F1~1Taz, <lo ~leu Conselho, 

l\linistro e Secretario tl'Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o lenha <~ntcndido, P fiu:a <•xerulnr. l'alncio do Hio de 
.lauciro em dezenorc de .lullro de mil oitocentos ciBcoenta c 
quatro, trigesirno tcn·eiro da lndependencia c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

Iui:, Pl'drcira do Cou/lo Ferra:;. 

DECRETO N ." 75R- de 19 tlc .lu lho de 185-'L 

Approw a Pc11srlu rmmwl de 1.200.'ftl000 concedida a D. 
Francisca do Uego Barreto Pereira, riuva do Coronel Fran

cisco Jacint/w Pereira, c a suas quatro filhas solteiras. 

Hei por hem Sanccionar , c Mandar que se execute a 
Hesoluçilo seguinte da Assembl(·a t:cral Legislativa. 

Art. 1." Fica approrada a l'ensiio annunl de hum conto 
e duzentos mil réis, concedida por Jlccrcto <lc omc de Agosto 
de mil oitocentos cincoenta c Ires a ll. Francisca do Hego 
Barreto Pereira, viuYa do Coronel Francisco .Tncintho l'crcira, 
e ;Ís suas quatro filhas solteiras ~la ria .laeintha Pereira, Fr:m
dsea .rnrinlha Pereira, .loaquina .larintha Pereira, c Umhelina 
.l;wintha Pereira, se ruJo dons terços para a 'iura, c hum 
!erro para as fillras n·parlid:rnH•n!P. 
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A ri. :!. ' As ngraciadas perrelteri\o ~~sla p,~ns;1o 1lesde ;! 

data do n·fL~ritlo lletTelo . 
. \ri. 3." Firão revogadas as disposil.'ües em contrario. 
Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz, do ~l!~u Conselho, ''li

Hi,lro ~~ s(~ITelario o' Estado do~ Negocios do lmperio' assim 
o (I~ Ilha elllewlido' e r:u,:a e\eeular. l'alacio 110 Hio tlc .laneim 
•~m tlewnove de .Julho de mil oitocentos cinroenla e quatro, 
I rigc>simo l<'rceiro da lnd<~pentlencia e do lmperio. 

Com a t:ubrira de Sua 'lag·~~lndt• o lmp•·t·ador. 

I I ECH ETO 'i.' 1;)9- de I 9 de .lulho dt~ I S5 L 

. lpprora a l'l'llsrlo anmwl de 150./t:OOO couccdida ([() Guar
da ]'{acional A11tonio da Cru:,. 

llt•i por lwm Sanceionar, e ~land;1r qw~ se t'\t'l'ule " 
1\e:,oilH;Cio seguiul1~ da Assern!Jit·a (;era! Lq-\i,lali\a. 

Art. 1." l•'iea approvada a Pensão annual ele cento c einco
cnla mil r(·is, concedida por Decreto 1lo ( ;overno .In dt~zcnove 
de .\gosto de mil oitocentos einroenta c hum ao (;uanla 
Nacional Antonio da Cruz, ferido em combate nn l'rovincia 
do Hio ( ;rande do Su I. 

A r L. 2. o O agraciado perceberá a mencionada l'cnsiio 
tlesdc a data do referido llecrelo. 

Art. :3." Ficfío rcrogadas ns disposit:ucs ('lll mntrario. 
Lniz Pedreira 1lo Coullo FPITaz. do "t'!l Conselho, ~linis

lro c Secrdario d' Eslatlo tlu~ Negocioc; do lmperio, assim 
o lenha cnlentlido, c faça e\ecular. l'al:!cio tio Hio de .Jan(~i-· 
ro em dezenove 1lc Julho de mil oitocentos rineocnla t~ quatro, 
I rigesimo terceiro da Irulependeneia e do lmp1~rio 



:n 

IIITHETU ~- 0 i@-de 1~ 1lc Julho de 1834-. 

Approea a /1cnsiio amnwl de 193.!;:000 conwlida ao Al(erc.c; 
rcfunnwlo Roúrigo Lopes da Cunha 11/eue:cs. 

Hei por bem ~nnerionar, c ~lanuar que ~c exccntt• a 
1\t>,;olntJw '<';~nintc da 1sst·mblt'•a t;eral Le;.jislatira . 

. \!'!. l." Fica approrada a I'Pn,iio aBntwl dP cento non~n
la e Ire,; mil n'·is, CíJill't!dida por !Jcnelo Je quatro de .Junho 
de• mil oitocentos ciw:ocnta e lres a Hodrigo Lopes da Cunha 
_\lenczcs, Alferes reformado da quarta el<Jssc do E\crcito, 
em rem UIH'ra,;iio dos ~~·niços prestados em l'::llll]Hmha, onde· 
r1\ra gra\<.'1\lCII(C fcrÍUtl l'lll I'Olllbak, ~'<'lll j'l'l'jttizu do~ \CllCi

ltlf'Il[OS de ~na reforma. 
Ar!. 2." llt•\ o~fiii-SI~ ns dbpo~içocs em contrario. 
Luiz l'curcira do Contto Ferraz, do )leu Comelho. 

jJinistro e S<·rrelario d'Est;Hio dos :\t:~ocios tlo lmperio, assim 
n l<'nha entendido. <! fa1,·a c\t'rnlar. l'alal'io do Hio de Janci
ro t'lll tlczcnon• de .inlho de mil oitocculos rincoenta c quatro, 
tri~csimo terceiro da lndcpcmll'ncia c do Impcri,o. 

Com a 1\ ubrica de S11a ~la;::estadc o lmJH'rndor. 

[ui: l'cdn·im do Cmrl/u Funr:. 
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(0LLECÇÃO DJS LEIS DO DIPEHIO DO BHASIL. 

18.j.í. 

PAHTE J.' su:ç\o 1~. • 

llECilETO N." 761-dc 22 de .Julho de 18.:JL 

A utorisa o Goccnw a conrrder prieilcyio a partimlarcs on 
a Companhias, que cmpreh!'llderem a narcgnciio por ropor 

nas ag1ws do Rio Panwhyba. 

Hei por bem Sanccionar, c i\landnr que se cn'clllP a 
Ile~olw:no ~eguintc da Assem!Jh:ól Geral Lc;.\islativa. 

Art. 1. o Fica o Governo autorisado a conceder a parti
culares ou a Companhins. que emprchcndercm a l!arPga<,';io 
por vnpor nas aguas do Hio Parnahyha, privilegio que lliío 

Pxecda de vinte armos, e humn subvcnçiio correspondente 
<Í e'l:tt:nsúo c no numero das viagens, que se efl'ertuarem 
annunlmenlc, a qual nnvegaçi'io se ligará pela maneira mais 
conveniente á do littoral, de qtl'~ trata o numero quinto rio 
Artigo primeiro da Lei numero ~ciscentos c trinta ~~ <lous 
de dezoito !lc Setembro de mil oitocell!os cinco<'nla c hum. 

Art. 2." O Governo para que se reali:'C a narPgne;io de 
que !rala o referido numero quinto <lo Artigo prinwiro da 
Lei numero seiscentos c trinta c dous de dezoito de Selem
oro de rui! OÍ(OCCtltOS cincoenta C hrrrn pütler:Í illl~rllPIJtar 
a rcspccl ira S!lllvençii(), designando os portos em que os 
rapores r!creriio tocar. 

Art. !J." As sulJ\'cnçi'•es de que lrnliío os Arligo:; aniPrr
l!rntcs ~t·riin ~ubrnellidas ;Í npprornç:ío do Corpo L<·gislalim. 

,~r!. ':." As uespc·zas :111tori~atlas por c•ln Ht~::olu!.:;ío ~er;io 
feit:~s pel:~ receita orrli::aria, c na falta, pelos nw~rnns nwios 
estabelcciclos na Lei do Orçamento para supprir o cldicit 

Art. Zí. o llcvngi'io-sc ns di~posiç·ões cru contrario. 
Luiz Pedreira do Coutto Ft~rraz, do :'l!r·n Conselho, }Ji

nistro c Sccret:nio d'E~tado rlos 1\'egocins do lmperin, assim 
o tenha cnlPlHiido, e fa~·a cxt·cular. l'alaeio rio Rio tio .Ta::eiro 
f'rn vinte c dous de .Julho de mil oilocenins cirwo!'nla p 

fJ 11alro, tri0esimo terceiro da illllepemlcneia c do lmperio. 

l.rnn a nnhrica tlr~ Sua ~íagPstade o lmperndor. 
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COLLECI.~.\0 ll\S LEIS lHI L\II'I:Hf() !lO BH.\SIL. 

18.)~. 

1'\I:TE f.• SECÇ.\.0 H .. " 

])J:CIIETO ~." 7(i2·-- d<~ 2\1 de .Julho de 18:-í's. 

nrclam qw? l/OS Officiru·s rla SI'(JIIJlrla Classr' tal//() de lrrra' 
l'lll/10 rfe IJ/(1/', CIJIIiJil'(l'/ll !jlll/lllfll 1'111 SI'JTi('f!, ll!i 1/II'S/1//IS 1'1'11-

t·itlll'llfm dos d11 pri111eira: I' IJIII' , III'Sfrt confori/Jidade, se 

lhr·s JII'!JIII' o que se 1!1cs dcrcr pelo tempo de serri('ll Jll'l'.~twlo. 

Hei por l1CI1l Snnrf'ionar, e ~!andar q11<~ se C\eeulc a 
srguinlc lll'~olii<Jio da As.-;<~ml:ll'·a (;l'ral Legisla(iYa. 

Arl. 1." \os (lf!iciilt'' <LI:.!.' Clas;;<' do herf'ilo e da ,\r
Jn<Jila t'Oillpl'!clll os llll'.'illHh \l~llrirncnln~, qtw aos da primeira 
Clas~e, qtwndo empregados em st•n i<:n proprio tlt-~la ultima . 

. \rt. :.!." Silo dcYidos os respectivos vencimeJ!los, pelo 
tempo <lc sen i\'11 pn•sl:uln. na conformidade do Artigo anlc
cctlcnk, ao C:tpil:lo \ irgilio Fog:H:n da Silrn, e a totlcs os 
~li! i lares dt• lt'ITa c mnr, qtw <'slirercm ('111 idl·nlira~ ~·irrtllh
l:mrias. 

Art. :L" Fir:1o n~1 Oi!adas a~ disposir:ilt•s em I'Oillrari!l. 
l'edro tL\Jranlnra Bcllq~arck, do "\leu Cow;clho, 'li!ii~l ro 

I' Sern~tnrio d'E~tado do~ .:'it•;.;ocio~ da (;nerra, o Jtonha a~,;irll 
t~llkJHlido, c C\J'!'f'a ~~~ dt~sp:whoo; ll<'r<•ssarios. P:dal'io do l:i11 
dt: .!a111:im 1'111 1inte <~ 1111\1: dt: .l11lho dt• mil oilm·t•JJ!os 
t·inmenla <'quatro, lrigcsimo terrf'iro dn lllllcpendcncia e do 
lmperio. 
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IIEU1ETO N." 1()3- de 29 ti~ Julho de 18.)L 

J J>Jlrora a Pcnsiio alllwal de 120.0000, concedida a Valeria 
Jllaria da Conceiçiio, ,;Ínra de .José Prrcira Couto. 

Hei por }HJm Sanccionar, e ;\Ianrlar que se c"Xccntc a 
l\Psol!H:iio ~r!-iuinte tla Assembl{~a Geral Legislativa. 

Art. l'nico. Fica apprma1la a l'cnsilo annual de cento 
~~ vintr mil ri·i~, roHCI'Ilirla por llcrrl'lo 1ln vinte e dons 1le 
.\laio 1h~ mil oitocentos cirH''ll'!lia t' hum a \'nlcria "nria da 
CnrH'I'il::lo, vin\·a 1k .lo~(~ l'cn~ira Conto, morto qtt:tr!do fazia 
parte da ~~SI'ulla, q11e perseguia os assa~~inos do Haehnrcl 
Trnjano A li pio de llollanua Clwnron; rcvoga1las para i~so ns 
tlisposi~{H•s em contrario. 

l.11iz Pedreira 1lo Cnulto Ferrnz, 1lo Meu Conselho, 
?llinistro" Secretario d'Es!a1lo dos Ncgocios 1lo lmpcrio, assim 
o lenha ~~ntcrHiiilO, c far,n C\CClltnr. Palario do 1\io ile .Janeiro 
<'m vintr~ c nove de .lniho rle mil oitocentos eiurtwnla c qua
tro, trigcsimo terceiro da Indepcndcneia c do lmpcrio. 

Cor':' .(1 Rnhrica de Sna ·'lages(;Hle o lrnper;Hior. 
·<;\ 

J,w·::, Pedreira do Collllo Ferra:.. 
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COLLECÇ.\0 IL\S LEIS llO DIPERIO DO BRASIL. 

TO}IO 1.). su:ç.\o 1;).' 

DECI\ETO ~." ííi't --de ;> d:~ Ago-lo de 18.1.'\. 

Approw a l'cnsiJn awuwl de coo:;::-ooo, I'Oilcedida a n. 
Jlaria do Car111n dt! Sousa Jlello, riura do r·a

roucl .foi/o Fmwism th J[e!fo. 

Hei por hem Sancciorwr, P :\!andar que se <~\ccute a Hc
snln~·;1o srgninte da Assembléa Geral Lcgislatiru. 

Art. l'nico. Fica npprornda a l'rnsiío annual de seiscen
tos mil n'•i' , concedida por llvcrc!o <i<' lrinlll P hum de ~laio 
do corrente armo ·a ll. .\Lu·ia do Carmo Llr Sousa :\lello , 
em remunera<_·üo <los scni<,·os pn•stados pelo seu fa\lecido ma
rido o Coronel .lofio 1-'rancisco de .\li'llo , rcrogadas as dis
posi~·ões rm contrario. 

Luiz l'edr<'íra do Conlio F<'ITaz, <lo :\leu Conselho, 1\li
nistro e S<•cn•tario d' bt;ulo <los :.\1•gocios rio Jmperio, assim 
o tenha enlr·ndido e fa(·a ,.,ecular. l'alacio do l\io de Ja
neiro em cinco de Agosto <ir· mil oitocentos cincoenla c qua
tro, trig<~~imo terceiro da Irul<'p<~!lllcnda c do lmpc~rio. 

