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DECHETO N.• 073 A - de 20 dt~ Maio 1le 1853. 

Declara que o Doutor Luiz Antonio da Costa Barradas 
tem direito ao ordenado de 0/ficial !lfaior graduado 

da Secretaria d' Estado dos JVegocios da A!arinlw. 

Tlt~i pm· bem Sanccionar, c Manclat· qnc se execute :t 

se~uinte llcsolução da Assembléa Geral Legislativa. 
Arti~o Primeiro. O Doutor Luiz. Antonio da C.osta 

Bat'l'adas tem direito ao ordenado de Ollicial Maior gra
duado da Secretaria 1l'Estado dos Negocios da Marinha , 
qne deixou de perceber, em virtude da execução dada 
ao Artigo quinto paragrapho primeiro da Lei numero qui
nhentos c quatorze de vinte e oito de Outubro de mil 
oitocentos c quarenta e oito. 

Artigo Segundo. Ficão revogadas as disposições em 
contrario. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Marinha , 
assim o tenha entendido, e faça executai'. Palacio do 
Rio de Janeiro em vinte de Maio de mil oitocentos cin
coenta e tl'es, tl'igesimo segundo da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO ll\IPERIO DO BRASIL. 

1853. 

TO~IO H. PAUTE 1.a SECÇÃO 1. • 

DECRETO N." G7á- de 11 de .Junho d~ 1853. 

Apprm.·a a Pcns1io ammal concedida por Decreto de q7tinze 
de Junho de mil oitocentos cinroenta c dous a D. 

Ma ria J,ui=a da S ilw T out·inlw. 

Hei pm bem Sanccionar , c l\lanuaJ' que se execute 
a llcsolu~ão scguiflte da Assembléa Geral L('gi5lativa. 

Art. 1. o Fica approvada a Pensão annual concedida 
por })('cret<> de quinze de Junho de mil oitocentos cin
(~ocnta e dons a J). Maria Luiza da Silva Tourinho, cor
respondente á metade do soldo que vencia seu marido 
o Capitão graduado do Batalhão numero onze, Domingos 
Hodrigues Tourinho, morto em combate no dia tres de 
Fevereiro do dito anno nos campos de l\loron, f~m trrri
torio da lkpublica Argentina. 

Art. 2. 0 A Agraciada perceherú esta Pensão desde 
a d:;ta do referido Decreto, sem lll"('.inizo do meio soldo 
•1ne pm· Lei lhe comp('tir. 

Art. 3.° Fido revogadas as disposi~ões em contrario. 
Francisco Gonçalves Marlins, do !\teu Conselho , Se

nador do Impcrio, 1\linistro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios do Impcrio, assim o tenha entendido, c faça 
executar. Palacio do Hio de Janeiro em onze de Junho 
de mil oitocentos cincoenta e Ires, trigesimo srgundo da 
lndcpendr~ncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sna Magestade o Imperador. 

Fmnrisro Cnuralrrs JJf,trtins. 



( 2 ) 

DECRETO N.ll 075- de 11 de Junho de 1853. 

Approra a J>nw7o rmnual concrdida por Decreto de 
quatro de Agosto de mil oitocentos cincoenta e dous 

a D. Tlteodora Vaz de Sousa. 

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

Art. 1. o Fica approvada a Pensão annual concedida l 
pol' Decreto de quatro de Agosto de mil oitocentos cin- f, 
coenta c dons a D. Thcodora Vaz de Sousa, viuva do 
Tenente Coronel da Guarda Nacional João .José Aires de 
Sousa, morto em combate em defensa da OI'dem publica 
na Província do l\laranhão, correspondente ao soldo da-
quella Patente, na fónna da Tabella de vinte e oito de 
l\Iarço de mil oitocentos e vinte cinco. 

Art. 2. o A Agraciada perceberá esta Pensão desde 
a data do referido Decreto. 

A
1
,rt. 3. o FG~cão r

1
evogal\d

1
as .as disdposl\i

1
çõcscem co

1
n
1 

tra1
8
·io. ~ 

• rancisco onça ves · artms , o · en ouse 10 , e-
nador do lmperio, l\linistro e Secretario d'Estado dos 
Ncgocios do Imperio , assim o tenha entendido, e faça 
t~xecutar. Palacio do Rio de Janeiro em onze de .T unho 
de mil oitocentos cincoenta e tres , trigesimo segundo da 
lndcpcndencia e do Imperio 

Com a Ruhrica de Sna Magestade o Imperador 

Francisco Gonra!tes llltwtins. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BHASIL. 

1853. 

TOMO 1ft, PARTE L. SECÇÃO 2.a 

DECRETO N. o 676 - de 22 de Junho de 1853. 

Approva a aposentadoria eonccdida ao Conselheiro Adriano 
José Leal, no lll.fJllr de 1Jl inistro do Supremo Tribunal 
di! Ju.~tiça, com o reucimento annual de doi.~ conto~ 
e oitocentos mil réis. 

Hei po1· hem Sanccionar , e 1\Iandar que se execute a 
Resolução sPguinte da Assembléa (:era! Legislativa. 

Art. 1. o Fica approvada a aposentadoria concedida , 
por Decreto de nove de Outubro de mil oitocentos qua
renta e sete, ao Conselheiro Adriano José Leal, no lugar 
de l\linistro do Supremo Tribunal de Justiça, com o ven
cimento annual de dois ontos e oitocentos mil réis, em 
altenção ao seu estado 'aletudinario, que o in habilita 
para continuar no scni.o da Magistratura. 

A•·t. 2. o Ficão revo adas as disposições em contrario. 
Luiz Antonio Barbo a, do Meu Conselho, Ministro 

c Secretario d'Estado d s Negocios da Justiça, o tenha 
assim entendido, e faça xecutar. Palacio elo Hio de Ja
neiro em vinte e dois d Junho de mil oitocentos ein
coenta c tres, trigesimo segundo da lndepeudencia c do 
lmperio. 

Com a Hubrica de l\Iagestade o Imperador. 

Luiz Antonio Barbosa. 

• 
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COLLEC<}\0 D1S LEIS DO L\IPEUIO DO BHASJL. 

1853. 

TOMO ift. I',\ !\TE 1. • SECÇÃO 3. a 

DECRETO N." Gí7 - de 25 de Junho de 1853. 

Approra a Pensão awwal concedida por Decreto de rinte 
e trcs de llfarço d1J mil oitocentos cincocnta e dous 

ao Imperial Marinheiro Fnmcisco JJaplista. 

Hei por bem Sanccionar, c 1\landar que :-c execute a 
Hcsolu~ão seguinte da Asscrn!Jléa Geral Legislativa. 

Art. 1." Fica approra1la a Pc nsfio annual , eonccdida 
por Decreto de vinte c trcs de Março de mil oitocentos 
1;incocnta e dous, ao Imperial l\Iarinhciro Francisco Uaplista, 
correspondente ao solrlo que percebia. 

Art. 2. o Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
J1'rancisco Gon~nlves Martins, do ~leu Conselho, Se

nador do Imperio , l\linistro c Secretario d' Estndo dos Nego
dos do Impcrio , assim o tenha entendido , c fa~.a executar. 
l'alacio do lHo de Jnneiro em vinte c cinco de Junho de 
mil oitocentos cincocnln c tres, trigcsimo segundo dn ln
depcndcncin c do Jmperio. 

Com n Hubriea de Sua l\lngcstadc o Imperador. 

Francisco Gonçalces Martins. 

nECRETO N." 678 - de 2;) de .Junho de 1853. 

Autorisa o Governo a conceder Cartas de Naturalisaçãu a 
Joaquim Antonio d1~ J'asconccllus, Padre Jorro José de 
Armlfo l'ianna, Nicoláo Tolentino Menezes d'Almada, 
llcnrique Antony c a Joiio Frederico Julio Peltrc. 

Hei por l1cm Sancdonar, e J\lnntlar que se execute a 
n Hesolw;Jo seguinte da AsscmblL·a l;cntl Lcgi~lati~·a, 
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Art. lJ nico. O Governo hc aulorisado para conce1lcr 
Cartas de i'iaturalisação Jc Cidadão Brasileiro aos Suhditos 
l'orlnguezcs .Joaquim Antonio de Vasconcellos, proprietario 
residente na Provinda de Pcrnamlmco, Padre João José 
de Araujo Yianna, Capellüo na Frcgnczia do Dcscalva1lo do 
.Bispado de S. Paulo, c ~ieolúo Tolcntino l\lcnezes d' Al
mada , negociante residente na Província do 1\io de Janei
ro, ao Suhdito Tosca no Henrique Antony, negociante c 
proprietario na Provinda do Amazonas, e ao Subtlito Prus
siano João Frederico Julio Peltre, residente na Frovincia 
do Pará; ficando para c~te lim dispensadas as di~po:;;içl1es 
da Lei em contrario. 

Francisco l;onçalvcs l\lt> r li ns, do Meu Conselho , Se
nador do lrnpcrio , Ministro c Secretario d' Estado dos Nego
rios do lmp•~rio, a•sim o tenha entendido, e fat;a executar. 
l'alacio do Hio 1h~ .Janeiro em vinte c cinco de .Junho de 
mil oitocentos rincoenla c tres , trigesimo segundo da In
dcpendencia e do I mperio. 

Com a Hubricu de Sua 1\fageslade o Imperador. 

Francisco Gonçalves Martius. 

I.El \." ()'i'!.J- de :::'5 de .Junho de 18[,3 . 

• 1!Jrc ITeditos ao Goreruo para paqamcntos de dividas de 
e.rercicios findos. 

Dom Pedro S1)gundo, por r. raça de Dcos, e Unanirnc Accla
mação dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo 
do Brasil: Fazemos saber a todos os Nossos Suhditos, lplC a 
Asscrnbléa (;era! Legislativa Decretou, c Nós Queremos a Lei 
seguinte: 

Art. 1. • Alt~m das dcspezns nutorisadas pela Lei do Or· 
çamcnto N.• 555 de 15 de Junho de 1850 para o exercício de 
1850-1851, hc abm·to ao lioverno no mesmo exercício hum 
credito supplcmentar e cxtraordinario da quantia de mil tre
zentos c setenta c quatro contos oitocentos c quarenta c oito 
mil trezentos S(}l;sentu c hum rds, a qual será distribuída pelos 
fliversos Ministerios, e em cada hum dclles pdas rubribas da 
mesma Lei, conforme a Tabella- A. 

Art. 2.• Al1\rn das despezas anlorisadas pela mesma Lei, 
mandadu reger no exercício de 1851-1852 pela Lei N.• 58G de 
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G de Setembro do dito anno, he aberto ao t;ovcrno no mesmo 
exercido hum credito supplementar c cxtraordinario da quantia 
de nove mil trezentos c oitenta contos quatrocentos vinte e 
oito mil trewntos e sessenta e sete réis, a qual será distri
lmida pelos diversos Ministerios, e em cada hum delles pelas 
rubricas da referida Lei , conforme a Tabella- B. 

Art. a. o Alêm das despezas autorisadas pela Lei do Or
çamento N.o 628 de 17 de Setembro de 1851 para o exercicio 
de 1852-1853, he aberto ao Governo no mesmo cxereicio hum 
credito extraordinario da quantia de cento e tres contos de 
réis, conforme a Tabella- C. 

Art. 4. o Fica o Governo autorisado a pagar ao l\Iarecha I 
de Campo reformado Gustavo Henrique Brown os soldos atra
sados, que lhe forem devidos. 

Art. 5. • Fica Lambem autorisado o Governo para pagar 
aos herdeiros do Tenente Coronel Antonio da Cruz Machado 
os ordenados de Escrivão do extincto Juizo dos Feitos da Fa
zenda da Provincia de Minas Geraes, que deixou de receber 
até o seu fallecimento, depois que for a divida competente
mente liquidada, na fórma da Legislação em vigor. 

Art. 6. o As despezas provenientes destes augmentos de 
creditos serão pagas pelos meios votados nas Leis do Orça
mento acima referidas para as despezas nellas decretadas. 

Art. 7. o Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
Mandamos por tanto a todas as Autoridades, a quem o 

conhecimento, c execução da referida Lei pertencer, que a cum
prão, e façfio cumprir, c guardar tão inteiramente como nella 
se contêm. O Secretario d'Estado dos Negocios da Fazenda a 
faça imprimir, publicar c correr. Dada no Palacio do Rio de 
Janeiro, aos vinte dias do mez de Junho do armo de mil oito
centos cincoenta e trcs, trigcsimo segundo da lndependencia c 
do Imperio. 

DIPERADOR Com Rubrica e Guarda. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 

Carta de Lei , pela qual J'ossa Magestade Imperial Manda 
executar o Decreto da Assemhléa Geral Legislativa, que Houve por 
bem Sanccionar , abrindo creditas ao Governo para pagamento 
de dividaH de exercícios findos, e dando outras providencias , 
como nclla se declara. 

Para Vossa l\lagcstade Imperial Ver. 

José 1\Ialaquias Baptista I~ranc0 a fez. 

Luiz .\ntonio Barbosa. 

., 
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Scllada na Chancellaria do Impcrio em 27 de Junho do 
t853. 

Antonio Alves de Miranda Varejão, Officiall\laior interino. 

Foi publicada a presente Lei na Secretaria d'Eslado dos 
Negocios da Fazenda em 27 de Junho de 185:3. 

João Maria Jacobina. 

Hegistrada a fls. 18 do Livro das Cartas de Lei c Decretos 
do Poder L~~gislativQ em 28 de Junho de 1853. 

Luiz Alvares de Azevedo l\lacedo. 

TABELL:\ A. 

EXERCICIO DE 1850-1851. 

1\IINISTEIUO DO IJ\IPERIO. 

Art. 2. o da Lei N. o 555 de 15 de Junho de 1850. 

§ 1. • Secretaria d'Estado .•. 
§ 15. Presidencins de Jlro-

vit;cias .........•.•.......... 
§ 21h Empregados de visitas 

de saudc nos portos marítimos 
§ Additivo. - Despeza com a 

epidemia da febre ama relia ....• 
§ Ajudas de custo de vinda 

aos Deputados da 8. • Legislatura. 

1.116~371 

22.000:tr000 

3.900:tr000 

MINISTERIO DA JUSTIÇA. 

Art. 3. 0 da referida Lei. 

§ 1. • St>crrtaria d'Estado ..•.......•...•. 

1\liNISTERIO DA MAI\INHA. 

Art. 5. 0 da r~fcrida Lei. 

§ 1 t. Arscnaes.. . .. • .. . • .. 163. 406:fr52:l 

39.895:fr551 

6.822~198 
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§ 13. Força Naval......... 519.6't-3:P73!) 
§ 22. llcspczas cxtraordina-

rias c cvcntuacs.............. 137 .080~35'~ 
---- 820 .130;!61 :.>. 

MINISTEHIO DA faiEHHA. t 
Art. 6." da rc(aida Lei. 

§ 6." Arscnaes de Guerra c 
nnnazens de arti~os bellicos.... 155 .000:;1000 

§ 12. (~ralilicaçües forragens 
c ctapc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3. ooobooo 

§ 20. Diversas despczas c 
cvcnluacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350. 000:;)000 

------ 508.000~000 
-------
1.371~.8!~8~361 

Hio de .lmwiro em 2;) de Junho dP 1853.-~~ JoruJitÍm .To~ê 
Rodrigues Torres. 

TABILTA B. 

F.XERCICIO DE 1851-1852. 

l\liNISTERlO DO l~IPERIO. 

Art. 2." da Lei N." 555 de 1rí de .Tunho de 1850. 

§ Auditivo.- Dcspcza com a 
epidemia de bexigas na Província 
do Pará, c em outras ........ . 

§ Ditas com a epidemia de fe-
bre ama relia ....•............ 

§ Presídios c colonias militares 
§ Junta de Ilygicnc publica .. 
§ Commissües de Engenheiros 
§ Subsidio ao Thealro Publico 

desta Capital ................ . 
§Censo geral do lmpcrio .. . 
§ Registro de nascimentos e 

ohitos annuaes ..........•.... 
§ Obras Vuhlicas do Município 

da Ct•rte ...........•......... 

8.000~000 

30.000~000 
50.000~000 
7.000:ti-000 
7.000:t'OOO 

r..o.ooo~ooo 
30.000:t;OOO 

3rJ.OOO::l-000 

50.000~000 
·- ---- %7. 000~000 
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_1\IINISTEIUO D.\. JUSTIÇA. 

Art. 3. • drt referida l.ci 

§ fL 0 J liSliÇUS de 1 . a { OStaneia 
§ ;_;,o llolieia c segurança pu-

lJiiea.......... . . . . . . . . . . ... 
§ Addilivo. - 1\cprcsgão do 

tranco de A rrieanos .......... . 

116.000~000 

20.000~000 

13. 703:ftl7 r~o 
------ 1 r~n. 703:jj>'140 

i\IINISTEIUO DE ESTRANGEIROS. 

Art. i.• da ,·e(erida Lei. 

§ 2. o Legações c Consulados 
ao par de 27.... . . . . . . . . . . . . . 19. 368~515 

§ 3. o lkspezas cxtraordina-
rias no exterior, moeda do paiz. 112. 360~520 

§ Additivo.·- Para ter a apli
ca~;ão estipuladarm conlractos ce
lebrados com o ( :overno da Rcpu
blica Oriental do Uruguay, em 6 
de Setembro, c 1 de Dezembro de 
1850 ........................ 510.720:jjl000 

§ Para ter a applieação cslipu
la da nos artigos 1. o c 3. • da Con
venção celebrada com o mesmo 
Governo em 12 de Outubro de 
1851. ....................... 1.186.000~000 

§ Para ter a applicação estipu
lada na Convenção de 21 de No
vembro de 1851 celebrada com os 
Governos dos Estados de Entre-
Rios c Corricntcs ...... ,...... 800.000$000 

------- 2. G28. 4-'t-9:tfi035 

:\IINISTERIO DA :\fARINHA. 

Art. 5. o da Lei N. o 555 de 15 de Junho de 18;)0 

§ 11. Arscnacs. . . . . . . . . . . . . r~u. 299~218 
~ 13. Força Naval .......... 589. 625:)1>229 
~ 22. Dcspezas cxlraordina-

rias c ventna!~s ............. , . , 168. 912:tP175 
------· ----· 1.199.836~622 
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ML\ISTEIUO Jl.\ t;UEIIH.\ . 

. Ir!. 6." da referida Lei. 

% 6." Arsenaes............ 752.287~620 
~ 7." llospitacs........... 109.7/d~350 
§ 10. Exercito ............ 2.523.U01POOO 
~ 12. Gratificaçiies, forragens 

c e tape . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . 200. OOO:ti\000 
§ 20. Diversas dcspezas e 

cvcntuaes ................... 700.000~000 
------------- 4.285.438~970 

l\llNISTEHIO DA FAZENDA. 

1irt. 7. o da referida Lei. 

§ 7. o Thesouro Nacional. .. 
§.: 

1
s
0
. '.' Thesourarias ........ . 

§ AII'andcgas ...•...... 
.~ 11. C I d .~ onsu a os ......... . 
§ 13. 1\Jcsas de Rendas e Col-

lcctorias .................... . 
§ H. Casa da Moeda ..... . 
§ 18. Administração de ter-

renos diamantinos ........... . 
§ 20. Ajudas de custo a em-

pregados de Fazenda ........ . 
§ 26. Pagamento de bens de 

defuntos c ausentes .......... . 
§ 27. Reposições c restitui

ções do direitos c outras ......• 
§ 29. Obras ............. . 
§ Addit. Expediente do pa-

pel sellado ..................• 

200.000~000 
96.200~000 

140.000\'j\000 
31.0001'P000 

20.000~000 
83. I~OO:;tlOOO 

t.OOO:tl\000 

8.000~000 

70.000~000 

100.000:til000 
100.000\\1000 

10.400:tl\400 
860.000:fl\000 

9.380.428:tll367 

Rio do .Janeiro em 25 de Junho dG 1853.--Joaquim Ju8r1 

Rodrigues Torres. 
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'L\UELLA C. 

EXE!tClClO DE 1852-1853. 

l\ll11liSTEIU0 DO IMPERIO. 

Art. 2." drt Lei N." 628 de 17 de Setcmhro de 1851. 

% Ajudas de cnsto lle vinda c volta nos Deputados da S. a Le
gislatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 .OOO:jpOOO 

Rio lle .Janeiro em 25 de Junho de 1853.- Joaquim José 
Rodrigues Torres. 
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COLLEC(}ÀO DAS LEIS DO Ii\IPERIO DO BllASIL. 

1853. 

TOMO 1ft. PAHTE 1.• SECÇÃO á.• 

DECHETO N. o liSO de 28 <l<~ .Junho de 1853. 

Approra a l't·w;r7o ffllllllitl I'OIIt'Niida 710r Decreto de de
:::ilnorc de Junho de mil oilol·cntos quarenta t? 

nore a 1>. Maria Chccks ilinlf. 

Hei por bem Sanceionar, c J\bndar que SP execute a 
Resolução seguinte da 1\ss<~mhléa Geral Lr~gislativa. 

Art. 1.o Fica approvada a PPnsão annnal concedida 
por Decreto de <lezanove de Junho de mil oitocentos qua
renta e nove a D. ~Iaria Chccks Niua, correspondente á 
quarta parte do soldo que percr~hia seu fallccido marido 
o Capitão Haymundo YPrissimo Nina. 

Art. 2. o Ficüo revogadas as di~posiçõcs em contrario. 
Francisco Gonçalves !Uartins, do !\leu Conselho, Se

nador do lmpcrio , Ministro c Secretario d'Est<.do dos Ne
gocios do Imperio, assim o tenha entendido, e faça exe
cuta,·. Palaeio do Hio de Janeiro em vinte c oito de 
Junho de mil oitocentos cincoenta c tres, trigesimo se
gundo da lndPpclHI<•ncia e do l111perio. 

Com a Rubrica de Sna Magestadc o Imperador. 

Francisco Conralves JJ/artins. 



COLLEC<;J\0 JUS LEIS DO Il\1PEIUO DO IHlASlL. 

'I U\10 lá. !'AnTE 1.' SECI,:.\o 5. • 

DECllETO N." GHl - tle 2 de Julho tlc 1H:J:3. 

Jp]II'Orrt a Jlellsrlo aw111al de duzentos mil n!is, crmccdida 
por /Jccrclo de ri11le e seis de Janeiro de mil oitocentos 
trÍ11/a c Hore, ao primeiro ('rtdcte Angelo Antonio Cor
JII'!io de So11srt Gmlha. 

Hei por Lem ~ancL:ionar, c !\landar que se execute a 
Hesolução seguinte tia Asscm!Jiéa Geral Legislativa. 