L1i~ l'cdrcira do Coullo Ferra:. 

Approrn a l'rnsiin ann1111f dr ~00.';';"000, concedida a D. 
Francisca Throdolina rh J ·astoncellos Gonçalres , 
riura do Tcne11te r;rnrml T.a:aro José fronçalees. 

!!<·i por hr:n Sanccion;;r, r .1íi!nfi;:r qu~ ~c C\Cé':!le a Hc
~"hli ;io ~q.;qi:Jfp <h ,\s:;cmhl···a (;enl Lr:;;is1ati·:n . 

. ~ ;·t I r l· :1 ::rrrq·. ;:d l :t f\·:l I 'lll[lll'" ·k ')lf•l(('lil"'' 



mil r1'~is, conccd.ida por Decreto de lres de Junho de mil 
oitocentos cincocnla c quatro á ll. Francisca Thcodolina de 
Yusconccllos Gonçalves, riura do Tenente 1;cncral Lazaro 
José Gonçalrcs, em rcmunera•:uo dos muitos c bons scniços 
por elle prestados. 

Art. 2." Hcrogão-se as di~posiçõcs em contrario. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz , do Meu Conselho, 1\li

nistro e Secretario d' Estado dos ~cgocios do Impcrio, assim 
o tenha entendido c filça executar. Palacio do Rio de Ja
IICiro em cinco de Agosto de mil oituccntos cincocnta c 
quatro, trigesimo terceiro da Indepcndencia do Imperio. 

Com a H.ubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 



w 

COLLECÇ\0 DAS tEIS no DIPEIUO DO :DlL\SlL 

18:")r, .. 

rm10 1.).• 1'.\l~TE I .. 

.tuturisa o Gorcl'llo n cnnl'crlcr C11rla de naturalislll'riu de Ci
dadi!o Hrasileirn au sufJrllto Fnwce::, !Ailli'Cil~·u .Jl ;vwlw/. 

Jlei por bem ~ancrionar, ~~ Jlnwl;tr q11t~ st~ t~secule a 
Hcsnluç;1o seguinte da .\ssemhlt\1 t;eral Lcgi~latira. 

Art. Lniro. Fira o t;o\Pl'IIO autorisatlo a ronreder Carla 
ti<~ naturalisaçiio <i<~ CirlatLlo 1\r:tsilt•iro ;w suhtlito Frarii'\'Z 
Lourcn<;o :\lan·chal: n·ro;.:ada~ p:11·a t•sle fim as disposi~·õt•s 
Clll l'OIIfl'<lrio. 

Luiz Pedreira do Coullo Ferraz, do :\leu ConsL·Ilw, :\li
nistro c Secretario <I' Estado tios :\q:ocios do [mpcrio, assim 
o tenha cnleJHlido, e fat:a <~\ecul:tr. Palacio do Bio de Ja
lleiro em nrm~ de A;.ros!o ri<~ mil oitocentos e cirwocnla f~ 
quatro, tri;.:esinw l<'rrciro da lndqw:ult•!wia c do lmperio. 

l.11i: l'nlrf'Ínt do (uutto Ferm:: 

llECHETO :\.' íG7 -- <k ~~ d<~ .\gcbto tk 1K3l. 

j utorisrt o Gorcrno para conceder (orla de II'Llurrtfisw;iio d( 
Cidadiio Brasileiro a Antonio Diodoro de Pasntol, .]orlo 
Baptisla Ca/log::ras' e Padre na;liwcl .Jaciut!w l?aiiWS. 

Hei por hem Sanccionar, e 1\lnndnr qw~ "e e\ecute a 
Hcsoht~ão scgniule da A~~emlll<'~a 1;ernl Legislativa. 

Art. '!." O t;O\cnto fica anlorisado para co1wetl<~r Cnrl:• 
rir~ Natnrali:;a~·;lo de Cidadiio Brasileiro iÍ ,\nlonio lliodoro tle 
l'asntal, snhtli!o llespanliol, .lfliio H:1plista Cal!o;.rnas, ~;ui.J
dit" (;rc~o. e l'<Hln•. 1\:lph:H·l.lncintho Hurno!', snbdilo l'orlugcz 

\ri :>.. Fi,·r''' rt''< o~:,,!,,, '" t]i,t"l'i'·,-,<'~ <'tll ('(~n{rario 
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Luiz Pe!lrcira !lo Coulto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d' Estado dos Negocios do Imperio , assim 
o lenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em nove de Agosto de mil oitocentos eincoenta e 
quatro, trigesimo terceiro da lndependcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do CouUo Ferraz. 

DECRETO N.o 768- de 9 tlc Agosto de 1854. 

Autorisa o Go'l.:enw para mandar matricular no primeiro anno 
da Faculdade de Direito de Siio Paulo a Thomaz Antonio 
de Paula Pessoa, e no mesmo anno da Faculdade de Medi
cina desta Curte ao estudante Manoel l,gnacio JJm·bosa Lage. 

Hei por bem Sanccionar, c l\landar que se execute a 
l\csolução seguinte da Assemhlén Geral Legislativa. 

Art. 1.to· O Governo h c autorisado para mandar matricular 
no prime /. anno da Faculdade de TlirPito de São Paulo a 
Thom<JZ Antonio de Pauln Pessoa, não ohstantc n falta de 
Bxame da lingua lngleza ; e arlmitti-lo ·a fazer neto do dito 
anno , depois de haver feito aquelle exame , c tendo tido 
como ouvinte a freqnencia , que os Estatutos exigem pnra 
os alumnos mntriculados. 

Art. 2. o O Governo fica igualmnntc autorisndo para man
dar matriculnr no primeiro anno tia Fnculdade de Medicina 
da Côrte o estudante l\1anocllgnncio Barbosa L age, dispensado 
por emquanto do exame de l'hilosovhia, devendo porêm pam 
ser ntlmit!i•io a fazer acto do anuo mostrar-se haLililado com 
approvaçüo deste exame preparalorio, e com a necessnria fre
qucncia de ouvinte ás lições do mesmo primeiro anno medico. 

Art. 3." Ficá o rcvogadns as Leis em contrario. 
Luiz l)cdrcira do Coutto .Ferraz, do Meu Conselho, Minis

tro c Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim o 
tenha entendido c faç.a exccutnr. Pnlncio do Rio de Janeiro 
em nove de Agosto de mil oitocentos cincoentn c quatro, tri
gesimo terceiro da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\'Iagestnde o lmperndor. 

/,uiz Pedreira do Coutto Ferra:. 



( 42) 

DECHETO N. 0 769-de 9 de Agosto de 1854. 

Autorisa o Governo para reformar a Aula do Commercio desta 
Côt·te, e a elevar até á quantia de vinte mil réis a contri

bm'ção dos alumnos. 

Hei por ]Jem Sanccionar, e 1\landnr que se e~ecutc a 
Hesolu~·no seguinte da Assembléa Geral legislativa. 

Art. 1. o fira o (~overno autorisado para reformar a .\ula 
do Commercio da Capital do Imperio, podendo desde já exe
cutar o IIOVO plano, na parte em que este não importar 
accrescimo de desprza c'<cedente de cinco contos de réis ao 
qne actnalmente custa este ensino. 

O Governo hc outrosim autorisado a elevar a contribui
ção dos alumnos até a quantia de Yinte mil réis. 

Art. 2. o :Fi cão revogadas as disposições em co11trario. 
Luiz Pedreira do Contto Ferraz, do àlcu Conselho, Minis

tro c Secretario d' Estado dos Negocios do Imp<•rio, assim o 
lenha entendido c faça executar. l'alacio do Jtio de .Janeiro 
em nove de Agosto de mil oitocentos eincocnta e quatro, 
trigesimo terceiro da lmlcpendencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz~ 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO 11\lPERlO DO BRASIL. 

1854. 

Tmto 1.5. PARTE 1. • SECÇÃO 17." 

DECRETO N.o 770-dc 16 de Agosto de 185~. 

Approva a aposentadoria concedida ao Desembargador da 
Relação do Maranhão, João Candido de Deos c Silra. 

Hei por bem Sanccionar, c Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral tegislatiYa. 

Art. 1. o Fica approvada a aposentadoria concedida por 
Decreto tle cinco de Junho de mil oitocentos cincoenta c 
quatro a João Candido de Deos c Silra, Desembargador da 
Helação do Maranhão, com o ordenado annual de hum conto 
de réis . 

. \rt. 2. o Rcvogão-se as disposições em contrario. 
José Thomaz Nahuco de Araujo, do !\leu Conselho, Minis

tro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça , o tenha 
assim entendido c faça executar. Palacio do llio de Janeiro 
em tlczcseis de Agosto de mil oitocentos cincoenta e quatro, 
trigcsimo terceiro da Indcpendoncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECRETO N.o 771- do 16 de Agosto de 1854. 

Approva a aposentadoria concedida ao Desembargador da 
Relação do Maranhão, Fernando Pacheco Jordão. 

Hei por bem Sanccionar, e Mandar que se execute a 
llcsolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1. o Fica approvada a aposentadoria concedida por 
llccreto de cinco de Junho de mil oitocentos e cincoenla c 
•Jttalro ao Desembargador da Relação tlo Maranhão , Fernan-
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do Paehceo .Jonlão, ('0111 o ordenado annual de hum conto 
c duzentos mil réis. 

Art. 2. o Rcvogflo-sc as disposições em contrario. 
José Thomaz Nabuco de Araujo, do l\lcn Conselho, ·Minis

tro c Secretario 1l'Esl<Hlo dos Ncgodos da Justi~·a, o tenha 
assim entendido c fat;a e\ccutar. Pala cio tlo llio 1lc Janeiro 
em dezcseis de Agosto •lc mil oitocentos c cinco1~nla c 11Ualro, 
trigcsimo terceiro da lmlcpemlenda c do Impcrio. 

Com a llubriea de Sua Mngestatle o Imperador. 

DECH ETO :\." 7i 2 -- 1k 11i de Agosto de t 8j". 

Approt·a a aposc11tadnria t'flltl'l'llidrt. ao /)csc/11/)([rqrulor J()(io 
Capistrano ncbcllo, l'rcsirlcHlC drt Ut.:la('llO do JlaraHhüo. 

Hei por bem Smwcionar, c Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assemhlt\a Gemi tcgislativa. 

Art. 1. o Fica approvada a aposentadoria eoncedi1la por 
Oecreto de vinte cinco de Outubro tlc mil oitoeentos c cin
coenta e tres ao Desembargador .João Capistrano ltchcllo, Pre
sidente da Relação do Maranhão, com o ordenado annual de 
tres contos de réis. 

Art. 2." Revogão-se as disposi~·õcs em contrario. 
José Thomnz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Minis

tro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da .Justira, o tenha 
assim entendido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em dezeseis de Agosto de mil oitocentos e cincoenta c quatro, 
trigesimo trreeiro da Independeneia c do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua ,.lagestade o Imperador . 

.Jnsé Tlwma-:. Nabuco de Araujo 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERlO DO BRASIL. 

1854. 

T0)!0 1;). PARTE f.• 

DECHETO N o 773- de 23 de Agosto de 185i.. 

Jllarca os limites tias l'rovincias de Goyaz e do 1llaranhão. 

Hei por bem Sanccionar, c Mandar que se C"-ecute a 
Resolução seguinte da Asscmhlt'~a Geral Legislativa. 

Art. 1." o~ limites das Províncias de f~oyaz c do Mara
uhão são os rios Manoel Alves Grande desde a sua embocadura 
no rio Tocantins, procurando suas primeiras vertentes até 
encontrar as do rio Parnahyba; o dito rio Tocantins desde 
a foz do Manoel Alves Grande até a do Araguaya, no presí
dio de S. João de Araguaya, comprchcndidas as ilhas proxi
mas tÍ margem direita; c deste ultimo ponto até encontrar 
as vertentes scplcnlrionaes do rio Gurupy, de conformidade 
com o Auto de demarcação celebrado em nove de .Julho do 
mil oitocentos c dezcscis, em cumprimento do Aviso Regio 
de onze de Agosto de mil oitocentos c treze, e Resolução 
de doze de· Junho de mil oitocentos cincoenta e dons. 

Art. 2. o Os mesmos limites terão as duas Dioceses de 
Goyaz c do l\laranhào naquelles pontos; ficando o Governo 
autorisado para impetrar da Santa Sé as Bulias ncccssarias. 

Art. 3. o Ficão revogadas as Leis em contrario. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Minis

tro c Secretario d' Estado dos Ncgocios do lmpcrio, assim ,, 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de .Janeiro 
em vinte c trcs de Agosto de mil oitocentos cincoenta c 
quatro, trigesimo terceiro da lndcpcndencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

/,uiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO HIPEEIO DO BRASIL. 

185.L 

TOMO 15. PAI\TE 1. a SECÇ.\0 19. a 

llECHETO N. 0 7H-de 31 de Agosto de 185\ .. 

Autorisa o Governo a pagar a Manoel lgnario da Silt'eira a 
quantia de 2.301-')'D!J~O, valor do hiale- Pensamento 

Feli:;. 

Hei por bem Sanccionar, e Mandar que se execute a 
seguinte Hesolu('ão da Assembl(~a Geral Legislativa. 

Art. Unico. Fi<:a o {;ovcrno autorisado a pagar a l\lanocl 
Jgnacio da Silreira a qtwntia de 2.30l-iT980, vnlor do seu 
hiatc- Pensamento Feliz -qun foi tomado para o serviço 
da Nação no Rio Grande do Sul em 1827 ; revogadas para 
este fim as disposições em contrario. 

O Visconde de l'araná , Conselheiro d'Estado, Senador 
do Impcrio, !'residente do Conselho de l\linistros, l\linistro 
c Secretario d'Estado dos Negocios da Fazenda c Presidente 
do Tribunal do Thcsouro Nacional, o tenha assim entendido 
c faça executar. Palacio do Rio de .Janeiro em trinta e hum 
de Agosto de mil oitocentos cincoenta c quatro, trigcsimo 
terceiro da Independencia e do Imperio. 

Com a llubrica de Sna ~lagesladc o Imperador. 

Visconde de Paraná. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL 

1854. 

To:\10 15. PARTE 1. 11 Slj:CÇÃO 20.a 

DECRETO N.o 775- de 2 de Setembro de 1854. 