Art. 1. • Fiea approvatla a Pensão annnal de duzentos 
mil réis , concedida por Decreto de vinte c seis de Ja
neiro de mil oitocentos trinta c nove , ao primeiro Cadete 
Angelo Antonio Cornelio tle Sousa Gralha. 

Art. 2." O agraciado perceberá esta l'ensf\o desde a 
data do referido IJeereto. 

Art. 3." Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Franci~eo (~onçalvcs Martins, do !\leu Conselho, Se

nador do Tmperin, 1\linistro c Secretario rl'Estatlo dos Nego
('ios do lrnpt•rio, a~;siJil o !Puha r·u!t~ntli1lo, c faça exc
l'lllar. l'ala('io do l>io 1le .laneim l'lll dois tle .Julho de 
mil oitocentos t:iucoenta c tn~s, lrig<~simo segundo da In
dl~pellllcncia c do lmpcrio. 

Com a Hnhrica d<~ Sua Magcsl;l(]c o Imperador. 
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DECRETO N." 682- de 2 de Julho de t8r>3. 

Approva a l'eH.siln annual de cento trinta e qnalro mil ~~ 
quatrocentos n 1is , concedida por /Jecreto de vi11te de Se 
tembro de mil oitocentos cincoenta e dons a José de Mello 
Patrão do Arsenal de Marinha da Cdrte. 

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

Art. 1. • Fica approvada a Pensão annual de cento 
trinta c quatro mil c quatrocentos réis , com~edida por De
creto de vinte de Setembro de mil oitocentos cincoenta c 
dous a José de Mello, Patrão do Arsenal de Marinha da 
Córte. 

Art. 2. • O agraciado perceberá esta Pensão desde a 
data do referido Decreto. 

Art. 3.• Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Gonçalves Martins, do Meu Conselho, Se

nador do Imperio , Ministro c Secretario 1l'Estado dos Ne
gocias do Imperio , assim o tenha entendido, c faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em dois de Julho de 
mil oitocentos cincocnta c trcs, trigcsimo segundo da In
dcpendcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Ft·anct"sco Gonçalves Martins. 

"\ 

I 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO D1PEHIO DO BHASTL. 

1R5~. 

TmiO 1!1. PAP.TE 1." SE<:<,:,\ o (i." 

LEI N." G83- de 5 de .lulho de 1853. 

Auton'sa o r:orrr110 para cmu·Nlcr a z'izrorporarllo, e 
appr01:m· os l<..'statutos de hum Banto de drpositos , 
descontos c emisstlo, cstabekcirto na Cidade do Hio 
de J andro. 

Dom Pedro Segunrlo , por· Graça de D'2os, c llna
nime Acclama~~fto dos Povos, Imperatlor Constitucional 
c Defensor Perpetuo do Brasil: Fazemos saber a todos 
os Nossos Suhditos que a Assemhléa Geral Legislativa De
cretou, e Nós Queremos a Lei seguinte : 

Art. 1. • O Governo fica autorisado para conceder 
a incorporação, e approvar· os Estatutos de hum Banco 
de depositos , descontos c emissão, estabelecido na Cidade 
do Rio de Janeiro, sobre as seguint<'& hases : 

§ 1.• O Banco durar{t trinta anuos, cont:Hios da data 
de sua installação, c será creado com o fundo capital 
de 30.000.000./j"OOO, divididos em 150.000 acçõcs. O 
Governo podcr[t pcrmittir o augmrnto deste fundo , c 
bem assim a creação de caixas tiliaes, onde as uccessi
dadcs do commcrcio as exigirem, ficando todavia tam
bem sujeita á approração do mesmo Go1·erno a organi
sacão das ditas caixas. 

§ 2. o O Danco terá hum Presidente nome;Hio pelo 
Imperador d'entre os Accionistas, que possui rem 50 ou 
mais acções, e competir-lhe-ha .. alêm das funcçõcs que 
forem designadas nos Estatutos: 1." presidir· a Asscm
bléa geral, a Directoria , e <Js Com missões, a cujos tra
balhos julgar conrcniente as~iqir: 2. o ser orgão do Ban
co, c fazer executar suas deliberações , suspendendo to
davia as que forem contrariils á Lei ou <tos Egt11tutos, 
e dando immediatamente conta desta suspensão ao Go
vel'llo, para que ellc delibere defini tivamf'ntc : 3." apre-
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sentar á Assembléa g<'ral_, t'm nome ua Dircctoria, os 
relatorios das operações do Banco. 

~ 3. 0 Haver;í lambem hum Vice-Presidcntt~, nomeado 
igualmente pelo Imperador d'entrc os Accionistas, que 
possuin•m 50 ou nwis acçõcs, para substituir o Prcsi
dculc em seus impedimeutos. 

~ á.'' O Presidt~utc receberá annualmentc do Banco, 
como honorario, h uma som ma, IJlW serú lixada nos Es
tatutos. 

~ 5." As opcraçües do Banco podcriío começar logo 
'Ille estiverem subscriptas 50.000 acções. 

~ O. o Os bilhetes do Banco serão ú vista c ao por
tador, e realisaveis em moeda eonenle (metal ou papel 
moeda) , e terão o privilegio exclusivo de serem rcee
hidos nas Estações Publicas da Ct.rte c Província do Hio 
tle Janeiro, e nas das outras. onde e~ tiverem cstabele
eitlas caixas liliaes. O mt•nor valot· de cada bilhete será 
de 20 ;ti> 000 na Cidade c Províncias do Hio de Jatieiro, 
c de 1 0-jj"OOO nas outras Províncias do Imperio. 

§ 7. o Em nenhum caso poderfto as emissões do Banco 
elevar-se a mais do duplo do st~u fundo disponível sc
nüo com autorisação dada por Decreto do Governo. 

Art. ~. • O Banco ohrigar-se-ha a rdirat· da circu
lução o papel, que actualmente faz as fnneções de nu
mrrario, á razão de 2. 000 contos cada anno, devendo 
o resgate começar, o mais tardar, dous annos depois da 
installa1:ão do mesmo Banco, c ser feito do modo se
guinte: 

§ 1.• Os JH'imeiros 10.000 contos cmpregatlos no res
gate do papel-moeda serão fornecidos pelo Banco a ti
tulo de emprestimo, o qual niío vencerá juros em t[Uanlo 
darar o privilegio do dito estabelecimento. 

Findo o prazo mareado no Art. 1. • ~ 1. o pagarú o 
Governo os referi elos 1 O. 000 coutos em diuheiro ou em 
,\polices da Divida Publica d1~ (i por cento, e ao pat'. 

§ 2. • Logo que a somuJa do papd r·esgatado excedet; 
a 10.000 contos, o Govemo pagar[t lrimestralmenlt~ ao 
Banco o excesso da rPfcrida somrna. 

Art. 3. o Se para maior segurança de suas opera
~:ões entcndet· o Banco IJlle lhe convêm obter em qual
f!Uer paiz estrangeiro hum credito que não exceda á quan
tia, que o Governo llw Pstiver devendo em virtude da 
disposi~·iío do § 1.• do Art. 2.•, poderú o mesmo Go
rrrno prestar para I'"S'' l'ffPilo ;1 ~arantia do l~rasil. 

~: 
I 

'T 
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Art. á.~ Todas as vezes que se augmentat· o fundo 
do capital do Banco, na fórma do Art. 1.", poderá o 
Governo exigit· que a terça parte desse augmento seja 
applicada ao resgate do papel-moeda, pela fúrma indi
cada no § 1. o do Art. 2. o 

Art. [L o Os bilhetes do Banco serão isentos do pa
gamento do sello. 

Art. 6. o Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
Mandamos pot· tanto a todas as Autoridades, a quem 

o conhecimento , e execução da referida Lei Jl!'rtencer, 
que a cumprão, e fação cumprit·, e guardar Uio inteira
mente, como nella se contêm. O Secretario d'Estado dos 
Negocios da Fazenda a faça impt·imir, publicar c correr. 
Dada no Palacio do Hio de Janeiro nos cinco dias do 
mcz de Julho do anuo de mil oitocentos cincoenta c tres, 
trigesimo segundo da Indcpell(lencia c do lmpcrio. 

IMPERADOR Com Rubrica c Guarda. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 

Cw·ta de Lei, pela qual Vossa AI agestade l111pcrial 
lllanda e.cccutar o IJecreto da Assembléa (,'t~rat Le,qislati
va, que 11 ouve por bem Sanccionar, autori.wzndo o G'01•crno 
para conceder a iut·orporartio, e approrar os E.~tatutos 
de hum Banco de drpositos descontos e emisstio, esta
belecido na Cidade do llio de Janeiro. 

Para Vossa l\lagestade Imperial Ver. 

Luiz Alrarcs de Azevedo Macedo a fez. 

Luiz .-\ntonio Barbosa. 

Sdlada na Chancellaria do lmperio em 8 de Julho 
de 1853. 

Antonio Ahares d1! Mirand<t Varejão, Ollicial Maior 
interino. 

Foi pnhlieada a present!~ Lei na Secretaria ll'Estado 
dos NPgw·ios da Fazenda t'fll ~ ,r, .. Julho lk 1853 . 

. J•)fio Maria Jacobina, 
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Hegistrada a H. 20 verso do Livro de Cartas de Lei 
c Decretos do Poder Legislativo. 

Secretaria d'Estado dos Negocios da Fazenda em !l 
de Julho de 1853. 

Luiz Alvares de Azevedo Macedo. 

DECHETO N." 68ft - de 5 de Julho de :1853. 

Autorisa o Governo para l'Onl·cder a Francisco Pedro 
Corjüo hum rnuw de licença com rcncimento por in

teiro para tratar de sua saude jüra do lmpcrio. 

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

Art. 1. • O Govcmo fica autorisado para conceder 
a Francisco Pedro Gorjão, Chefe de Secção da Thesou
raria de Fazenda da Província do Pará, hum anno de 
licença, com o vencimento por inteiro do r(~spectivo or
denado, para trata r da sua saude fúra do lmperio. 

Art. 2. • Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Joaquim José llodrigues Torres, do Meu Conselho, 

Senador do lmpe1·io, Presidente do Conselho de Minis
tros, .Ministro e Secretario (!'Estado dos Negocios da Fa
zenda , e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, 
assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em cinco de Julho de mH oitocentos 
cincoenta e trcs, trigesimo segundo da lndependencia e 
do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. · 

J vaquim J O:J(1 Rodrigues Torrn. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO lMPERIO DO BRASIL. 

1853. 

TOMO ilt. PAlrfE 1.a 

DECllETO N. o G85 -de ü de Julho de 1853. 

Approra a Penstlo annual de oitocentos mil réis , con
cedida por /Jecrrto de nore de Abril de mil oitocentos e 
cincocnta a D. Anna de Macedo, riura do Encarre
gado de ircgocios do Brasil em B,.uxcllas, Alntro Tei
xcz"ra de M accdo. 

IIPi por hem Sanccionar, e l\Ianrl<tr que se execute a 
Hesoluçiío sPgninte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1. o Fic:.J. approvada a Pensão annual de oito
centos mil réis, concedida por J>ecreto de nove de Abril 
de mil oitocentos e cincoenta , a D. Anna de Macedo , 
viuva elo Encarregado de Negocios do Brasil em Bruxcl
las, Alvaro Teixeira de Macedo. 

Art. 2. o Fi cão revogadas as disposições em contra•·io. 
Francisco Gonçalves Martins, do Meu Conselho, Se

nadot· do lmperio, l\linistro e Secretario d'Estado dos 
Ncgocios do lmperio , assim o tenha entendido, e faça 
executar. Palacio do Hio de Janeiro em nove de Julho 
de mil oitocentos cincoenta e tres, trigesimo segundo da 
lndependencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Gonçalves Martins 
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DECHETO N.• GSG - de fl de .Julho de iS53. 

Declara que D. Victoria Carlota da Sill'a tem direito 
ao lllo11te Pio de seu j"allccido pae o Tf'nente 

Coronel Franci.w·o José lgnacio da Silca .. 

Hei pot· bem Sanccionar e l\landat· que se execute a 
seguinte Hesolução da Assemhléa Geral Legislativa. 

Art. 1.• D. Victoria Carlota da Silva tPIII dirc~ito no 
Monte Pio de seu fallecido pae o Tenente Coronel Frnn
cisco José lgnacio dn Silva, por estar comprchcndido nas 
disposições do Art. [J. • do Plano approvado )li' la Hesolu~~iío 
de vinte e tres de Setembro de mil setccPntos nol'euta 
e cinco. 

Art. 2." Ficão revogadas as disposições em contrario. 
1\Ianoel Felizardo de Sousa e Mello , do ~leu Conselho , 

1\linistro c Secretario ti'Estado dos Negocins da Guerra, 
o tenha assim entendido, e expeça os despachos twces
s:uios. Palacio do Hio de Janeiro em nove de Julho 
de mil oitocentos cincoenta e tres, trigcsimo segundo 
da lndcpcudencia c do Impcrio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

11/ anoel Felizardo de Sousa e 11/dlo. 

... 
' 

I 
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I.OLLECÇAO DAS LEIS DO I~IPEIUO DO BBASIL. 

1Si>3. 

TO~IO 1 á. PAHTE 1.• SECç,\o 8. 3 

DECRETO N.• G87- de 13 de Julho de 1853. 

Aulorisa o Goremo a conceder Cartas de 1\'aluralisaçilo a 
Jotlo llaptista Hoto, e ao 1Jouto1· Luiz Joaquún 

de Ulieeira c Castro. 

Hei por hem Sanccionar, c 1\J andar que se execute a 
Bcsoluçiio seguinte da Asscmbléa Geral Legislativa. 

Art. Unieo. O Governo hc autorisatlo para conceder 
Carta de Naturalisaçiio de Cidadão Brasileiro no Subdito 
Sartlo João Baptistn Boto , e ao Subdito Portuguez Doutor 
Luiz Joaquim de Oliveira e Castro , ficando para este fim 
dispensadas as disposições da Lei em contrario. 

Francisco Gonçalves Martins, do l\Jeu Conselho , Sena
dor do Imperio, Ministro e Secretario d'Estado dos Nego
cios do lmperio, assim o tenha entendido, e faça executor. 
l'alacio do Rio de Janeiro em treze de .Julho de mil oito
centos cincoenta c lres, lrigcsirno segundo da Independen
cia c do Jmperio. 

Com a Hubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Gonçalres Martins. 
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COLLEC<o~.\0 DAS LEIS DO BIPEHIO 00 BHASIL. 

185:3. 

TO~IO 1ft, PAilTE L· SECÇÃO 

DECRETO N." 688- de 15 de Julho de 18:J3. 

" a u. 

Approw a deliberaçiio tomada prlo Gorerno de (ac;er hum 
emprestimo aos dois Bancos desta Ctlrll' , em bilhetes 

do The.sow·o sobre caução da Divida Publica. 

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

Art. 1. • Fica approvada a deliberação tomada pelo 
Governo de emprestar aos dois Bancos desta Côrte , em bi
lhetes do Thesouro, sob caução de Apolices da Divida Pu
blica, a quantia que for indispensavcl para supprir a de
ficiencia de dinheiro , que a Praça do Hio de Janeiro está 
solfrendo actnalmentc , com tanto que a somma empres
tada não se eleve a mais de quatro mil contos de réis, 
podendo taes bilhetes serem recebidos com o respectivo des
conto nas Estações Publicas da Côrte, na razão que for fi
xada pelo Ministro da Fazenda. 

Art. 2. • O Governo fica autorisado para permittir que 
os mencionados Bancos, em substituição de sua emissão 
actual , emiltiío em letras , á vista e ao portador • até a 
importrncia de seis mil contos de réis , que será dividida 
entre ellcs na razão de seus fundos effeclivamente roalisa
das, incluída a quantia que lhes tiver sido emprestada em 
virtude do Artigo antecedente , observando-se o 11eguinte : 

% 1. o As letras serão recebidaH nas Estações Publicas , e 
em pagamentos particulares do Município do Rio de Ja
neiro. 

§ 2. • A emissiio será caucionada por igual valor em 
metaes preciosos , A policcs da Divida Publica, sendo tomadas 
ao par as de 6 por cento. Letras do Thesouro , bilhetes 
d'Alfandega com o desconto correspondente ao prazo do 
vencimento , e títulos de credito particulares com boas ga
rantias computadas por metade do sen valor. J•:sta cançrio 
seni 1leposit:ula rws casas 1los proprios Bancos , em cofres 

I 
I 



de cada qual scrti claviculario hnm Fiscal on Commissarin 
nomeado pelo 1\linistro da Fazenda. 

§ 3 ." A emissão não podení ser npplicnda senão ao des
conto ()c lctrns commcrcincs pngaveis ncstn Praçn , com 
dnas firmns dclln pelo menos , c enjos prnzos nfio exccdão 
a noventa dins, no de letras (lo Thesonro , c no de bi
lhetes rl'Aifandegn. 

§ h." Os Bancos serão obrig:Hios a rcnlisar sua~ letras 
em moc(la corrente, conservando sempre pnrn este fim em 
\'ofre hum fundo disponível , r.uncn inferior n hnm terço 
1la respectiva emissão 

§ rl." Entre os limites de quatro mezes c hum nnno 
o ( ;overno marcnrá prazo , fintlo o qual ficará tlc nenhum 
clfeilo as disposições desta Lei. 

§ 6." Os Fiscaes ou Commissnrios, de que lrnla o§ 2.", 
serão incumbidos de inspeccionar as operações dos Bnncos , 
c de snspendcr qualquer deliberação contraria ús disposi
ções desta Lei , dando immediatn conta ao Governo, que 
dclibcrar;í definitivamente. 

Art. 3." Ficão revogadas totlas as disposiçücs em con
ll'ario . 

. Jonquim José Rodrigues Torres, do !Hcu Conselho , 
Senador do Impcrio, Presidente do Conselho de l\Tinislros • 
Ministro c Secretario tl'Estado rios Ncgocios da Fazentln, c 
Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional , assim o lenha 
entendido, c faça executar. Palaeio do Hio de .Janeiro em 
quinze de .Julho de mil oitocentos cincocnla c Ires, trigc
simo segundo da Tndependenca c rio Tmpcrio. 

Com a Hnbrica de Sua lHagcslat~o o T rnpera(lor . 

.Toorptim .los/ Rodr-iyul's T01rf'.\. 
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C.OLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BHASIL. 

1853. 

TOMO 1ft. PARTE 1, • SECÇÃO 10. a 

DECRETO N. • ü89 - de 27 de Julho de 1853. 

Approra a Tabclla organisada pelo Bispo de Pernambuco , 
regulando os direitos paroc!tiaes c emolume~ttos que se 
del·em perceber pelas funcrões Ecclcsia,~ticas em todas 
as Freguczias daqucllc Bispado , pela fórma que mi 
declarada. 

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

Art. 1.0 A Tabella que regula os direitos parochiaes 
c emolumentos que se devem perceber pelas funcçõcs Ec· 
clesiasticas em todas as Freguezias do Bispado de Per
nambuco , organisada pelo respectivo Bispo Diocesano, 
em vinte e hum de Maio de mil oitocentos _quarenta c 
einco , liea approvada pela fórma seguinte : 

§ 1. 0 MISSAS CANTADAS. 

De hum Padre. 

Ao Parocho , quatro mil réis. 
Ao Acolytho, seiscintos e quarenta réis. 

De trcs Padres. 

Ao Parocl1o, quatro mil réis. 
Aos Ministros , dois mil réis a cada hum. 
Ao Ceremoniario, dois mil réis. 
Aos Assistentes com capa , oitocentos réis a cada hum. 
Ao Turiferario , oitocentos réis. 
Aos Cero(erarios, seiscentos e quarenta réis a cada hum. 
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/)c Ires Padres com Tercia. 

Ao Parocl10 , seis mil réis. 
Aos Ministros , trcs mil réis a cada hum. 
Ao Ccrcmoniario , trcs mil réis. 
Aos Cantores, mil c seiscentos réis a cada hum. 
Aos Assistentes, mil duzentos e oitenta réis a c;Hla hum. 
Ao Tmiferario , mil réis. 
Aos Ceroferarios, oitocentos réis a cada hum. 

O que aqui se assigna par<~ os Cantores he no caso 
de C<lll ta rem <1 Tercia e somente o intt·oito d<1 1\lissa ; mas 
se tambem cantarem , como convêm , o Gradual , Offer
torio e Communio , perceberão dois mil e quatrocentos 
réis. 

§ 2. 0 VESPERAS SOLEMNES, TANTO FESTIVAS cmiO 

DE DEFUNTOS. 

Ao Parocho , dois mil réis. 
Aos Ministros, mil réis a cada hum. 
Ao Ceremoniario , mil réis. 
Aos Cantores, mil duzentos e oitenta réis a cada hum. 
Aos assistentes, ou Padres do coro , oitocentos réis a 

cada hum. 
Ao Turiferario , oitocentos réis. 
Aos Ceroferarios , seiscentos e quarenta réis a cada hum. 

§ 3. 0 MATINAS SOLEMNES, SOMENTE FESTIVAS. 

Ao Paroclw , seis mil réis. 
Aos Ministros , tres mil réis a cada hum. 
Ao Ceremoniario • tres mil réis. 
Aos Cantores, tres mil réis a cada hum. 
Aos Assistentes, ou Padres do côro, dois mil réis a cada 

hum. 
Ao Turifcrat·io , mil réis. 
Aos Ceroferarios, oitocentos réis a cada hum. 

~ {J, o PROCISSÕES. 

Ao Parocl1o _. quatro mil réis. 
Aos Ministros, dois mil réis a cada hum. 
Ao Ceremoniario, dois mil réis. 
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Aos Cautores, tlois mil n;is a cada hum. 
Aos Assistentes, mil réis a cada hum. 
Ao Turifcrario, mil n~is. 
Aos Ceroláarios, mil réis a cada hum. 

O que <HJ!Ii se assigna he 110 caso de fazer-se a Pro
cissão dculro da propria Frrguezia; se por(~m ~ahir <los 
limites della, augmentar-sc-ha a quota de cada hum mai~' 
rue ta de da quantia marcada. 

~ 5. u TE I>EU~I LAUDA~IVS. 

Sotcnmc com lllllsica ou Ollllucluirl. 

Ao Parocho, quatro mil réis. 
Aos l\liuislros, dois mil n~is a cada lrum. 
Ao Ccrcmouiario. dois mil réis. 
Aos Cantores , dois mil réis a cada hum. 
Aos Assistentes, dois mil réis a cada hum. 
Ao Turiferario , oitocentos réis. 
\os Ceroferarios, st~iscentos e ({lJarcnta rf>is a c;1th l!ttltl • 

. 1 ('lflll(il'/u7o sem sufeumidadc. 

Ao Purocho , dois mil réis. 
Ao Ct•n•moniario, mil réis. 
Aos Assistentes, mil réis a cada hum. 
Ao Turifcrario , oitocentos réis. 

;-; li." NOVENAS. 