Autorisa o Goucrno para alterar a Tabella que regula o 
qwwtitativo das esmolas das sepulturas, e o preço dos cai
:nles, t'ehiculos de crmducçilo dos cadaveres e serviço dos en
terros; e para relenar a Santa Casa da 1U1'sen"cordia, a 
quem foi commettúla a fuudw;rio e administração dos Cemite
rios Publicos da Cidade do Rio de Janeiro, du encargo de 
manter e conservar, em tempos ordinarios, as tr·es enfer
marias de que trata o Drcrelo N." 583 de 5 de Setembro 
de 1850, até a epocha que se fixa. 

Hei por bem Sanccionar, e IHandar que se execute aRe
solução seguinte da Assembh'~a (;era! Legislativa. 

Art. 1. o O Governo fita nutorisntlo. 
§ 1. o l'ara alterar a Tabella que regula o quantitativo 

das esmolas das sepulturas, e o preço dos caixões , vehi
culos de conducçiio dos cada veres, e serviço dos enterros , 
estabelecida em conformidade do § 2. 0 do Art. 1. 0 do De
creto N. o 583 de 5 de Setembro de 1850, relativo aos Cemi
terios Publicos da Cidade do Rio de Janeiro , nao obstante 
achar-se incompleto o decennio marcado. 

§ 2. 0 l)ara relevar a Santa Casa da Misericordia, a quem 
foi commettida a fundação e administração dos ditos Cemi
terios , do encargo de manter e conservar , em tempos or
dinarios, as tres enfermarias de que trata o § 3. 0 do citado 
Art. 1. o até que esteja paga a divida contrahida pela mesma 
administração, c seja a sua receita bastante para satisfa
~·ão do dito encargo. 

Art. 2. o Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
Luiz l'cdreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho , :'\1i

Hislro c Secretario u' Estado dos Negocios do lmperio, assim 
o lenha c~ltenditlo c faça C\emtar. l'alacio do Rio de Ja
neiro em dous de Setembro de mil oitocentos c cincocnta Q 

•}ltalro , trigesimo terceiro da lmlependencia c do lmpcrio. 

Com a Hubrica d ~ Sua Magcstade o Imperador. 

f_,ti:; Pedrcim do f'outtu Fl'rra: 
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COLLECÇ\0 DAS LEIS DO D1PERIO DO BRASIL. 

1854. 

TO~IO 15. I'ABTE 1. a RECÇlO 2J .3 

J)ECHI:TO N.o 716- de 6 de Setembro de 18.)!1-. 

Isenta a Fazenda Prorincial do pagamento de certos únpostos. 

Hei por bem Sancionnr, c ~Ian1lnr que se e~ccutc a se
guinte Hesolução da Asscmhlén Geral Legislativa. 

Art. llnieo. A Fazenda Provincial fica isenta uo pagamen
to dos seguintes impostos: siza dos bens de raiz, comprados 
ou vendidos por conta fios corres Provinciacs; dizima de Chan
celaria, e oito por cento sobre as loterias coneedidas pelas 
Assemhléas Provim·iaes para qualquer fim fie utilidade da Pro
Yincia: reYop;adas as disposições em contrario. 

O Visconde de Paran;í, Conselheiro d' Estado, Senador 
do Imperio, l'residente do Conselho de Ministros, Ministro 
e Secretario d' Estado dos Ncgocios da Fazenda , e Presidente 
do Tribunal do Thcsouro Nacional, assim o tenha entendido 
e fac;a c~ccular. Palaeio do 1\io de Janeiro em seis de Setem
bro de mil oitocentos cincoenta e quatro, trigesimo terceiro 
da lndependcncia c do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua Magcsladc o I mpcrador. 

V'isconde de Paraná 

llECHELO N.o 717- de O fle Sctcmhro de 18;)4. 

lJeclam COillJll'l'llewlidas ua rlispo.qç·iio do Art. J 2 da J.ei n." 
fl8t) de () de ,4-,'ctl'mbro de 1S:JO, as duas loterias conce
didas pela AssemiJ/r!a pnmincial do Marrmllilo 1wra a.~ 
obms riu Com~euto lll' Santo Antonio tltt Capital drt mt·s
ma l'roáncia, extralu'dos em J Hfd I' 18G3. 

Hei por llelll Sancionar , c i\landar que ~c exceute a se
guinte llesoh1~'úo da A~~embl{·a (;e1al l.egi~laliy;t, 
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Art. Unico. As duas loterias concedidas pela Asscmhléa 
Legislativa Provincial do Maranhão, em beneficio das obras do 
Convento de Sa:;to Anto11io da Capital da mesma l'rovincia, cx
lrahidas nos annos de ·1852 e 18:):3 ficão comprchendidas na 
disposição do Art. 1:2 da Lei n." 586 de seis de Setembro 
de mil oiloecntos c eincocnla, revogadas as disposições em 
contrario. 

O Visconde de Paramí, Conselheiro d' lNatlo, Senador 
do Imperio, !'residente do Conselho de )Jinislros, Ministro e 
Secretario d'Estallo dos :\cgocíos da Fazenda, e Presidente tio 
Trihunnl tio Thesonro Nacional , nssim o tenha entenditlo e fa
sn executar. l'alacio do Hio de Janeiro em seis de Setembro de 
mil oitocentos cincocnta c quntro, trigesimo terceiro dn [mlc
pendcnria c do lmperio. 

Com a Huhrica de Sua )fagcstatlc o Imperador 

l'iscondr de Parauâ. 

llECHETO N." 778- d\) G de Setembro tlc 185'L 

Declara quf' na 1'1'/Hla de lie11s e terras da Capclla de ltambé, 
na l'roei11cÍa de l'el'llamfmco , o Goecnw podení affron
tar aos inrlil:iduos, que se aflwrcm de posse dos düos bem 
I' (!'1'/'((S. 

Hei por bem Sancionar, c )Jantlar fJlW se execute a Re
soluçiio seguinte da Assemhlt'•a (;rTal Legislatira. 

Art. Lnieo. Na YCIHla dos bens c terras tia Car.ella de 
Hamht'~, na I'rorincia t]e l'crnamhuco, deeretnda pelo Art. 
!i·." da Lei n • 5HG de G de Setembro de 18;)(), o t:overno 
potlcní atl'rontar primeiramente, pelos pre<;os das avaliações 
<Í que se proceder judicialmente , julgando-as razoareis, aos 
indiridnos que, on já se achnrem, por qualquer titulo, em 
posse tios ditos bens c terras ou tiverem nestas bemrcitorias: 
reyogatlas as disposiçiícs em nmtrario. 

O riscondc de Paran;í, Conselheiro ti' Estado, Senador 
do lmprrio, l'rcsidcnfe do Consdho tle l\Jinislros, l\liníslro 
e Secretario ti' Estado dos Ne1~orios tia Fazenda, c Presidente 
do Tribunal do Thesouro Narional, assim o tenha entendido 
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c faça cxeeutar. l'alacio do Rio de .raneiro em seis de Setem
bro de mil oitocentos cincocnta e quatro, lrigesimo ter
ceiro da lndependcnria c do lrnperio. 

f.om a Rubrica de Sua Mage~ta1le o Imperador. 

risco11de de Panwâ 

LEI ~.o 77~) - de li de f'elem bro de 1 R5 '.. 

Fz.rrmdo a IJI'SJII'':(/ (' 11/'1'/llldo 11 n('l'f'Íia para () f'TI'I'Cll'/0 

t1 c 1 s;)5 --- 185G. 

11om Petlro f'r~gntHlo, por (;raça de lJeos, c Cnanime 
Acdamaçüo dos PoYos, ltnpcratlur Constitucional c Defensor 
l'erpetno tlo Brasil : Fllzcmos saber a hHios os nossos sub
ditos que a .hsembléa (;cral Decretou e Nós ()uercmos a 
Lei seguinte. 

C.\l'ITt:I.O I. 

Art. 1. o A Despcza Geral do lntperio para o e\ercicio de 
1855-185G, he fixada na qunnti" de .. 32 Hl.2í()::-:-':rn 

A qual scr;Í <listribuitla pelos st·is diversos }linislPrios na 
fúrma cspccilieada 110s Artigos seguintes. 

Art. 2." O Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios do lmperio hc autorisado para despender com os 
ohjeetos designados 11os seguintes parngraphos a quantia 
de.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r,. 8't:J. ()36:;;000 

A saber: 

1. 0 Dolaçflo de S. M. o Imperador ... . 
2. 0 Dita de S. l\1. a Imperatriz ..... . 
3." Alimentos da Princeza Imperial a Se-

nhora D. Isalwl. ............. . 
r,." Ditos da Princeza a Senhora 1>. Leo

polllina. . . . . . . . ..... 

soo. ooo.::-ouo 
96. OOO,i't'OOO 

t 2 . 000 .;:- 000 

lj ooo::ooo 



;-,." llola(·ão da Princeza a Senhora Il. 
.Tanuaria, c nlugucl de casas .... 

6. o Dita de S. l\1. a Imperatriz do Brnsil, 
vi uva , a Duqueza de Bragança .. 

7." Alimentos do Príncipe o Senhor D. 
Luiz ...................... . 

8. 0 Ditos da Princcza a Senhora D. Maria 
Isabel ...................... . 

!)." Ditos do Principe o Senhor D. Phi-
lippc ...................... . 

I O. Onlcnatlos tios mestres da Familia 
Imperial .................... . 

11. Secretaria d'Eslado ............. . 
12. Gabinete Imperial .............. . 
t:L Conselho d'Estado.. . . . . . . . ... . 
1 r,. l'rcsidencias dns Províncias ....... . 
1.). Camaras dos Senadores e Secreta-

ria ......................... . 
IG. llita dos Deputados c idem ...... . 
17. Ajudas de custo de vinda e volta dos 

Deputados ................... . 
18. Cmsos Jurídicos ................ . 
1!) Escolas de Medicina ............ . 
20. Academia de Bellas Artes ........ . 
21. :\lnst~o ........................ . 
2i. Hygiene publica ................ . 
23. Empregados de visitas de saude nos 

portos ...................... . 
2h. Lazaretos ...................... . 
25. Instituto vacinico ............... . 
2G. Commissão de Engenheiros ...... . 
27. Canacs, pontes, estradas, c outras 

obras publicas, gcraes e Prmin-
ciacs ....................... . 

28. Correio Geral e Paquetes de vnpor. 
2!). Repartição geral das terras puhlicas, 

medição destas e colonisação .... 
30. Catcchese c civilisação de Indios .. 
3 t . Colonias Militares .............. . 
32. Estabelecimento de Educandas no Pará. 
:13. Arrhivo publico ....•............ 
:n. Eventnacs •......•.............. 

102.000./j;OOO 

50 . 000 tt 000 

6. OOO.)tOOO 

6.ooomooo 

6. OOO.fr'OOO 

!~. 200</t'OOO 
1.0. 800:;t-OOO 

1.900-/i')OOO 
28. soo:cooo 

231.000-/tOOO 

238 too;mooo 
316 . 54·0~000 

50. "iOO,:tJ)OOO 
105.7GO,'J'J'JOOO 
87.079.1;:'000 
~l.O'Ií;tJ;OOO 

8. fi80-1t000 
23 500 ·i/ 000 

20. ooo.;;:ooo 
20. OOO,jtOOO 
th.400.jj)OOO 
G. 1 !t(i.'ij'OOO 

500. OOO.)tOOO 
1 . 152 OOO<ftOOO 

56 h. ooo;mooo 
hO. 000·/1'000 
50. 000-1{:000 
2.ooo.mooo 
7. '·20.jf000 

30. 000;;)"000 



3;). 
3ti. 
3-1 • 

3S. 

3~). 

Hl. 

H. 
H. 

1\'o ,Jlwticipio da Ctlrtc. 

lustrucçüo primaria c secundaria .. . 
;\ ula do Commcrdo ............ . 
Bibliothcca publica ............. . 
• Jardim Botanieo da Lagoa de lio1lrigo 

de Freitas ................... . 
Dito do Pa~~~~io Publico ......... . 
Instituto lli~toriro (;cographiro Bra-

sileiro ...................... . 
Imperial Acmlcmia de 'let!idna ... . 
Soeicd;Hlc A\1\iliadura da fndu~tria 

Nacional .................... . 
.r,;~. Jlo~pital dos Lazaros. . . . . . ..... . 

.'J'.. Uhras puhlif'as ................. . 
15. 1·:\.cn:irios lin1los ............... . 

!í-9.016-T;"'OOO 
!~ 900;jt000 

1 !~ . 638 ·71 000 

13. oG r, .mooo 
:1.!) 'I 9-7/000 

2 . 000 -~ 000 
2. 000.7r000 

!~. OOO.ft:OOO 
2. ooo~ooo 

1 oo. ooo:mooo 
,'fi) 

Art. :3." O 'linblro c ~~~crt'lario d'Eslatlo dos :.\'1~
;..o.ocios !la .1 usl i I.' a h e auloris;ulo p;1 r a dcspelllll'r ('OITI os 
Hhjcctos designa1los nos sl·guinles parngraphos a quantia 
de, .............................. · 2.1iü!).52:3-?501 

A saber: 

1." Secretaria ü'Eslado .........•.... 
2. o Tribunal Supremo de .lusli\,'tt. .... . 
:3." Hclaçües ...................... . 
. L" .Justiças 1le primeira lnstaucia, de-

Yados, des•lc j;í , a tiOO.')j;OOO os 
ordenados tios .Juizes Municipacs, 
e dos .luizcs de Orphilos que os 
liYerern menores ............. . 

5." Policia c s1•guran~a publica ...... . 
li. o Pessoal da Policia .............. . 
7." (;uarda Nacional ............... . 
8." Tclegrnphos, c cstahclecinwnlos tlc 

tclegraphos clcctri('os .... _ ..... . 
fi." Bi~pos , Catlwdrn(•s , Hela~a(l "l'lro

politana, Parorhos, Yigarios gcraes 
e l'ruYi~urcs, igualatlos os 'cnri
mcntus 1\os Cunego~ das t:ulhcdrl!L'S 

: ~.) . 800 ·"J ()(){) 
1 0.) .. WO.J'rOOO 
210. 886-':"' (;72 

(i;) l . 200 "J 000 
I '1. OOOJ!OOO 

127 ()()() .;;- 000 
H i.) (i2l-'; 500 

2G. -'lHO·': 'iOO 



aos que tem o~ do l\laranhfio c ~-
Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 O. Semi na rios episcopaes, igualados os 
Ordenados dos Lentes do Semina
rio do Maranhão e do Seminario 
grande da Bahia, aos dos Lentes 
dos Scminarios de Pernambuco c 
do PariÍ .................... . 