Ao Parocho , por dia , dois mil réis. 
Ao Turiferario , idem , fjuatroccntos réis. 
Aos Ceroferarios, idem , a cada hum, quatrocentos réis. 

~ 7. 0 L\DAL\"J!.\. 

h'm Fcstiridadc. 

Ao Paroclw , dois mil réis. 
Aos l\linistros, niil réis a cada hum. 
Ao Ccremoniario, mil réis. 
Ao Turifcr<trio , oitocentos réis. 
Aos Ccrofcrarios , seiscentos (' <{uareuta réis a cada hum 



( •17 ) 

F ar/ int!ar JJUI' dci.'Of'ÚU. 

Ao Paroclto 111il duzt~ntos e oitenta r(~is. 
Ao Turiferario, qnatrocentos c oitenta réis. 

~~ S. 0 SE \L\N .\ S ANL\. 

llomingo de Hamos • sete Illil réis. 
Cada ll11m dos Ollieios de Trevas, seis mil réi~. 
()11inta feira Santa de manhã, quatro mil n'is. 
Snta feira Santa de manhã, sele mil r(~is. 
Prociss:w do Enterro ú noite, dois mil n'i:-:. 
Sahbado Saulo, Sl'i~ mil n~is. 
Dotningo da Hesurreit;ão, Missa, einco mil réis. 
Proeissão da Hcsurci~:üo, dentro da Frcgucz.ia, •!ttatt·o 

mil réis. 
Aos Ministros. 

I>omingo de Halltos, tres mil c quinhentos réis a cada ltum. 
<luinta feira Santa de manhã, dois mil réis. 
Sexta feira Santa de manhü, trcs mil c q~tin!tcntos ré:s. 
Si!bbado Santo, tres mil réis. 
I>omingo da llcsurreição, dois mil e quinhentos réis. 
Procissüo da H.csurrci~:fto , dentro da Freguezia , dois mil 

réis. 
Ao Ccrcmouiario. 

Nos aetos solemncs, em que houver Ministros sagra
dos , o mesmo que estes em todas as funcções ; c Il:H{Uel
lcs em que os não houver, o mesmo que os Assistentes: 
alêm disto lhe pertencerão as esmolas da adoração da Cruz. 

Aos Sacerdotes assistentes. 

Domingo de Hamos, mil réis a cada hum. 
Cada ltum·dos Ollicios de Tn~Yas, dois mil c cjuiultcnlos réis. 
Sexta feira Sau<a de manhft, mil réis. 
Procissfto do Eutcrro ;í noite, mil réis. 
Sahbado Santo , mil réis. 
Domingo da Hesurrcic;ão , l\lissa, mil réis. 
Procissfto da Hcsurrcic;ão, dentro da Frcguczia , lllil réis. 
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Ao Turi(aario. 

Domingo de Ramos, oitocentos réis. 
Cada hum dos Ollicios de Trevas , tendo a seu cargo o 

candeeiro das Trevas, dois mil e quinhentos réis. 
Quiuta feira Santa de manhã , oitocentos réis. 
Sexta feira Santa de manhã , oitocentos réis. 
Procissão do Enterro á noite , mil réis. 
Sabhado Santo , mil réis. 
Domingo da llesurreiçfto, Missa, mil réis. 
Procissão da Resurcição dentro da Frcguezia , mil réis. 

Aos Cero(erarios ou outros quacsqucr Acolythos. 

Bomingo de Ramos, oitocentos réis a cada hum. 
Cada hum dos Officios de Trevas , sciscen tos c quarcn ta 

réis a cada hum. 
Quinta feira Santa de manhã, seiscentos c quarenta réis 

a cada hum. 
Sexta feira Santa de manhã , oitocentos réis. 
Procissão do Enterro á noite, mil réis. 
Sabbado Santo , oitocentos réis. 
Domingo da Resurreição Missa, seiscentos c quarenta réis. 
Procissão da H.esurreição, denll'O da Frcguczia, mil réis. 

Pelo que pertence aos Cautol'es nada se marca por
CJUe está em costume serem convi dados pelas Confrarias , 
que conconcm para a celebração dos actos da Semana 
Santa. 

§ 9. 0 SOLEMNIDADES DA HORA. 

Ao Parocl1o , cinco mil réis. 
Aos Ministros, dois mil c quinhentos réis a cada hum. 
Ao Ceremoniario, dois mil c quinlientos réis. 
Aos Cantores , dois mil réis a cada hum. 
Aos Assistentes, mil réis a cada hum. 
Ao Tul'iferario , mil réis. 
Aos Ccrofcrarios, oitocentos réis a cada hum. 

§ 10. ENCOlniENDA(:Ão DE ADULTOS E PAP,VULOS. 

De adulto emancipado por idade ou por estado , dois mil 
quinhentos e sessenta rt'is. 

A somma acima distrihuir-~c-ha do modo srguintc : 
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Ao Pa1·ocho , do direito que lhe pertence , novecentos e 
sessenta réis. 

Ao mesmo , por huma l\Iissa que deve celebrar , ou man
dar celebrar por alma do deFunto, oitocentos réis. 

A fabrica da Matriz, quatrocentos réis. 
Ao Sacristão por assistir com a cruz ú encommendação, 

quatrocentos réis. 
De adulto não emancipado, e de escravo , dois mil cento 

C !'CSSenta r{•is. 
A distribuiçfto será feita pelo modo acima indicado , 

abatendo-se a parte destinada á Fabrica. 
De parvulo de qnal!Jiler qualidade , sendo novecentos e ses

senta réis para o Parocl1o, e quatrocentos réis para o 
Sacristão, mil trezentos c sessenta réis. 

§ i L \IE~IENTO ' ou ENTEI\IW SOI.E~INE. 

Ao Parocl10 pela sua assistencia sem pluvial, dois mil réis. 
Ao mesmo, idem com pluvial , tres mil réis. 
A cada hum dos Sacerdotes assistentes, mil réis. 
Ao Sacristão com a cruz, quatrocentos e oitenta réis. 

Os Sacerdotes que assistirem ao enteno , perceberão 
o que acima fica marcado , quando este se fizer dentro 
da Freguczia ; sahindo porêm della terão mais quinhentos 
réis por Frcguczia que passarem. 

§ i2. ENTERI\0 COM ACOMPANHAMENTO Dll SÉGE. 

Ao Parocl1o pela sua assistencia, seis mil réi~. 
Ao Sacristão por levar a cruz , alêm dos quatrocentos 

réis da cncommendação , dois mil réis. 

§ f~t "ATI"'AS , LAUOES, E mSSA DE DEFUNTO COM 

ABSOI.VIÇ.\0 DO Tm!ULO. 

Ao Parocl1o , dez mil réis. 
Aos l\linistros , einco mil réis a cada hum. 
Ao Ceremoniario , cinco mil réis. 
Aos Cantores , trcs mil réis a cada hum. 
Aos Assistcn tcs , dois mil réis a cada hum. 
Ao Turiferario , mil réis. 
Aos Ccrofcrarios , oitocentos réis a cada hum. 

Os Cantores, Assistentes, &c. , sfio obrigados a a>~. 
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:,Jslir ú Missa (assim como todo o Ullirio at(~ n lim da 
absohiçf\o), se niío assiHirrm ahater-sP-ila; ;1os Canton~s 
oitoc~~ntos r(~is, P aos dc·nwis seiscentos réis a cada hum. 

~ 1ft. OFF!CIO I'Al\OCIIIAL. 

;\o ParodiO, twla sua pn~sidpncia, r por c:llltar a i\lisq 
seis mil r!-is. 

A cada hum dos sPis Sacerdotes assist~·nt!'s, dois mil rt~is. 
;\o Saerist:-to por ;tjudnr a Missa e preparar o tlllllUio , qua

trocPnl os rt:is. 
Este Olneio n;1s Fn·gnczias das Cidades princip;lPS , 

niío se dcre fazer com menor numero de~ Padres, do que 
o acima mcneionndo ; nas Frrr;ul'zias do campo porêm po
dcr:'t fazPr-se com nwnos dois, c nellc poderüo entrar, 
havendo cansa para isso, alguns l\linoristas, sempre em 
numero inferior aos dos S;1ccrdotes. 

Ao Parocl1o quer assista ao ca~amento, !Incr d~~ licPnça a 
outro Sacerdote, sc'lldo em Uratorio privado, seis mil 
c t(Uatroeentos réis. 

Sendo na i\latriz, on em IgrPja !ilial, mil réis. 
Sendo em qualciuer Igreja fóra da Freguezia • dois mil réis. 

§ 16. nAPTmws. 

Ao Parocl10 quer :Uaptize, quer dê licença a outro Sacer
dote: sendo em Oratorio privado seis mil c quatrocen
tos réis. 

Sendo em Igreja filial mil réis. 
Sendo em qualquer Igreja fúra da Frcgnczia, niío se achan

do o Parocl1o em desobriga , dois m:l réis. 
Sendo na l\Iatriz deve JWrceher a olfcrta conforme o eos · 

tnme da Parochia. 
Ao Saerisliío por levar os Santos Oleos. P ;1gna baptisnwl 

fúra tl:t ~ia triz. 
Sendo em Orolorio privado dois wil rt!is. 
Sendo em IgrPja lilial , mil r~'is 
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~ 17. I:UOR~IAÇÕES E CEnTJDÕJ:S. 

Ao ParodJO somente prlas informações <los re<jUcrimclitos 
para dispensas de impcuimento miltrimoniaes, dois mil 
réis. 

Ao mesmo por certidão de ktptismo, chrisma, cilsamento, 
obito, dt•sohriga, c banhos , seiscrntos c quarPnta réis. 

Qu<~ndo a c<~rtidão for cxtrahida de l1vros lindos, levará 
nwis qu<ltroccntos c oitenta réis pela husea , c se exceder 
de trinta a data do ilSSento, lcvarú o que coincncionar 
com ;; parte interessada em obter a certidão. 

Ao Sacristão pela reccpfãO , rnhrica, c entrega de ba
nhos, cento c scssrnta réis. 

§ 18. DIREITOS DA FAR!UCA. 

Nas l\I<llrizes onde não houver Irmandade , qnc con
corra com as despezas do Culto , o ParodiO para occor
rcr a cllns, rcccherá o rendimento da Fabrica, a saber: 
De sepultura de cnda parvulo, ou adulto, sendo no corpo 

da lgn·ja oitocentos réis. 
Sendo dns grades para cima, quatro mil réis. 

Na Capella mór ninguem póde ser sepultado sem li
cença do Ordinario , excepto os mencionados na Consti
tuição Dioccsann Lir. [j,o Tit. 50 N. 0 855. Nas l\lt1trizes 
onde houver Innandade, qne concorra com as dcspezas 
do culto, esta perceberá as esmolas das sepulturas, c o 
ParodiO só rccelwrú os qnati'Occntos réis consignados no 
§ 10 desta Tahella, applicando estes redditos, c o que 
percchcr pelos cofres pnblicos , para as despezas de es
molas c l'Ofjllelcs para a administração dos Sacramentos, 
livros para os assentos e gastos miudos de Sacristia , 
segundo o costume constantemente observado nas Fregue
zias da Cidade do Recife. 

As disposições á cerca das sepulturas sú terão vigor 
não havendo cemiterios geraes. 

S 19. CO:'iHECE:'\ÇA. 

Deve satisfazer-se geralmente em todas as Fregnezias 
do modo seguinte: 
Os chefes de família_, P as pessoas que vivem sohrc si, 

nn não sni-juris , oitPnta r•'is por individuo. 
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As demais pessoas das famílias, que não forem Sni-JUris 
comprchendidos servos c esc r a r os , quarenta réis por in
dividuo. 

Nas Frcguczias do sertão , indo o Paroclw desobrigar as 
fazendas de gado, perceberá de cada h uma dellas dois 
mil réis. 

§ 20. DISPOSIÇÕES PARTICULARES RELATIVAS ÁS 

FREGUEZIAS DO CA "PO. 

Ao Parocho por administrar o Baptismo , ou dar licença 
a outro Sacerdote para o administrm· em Oratorio privado 
quatro mil réis. 

Ao mesmo por assistir ú cclehraçã(l) do casamento , ou dar 
licença a outro Sacerdote , em Oratorio privado qnatro 
mil réis. 

Quando o Parocl10 por estar em desobriga , ou por 
ontro motiro, ;tdministrar o haptismo, ou assistir á cclc
In·ação do casamento em Oratorio prirado , por ser em 
lug-ar di~tantc ela Matriz, ou da Capclla filial, só perceberá 
os din~itos communs marcados nesta Tabclla pela adminis
tração dos Sacramentos na propria Matriz, c não os assi
gnados neste paragrapho. 

Ao Parocl10 , de caminho, pelas funcções Ecclesi<~sti
cas , assim fcstiv<1s , como funcbrcs , (pl<lndo estas se fi
zerem em lugares distantes : 
Da primeira lrgua , dois mil réis. 
nas seguintes' por lcgua' mil réis. 
Aos demais Sacerdotes, c ao Sacristão, por lcgua mil réis. 

Pela administrarão dos Sacramentos nada se deve exi
gir de raminho. 

São consideradas Fregnezias do campo as que nflo se 
acharem comprehendidas nas Cidades. 

~ 2J. DISPOSJÇtÍES CERM:S. 

Ao Parocho, ou outro qualquer Sacerdote, a quem o Or
dinario der commissão, pela visita de Oratorio privado 
para ncllc se celt>brat· l\Jissa, quntro mil réis. 

Deve continuar-~c a dar cera ao Paroclw, c ao Clero 
nos Officios de defuntos, enterros c mais funr~:ü~·s, em que 
se costuma dar, alf:m dos emolumentos marcados para as 
mr~m;t~ fnta•cõl·~. do modo qnP <;pmprP ~c tl'tn prrttirado. 
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A cera que se costuma deixar ú Igreja nos enterros 
c Officios de defuntos , c as seis velas da banqueta do Al
tar-mór nas festiridadcs, pertencem ú Confraria, que con
correr com as despezas do culto nas Igrejas em que a 
hourel', uaquellas, pon~m, em que não existir tal Con
fraria, pertence a dita cera ú Fabrica , e por isso deve 
s~r entregue ao Paroci10 para a gastar 110 scn i~·o da Igre
ja, ou empregar o seu producto nas despezas do culto. 

Quando a festi\idade for celebrada por alguma Ir
mandade erecta na mesma Igreja, onde se fizer a solem
nidadc, não ha direito em exigir as velas da haiHJUeta. 

Pelo que pertence ús l\Iissas catllad<lS scmauarias , 
como do Santíssimo Sacramento, e de Nossa Senhora, 
deve o Paroclw entender-se com as Confrarias, !JUe as 
mandão celebrar, atlendcndo á sua devo~:ão , e não exi
gindo em rigor os direitos assignados nesta Tahella para 
as !\li ssas canta das. 

Art. 2. o Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Luiz Antonio Barbosa, do 1\Ieu Conselho, 1\linistro c 

Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça , o tenha 
assim entendido, e faça executar. Palacio do Hio de 
Janeiro em vinte sete de Julho de mil oitocentos cin
coen ta c trcs, trigesimo segundo da lndcpendcncia c 
do Imperio. 

Com a Hul>rica de Sua Magcstatlc o Imperador. 

Luiz Antuniu /JarÚOMt. 

IJ ECH ETU N. u 690 - de 27 de Julho de 18;):~ . 

.lJIJirora a l'cnsiJo anmwl de crlllo c sesse11ta c sete mil 
cc11to c ciucocllla dis , nmfitrida, por Decreto de rinl!J 
c rlous de Abril de mil oitocentos ciucocnla c Ires , ao 
soldado do ]ll'imeiro Batallúlo de Artilharia a 711! Jliyucl 
dos .tnjos l'l'l·es. 

llei por hem ~ancciuuar, e ~hllldar que se execute n 
HesuluçiJo se;winle da .bsemblén ecrt1l Let)blalh a. 
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Art. L o Fica approvada a Pcnsüo annual de cento 
sessenta c sele mil cento c cim:ocnta réis , conferida, por 
Decreto de Yintc c dois de Abril de mil oitocentos ciucoenta 
e lrcs , no soldudo do primeiro Balal11ào de Artilharia a 
pé ~liguei dos Anjos Peres, ferido em combate, sem pre
juízo dos vencimentos que por sua reforma lhe compelem. 

Art. 2. o O ngraciado perecbcriÍ a referida Pensão desde 
a data do Decreto que Jl:a conccdco. 

Art. :3." Ficão rcvogallas as disposic:õcs em contrario. 
Francisco Gonc:a!Ycs Martins, do "leu Conselho , Sc

uador do Jmpcrio, ~linislro c Secretario d'Estado dos Ne
gocios do Imperio, nssim o lenha entendido, c fac:a exe
cutar. Pnlacio do Hio de Janeiro em vinte c sete de Julho 
de mil oitocentos cincocnta c trcs , trigcsimo segundo da 
Indepemlencia c do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua ~lagestade o Imperador. 

Francisco f;unralrcs Jlurtin8. 

DECilETü N." GD1 - de 27 de Julho de 1853. 

Approra a Pensüo wmHal de sei.w:mtos nt'il 1·6s, concedida, 
por lJeaelo de dois de .lu11lw do cul'i'CHlc wuw, a 

f). Caro/ in a l'cdroso Barreto da Costa Ferreira. 

Hei por hem Sanceionar, c Mandar qnc se execute a 
Hesolu~·ao seguinte da Assc.mhléa Geral LegislatiYa. 

Art. 1. • Fica apprornda a Pensão annual de seiscen
tos mil réis, concedida, por Decreto de dois lle Junho do cor
rente anuo , a ll. Carolina Pedro~o Hurrdo da Costa Fer
reira, yima do Brigadeiro l;radundo João Felit:inno da Costa 
Ferreira. 

Art. 2." A agraciada perrcLed c~la l'ensão desde a 
llala llo rel'crido Decreto. 

Art. ;J.• Ficao rerogatla~ quae~quer tlisposic;ücs em 
contrario. 

Franri:-.ro (;ollt'iilYl'~ ~ta1 Iins, do L\ leu t:on~clhu, Se· 
n;ulor do lmpcriu," ~!itli~tro •: ~;cnchrio d'btatlu do~ :\c:;q · 
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cios uo lmpcrio , assim o tenha cntenuitlo, e fat;a execu
tar. l'alacio uo lHo de Janeiro em vinte e sete ue J nlho 
de mil oitocentos cincoenta c trcs' trigcsimo segundo ua 
Indcpcmlencia c do Impcrio. 

Com a H uh rica uc Sua Magcsluuc o Imperador. 

Francisco Gunçalres M w·tins. 



COLLECÇAO DAS LEIS DO IMPEIUO DO BRASIL. 

1853. 

TO~IO 1ft. PARTE 1. • SECÇÃO 11. • 

DECRETO N.o 692 - llc 30 tlc .Tulho de 1853. 

Autorisa ao (;orerno a couceder Cartas de lVaturalisaçilo 
a Jacintho de Faria Jwzior, Manoel .José de lU acedo Frei
las, Manoel .Joaquim Guimarães Texeira , e Jouo· /Japt1.sta 
Alves Ferreira. 

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

Art. Unico. O Governo hc autorisado para conectlcr 
Cartas de Naturalisação de Citladão Brasileiro aos Subtlitos 
l'ortnguczcs .Jacintho de Faria Junior, 1\Ianoel Jost\ de !\Ia
cedo Freitas, l\lanocl Joaquim Guimarães Teixeira, c João 
Dnptisla Alves l'erreira, ficando para este fim dispensadas 
as tlisposições em contrario. 

Francisco Gonçalves l\lartins , tlo !\leu Conselho , Se
nador tlo Impcrio , Ministro c Secretario d' Estado dos Ne
gocias do Impcrio , assim o tenha entendido, c faça cxc
cut;;r. l'alacio do Rio de Janeiro em trinta tlc Julho tle 
mil oitocentos cincoenta c trcs, trigcsimo segundo tla ln
dcpcndcncia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestadc o Imperador. 

Francisco Gonçalves M adins. 
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COLLECÇAO IHS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1853. 

TOUO H. PAUTE 1. • SECÇÃO 12. • 

LEI N. • 093 - de 10 de Agosto de 1853. 

Autorisa o Got't'rno a impetrar da Santa Sá as Bulias 
de aeaçiío de dois Bispados, hum na Provinâa 

de Minas Geraes , c outro na do Cearti. 

Dom Pedro Segundo, por Graça de Dcos, c Unanime 
Acclamação dos Povos , Imperador Constitucional c De
fensor Perpetuo do Brasil : Fazemos saber a todos os 
Nossos Subditos, que a Assembléa Geral Decretou c Nós 
Queremos a Lei seguinte. 

Art. 1. o Fica o Governo au torisado para impetrai' 
da Santa Sé as Bulias de creação de dois Bispados, hum 
na Província de l\linas Geraes, c outro na do Ceará. 

§ L 0 O da Província de Minas Geracs terá a deno
minação de-Bispado da Diamantina-, c poe Sédc a Ci
dade do mesmo nome; comprehcndendo, alêm da Co
marca elo Serro, o tenitorio da mesma Província que 
está sujeito a jurisdicção do Arcebispado da Bahia, e á 
do Bispado de Pernambuco. 

§ 2. o O da Província do Ceará terá a denominação 
de-Bispado do Ceará-, pot• Séde a Cidade da Forta
leza, c por limites os da respectiva Província. 

Art. 2." Fica o Governo igualmente autorisado para 
solicitar as Bulias de desmembracão dos territorios de 
que tratão os seguintes paragrapho~. 

§ 1. o O do Termo de Lages da Província de Santa 
Catharina, que passará do Bispado de S. Paulo para o 
do Rio de Janeiro. 

§ 2. 0 Os das Freguezias pertencentes aos Bispados do 
Rio de Janeiro c Pernambuco encravadas no terrilorio da 
Província da Bahia , os quaes passarão para o Arcebis
pado desta Prorincia. 

~ 3. o O da Frrgnrzia ela Vi lia Formosa da I mprratriz 
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1la Província de Goyaz, que passarú do llispado de Per
n:unbuco para o de Goyaz. 

Art. 3. o Fi cão revogadas as Leis e disposições em 
contrario. 

Mandamos por tanto a todas as Autoridades, a quem 
o conhecimento e execução da referida Lei pertencer , 
que a cumprão, c fação cumprir, e guardat· tão inteira
mente, como nella se contêm. O Secretario d' Estado dos 
Negocios da .Justiça a faça imprimir, puhlicat· e coner. 
Dada no J>;,Jacio do Hio de Janeiro aos dez de Agosto 
de mil oitocentos cincoenta c tres, lrigesimo segundo da 
lndcpcndencia e elo Imperio. 

IMPEIUDOI\ Com Hubrica c Guarda. 

Luiz Antonio Barbosa. 