11 . Capclla Imperial c Calhcdral do Hio 
de Janeiro .................. . 

12. Tribunaes do Commereio ......... . 
1:3. Hepr~ssão do trafico de Africanos .. 
H. Evcntuacs ..................... . 

1 :l. Culto publico .................. . 
Hi. Corpo Municipal Permanente ...... . 
17. Casa de Correcção c reparos de C a-

dôas ....................... . 
I S. Conducç.;io c susknto tlc preso~ ... . 
19 l~lllmi_n:tçiío. publica ............ . 
~O. Lxerru;ws hndos ............... . 

5;) l . :.31.5 ;tll500 

H>. 700-!;'000 

(i2. 7t o;mooo 
19. 620-/tOOO 
2:-J . OOOe/1)000 
1 o. ooo.mooo 

'~. :; , 7 .'"t/)720 
2!)6. 211-?700 

(j, . 000 ~000 
:w. ooo,mooo 

11 :L 000~000 
·0 

Art. !.." O Ministro c Scrre!ario tl'Estado dos Nc
gocios btrangeiros he autoris;ulo para tlespcnder com os 
ohjectos designados nos seguintes paragraphos a quantia 
de................................ 612. 753-7/)421 

A saher: 

I." Secretaria d'Eslado ............. . 
2." Legaçiíes c Consulados, ao cambio 

de 27 ...................... . 
:3." Empregados em clisponibilidadc, idem. 
.'i .. " E\.traordinaria no exterior, idPm .. 
;). " Ditas no interior em moeda do Paiz. 
()." Exercícios lindos ............... . 

.'JG 5'.5-7t088 

1.18. 27.).7t000 
7. !13:);ij:l;}33 

11 o. 000 77000 
:Jo. ooo::fOOO 

w 

. \tl. :). 0 O \linistro c Scrrelario 1l'E,tadu dos Ne
\i(H"Íos da .\farinha hc aulori~adu !'ara de~petl'ler com o~ 



( 5.í ) 

ohjectos tlesi;;na<los nos seguintes paragrnphos a quantia 
de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 3~!L 7751/'500 

A saber: 

J. o Scrrdaria d' Eslado ............. . 
2. 0 l)uarlcl Cencral de .'\larinha ...... . 
~1.° Con~Plho ~uprento 'lilituro .. o •• o o. 

.1. o Auditori::t e l\e('uloria .......... . 
f). o Corpo d' Armadn c Classes llllllC\as. 

().• TiataJhflo ~aYnJ ...•............ 
7.• Corpo de Tmperiacs .\larinhciros .. . 
S.• Companhia tlr~ !ma lido' ......... . 
~l. o Contadorias ................... . 

10. Intcndcmias e nrressorios ....... . 
1 I . ArsPnae~, igualados os Yt'llt·imentos 

do .\lmo\arif<~ e <lo EsniYflo do 
.\r~r·nal de P(•rnatnlJUrn aos que 
ll•m os da Bahia ............. . 

I:!. Capitauins de Portos ............ . 
13 Força Naval ................... . 
1 !~. Navio~ desarmntlos .............. . 
til. llo~pilacs ..................... . 
i (i. Plwrúes . . . . . . . . . . . .......... . 
J7. Academia dn 'larinlw ........... . 
1 S. Escolas .•...................... 
1 \l. Bibliothcca de .'\larinha .......... . 
20. lleforma<los . . . . . . . . . . . . ...... . 
2 t. ~Ia teria!. ...................... . 
:22. Obras ........................ . 
2:l. Dcspczas C\lraonlinarias e CYPnlnacs. 
:!'I-. Exercidos findos ............... . 

32 200.'":'-000 
~·: 823-~ 1 !JO 
3 600-7:000 
3. O!JO<i!OOO 

;H9.710-';;8W 
27.685!'380 
5.'f. 565.Jt200 

7 .882-~56() 
29.8007000 
43 ~15-1tJHO 

112 t29·7!4:Jo 
üS . \)7'1,.;:" 1 90 

920.121 :rr s2o 
2'~. 232-';7'800 
2::l. 79G-)T'800 
:w. 000-ii':OOO 
2.) . 1 h 2.1!'000 

1 . 30!, ·'7 000 
1 . 223-;:"()00 

~f). 089·77"250 
1 . G02. (i2G-t;t<370 

2.W. OOO.ij'OOO 
18 t . 75G-~ G3fi 

:;, 

lrt. G.o O :"ini~tro c Secr<'lario d'Estado dos Nc
godos da Guerra hc auloricado para despender com os 
oLjectos designados nos ~eguintes paragraphos a quantia 
de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 387.7 49-7:722 

A saber: 
I.· Secretaria <I'E~tndo e Heparti~·iíes an-

llC\liS •.•..•..•.. 
. ) Contadoriil geral . . . . ..... 

S2. fl88-t·8(j() 
:líi. "~0-"':" ()()() 
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3. o Conselho Supremo Militar ........ . 
!L • Pagadoria das Tropas ........... . 
S. • Escola 1\lilitar c Observatorio Astro-

nornico ..................... . 
G. o Arsenaes de Guerra , armazens de 

artigos bellicos, e Conselhos ad-
ministrativos ................ . 

7." IIospi laes ..................... . 
H." Commandos de Armns e lnspPq'ão 

dos Corpo'. . . . . . . . . . . . . . ... 
!). 0 Ollieiaes do Exercito e llefurmados. 

JO. Força de Linha ................ . 
11 . Corpo de Sanrle. . . . . .......... . 
12. Hepartiç·fto Erde~ia,fica .......... . 
13. Grntificaçõe,, forragens, elape, aj 11dns 

de custo c gratificações din~rsas. 
i!L Invalidos ...................... . 
1;). l ,cdcstres . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
11). ltel:rulamento e engnjamenlo ..... . 
17. Fabricas ...................... . 
18. Prc:-idio tia Ilha tk Ft•maJHlo .... . 
19. Obras militares, inrluitla a construl:

ção nu Capital do lmperio de hum 
(.luartcl paru Cavallaria , c sendo 
Yinle l:ontos de n'~is para reparo 
da Fortaleza do Cahedello da Pa-
ralnba .................... . 

:!0. llivcl<as despezas evcntuaes ...... . 
21 . ExPreicios findos ............... . 

35 . 12() ·:':' 000 
t 2 :JOO·t'OOO 

1. 3GH. 522-::7'00!, 
172 . 323 '7 000 

6:1. 571-?:"300 
\);)3. !Hí.zr71.~3 

i3. R29 .51.t.-i?'2W 
1 RO. J 87 -~700 

:J.J . 268 .i; 000 

2;38. J.9't.jt).'j.20 
t.6 7tH.:!" 123 

192. l!~í.jt;900 
;300 ' 000 .;; 000 
J 18. 822-/1' 600 
28. R:>''·:':" 180 

'~:20. 000 )/ 000 
1 !12 G08-'tt000 

Art. 7." O ~Iinistro e Secretario d'I:~tado dos .1\e
got:ios da Fazenda lw autori~atlo para dPspcntler com os 
objedos designados nos seguintes puragraphos , a qunnlia 
tlc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 5~l2. 808-77' 189 

A saher: 

1." .Juros e amortisa~·ão tia divida cxtcma 
cakulada ao cambio de 27 .... . 

;!." Juros da divida interna fundada .. . 
3." llilos tia dita inseripta antes da emis

são das respectivas Apolkes , e 
pagamento em dinheiro das quantias 

3. 82:J. ltW,J!OOO 
:J. lt62. 2tG-7TOOO 
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da mesma Ji,·ida menores de quatro 
éentos mil réis, na fúrma do Art. 
!15 da tci de 2ft. de Outubro de 
1832 ....................... . 

t,_o Cai".:a de Amorlisação, filial da Bahia, 
c emprcga1los no resgate c substi-
tuição do paprl moeda ......... . 

:1. o Pensionistas do Estado .......... . 
()." Aposent:ulos ................... . 
I." :Empregados de Hepartições C\tindas. 
8." Thcsouro Nacional .............. . 
9." Thcsourarias ................... . 

10 .. Juizo dos Feitos da hlZCIHia .... . 
11 . Alfandcgas .................... . 
12. Consulados. . . . . . . . . . . . . . ..... . 
13. ltccebcdorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 '.. l\Iesas dP J{cndas c Culll'clorins .... . 
1 f>. Casa da ~IO!•da . . . . . . ......... . 
1 (). Ollidna c annawm do papel scllado. 
11. Typogr:1pl1in 1\acional. ........... . 
18. Ollicina de A policcs ............. . 
1 \). Administra~·iio <11~ Proprios ~acionacs. 
20. Dita 1lc krrcnos diamantinos.. . . . 
21. Ajudatkrusto aEmpreg:ulosdaFazt•nda 
22. Cunulorias 1le Afrirauns lirn•s ..... 
23. :\Iedit;tlo de terre• os de 31arinhas .. 
2'~. Premi os tk Letras, tksrontos de as-

signados das .\.lfamkgas, Commis
süc.', corrdagt•ns c seguros ..... 

23 .. Juros dos Emprcslimos 1lo Cofre dos 
Orphtlos .................... . 

2G. Hcposit:ücs c Hcstitni~-~~~~s tlc llin·itos 
c outras ................... . 

27. Córtc e contlur~:tlo do púo brasil .. 
28. Obras ....................... . 
29. (;rai ifica~·ües .................. . 
.'30. Eventuacs ..................... . 
31. Excrcieios lindos ................ . 
32. Pagamento de Emprcstimos do Cofre 

dos Orphãos ................. . 
33. llit0 dos bens de defuntos c ausentes. 
:n. llito dl' 1kposilos dl' qualquPr oril!elll. 

20.000-~000 

as ~>so .-.;- ooo 
.)05 1.85;7;-39!. 
333 o 't() .;:-129 
-~3. 362,]!6(i6 

33:3 200,jj000 
.'f87 .518w;OOO 

G1. 218·7: 000 
181. 149-)7'000 
17'í- 104,")!000 

~) '~ . 6;-)0 -i; 000 
2n. GSG:;rooo 
111 . noo.rr- ooo 

7 t .r,.oo -:: ooo 
~I. 100-iJOOO 

:i. ij()0-::-'000 
21. 15;),1!'000 
11 . 078 i: 000 
12. ooo.-;:ooo 
2. ooo.;rooo 
3. ooo.;; ooo 

100. 000-~ 000 

80 000 ·77' 000 

;>o . ooo .';f ooo 
Go. ooo.;-rooo 

200 OOO,TiOOO 
1 o. 000.7; 000 
20. OOO?ttOOO 

;m 

-'· ' 

,';j'l 

.m 



CAl' ITl'T.O 11. 

lleceita (;era/. 

Art. 8." A llcceita Oeral do Imperio 
lw or~·atla na quantia de. . . . . . • . . . . . • 31,.. 000. 000-/TOOO 

Art. 9." Esta Receita será effectuada com o producto 
da Henda Geral arrecadada dentro do exercício da presente 
Lei , soL r e os I itnlos abaixo designados : 
1." Direitos de importação para Consumo. 
2." Ditos de baldea('ão e reexportação. 
:J." Ditos idem para a Costa d'Africa. 
!L o Expediente dos generos estrangeiros despachados rom 

Carta de Guia. 
5.• Dito dos generos do Paiz. 
H. 0 Dito dos ditos livres. 
7." Armazenagem. 
8. 0 Premio de Assignados. 
~).o 1\f ultas. 

10. Ancoragem. 
1 t . Direitos de quinze por cento das Embarcações estran

geiras que passão a Nacionaes. 
12. Ditos de cinco por cento na compra e venda de Em-

barcações. 
1:3. Ditos de cinco por cento de exportação. 
J!l.. Ditos de dous por cento, idem. 
15. Ditos de hum por cento, idem do ouro em barfa. 
16. Ditos de meio por cento dos diamantes. 
17. Expediente das Capatazias. 
18. Multas. 
19. Renda do Correio Geral. 
20. Dita da Casa da Moeda. 
21. Dita da senhoriagem da prata. 
22. Dita da Typographia Nacional. 
23. Dita da Casa de Correcção. 
2.1. Dita da Fabrica da J>olvoru. 
2.5. Dita da de ferro de Ypanema. 
26. Dita dos Arsenaes. 
27. Dita de Proprios nacionaes. 
28. Dita de terrenos diamantinos. 
29. Fóros de terrenos e de marinhas. 
:J(). Lmull'mio~. 



31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
')f' uO. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 

!t-3. 
H. 
!~5. 
!~6. 
. n. 
. ~8. 
!~9. 

50. 
51. 
52. 
53. 
M-. 
55. 
56. 
57. 

(58) 

Siza dos bens de raiz. 
Decima de huma legua além da demarcaçi'ío. 
Dita addicional das Corporações de mão morta. 
Direitos novos c velhos, e de Chancellaria. 
Ditos das pateutcs dos Officiaes da Guarda Nacional. 
Dizima da Chancellaria. 
Joias das Ordens honorificas. 
l\latricula dos Cursos Jurídicos. 
Dita das Escolas de l\lcdicina. 
Multas por infracçáo de Regulamentos. 
Legitimações. 
Scllo de papel fixo c proporcional, ficando ex:tincto o 

das cartas de jogar. 
Premias de Depositas Publicas. 
Patentes dos despachantes e corretores. 
Feitio dos títulos dos mesmos. 
}:molumcutos da Secretaria do Tribunal do Commercio. 
Ditos das Hep;1rt Í\ôes de Fazenua . 
Imposto sobre lojas, casas de descontos, & c . 
Dito sobre casas de moveis , roupa , & e. , fabricados 

em paiz estrangeiro. 
Dito sobre barcos do interior. 
Dito de oito por cento das loterias. 
Dito dr oito por cento dos premias das mesmas. 
Dito sobre a mineração. 
Dito sobre datas mincraes. 
Taxa dos escraros. 
Yenda do páo brasil. 
Cobran~·a da Dirida activa. 

Peculiares do Alum'cipio. 