Cm·ta de Lei, pela qual Vossa Magcstadc Imperial 
Jfl anda e:recular o Decreto da Assembléa Geral Legis
/atira, que 11 oure ]JOI' bem Sanccionar, autorisando o 
Gorcrno para impetrar da Santa Sé as Bullas de crea
(ÜO de dois Bispados, hum na Pro~·incia de Minas Ge
racs, c outro na do Ceará: na (órma acima declarada. 

Pa1·a Vossa Magestade Imperial Ver. 

Antonio Alvares de Miranda Varejão a fez. 

Luiz Antonio Barbosa. 

Sellada na Chancellaria do lmperio em 13 de Agosto 
tlc 1853. 

Antonio Alvares de Miranda Varejão, Official Maiot· 
interino. 

Puhlicad:J. na Secretaria 11'Estado dos Negocios da 
Justiça em 13 de Agosto de 1853. 

Antonio Alvnrcs de l\iiranda Varejão, Offici:~l Maior 
interino. 



LEI N." G~H - de 10 de Agosto de 185:J. 

Fixa a Forra Naral , para o amw financeiro de 
185!,-1855. 

Dom Pedro Segundo, por Graça de Dcos, e Unanimc 
Acclamação dos Povos, Imperador Constitucional c Dercnsor 
Perpetuo do Brasil : Fazemos saber a touos os Nossos Sub
ditos, que a Assembléa Geral Legislativa Decretou, c Nós 
Queremos a Lei seguinte : 

Art. 1.• A Força Naval, para o anno financeiro de 
mil oitocentos cincocnta c quatro a mil oitocentos cin
coenta c cinco , constarlÍ : 

§ 1. • Em circumstancias ordinarias, de tres mil prn\:US 
de todas as classes, embarcadas em navios armados c 
transportes; c ue cinco mil, em circumstancias C\lraonli
narias. 

§ 2.• 
e quatro 
rinheiros. 

Do Corpo uc Impcriaes Marinheiros, com vinte 
Companhias, c quatro ditas de Aprendizes !\Ia-

§ 3. o Da Companhia de lmperiacs Marinheiros da l'm
Yincia de l\Iato Grosso. 

§ 4 " Do Batalhão Naval, com oito Companhias de cento 
c cincoenta praças cada huma, conforme o respectivo He
gulamcnto. 

Art. 2. • A Força acima mencionada será preenchida 
pelos meios autorisatlos no Artigo quarto ua Lei lltllllero 
seiscentos c treze uc vinte c hum de Agosto de mil oi
tocentos cincocnta c hum. 

Art. 3. o Ficão revogadas quaesqner t!isposi(."üc~ em ('O !I. 

trario. 
1\landamos por tanto a todas as Autoridades, a quem 

o conhecimento, e execução da rcl'criua Lei pertencer, que 
a cumpriio, c faç.ao cumprir, e gnaruar tiio inteiramente, 
como nclla se eontem. O Secretario tl'Estado dos Negocias 
da Marinha a fnça imprimir, puLJiear e correr. l'alaciu 
do Hio ue Janeiro em dez de Agosto de mil oitocentos riu
c·ocnta c tre~, trigesimo segundo lla Indepcndencia e do 
Imperio. 

l~li'EIUDOH Com Hubrica e (\uanla. 

Z amrias dt· ( ;IÍt•s t: l'asconrl'llus 
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Cm·ta de Lei, pela qual Vossa lJfagestade Imperial 
Manda executar o J)ecretn da Asscmbléa Geral Legislativa, 
que llouve por bem Sanccionar, para regular a Força 
Naral no amw financeiro que ha de cot-rer do primeiro 
de Julho de mil oitocentos cincoenta e quatro até o ultimo 
de Junho de mil oitocento.~ cincocnta e cinco, na fiírma 
acima declarada. 

Para Vossa l\Iagestade Imperial Ver. 

Joaquim l\Iaria de Sousa a fez. 

Luiz Antonio Barbosa. 

Sellada na Chancellaria do lmperio em dezescis de 
Agosto de mil oitocentos cincoenta e tres. 

Antonio Alves de Miranda Varejão, Official Maior interino. 

Foi publicada a presente Lei nesta Secretaria d'Estado 
dos Ncgocios da Marinha em dezesetc de Agosto de mil 
oitocentos cincoenta c tres. 

Francisco Xavier Bomtemflo. 

Hegistrada ;i folhas quarenta do Livro primeiro de Car
tas de Leis. Secretaria d'Estado dos Negocios da Marinha 
em dezoito de Agosto de mil oitocentos cincocnta c tres . 

.Antonio Ferreira dos Santos Azevedo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPEHIO DO BRASIL. 

1853. 

TOliO 1fl. PATRE 1. 1 SECÇÃO 13.• 

DECHETO N. 0 695- de lí de Agosto de 1853. 

App1·ora a l'cnsüo amwal roncedida por Decreto de vinte 
de Dezembro de mil oitocentos rincocnta e dous ao 
Grumcte do Corpo de lmperiaes llfarinfteiros Amaro 
Rodrigues da Cuulw. 

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

Art. 1.• Fica approvada a Pensão annual de cento 
setenta c quatro mil setecentos c vinte réis, concedida 
por Decreto de vinte de Dembro de mil oitocentos cin
coenta e dons, ao Grumetc do Corpo de Imperiacs Ma
rinheiros, Amaro Rodrigues da Cunha, que no rlescmpe
nho de seus deveres perdeo ambos os br:~ços. 

Art. 2. • O Agraciado perceberá esta Pensão desde 
a data do referiuo Decreto. 

Art. 3.• Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Franci~co Gonçalves Martins, do Meu Conselho, Se

nador do Imperio, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Ncgocios do Imperio , assim o tenha entendido, c faça 
executar. Pala cio uo Hio de .Janeiro em dezesctc de Agosr.o 
de mil oitocentos cincocnta c trcs, trigcsimo segundo da 
lndcpendencia c do Impcrio 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador 

Franci:seo (;onçab.•es JJ artius. 



A-
COLLEC<;M> D,\S LEIS DO IMPEIUO DO HHASIL. 

PAI\TE 1. • SECÇÃO 1[J. • 

DECHETO N. o G!H3- de 20 de Agosto de 1853. 

Proro,r;rt por mais seis aJmos a lle.wlurilo de 15 de Sc
trmbro de 18lJí, que rmtorisou o Core r no para au.ri
liar o actual Emprcsario do Thcatro de S. Pedro de 
Afom;ara ('0111 a prrstarilo mensal de dois contos de 
réis, c clrra a dita prcstarüo a tres contos de réis. 

Hei por bem Sauccionnr, c .Mnndar que se execute 
a Hcsolução seguinte da Assemhléa Geral Legislativa. 

Art. L o Hc pro rogada pot· mais seis annos a Re
solução numero <Juatroecutos c sentcnta c quatro de quinze 
de Setembro de mil oitocentos fptarenta e sete, que au
torisou o Governo para auxiliar a ,João Caetano dos Santos, 
actual Empresario do Thcatro de S. Pedro 1l'Aicantara, 
Ct1m a prestação mensal de dois contos de réis, elevando 
a dita prestação d'ora em diante a trcs contos de réis 
mcnsaes, c dcn~ndo o Govcno fazer cxtrahir por conta 
do Thesouro as loterias, que forem necessarias pnra sua 
indemnisação. 

Art. ~.o Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Gonçalves Martins, do !\leu Conselho, Se

nador do Imperio, Ministro c Secretario d'Estado dos Ne
gocios do Imperio. assim o lenha enlcndiuo, c faça 
1'\!'cular. Palacio do Hio de .Janeiro em vinte de Agosto 
de lllil oitocentos cincoenta e Ires, trigcsimo sPgnndo da ' 
Indqwndeuei<l c do Impcrio. 

Com a HuJJrica df' Sua l\lagestaue o Imperador. 
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llECRETO N. • 097 - de 20 de Ago~to de 1 Sf,3. 

Autorisa o r;orerno a JJUllldar pa,qar tÍ .Juula Dircr lora 
da Assoriartio Commerrial da Cidade da Bahia os 
aluguere.~ da parte do Edi{trio da Prara do Commer
cio, em que tem e.~tarlo por arrcwlmnento o Consulado. 
e Correio Geral. 

Hei por hem Sanccionar, r Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assemhléa Geral Lrgislati\'a. 

Artigo Unico. O Governo fica aulorisado a mandat· 
pagar á Junta Dircctora da Associação Commrrcial da Ci
dade da llahia os alugueres da parte do Edilicio da Praça 
do Commcrcio, em que tem estado pot· arrendamento 
o Consulado, c Correio Geral , que se não pagárão em 
tempo; revogadas as disposições em contt·ari o. 

Francisco Gonçalves Martins, do l\lcu Conselho , Se
nador do Imperio, Ministro c Secretario d'Estado dos Nc
gocios do Impcrio, assim o tenha entendido , c faça exe
cutar. Palacio do llio de Janeiro em vinte de Agosto 
de mil oitocentos cincoenta e tt·es, trigesimo segundo da 
lndcpendcncia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lageslndc o Imperador. 

Francisco Gonralres lf/artim. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO 11\IPEIUO DO BRASIL. 

1853. 

TOMO 11J, PAII.TE 1. • SECÇÃO 15.• 

DECRETO N. o 608- de 2á de Agosto de 1853. 

Approra a .Pcnslio mmual de duzento.~ e quarenta mil réis , 
concedida por Decreto de 16 de Setembro de 1852 , 

a D. n'Jm·ia Augclica de Jesus. 

Hei por bem Sanccion:u·, c Mandar que se execute 
a Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1. o Fica <~pprovada a Pensão annual de duzen
tos e quat·cnta mil réis , concedida pelo Decreto de dc
zescis de Setembro de mil oitocentos cincoenta e dois, a D. 
Maria Angelica de Jesus, orphã de pai e mãi , em remune
ração dos serviços prestai! os por seu irmão o Alferes do Cor
po Policial da Província do Rio de Janeiro , Antonio Ferreira 
de Jesus, especialmente no desempenho de com missões de 
que foi incumbido para a rept·essão do trafico de Aft·i
canos, em huma das quaes adquirio a enfermidade a que 
succumhio. 

Art. 2. 0 A agraciada perceberá a Pensão desde a 
data do Decreto que lha conferio. 

Art. 3. o Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Gonçalves Martins , do Meu Conselho , 

Senador do lmperio , Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do Imperio, o tenha assim entendido, c faça 
executai'. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e quatro 
de Agosto de mil oitocentos cincoenta e trcs, trigesi
mo segundo da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Fm11cisco (;onçalcrs ;]f artin.'. 
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DECRETO N.o 699 -de 2lt de Agosto de 1853. 

Ãpprora a Pe11st1o llllllltll{ de seiscentos mil réis, conadida 
por Derreto de 30 de Maio de 1850, a D. Fran

cisca Thcrcsa Comes Lz'.~boa. 

Hei por hem Sancciona1· , e Mandai' que se <·xecute 
a Ursoluçflo seguinte da Assemhléa Geral Legislativa. 

Art. 1. o Fica a ppr·ovada a Pensão annual ele seis
centos mil réis , concedicla por Decreto de trinta de Maio 
de mil oitocentos c cincoenta, a D. Francisca Therei>a 
Gomes Lisboa , em remuneração dos serviços prestados 
por seu marido o Tenente Coronel da Guarda Nacional 
Eduardo Gomes Lisboa, morto em combate , defendendo 
a causa publica na Província de S. Pedro do Sul. 