58. Dízimos. 
59. Decima Urbana. 
60. Terças partes de oiTicios. 
61. Emolumentos de Policia. 
62. Imposto sobre as casas de leilão c modas. 
63. Dito de patente no consumo da ngunrdente. 
64. Dito do gado do consumo. 
65. Meia siza de escravos. 
66. Sello de heranças c legados. 
67. Rendimentos do rvento. 
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Extraordinaria. 

68. Contribuição para o Monte-Pio. 
69. Indemnisações. 
70. Juros de Ca'pitaes nacionaes. 
71. Reposições e restituições. 
72. Venda de Proprios nacionaes c generos. 
73. Receita eventual. 

Depositas. 

1. 0 Emprestimo do cofre dos Orphãos. 
2. o Bens de defuntos e ausentes. 
3. o Consumo das Alfandegas e Consulados. 
h. o Premi os de Loterias. 
5. 0 Salario de Africanos !ines. 
6. o Depositas de diversas origens. 

Art. 1 O. O Governo fica autorisado para cmittir bi
lhetes do Thesouro até a somma de quatro mil contos, 
como anlicipação de receita no exercício desta Lei. 

f.APITl'LO I 11. 

Dispos1'çues geraes. 

Art. 11. O Governo fica autorisado para : 
§ 1. o Auxiliar as publicações do Instituto Historico Geogra

phieo Brasileiro com a quantia que não exceda a dous contos de 
réis, alêm da votada no paragrapho quarenta do Artigo segundo. 

§ 2. o Supprir as Cathedraes com os paramentos indis
pensaveis. 

§ 3. o Adquirir desde já por compra o trapiche da Ilha 
das Cobras. 

§ 4. o Despender desde já até cem contos de réis com 
a construcção de huma Casa de Moeda. 

§ 5. o Mandar cunhar desde já moedas de ouro do valor 
de cinco mil réis, e de prata de duzentos réis. 

Art. 12. Só os Vigarios Geraes e Provisores das sédes 
Episcopaes serão pagos pelo Thesouro Nacional , ficando os 
vencimentos de todos estes igualados aos que tem os do Pará. 

Art. 13. Fica reduzida a cinco por cento a taxa do 
juro do cmprestimo do cofre dos Orphãos; c a receita pro
veniente deste emprestimo será escripturada sob o titulo -
operações de credito. -
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Art. H. A disposição do Artigo quinto da Lei numero 
seiscentos oitenta e trcs de cinco de Julho de mil oitQ
centos cincocnta e trcs, comprehende tlesde já o fundo encor-
porado do Banco do Brasil. . 

Art. 15. Os direitos de cinco por cento da tabella 
unncxa á Lei de 30 1lc Novembro de mil oitocentos c qua
renta c hum , serão desde já cobrados por inteiro sómcntc 
na~ primeiras nomeações ; c nas aposentadorias, reformas c 
jubilações, devendo-se cobrar o penas do excesso do venci
mento nos casos de remoção para outra l\,epartição do mesmo 
ou de diversos l\linisterios, c das Provisões successivas de 
Porochos cncommendados. 

Art. 16. Os Juizes de Direito em correição examinarão 
se os Escrivães de execuções , e Tabclliães remettêrão no 
devido tempo ás Estações de Fazenda as certidões das es
cripturas de compra e venda de bens de raiz celebradas pelos 
seus cartorios ; impondo aos remissos a pena de suspensão 
nté o cumprimento deste dever. 

Art. 17. Fica revogada a segunda parte tio Artigo pri
meiro da Lei numero seiscentos quarenta e sete de sete de 
Agosto de mil oitocentos cinaoenta c dous; c em seu inteiro 
vigor o Artigo oitavo da Lei numero duzentos trinta c quatro 
de vinte tres de Novembro de mil oitocentos quarenta c hum. 

Art. 18. Ficão pertencendo aos proprios das respectivas 
Províncias: 

1.• O Edificio da extincta Casa da Moeda da Bahia. 
2. 0 O Predio que serve de Recebedoria na Parahybuna thl 

Província de 1\linas Geraes. 
3. 0 O Preuio da Alfandega velha da Provincia da Parahyba. 
4. o A Casa ria Assembléa Provincial , outr' ora do Con

selho da Província do Ceará. 
Art. 19. Os Premi os dos bilhetes de Loterias conce

didas pelas Assrmbléas Provinciaes, que não forem cobrados 
no tempo marcado nos Regulamentos, serão recolhidos nos 
cofres Provinciaes, e terão o destino que lhes for dado 
pelas ditas Assembléas. 

Art 20. Os fúros c laudemios dos terreno~ foreiros do 
exlincto Convento de Santa Theresa da Bahia, serão arre
cadados pelo Seminario Archíepiscopal como renda do seu 
patrimouio, na conformidade do Artigo onze, paragrapho 
~ctimo da Lei numero seiscentos c vinte oito fie deze
"P!P de Sctcmhro (Je mil oitocentos cinroeu(;t e hnm. 

\ri. 2 I. \' •I~''JleZé'' a11tori~ada~ por ~~la" P outras 
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Leis promulgadas no corrente anno, sem decretação de fundos 
correspondentes , serão pagas pelos mesmos meios votados 
para pagamento das q~e são contempladas com quantia de
finida nas rubricas respectivas. 

Mt. 22. Ficão em vigor todas as disposições da Lei 
do Orçamento antecedente , que não versarem particularmente 
sobre a fixação da Receita e Despeza , e não tiverem sido 
expressamente revogadas. 

Art. 2:~. Ficão revogadas as Leis e disposições em 
contrario. 

l\lanunmos por tnpto a todas as Autoridades a quem o 
ronhecimento da referida Lei pertencer, que a cumprlio, c 
fação cumprir, e guardar tão inteiramente, como nella se 
contem. O Secretario <!'Estado dos Negocios da Fazenda a faça 
imprimir, publicar e correr. Dada no Palacio do Rio de Ja
neiro aos seis de Setembro de mil oitocentos cincoenta e 
quatro , trigesimo terceiro da Independencia e do Imperio. 

IMPERADOR Com Hubrica c Guarda. 

Visconde de Paraná. 

Carta de Lei, pela qual Vossa Magestade Imperial 
lllanda e.recutar o Decreto da Assembléa Geral Legislativa, 
que Houve por bem Sanccionar , orçando a Receita e fixando 
a Despeza Geral do lmperio para o exercido de 1855 a 
1856, e dando outras providencias, como nella se declara. 

Para Vossa Magestade Imperial Ver. 

José Pe<lro de Azevedo Peçanha a fez. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

Sellaua na Chancellaria do Imperio em U de Setembro 
~lc 185~ .. 

Josino do Nascimento Silva. 
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Nesta Secretaria d'Estado dos Ncgocios da Fazenda foi 
publicada a presente Lei em 18 de Setembro de 1854. 

José Severiano da Rocha, servindo de Official :Maior. 

Registrada a fi. 32. do livro das Cartas de Leis e De
cretos do l)oder Legislativo, em 18 de Setembro de 1851.. 

José Pedro Werneck Ribeiro de Aguilar. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1854. 

TOMO 15.• PARTE 1. a SECÇÃO 22.• 

DECRETO N.• 780- de 9 de Setembro de 185!,.. 

Aulorisa a trans(en-r para o Corpo de Engenheiros, na gua
lidade de Alferes Alumno , o Guarda Marinha Antomo 

da Costa Barros Velloso. 

Hei por bem Sanccionar, e Mandar que se execute a 
seguinte Resolução da Assembh~a Geral Legislativa. 

Art. Unico. O Governo fica autorisado para transferir 
para o Corpo de t:ngenheiros, na qualidade de Alferes Alumno, 
o Guarda Marinha Antonio da Costa Barros Velloso; revoga
das as disposições em contrario. 

José \\la ria da Silva Paranhos, do l\leu Conselho, 1\li
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Marinha, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em nove de Setembro de mil oitocentos e cincoenta e quatro, 
trigesimo terceiro da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Maria da Silva Paranhos. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO DJPERIO DO RBASIL. 

185\.. 

TQ)IO 15. a l'AinE 1. • SECÇÃO 23.• 

DECRETO N. o 781 - de 1 O de Setembro de 1854. 

A utorisa o Goremo a reformar a., Sec1'etarias d' Estado dos 
1\"egodo.Y do lmperio , J usliça e }<.,'.~trangeiros, e as Secre
tarias de l'oliàa da Cúrte e Províncias; bem como a des
pender a8 quantia.! , que se marciio, com a fundação de hum 
Instituto de cegos 1 com a construcçiio e J'eparos de ed1"{icios 
pará os Seminan'os Episcopaes , c com a creação de flacul
dades Tlteologicas em dous dos actuaes Seminarios Epis
copaes. 

Hei por bem Sanc:cionar, e Mandar que se c'íccute a 
1\esoluc;ão seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1." O Governo fica autorisado para reformàr as 
Secl'etarias d'Estado dos Ncgocios do lmperio , Justiça c Es
trangeiros, fazendo as necessarias modificações nos respectivos 
Regulamentos das Repartições dos mesmos Ministerios; e podcn~ 
do pôr logo em cxecuç.ão a reforma que fizer , a qual sub
metterá depois á approvação do Poder Legislativo. 

ArL 2." Fica do mesmo modo autorisado : 
S 1. o A reformar os Hegulamentos das Secretarias de Poli

cia da Côrte c Províncias ; mareando ordenados fix:os aos 
Empregados dellas , c alterando a labella dos emolumentos , 
como mais conveniente for, passando estes a fazer parte da 
Heceita Geral. 

§ 2. 0 A despender quinze contos de réis com a funda
ção tle hum Instituto de cegos; quarenta contos de réis com 
eonstrucções e reparos de edifieios para os Seminarios Episco
paes ; e quinze contos de n'is com a creação de Faculdades 
'fheologicas em dons dos actuaes Seminarios Episcopaes. 

Art. 3 o Ficão revof;a<las as disposições em contrario. 
Luiz Pedreira do Coulto Ferraz , do !\leu Conselho, 

Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios do Impcrio, assim 
o kuha Plllcn<li<lo e fa(:a cxcrntar. Palario (lo Hio de .Ja-
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Beiro em dez ele Setembro de mil oitocentos cincocnta 
c quatro, tri~csimo terceiro da Indcpcndcncia e do Tm
pcrio. 

Com a Rubrica tle Sua "lagcstatle o [mpcr<Hlor. 

/.ui:. Pedreira do ('nltllll /<'1•rra:. 
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COLLECÇ\0 D.\S J.EIS DO BIPERIO DO BHASIL. 

T0:\10 I:-). P.\1\Tiê 1.' SEI.Ç"\.0 2'a.' 

DECBETO ;"~." 782- de 12 dt~ Setembro de 18.í'l. 

A 111orisa 0 Gnt'emo para mawlar ])(I!] ar ao PwlnJ T"eonardo 
Antw1es Jleira Jll'urirjlli'S o q11c Sl' lhe dl't'l'l' de congnws, 

como rigario (;eral do /Jispwlo de L'cril!llllbllCO. 

Hei por bem Snnccionnr, c l\Iandar que ~c C\Ccutc a 
Hesolnçfto seguinte da A~semhlt'·a Geral Legislativa. 

Art. linico. O t:oremo lica :mtori~atlo para mantlnr pa
~nr ao Pntlrc Leonanlo Anlnnes 'Icira IIC'Ill iqut•s o llliC st! 
lhe tlcn~r tia congrua \Tncitla como Yigario (;pral tio Ili~
pado de Pcmamhnco, tlo prinwiro tle Outubro tk mil oi
tocentos c •tnarcnta c nore ao ullimo de .Junho tle mil c oi
tocentos c r:inrocnta; rerogatlas as disposições <'lll contrario . 

. lost'! Thomaz Nahnco tle A ranjo , tio 'leu Conselho, Mi. 
nistro c Secretario li' Est.Hlo tios Nt·gocios da .Justiça, assim 
o tenha cnlellllido, c faça C\ccntar. l'alnf'io do Hio de .la
nciro em doze de Setembro de mil oitocentos rinrocnta c 
quatro, trigcsirno terceiro dn hulcpcnllencia c tlo lmprrio. 

Com n Hnhrica tlc Sua :\Jngcstatle o Tmpcratlor . 

.Tos é Tlwma~ Xa1111co dr A raufo. 

DECHETO ~- · í~:l- th) 12 de Sekmhro ue 18:->L 

Appront rt aposcntwloria rollccdirla ao Uaclwrcl Cyrino 
A nlonio d1· frmm, 110 r1:yrn· de S!'cl'l'lario do Su

premo Trib11nal dt! Justiça. 

Ht•i pnr bt!m Sancl'ionar, c 'lantlar rpw ~l' f!H'í'llle n 
];p,o]lll'<lo~ ~egnilllt' tla A..;sembl(·a (;eral LPgi•lativa. 

\11 I · l'il':t :lj>J>I'n\;1tl:l a :tpt...:t•nlail•ll·i:t t'mH·erlitl:•. pnr 
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lkcrclo ue vinte ~eis de Maio de mil oiloce !los e óucoenla 
quatro, ao Bacharel Ciryno Antonio de temos, Secretario 
do Supremo Tribunal de Justiça, com o ordenado annual 
de hum conto seiscentos c sessenta e dous mil e duzentos réis. 

· Arl. 2. 0 Bcvogão-se as disposições em contrario. 
Jo~é Thomaz Nabuco de Araujo , do l\Ieu Conselho , 

3linislro c Scct'Clario d' Estado .dos Ncgocios do .I usliça , assi 111 

o tenha entcnrlillo c faça executar. l'alacio do Hio de Ja
neiro em doze 1le Setembro 1lc mil oiloeenlos c cincoenta 
e qttatro, trigesimo terceiro da lntlepenJcncia e do lm-

perio. 

Com a Hnbrica de Sua 3Iageslade o I mperatlor. 

Jost! Thomaz lYalmco de Araujo. 

DECBETO N-" 78.'~-de 12 de Setembro de 18.-,L 

Approrn a l'ensão amwal de 6001:)000 co11cedida á l'is
condera da Laguna. 

Hei por bem Sanccionar , c l\Iandar qtw se execute a 
llcsolw;fio ~egninte da Asscmhlt'·a t~eral Legi~lali\a. 

Art. 1." Fi C' a approvada a Pensão annual de seiscentos 
mil réis, concedida por Decreto de vinte e nove de Novem
bro de mil oitocentos trinta c nove 1Í Viscondeça da Lagu
n:t, em remuneração dos servi~·os prestados por seu fallecido 
mari!ln o \'isrondc· da Laguna. 

Arl. 2. 0 llevogão-sc as disposições em coHlrario. 
Luiz Pedreira 1lo Coulto Ferraz, do !\leu Conselho, 1\Iinis

tro c Secretario d' Estado dos Negocios do Jmpcrio, assim 
o tenha entendido, c faça executar. l'alaeio do llio de Janei
ro em l~ozc de Setemi.Jro de mil oitocentos cincoenta c qua
tro, trigesimo terceiro da Indepcndcncia c do Imperio. 

Com a Ruhrica de Sua 1\Iagcstadc o Imperador. 

Ltli: l'cdrcira du Cuuttu F e na: 
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DECHETU N_" 785-dc 12 de Setembro de 185~ . 

.i l'Prura a Pensiio aunual de 1. OOO.JtOOO concedida ao Co
ronel da l1uanla .Nacional da Provin:Jia de S. Pedro, 

.Mmwcl AdoTplw Citarão. 

Jki por hem Sanceionar, c Mandar que se execute a 
llc~ultu;iio ~egui11te ,\a As~emhl(·a t~eral Legislativa . 

. \rl. Unico. Fiea approva•b a l'ensão auuual 1le hum 
'ou to de réis , concedida por Derreto de quatorze de .In lho 
tle mil oitocentos cincoenta c quatro ao Coronel da Guarda 
:'\aciona\ da l'rO\incia de ~fio Pedro, l\lanoel Adolpho Charão; 
n~rngadas as tlisposif,"ÜCS em contrario. 

l.uiz Pedreira do Contto Ferraz, do l\lcu Conselho, l\li
lll~tro c Secretario d' E~tado dos Negocios do Impcrio, assim o 
tenha entendido, e faça executar. Palacio do Hio ,\c .la
neiro rm lloze de Sctcmhro de mil oitocentos cinroenta c 
'i'wtro, trigrsimo trrcPiro 1\a ltulependenria c do lmperio. 

Com a H.nbrica llc Sua 'lar;estatlc o lmperatlor. 

l-ui:; Pedreira do Coullo Ferra:. 

JJEt:HETO N." 786- de 12 (\J Setembro de 185'1 . 

. t wroca a l'cnsiio wmw:l de AOO:tz;OOO concedida a D. 
Jl!ariamw Felippa de Assiz, riura de Francisco tlc Assi:; 

de A.:::eredo CoHtin/w. 

Hei por bem Sanccionar , e l\Iandar que se execute n 
1\esolução seguinte da Assemhléa Geral Legislativa. 

Art. Unico. Fica approYaua a l'ensão annual de quatro
rentos mil réis , concedida por Decreto de dezoito de Julho 
de mil oitocentos trinta c tres á viuva n. l\larianna !Celippa 
tle Assiz, em remuneraçflo dos scrvi~os prestados por seu fallc
rido marido Francisco de A~siz lle Azcreuo Coutinho, Conta
tlor que foi da Thesouraria de :\Iinus Gcraes; revogadas as 
disposições em contrario. 

Luiz l'edrcira do Coutlo Ferraz, do l\Ieu Conselho , l\li-
lli~tro e Secretario d'Estado dos Ncgocios do lmperio, o lenha 
'l'isim enkP,Iitlo, c fa,:a executar. Palocio do I\io de Janeiro 
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em doze tlc Setembro de mil oitocentos cíncocnta c qua
tro!.. trigcsimo terceiro da lndcpcndcnda c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Cotllto Ferraz. 

IIECHETU N." 787- de 12 de Sclemhro de 180L 

.lpprot:a a l'e11são amwal de 150<1!000 coHccdida ao Pri
meiro Teuente graduado. da A.nnada Antonio }o$é 

l'crw·a Leal. 

Jlei por hem ~anccionar, c :\landar qne se execute a 
Hcsolnçáo se~ninle da Asscmbléa Geral Legislativa. 

Art. Unico. Fica approvmla a Pcnsüo annual de cento 
~~ cincocnla mil réis, concedida por })cerclo de dous de ))czcrn
hro de mil oitocentos trinta c noYC, ao Primeiro Tencute 
graduado da Armada .\ntonio .losé Pereira Leal, gnncmcnte 
l"erido em combate na occasifio da tomada da \"illa ll.a Laguna; 
revogadas para este llm as Leis c disposições em contrario. 

Luiz Pedreira do Coullo Jcerraz, do l\lcu Conselho, l\linis
Lro e Secretario 11' Estado dos Negocios do lmpcrio , assim o 
tenha entenditlo , c faça executar. Palacio do l\io de Janeiro 
1~m doze de Setembro de mil oitocentos cincocnta c quatro , 
lrigcsimo terceiro da Imlepcndencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcslade o Impcnulor. 

Ltú:, Pedreira do Coutlo Ferra:. 

--
DECRETO N." 788- de 12 de Setembro de 185'~. 

ApprotJit a jubilaçüo concedida ao Doutor Antonio .Maria 
de Mirawln e Castro no luyar de Lente substituto da Fa

r,uldade de Medicina desta Curte, 

Hei por bem Sanceionar , e ~lantlar que se execute n 
Hesolw;ão seguinte da ,bsemhl(·a Geral LegislatiHL 
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Arl. 1." Fica approvada a .iubilação couceditla por lleen~
lo de 31 de i\laio de 185l ao Doutor Antonio Maria de Mirau
da e Ca,tro, no lugar de Lente substituto da l•'acultlade de 
i\Iedidna desta Côrtc, com o vencimento annual de hum conto 
e duzentos mil réis. 

Art. 2." Hevogão-~c as disposições em contrario. 
Luiz P!'drcira do Coutto Ferraz , do ~leu Conselho, l\li

nistro c Secretario d'Estado dos Nq.(orios do lmpcrio, assim 
o lenha entendido, c faça cxerntar. !'alado do Hio de .Janeiro 
l'rn 1lozc de Setembro de mil oitocentos tincoenta c quatro , 
trigesimo terreiro da lndependcncia c do Imperio. 

Com a ltuhric<l de ~na ~Jngcstatlc o lmperntl•H'. 

/.11i::. J'cdreira do Cmtllo Ferm-:.. 

- -·--
• 

.ljiJH'ora as Tabcllas de onlcuados c yratificaçíJcs dos Lentes, 
S~tfJstilutus, c J•:mpregarlos das Faculdades de /Jircilo, c 
Medicina do l111perio, allncxas aos Decretos S. os 1.386 e 
1.387 de 28 de "t!Jril do coJ'I'Cillc aww. 

Hei por hem Sanccionar, e ~!andar que se execute a 
Hesoluçüo seguinte 1la Assembléa (;eral LegislatiYa. 

Arl. 1." .\s Tahcllas de ordenados c gratificações an
nnas aos I ler retos~."' 1 .:386 c I .:381 de 28 tlc .\ IJril de 18;-)'i., 
rom que f;flo reformadas as .\endemias de Direito c as Escolas 
!11~ :'Ierlirina, lkilo appnmulas com as seguintes dedanH,:õcs: 

1:' Os Substitutos ainda quando se aehcm em c!l'ecli\o 
e\l'ITicio do ma;;istcrio em qual•pter cadeira nfío n·m:erão ou
tra gralifir<H:fw alt'·m tlaqnclla qtw lhes he lixada nas Tabcllas. 

2." Os Scr:rctarios te riJo hum conto ô.c rt'·is de ordenado 
e hum conto de réis 1lc gralilica<,:ão. Os das Faculdades de 
Direito, em quanto estes lugares forem occupados pelos Len
tes mais antigos, segundo o Art. 13:3 do llecrelo N." 1.38G, 
Yencerão somente a gratilicaçün annnal de seiscentos mil réis. 

:L" Os LPnles 1le Clinira terno hnma gratilkar:fw addicio
nal de seiscentos mil n'~is anHna!mi'Hte: desta gralilil';u;iio nf11> 
Sl'rrío c\clllidn~ l>:< que f•Jl'l'lll ~lcdit''J~ da~ í',a~a, tle ~li,eri
, . .,,-d!a. 
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!~. • Os Professores dos Cursos de prcpnratorios annexos ú~ 
l'uculdadcs tlc Direito terão os mesmos vencimentos tlos Pro
fessores aclnac:> do Collcgio de Pedro Segundo. 

Art. 2. o Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, 

l\linistro c Secretario d'Estado dos Ncgocios do Impcrio, 
assim o tenha cntendid.o, c faça executar. Palacio do Rio 
de .Janeiro em doze de Setembro de mil oitocentos ein
cocnla c qual r o , trigcsimo !Ncl'iro da 1 ndcpcndencia c do 
llllJH'I'iO. 

Com a Hnhrica !lc Sua l\Jagcsladc o Imperador. 

/,ui:: l'rdrrim r/o ('mtlto Pt•rra::. 
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COLT.ECÇÃO DAS LEIS DO DtPERIO DO BRASIL. 

1854. 

tm10 13." P.\HTE f." 

DECRETO N." 790-dc H de Setembro de 185'~. 

Declara que !.ui.: Gomrs da Cunha tem direito á Pensiio 
npprrmulo rm 18 dl' Agosto de 18;)2 drsdc 2 rir• 

l>e:C!IIlii'O tfe 18:3!). 

Hei JlOr hem Snnrcionar, e )landar que ~c ewrnle a 
nesoluçiio seguinte da Assemblt'·a ~:cral Legislati' a. 

Art. llnico. Luiz l:omc~ da Cunha tem direito ;Í Pensüo 
apprm alia em dezoito riP A~osto tlc mil oitorcntos rincoenta 
,. dons, tlcstlc tlons de llczcmhro t!P mil oit<m~ntos trinta " 
IIOYC, data do Dcnclo pelo qual lhe foi clla ronredida; fi
'·nntlo rcrogmla~ as disposiçiícs em l:Ontrario. 

tniz Pedreira do Contlo Ferraz, do Men Conselho , 
Ministro c Secretario 11' Eslndo dos Ncgocios do Impcrio, 
o tenha as~im entctl!l itlo, c fara C'I:Ccutnr. l'alat'io do Rio tlt• 
.faneiro em qnntorzc de Setembro de mil oitocentos rinroPnta 
P qnntro, trigesimo terceiro da lntlcpemkncia e tln lmpcrin. 

Com a Rnhrirn dP Sna 'lngcslnde n hnpcratlor. 

fiECI\1-:Tn ~-" 7!)1 -. '''~ I 'l de Sctcmhru tle tS:H. 

l'oncede ú Calllara Munic1]wl da Cidade da l"ictoria o ft'
lhriro fJW' oHtr'ora IH'rvia pam arrecadnriio do dizimo 

do 71eixe. 

Hei por bem Sanrcionnr, e Mandar que se execute a 
~t-gninle Hc~olnção da Asscmhléa Geral tcgislativa. 

Art. rnico. Fica pertencendo á Cmnara l\Iunicipal da 
l'i•iatlt~ da \irtnri;~. Capital ti;~ Prmincia tln l:spirito ~antn, 
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ti telheiro qm~ ontr'orn scnia para arrceatla~ilo do dizimo 
do peixe , a fim de estabelecer nelle huma praç.a de mer
cado ; reyogadas para este fim as disposições em contrario. 

O Visconde de Paraná , Conselheiro d' Estado , Senador 
tio Imperio, Presitlente do Conselho de Ministros, Ministro 
P ~eerctario d' Fstndo dos Negocios da Fazenda e Presidente 
tio Tribunal do Thesouro Naeional, assim o tenha entendido 
e faça e~ecutar. Pulado do lUo •lc .Janeiro em quatorze de 
Setembro de mil oitocentos e eincoenta c quatro, trigesimo 
terreiro tia lntll•peudencia ~~ do lmperio. 

Com a llnhrica de Sua ~Inge~tade o Imperador. 

J'isro11d1' de l'arrmá. 

llf.CH ETO ~." 7!)2- de 1'1 tle Sekmhro de 18;)4. 

Approva a aposentadoria concrdida a .Joaquim Antonio Leitiio, 
no lugar de Offirial-nlrtior da .'·iecretan·a da Thrsouraria 

da Prori11ria d11 l'arahyba. 

Hei por bem Sann:ionar, c ~landar que se e\ecute a 
seguinte Hesolw;ão da Assernhléa t:eral Legislativa. 

Art. Unieo. Fica approYada a aposentadoria concedida 
por Decreto de 30 de Setembro de 18\.6, a Joaquim Antonio 
LeiUio , no lugar de Ollicial-maior da Secretaria da Thcsou
raria da Provinda da l'arahyba, com o ordenado que lhe 
competir na fórma da Lei de 4 de Outubro de 1841, em atten
ção ás molestios que o inhabilitao de continuar no referido em
prego, onde conta dezenoYe annos de bons serviços ; revo
gadas para este fim quacsquer disposições em contrario. 

O Visconde de Paraná, Conselheiro d' Estado , Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministro!'!, Ministro 
e Secretario d' :Estado dos Ncgocios da Fazenda c Presidente 
do Tribunal do Thcsouro Nacional, nssim o tenha entendido 
c faça executar. Palacio do llio de Janeiro em quatorze de 
Setembro de mil oitocentos e cincoenta e quatro, t rigesimo 
t•~rceiro 1la lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica tle Sua :\lagest:ule o Imperador. 

ri.1·conde de Paranú 
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llECHETO N." 793- de 14 de Setembro de 185/a. 

Approt•a a aposentadoria concedida a José Lopes Rosa, 110 lu
fjar de primeiro escrípturario da Contadoria da Thesou 

raria de Fa:enda da l'rorincia de Pernambuco. 

Hei por hem Sanccionar, e :\larular qnc ~c execute a 
1\esoluriio seguinte da c\s"emlMa Geral LegislatiY:t. 

Art. lnico. Fica apprm a da a aposentadoria concedida 
por Deerl'lo do t ." de .Junho do armo passndo a .José Lopes 
Hosn, 110 lugar de primeiro esnipturario da Cmttadoria da 
Thesonr:.ria de Pernambuco, com o ordenado que lhe com
petir nn f()rma da Lei de l de Outubro de 1S31, em atten
~·ão ao seu estado de mole,;tia, qtw o inhahilita de continuar 
no referido emprego, onde conta trinta c quatro annos de 
serviço; n•Yogadas para estt~ fim as disposi~·ões em contrario. 

O Yiscorule de l'arani., Conselheiro ri' Estado, Senador 
do Imperio, l're~idente do Coml'lho de Ministros, Ministro 
c Seereturio d' Estado dos NP:,wcios da Fazenda c Presidente 
do Tribunal do Thesouro l\"acional, assim o tenha entendido e 
fiu;a necutar. l'alaeio do Hio de .Janeiro , em quatorze de 
Setembro de mil oitocentos e cincocnta e quatro, trigcsimo 
terceiro da Indcpendencia n do [mperio. 

Com a Hubrica de Sua )Jagestarle o Imperador. 

Visronde de Paraná. 

---.----
DECHETO N.'' 79í-de 1í de Setembro de 185!~. 

Approra a Pensão annual de 120-';'7 000 concedüla ao 
Guarda Nacional Francisco Matheus da Süra. · 

Hei por bem Sanccionar , e l\Iandar que se execute a 
Hesolução seguinte da Asscmhléa t;eral l-egislativa. 

Art. Unico. Fica approYada a l'ensão annual de cento e 
yiutc mil réis, concedida por Decreto de vinte de l\laio do 
corrente anuo a l'rancisco ~latheus da Silva, Guarda Nacional 
do Esquadrão de CaYallaria da Capital da Proviucia de l\linas 
Cernes, remgadas as di~posições em contrario. 

Luiz Pedreira do Conlto Ferrnz, do l\lt•n Consl'lho, Jlinis-
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t ro c Secretario d'Estado dos Ncgocios do Impcrio, assim o 
tenha entendido, e faça executar. Palaeio rio H.io Janeiro em 
quatorze de Setembro de mil oitocentos eincocnta e quatro, 
trigesimo terceiro da Indcpcndcncia e do Imperio. 

Com a H.ubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

DECRETO N. 0 79i)-de 14 de Setembro de 18.1~. 

Autorisa o Governo a conceder Carla de Naturalisação 
de Cidaddo Brasileiro a varias indivíduos. 

Hei por hem Sanccionar, e l\Iandar que se execute a 
Resolução seguinte ria Assembléa Geral tegislativa. 

Art. 1. 0 O Governo fica autorisado para conceder Carta 
de Nataralisação de Cidadão Brasileiro a Manoel Francisco Ui
beiro rl' Abreu, natural de Portugal ; Carlos Petrazi, natural 
do Grão Durado de Meklemburgo Strelitz ; Manoel llias Moreira, 
natural de Portugal; João Glyem, natural de Inglaterra ; Ma
noel Alves Castello, natural de J>ortugal; Julio Cesar Andreini, 
natural de Jtnlia; e a Carlos Janscn , Allemão. 

Art. 2. o Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferrnz, do l\Icu Conselho, i\Iinistro 

c Secretario d' Estado dos Ncgocios do lmperio, ass-im o tenha 
entendido, c faça executar. Palacio do H.io de Janeiro em 
quatorze de Setembro de mil oitocentos cincocnta e quatro, 
trigcsimo terceiro da Indcpcndcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica pe Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

Luiz Pedreim do Coutlo Ferraz. 
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J)Ef :nETO N." 796 ----de 11 de Sc!Pmbro de l8.5'i. 

A utori.~a o Goeenw a conceder Carla de 1\'alurali.~acüo de 
Cidadiio Brasileiro a rarios imliriduos. 

Hei por hem Saurcit)lli.ll', e '!andar que se execute a 
llesolw;ão seguinte da A~~emhlt'·a 1;eral Lcgislatha. 

_\.ri. tuiro. O Govemo hn auloris<Hio para cnncetlcr Cnr
ta de nalr1ralisnrflo de Ciclad;ío Bra~ill'iro aos subditos Portn
guezcs l'adre .Joaquim Ferreira dos Santos, BaeharPI Bernardo 
Texeira de Moraes Leite Velho, llnarte t~uilherme Corrêa tle 
:\lello, e .Joi1o Josó de .\lmci1la Cruz , e ao subdito Sardo 
l'adre ,los\~ (;Ut~t·co, fira11d•J para P:>lt~ fim remg<~das as disposi
•;f)(:S l'lll t·oulrario. 

Luiz Pedn~ira dn Coull<t Ferraz, 1lo Jleu Cn11selho, .1\Ji
ui~tro e Secretario 1l'Eslado dos Negorios do lmpcrio, as~im 
o leuha ~~ulendido I' fa~·a e\eeular. Paladu do llio de Jnneiro 
em quatorze de Se!Pmbro de mil oitorenlos rincoenla e 
q11alro, lrige~imo lrrceiro tia ludqH•rtdPrltia e do hnpcrio. 

l,ui:, Jlt•drcirrt du f'oul/o Fl'lnr:c. 

1J1XHLTO I";." 7!)7- de ll de Setembro de H!.)'l. 

..lutorisa o (;on•nw a coHcrder Ca/'la de .. Yaluralisarri" 
de ('idadú Bmsifcira 11 /~'milia /:'ufa/ia !Ycn,i. 

Hei por hem Sa•·ei•nwr, e .\!andar tJIIC se C\.er,u(c a 
nr~.oluç:to St'guinlc da .. hsembl(~a Geral Legislativa. 

Art. llnito. li e o Governo aulorisndo para conceder Carla 
de •wluralisn~;ao de Cidadã Bra~ilt-ira a Emilia Eulalia Neni, 
natural de (;cno\'a , ficando para isso dbpen~ada a dispn
sil;ão do Art. t.o do Decreto n." 291 de 30 de Ago~lo de 18~:~. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz , do l\Jeu Con~clho, Mini'
tro e Secretario d' Istado dos Ncgocios do ImpPrio, a~~im o 
tenha entendido c r:.~·a executar Palacio do Hio de Janeiro em 
quatorze de Setembro de mil oitocentos e cincoenta c quatrn, 
trigcsimo terceiro da Ir:dcpcndr~neia e do Imperin. 

(pm • Iinlq ic.t d1· Sua ~lagr:-!ade q Impnadu1. 

/.111, l'•·•l•·ira do (uu/lo Fcrnr:,. 



COLLEC~_:.\.0 DAS LEIS DO DIPEIUU DO Blt\SIL. 

1851-~ 

TU.:UO 15. I' AI\ TE t. • SECij.\0 26." 

DECllETO N.o 798- de 16 de Setembro de 1854. 

Crca lwma 11ura Fregue:.ia nesta Cidade, tirada das de 
Sunt' A mw, Sacramento e São .José, dando-lhe o Go
verno IWII!l' , e marcando-lhe territorio, ourido o Bispo 
Diocesano. 

Hei por hem Sanccionar, c Mandar que se execute a 
H.esolução seguinte da Asscrnbh"a Geral Legislativa. 

Art. 1." Fica crcada hum a nova Freguczia uesta Cidade 
do Hio de Janeiro, a qual scr<Í tirada das .Freguczias de Santa 
Anna, Sacramento c São .José, dando-lhe o Governo nome, 
e marcancto-lhe terrilorio, ouvido o Bispo Dioce~ano . 

. ~rt. 2." Emquanto se não construir huma Jgn~ja que 
sina de Matriz dessa nova Freguezia, servirá provisoriamente 
('OIIIO tal a Capella de Santo Antonio dos Pobres, c o Governo, 
omído o Bispo Diocesano, daní as convenientes providencias 
para que se satisfaça il todas as necessidades do Culto com 
a uniea Irmandade existente na mesma Ci.lpella. 

Ar L. :J." Fi cão revogadas as disposi~·ões em contrario 
.José Thomaz Nabuco de Anllljo, do !\leu Conselho, 

.\línistro c Secretario d'E~tado dos Ncgocios da .Justiça, assim 
o tenha entendido c faça exeeutar. Palacio do Hio de .Janeiro 
em dezcseis de Setembro de mil oitocentos e cíucoenta c qua
tro, trigesimo terceiro da lndependcncia c do Jmpcrio. 

Com a llubriea de Sua l\1agcstadc o Imperador . 

.José Thoma::; Nabur·o d(' J rau.fo. 
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LJ~l N." 799- de 16 Setembro de 1854. 

Declara que aos Tribunaes do Commeráo compete o fulga
mento em Segunda instancia das Causas commerciaes com 
alçada até cinco contos de réis; ficando comprehendidos 
nesta furisdicçii.o os Commerciantes matriculados , e nii.o 
matriculados ; e drí outras providencias. 

Dom Pedro, por Graça de Deos, e t:mmime Acclamaçiio 
dos Povos, Imperador Constitucional c Defensor Perpetuo do 
Brasil : Fazemos saber a todos os Nossos Suhditos, que a 
Assembléa Geral Decretou e Nós Queremos a Lei seguinte. 

Art. 1." Compele aos Trilmnaes do CommPrcio o jul
gamento em segunda instancia da~ causns commcrciacs com 
alçada até cinco contos de rris. Nesta jnrisdicção são com
prehendidos os Commerciantes matriculados c não matricu
lados. 

Os Tribnnacs do Commercio para julgarem em segunda 
instancia se comporão dos seus membros ordinarios, c de 
mais Ires Desembargadores na Capital do Imperio, c dons 
nas Províncias, os quacs serão designados pelo f',overno d' en
tre os da respectiva Helação. 

A fúrma do processo para o c~crcicio destn nova juris
dicção sed cstabeleciua pelos Hegulamentos do Governo. 

AI't. 2. o Nas Províncias onue e'\.istirem Hclaçõcs serão 
estabelecidos Tribunacs do Commcrcio , se o Governo julgar 
conveniente. 

Art. 3." I' ara julgamento das causas commerciaes em 
primeira instancia serão nomeados .Juizes de Direito cspeciacs 
nas Capitacs, onde funcionarem os Tribunacs do Commercio. 

Art. 4. o Ficão revogadas as Leis em contrario. 
Mandamos por tanto a todas as Autoridades , a quem 

o eonhecimcnto c exceução da referida Lei pertencer , que 
o cumprão, c fal:iio eumprir, c guardar tão inteiramente, 
como nella se contl~m. O Secretario d' Estado dos Negocios da 
.Justiça a faça imprimir, publicar e correr. llaua no Palacio 
do !tio de .Janeiro aos dezcscis de Setembro de mil oitocen
tos cincoenta c <pwtro , I rigesimo terceiro t!a Indepenuen
rin c do lmperio. 

L\JPEH \IH li\ Com 1\Hhrira e Cu;mln. 
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Carta de Lei, pela qual JJossa Magestade Imperial 
jJJ anda executar o Decreto da Assembléa Geral, que Houve 
por bem Sanccionar, declarando que aos Tribunaes do Com
merc1·o compete o julgamento em segunda Ú1stancia das Causas 
commerciaes com alçada até cinco contos de ràs , comprehen
didos nesta jurisdicção os Commerciantes matriculados e não 
matriculados, e dando outras providmcias : na fôrma acima 
declarada. 

Para Vossa Mageslade Imperial Yer. 

Antonio Alves de Miranda Varej;io a fez . 

• José Thomaz Nahuco de Araujo. 

Seliada na Chancellnria do TrnprTio em 22 de Setembro 
de 185'1. 

Josino do Nascimento Silva. 

Foi publicada a presente Lei na Secretaria d' Estatlo dos 
Negocios da Justiça em 25 de Setembro de 1854 . 

. Josino do Nnssimento Silva. 

DECRETO N.o 800-de 16 de Setembro de 1851.. 

Approva a aposentadoria concedida ao Desembargador da 
Relação de Pemambuco , Pedro llodrigues Fernandes 

Chm·cs. 

Hei por bem Sanccionar, e Mandar que se e\:ecutc a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. Unico. Fica approvada a aposentadoria concedido, 
por Decreto de tres de Julho de mil oitocentos dncoenta 
e quatro, ao Desembargador da Helação de Pernambuco, 
Pedro Rodrigues Fernandes Chaves, com o vencimento annual 
de hum conto c duzentos mil n\is; revogadas as disposições 
em contrario . 

.f osé Thomaz Nahuco de Araujo, do Meu Conselho , Mi
nistro e Secretario •J'Estado do~ Negof'ios tia .l11sli~·a, as~im o 
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teuhn rntcntlitln e f•Jt:n execntnr. Palal'io do llio de .Janeiro em 
tlczeseis de Setembro de mil oitocentos c cincoenta e quatro, 
trigesimo terceiro da lndependencia do Imperio. 

Com a Huhri1·a rlP Sua :Ha~t·sl:ule o Imperador. 

HECilETO :'1." 801-tJ,. Hi de Setembro rle 18:--,r,. 

Approva a aposentadoria conadida ao ./ui:: d1~ Direito .fort
quilli .los,: l'acltero . em f~um l.11gar da Rclaçiio d!l 

(orle. 

Hei por h1~111 Sanccionar, ~~ ~!an:lar que ~e C"<ccutc a 
Hcsoluçiio ~cgninlc da Assemblt'·a (;(~ral Legislativa. 

Art. 1." Fica approratla a aposentadoria concedi tia, por 
Decreto de doze de .Junho de mil oitocentos cinrocnta c 
quatro, ao Juiz de Direito Joaquim José Pach.:oeo, em hum 
Lugar da Helaçiio da Côrte, com o ordenado annnal de nm·e
cenlos e doze mil réis. 

Art. 2. • Hevogfio-sc as disposições em contrario. 
José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 

:\linistro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiç.a, nssim 
o tenha entendido c faça e'lecutar. Palacio do Hio de Janeiro 
em rlezescis de Setembro de mil oitocentos e eincocnta e qua
tro, trigesimo terceiro da lndepcndencia e do lmperio. 

Com a Rnhrica de Sua l\lagestadc o Imperador . 

.Tos/ Thomaz Xabwo de Araujo. 
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llH-:HETO N." 802- de 16 de Setembro f]e 185i. 

Approw a aposentadon·a concedida ao Bacharel Lw'z Pauli
no da Costa Lobo, no Lugar de Juiz de Direito da Comar
ca de Jlarvão, ora denominada do Principe Imperial. 

Hei por hem Sanccionar, c .Mandnr que se execute a 
Uesoluçiio seguinte dn Assemhléa Geral Legislativa. 

Art. lJnico. Fica approvada a aposentadoria concedida, 
por Decreto de 'in te tle Agosto de mil oitocentos cincoenta 
c Ires, ao llaclwrel Luiz Paulino da Costa Lobo, no Lugar 
de .Juiz de Direito da Comarca do 1\larvão , ora denominada do 
Príncipe Imperial, na J>rovincia tlc Piauhy, com o ordenado 
annual de setetenlos e vinte mil n\is, eomprchendida nesta 
qunntia a Pensiio de seiscentos mil réis, concedida por De
creto de treze de l\laio de mil oitocentos quarenta c hum ; 
revogadas para este fim as disposições em contrario. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em dezeseis de Setembro de mil oitocentos c cincoenta c qua
tro, trigesimo terceiro da lndepe11dcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sun ?lfagestnde o Imperndor . 

.losi Tlwma::; ;Yalmco de Araujo. 
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COLLY.:Cf~ÃO llAS LEIS IIO lMPERIO JIO BHASIL. 

18.)í. 

.... 

nmo L>. ]' \1\TE I . I ~IU_::i.O 27." 

DECHETO '.\"." 80:~ --lle 20 ~demhro d(• 1H;)'. .. 

A utorisa o (;ovenw a rrmreder rís Cnmprmliias A uglo-Bru
sileira, 1-ltso-Jlrasileira, 11 11 outras fJWli'Siflter que se apre
sentarem em idl'nticas rirrunslo11cills, os mrslnos f!wores I' 

isençiies I'OIICi'didas ú Real (omJWIIhio de Soutlwmpton. 

Hei por hem Sanrcionar, e ~I andar que se execute a 
~eguinlc Hcsoluçiio da Assemhléa l.eral Legislativa. 

Art. l"nico. u Go1 e mo fica autorisado a concctler, 
mc<liank as rmHli~·i!es que julgar comenientes, ;Ís Compa
nhias Anglo-Brasileira, Luso-Bra~ileira, e a outras quaes
quer que se apresentarem em idenlicas circumtancias, os 
mesmos fa1ores c isenções concedidas <Í Hcal Companhia tlc 
Southamplon, rcYoga<lns para este fim as Leis e disposições 
em contrario. 

tuiz Pedreira do Coullo FNraz, do :\It'll Conselho, 
Illinistro e Secretario (r Estado dos ~egocios do I mpcrio , 
assim o tenha entendi tio, e faça executar. Palacio do Hio 
Janeiro em vinte de Sdcmhro (k míl oitocentos cincoenta 
<~ quatro, trigcsimo tercf'iro da lndepcndcncia do fmperio. 

Com a Rnhrica de Sila ~llngestade o Imperador. 



COLLECÇÃO DAS LEIS DO DIPERIO DO BRASIL. 

1854. 

T0.\10 Í;). a PAHTE 1." SECÇlO 28.• 

DECHETO N.o 80i·- de 23 de Setembro de 185í. 

Approva a apose11tadoria concedida ao .Juiz de Direito 
Francisco de Sousa Martins. 

Hei por hem Sancf'ionar, c :\lar11lnr que se execute a 
Hesoluçi\o seguinte da Assemblt'•a (;era! Legislativa. 

Art. 1. o Fica approvarla a aposentadoria concedida , por 
Jlecreto 1le Yinte dons 1le Agosto de mil oitocentos c eincocnta, 
no .Iuiz de Direito Francisco de Sousa ~Iartins, com o orde
nado por inteiro de hum conto e seiscentos mil réis. 

Art. 2. 0 llevogiio-se as disposi~;ões em contrario . 
.Tosé Thomaz Nab11co 1lc .\ranjo, do :\leu Const•llw, l\li

nblro c Sendnrio !l' Esla!lo 1los N1•goeios da .)usti~·a, assim 
o tenha entendido c faça executar. l'alaeio do Hio de Ja
neiro Pm vinte tres de Setembro 1le mil oitocentos cincoenta 
e quatro, trigesimo terceiro da lndependenl'ia c 1lo [mpcrio. 

Com a Rul,riea de Sna 1\lagl'~tadc o Imperador . 

.lrm: Thomaz JYabuco de Arm~;fo. 

DECRETO N." 80;)- de 23 de Setembro de 185~·. 

Autorisa o Governo para reformar a Academia das Bellas 
Artes. 

llf~i por lwrn Sanecionar, e ~lan!lnr que se execute a 
llesoln!,'[to s1~gninte 1ln Asscrnhlóa í~cral Lq!,islativa. 

Art. l." Fira o Gon~rno nutoris;Hlo parn reformar a Acade
mia das l3:~llas Artes, ohscnan!lo as seguintes dispoçües: 

1." Com;ennní ns c;ulf'iras ndttaes de Architerlma, Vs
rnllt!l'il' l'in(lll'il' (~r;n llt'a' l'ni~ngem' ne~enho c .\nalomia. 
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2. • Cn•aní as Aulas de Desenho geomctrico, Desenho de 
ornatos, Escultura de ornatos , i\lathematicas applicadas e 
Hisloria das Bcllas Artes. 

:~.a Supprimirt.Í os ln~ares de Substitutos, conservando po
rêm os actuaes até f!'W lhr·s possa tlar convPnicntc destino. 

4·. a Amw\ar;í o Consenalorio tk ,\Insira iÍ Academia das 
Relias Ar!Ps, co11! inuando porêm <HJncllc E~tabclnrimento a 
manter-se com os seus proprios n~cnrsos. 

5. • Cre:1rú o lnp,ar d1~ Conserrador c llcstamador de (JIIadros. 
6.a Dará novos Estatutos iÍ Academia para a cxccw,:iio da 

presente Lei, rcgulawlo nelles a distribuiçllo uns materias, 
a nomea~·;1o, allrihuir(H)S c rcncirncntos do Jlircctor, Profes
sores c mais Pmprt>gados, e bem as,im os premi os c concur
sos para as viagens artisticas a !toma, c a dmaç;to destas. 

7." Nao poderá despender com a reforma, incluído o 
nugmento do pessoal e seus rencimentos, mais do que a 
quantia de cinco contos (\c réis annwws, a!t~m do que se 
llespende actualmcnte. 

Art. 2." A reforma tJUC o Gorcrno fizer poderá ser 
desde Jogo posta em C\eCUÇilO , rlepPndendo porêm ue appro
YllÇÜO definitiva do Pouer Legislatiro. 

Art. 3. o Fieáo rcrogadas as di,posições em contrario. 
Luiz Pedreira do Coulto Ferraz, do ~leu Conselho, Mi

nistro e Seerelario ti' Estado dos Negocios tio Imperio, assim 
o tenha entendido e !'ara en·cntar. l'alacio do Hio de Janeiro 
em rinte Ires de Setembro de mil oitocentos cincoenta e 
quatro, trigesimo terceiro da Indt•ppndencia c do lmperio. 

Com a Huhri1~a de Sua ~lagt",ladc o lmp<~rador. 

l.uiz Pedreira dv (mlltv Fcrraoz. 



\ S.í ·' 

DECRETO N." 806- de 23 lle Setembro de 185!, 

Autorisa a Camara lJ'Iunicipal da Ci'Jrle a incorporar Com
panhias pam o fim de fazer abrir a rua do Cano, bern 
como para t·cyularisar e dar maior laryura á rua dos 
Latoeiros , com· as clausulas, f'arorcs e obrigações abaixo 
mencionadas. 

Hei por hem Snnccionnr, e l\lnn1lar que ~e C'<ecute a 
Hcsolu~·fio ~eguinte da A~~emlJII'~a (;era! L<>gislatira. 

Art. 1." Fica autorisada a Camara l\Junicipal da Côrte 
a incorporar huma Companhia para o 11m de abrir a rua do 
Cano att'~ o largo do Paço, dar-lhe em toda a e'<tensão a 
mesma largura que tem a dos Ciganos, e edil1car de hum 
c outro lado novos predios, segundo o prospecto ou prospectos 
fJUe merecerem a approva~·ão do Goremo. 

Art. 2." A Companhia será obrigada ao cumprimento do 
Artigo antecedente dentro de hum prazo nunca maior de vinte 
annos, que come~·ar<Í a contar-se seis mczcs uepois que esta 
Rcsoluçilo for sanccionadn , sujdtando-se rro f'aso contrario 
;Ís multas qtw lhe forem nrhitradas nos btatutos. 

Art. :1." ~e nilo for incorporada a Companhia, de que 
trata o Art. 1. •, 11ca o (;ovcnw autorisado á mandar abrir 
a rua do Cano até o largo do Paço. 

Art. !t-." O Goremo marcal'iÍ o modo pratico para o começo 
das edil1caçücs, podendo uividir a rua em diversos quarteirües' 
e determinar prazos para o rcspectil'o alargamento e edil1ca
çi1o , não podendo porêm exceder do prazo geral uo Artigo 
::-egundo. 

Art. 5. o Ter<ío prcferencia para se inscreverem como 
Aceionistas ató o valor de suas propriedades, os propriclarios 
1las casas c terrenos da dita rua , e os das casas c terrcno!il 
<IUC soffrercm dcsapropriaçilo nas ruas parallclas ou trnnsvcrsaes. 

Art. 6." A Companhia ficar<Í exonerao a dos foros c lau
dcmios que forem dcriuos lÍ Camara Municipal pelo prazo dos 
vinte annos do Artigo segundo. 

Art. 7. o A Companhia poderá desapropriar , se assim 
for neccssario , todos os predios da rua do Cano , e a parte 
dos terrenos das casas ou quintaes das outras que lhe ficfio 
proximanwnte parallclas ou transrersaes, tanto qunnto haste 
para que as novas rtli11caçües teuhão o fu1Hio de quinze lmH:as. 
Todavia se 1111 opiniilo 1los Iom ;u]ns a 1ksapropriaçi1o de parti' 
d•· qnnl•]'ter prc•lin pnder IPIZPI' ,, mina nn inutili~<lfiÍil rln 



mesmo predio , a Companhia será obrigada a desapropria-lo 
completamente. 

Art. 8. o O Governo estabelceení o processo para estas 
desapropriações, c marcará as regrns para as indemnisaçõcs 
dos proprictarios. O processo será summarissimo, e a avaliaçi1o 
para indemnisaçilo será no ('aso de falta de acconlo entre o 
proprictario e o a~cnte da Companhia, feita por cinco arbitms, 
dous nonwa1los pelo propril'tario, dous pelo agente da Com
panhia, e hum pelo (;orcl'!lo. 

Nilo porlen1o ser arhitros: 1. o os soei os da Companhia, 
2. 0 

os proprietarios dos predios que houverem de ser desa
propriatlos: :1.• os \'t'l'l'adon''i da Camara )funicipal. 

Art. 9. • As desapropria~·ües feitas pela Companhia e as 
vendas que fizer de terrenos c prcdios lieão isentas de paga
mento da siza. 

A Companhia 11flo ficar;Í sujeita ao pagamento da Dccima 
urbana durantl' o prazo d1• riu te :lltnm;, contados da cpodta 
acima dcsi;.w:~da, ~~isto tanto para os prcdios artuaes situados 
na ma do Cano, logo q1w os eomprar ou desapropriar, eomo 
para os Jlovos quP construir. 

Art. to. o A Companhia sení obrigada ao 1kposito de 
quantias para garantia das prescnlr~s I'O!Hii1;ües, que irá per
dendo sllcrc>siranwntc on lerantandn 110 caso 1lc infracrno ou 
desempenho tkllns. 

Art. 11." Os fitvor<>s c obrignçiícs desta LPi passflo aos 
possuidores de terrenos ou predios romprados ti Companhia 
até o prazo acima estabelecido. 

Art. t:!." A alllorisal:ilo da presente Lei hc extensiva a 
qual1plcr outra Compaultia que se possa incorporar para o fim 
de regularisar c dar maior largnra :í rua dos Latociros, do 
canto da rua do Cano até o largo da Carioca, c dahi ao da 
Ajnda pela rua da G1turda Yelha a encontrar o mar. 

:\rt. 13." F ido rerog;HL's todas as disposi~·ões em con
trario. 

Luiz l'e<lreira do Coullo Ferraz, do .\leu C.onsclho, Minis
tro c Se(Tctario d' Estado dos Ncgocios do lmpcrio, assim o 
tenha entendido e fnra executar. l'alacio do Hio de Janeiro 
em rintc trcs de Setembro de mil oitocentos cincocnla c 
<Jila(ro, trigcsimo terceiro da Jndepcndeneia e do Imperio. 

Com a ltuhrica de Sua ~Iagestade o lmpcrn<lor. 



( Sí ) 

IIECilETO ~" 807- de 21 d·~ Sdeml1tu de t8.í'l. 

Approl'a I(S ('(1/I('CSSIJCS "'a ~~ 5. a a que ~e refere () Decreto 
1!.

0 1.0GG rle 1~i de 1Vovembro de 1H52, a 1.' do subsi
dio mensal de soo.mooo prla conducçiio das malas do 
Correio entre esta Cúrte c a Cidade de ,'-irwtos, c a 2. • 
úentawlo de quaesqucr direitos a acquisiçiio c matricula 
dos J'apores d1·slinarlos para a~ Tiayens co!llracladas. 

Hei por hem Sanc.;cionar , t~ Maw.lar qne St~ C\ecntc a 
Hcsoluçiío seguinte lia Asscmbléa t:cral Lcgislatira. 

Art. 1. o H c approvada a conccssiío quarta do subsi
tlio mensal de quinhentos mil réis a IJite se refere o ])e
ereto numero 1.06G de 1:3 de Novembro de 1852 pela 
conducçfio das malas do Correio entre esta C<lrtc c a Cida
de de Santos em barcos de vapor. E oulrosim fica auto
risada o Governo a augmentar este subsidio para que a 
mesma conducção se estenda ao porto de Jguapc , e lam
bem loquem por escala os ditos Vapores nos portos de Oba
tuba e Stio Scbastiiio. 

Art. 2. o llc approvada iguahnent1~ a c:oncessüo quinta 
a que se refere o cilado Decreto isenlando de quacsquer 
dircilos a acquisi\,'fiO c matricula dos Vapores dcslinarlos pu
ra as riagcns contractadas. 

Art. 3." Ficão revogadas as dispo:;içücs em contrario. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz , do l\Icu Conselho, 

Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido c faça executar com os despachos 
nccessarios. l)alacio do llio de Janeiro em vinte c sete de 
Setembro de mil oitocentos cincocnta e quatro, higesi
mo terceiro da lndependenr:ia c do Impcrio. 

Com a Ru'brica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Lui-;, Pedreira do Cuuttu Ferra: 
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