Art. 2. o A agr·aciada perceberá a Pensão desde a 
data do Decreto que lha concedeo. 

Art. 3. o Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Gonçalves Martins, do Meu Conselho, Se

nado!' do Imperio, Ministro e Secretario cl'Estado dos Ne
gocios do lmperio , assim o tenha entendido, e faça exe
cutar. Pala cio do Rio de Janeiro em vinte e quatro de 
Agosto de mil oitocentos cincocnta e tres, trigesimo se
gundo da Independcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Gonralres illarlúzs. 

DECHETO N. o 700 - de 2lt de Agosto de 1853. 

A pprora a Pensilo annual de duzentos mil1·âis , cow·cd1'da 
po1· Decreto de 15 de Julho de 1852 , ao Dcs
penseiro do Vapor Pedro 2. 0

, Jacintlw (,'omes dos Reis. 

Hei por hem Sanccionar, e l\Iandar que se execute a 
Hcsolução seguinte da Asscmbléa Geral Legislativa. 

Art. 1. o Fica approvada a Pensão annual de duzen
tos mil réis, concedida por Decreto de quinze de Julho 
de mil oitocentos cincoenta c dois , a Jaciutho Gomes dos 
HPi~ , D<!SJH'IISPiro do Vapor PPdro 2. o, qnr lir:1ra incapaz 
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do scrv iso a c Li v o f'lll conseqtwncia de 1e1· sido feritlo no 
COIII ua te do Tonelero. 

Art. 2. o Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Gonçal\'es .Martins, do l\leu Conselho , Se

nador do Imperio , l\linistro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do Imperio , assim o tenha entendido , e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em \inte quatro de 
Agosto de mil oitocentos cincocnta c trcs, trigcsimo 
sPgundo da Indcpendencia c do Impcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

Francisco G'onralves ill artins. 
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COLLEC<}ÀO DAS LEIS DO IMPEIUO DO BRASIL. 

·1853. 

T0\10 l!J. PAllTE 1. • SECÇÃO 16. • 

DECHETO N." 701 - de 26 de Ago~to de l8f>3. 

/1utorisa o Corcrno para pagar a Josâ de Freitas Brandüo 
c Jos11 Antonio Gomes (.~uimariles, a imporlancia cons
tante da scutcnra por cllcs obtida contra a Fazenda 
i'l a cio 11 a!. 

Hei por hem Sancionar, c ManeJar que se execute 
a Hesoluçiío seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1.° Fica o Governo antorisado para paga1· a 
,José de Freitas Brandiío, c José Antonio Gomes Gui
marães a importancia constante da sentença por ellcs ob
tida contra a Fazenda Nacional. 

Art. 2. o Ficiío revogadas as disposições em contrario. 
,Joaquim José Hodrigues Torres, do 1\leu Conselho, 

Senador do lmperio , Presidente do Conselho de Ministros, 
Minisu·o c Secretario d'Estado dos Negocios da Fazenda, 
c Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, assim 
o lenha entendido, c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte c seis de Agosto de mil oitocentos cincoen
la c trPs , trigcsimo segundo da lndependencia c do 
Impcrio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstade o Imperador . 

.f oaquim .! o sé Hodrigue.~ Torres. 



DECH ETU N. ·· 70:!. - dt~ :!.ti dt· Agosto ti,~ l Sfl3. 

/){'('/ara fJill' TitalllltZ l 1cdreira (,'crrmoaúo 11170 .1r>riÍ of;ri
,r;lf{/o a l'l'a/isrn· 110s primeiro:; dez mmos, I'Oillados da 
swt data, as prcstar;õcs a que f'Slfí sujl'ito, r·omo (ia
dor dt J os I: de Cerr;urira Lima e de Etans & C." 

Hei por hem Sanccionar, c MaiHiar que se exceutP 
a Hcsolução seguinte da 1\ssemhl1'a Gerul Lf'gislativa. 

Art. 1.• Thomaz Pedreira Geremo<Jho uão será obri
gado a rcalisar nos primeiros dez :u111os, contados d:~ 
data desta, as prestaçücs a que está sujeito para com o 
Thcsouro Nacional , como fiador de .José <lc Ccrqucira 
Lima, c de Ev:ms & C. •, uão sendo tamhem obrigado 
a juro algum por essa espera , devendo porêm, expirado 
o dito prazo, realisar as prestações pela fórma já csta
hclccida pelo Govcmo. 

Arl. 2. • Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Joaquim José Hodrigues Torres, do !\leu Conselho, 

Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro c Secn!tario d'Estado dos Negocios da Fazenda , I! 

Prcsideute do Trihun;tl do Thesouro Nacional , assim o 
tenha entendido, ~~ faea executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte e seis. de 1\gosto de mil oitoccutos e cin
coenta c tres, trigr•simo segundo da lndcpcndcncia e do 
lmperio. 

Com a Huhriea de Sua l\lagestade o Imperador. 

Joaquim .f os é Rodrig1U s Torres. 
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COLLEC(;Ao DAS LEIS DO IMPElllO DO BHASIL. 

1853. 

TO»O U. PARTE 1. • SJ.:CÇÁO 17. • 

DECRETO N." 703 - de 29 de Agosto de l%3. 

Approra a f> c nsüo tnuuwf de 150 :;'j') concedida por /Jc crc to 
de 15 de Julho do corrente fllti/O a D. 

Jlar;'wuut de Sous'l Barreto. 

Ht·i por bem Sanccionar, e Mandar que se execute 
a lh•solução seguinte da AssemLiéa Geral Legislativa. 

Arl. 1. ° Fica appro\·:ula a Pensão annual de cento e 
ciucocnta mil réis, concedida por Decreto de quinze de Julho 
d•~ mil oitocentos c i ncocnta e tres , a D. 1\Iarianna de Sousa 
Barreto, correspondente á quarta parte do soldo que per
cebia seu marido o Capitão de Caçadores Candido José 
Barreto • para prefazer o meio soldo a que a agraciada 
deixou de ter direito, por haver fallccido o dito seu ma
rido quarenta dias antes de completar o tempo de praça 
exigido pela Lei , a fim de poder gozar daquelle Jwnelicio. 

Art. 2. o Fieão revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Gon•.·.dn!s Martins, do ~leu Conselho, Se

nador do.lmperio, Miuislro e Sccrelario d'Estado do~> 
Negocios do Jmperio, assim o tenha entendido.. c faça 
executar. Palacio do Hio de Janeiro <~111 vinte e nuv(~ 
de Agosto de mil oitocentos cincoenta e tres, trigf'simo 
segundo ua Indepcudencia e do Im perio. 

Com a Rubrica de Sua Magesladc o Imp<~r:1dor. 

Frtlllr·isnJ (,'oncfllrn 1/ m·t i11s. 



LEl N. · 70'~ 

Hfera a Comarm de Coritiba na 1'roviucia tl1~ S. /'aufn 
á catrgoria de Proviucia , com a denomiuaçiio 

de- I'J'Ot'Íucia do Pamuá.-

Dom Pedro Segundo , por Graça de Deos, e Unanime 
Acclamação dos Po' os, Imperador Constitucional c Dcfens01 
Perpetuo do llrasil : Fazemos saber a todos os Nossos 
Suhditos, que a Assembléa Geral Legislativa Decretou, 
e Nús Queremos a Lei seguinte. 

Art. 1." A Comarca de Curitiba na Provincia de S. 
Paulo fira elevada {t categoria de Provincia , com a deno
minação de- Provincia do Paraná.- A sua extensão e 
limites serão os mesmos da referida Comarca. 

Art. 2. o A nova Provincia terá por Capital a Cidade 
de Coritiba, em CJUanto a Assembléa respectiva não de
netar o contrario. 

Art. 3." A l'rovincia do Paraná dará hum Senador, 
e hum Deputado á Assembléa Geral: sua Assembféa Pro
l'illcial constar[t de vinte Membros. 

Arr. á. o O Governo fica autorisado para crC'ar na 
mesma Provincia <ts Estações fiscacs indispensaveis para 
" :tJTecadação , c administração das !lendas geraes, sub
mcllendo depois o IJUe houver determinado ao conheci
mento da Asscmhléa Geral para definitiva approvação. 

Art. 5." Fi cão revogadas as disposições em contrario . 
.Mandmnos por tanto a todas as Autoridades, :t quem 

o conhecimento desta Lei pertencer, que a cumprão e f<H;fío 
cumprir. e gunrd:tr tlio inteiramente, como llclla se con
têm. O Secretario d'Estado (]Os Ncgoeios do lmpcrio a 
faça imprimir , puhficar c correr. Dada no Pal<tcio do 
Hio de .Janeiro aos vinte c nove de Agosto de mil oi
tocentos cincoenta c Ires. trigrsimo segundo d:t Indcpcn
dcnci:t e do I m per i o. 

l~1PEll:\])0H Colll Huhrica e Guarda. 

Francisco Gonçalrcs JJlarl in.~. 

(arfa de l-ei, pela qual Vo.sm llfageslade lmpl'rial 
Manda c:CI!fllfrtr o !Je!'l'!'/o da . l sscmbfea (;cml L!'!JÍSiatira, 
qw~ Jlourc por l1cm .•íann:ionar. cl1'1'0111lo n f'omarm dn 

j 
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Coritiba na l'ruriucia de 8. Paulo á categoria de l'ro
vincia , romo acima .çe declara. 

Para Vossa M;~g1~stade Imperial Ver. 

Manoel José Simões a fez. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

Sf'llada na Ch;~ncellaria do lmperio em 12 de Setem

bro de 1S53. 

Antonio Alves de Miranda Varejüo, Official i\laior in
terino. 

Puhlirnda rHI SPcret;1ri:1 1l'Estnrlo dos Ncgocios do 
lnrperio em 12 de Setembro de 1Sfl3. 

Na falta do Omcial Maior, Joaquim Xavier Garcia de 

Almeida. 

Hcgistrada na mesma Secretaria d'E~tado a fl. 2á2 v. 
do L. o 9.• 1lc Leis, Alvarás e Cartas. Hio de Janeiro 
em 13 <le Setembro de 1853. 

l~stacio Maria da Costa e Ahreo. 
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COLLEC(:ÃO DAS LEIS DO 1~1PEIUO DO BHASIL. 

'1353. 

TOMO llJ. I'AHTE :1.• SEC!,:ÀO 18. • 

DECHETO N." 703 - de ~ de Setembro de 1853. 

Apprm·a a l'ril.wlo 11111111111 de :-\OO.:J'I , r·o11adida por De
creto do I. o de A,r;oslo do correnlt tlll/10, aos filhos le
gitimas do Offil'ial Jlaior da St:aetaria ri' Estado dos 
1V cgol'ios do lmpcrio, José de Paira J!agallulcs Calce!. 

Hei por hPrll Saneeiouar, c Mautlar que se execute 
a Hesolut;iio sf'guiutl~ da Assclllhl1'a Geral Lf'gislativa. 

Art. 1." Fica apprOI'<Hia a Peusiio aunual 1le oito
centos mil réis, concedida por Deereto do primeiro de 
Agosto de mil oitoc<'IIIOS ciw:oeuta c trf's. repaniditHJClltl~ 

<l~,JS filhos lt>giti111os do falll'cido Ollicial Maior da Secreta
ria d'Estado dos Negocios do lnlfH'l'ÍO .José de Paiva Ma
galhães Calvet, de uomes Adefaid1~, llita, .José, Emc
renciaua, ,\ugusto, Joscfina, Alfonso e _\IIJiuo. 

Art. 2." Com a morte ou maioridade de qualr{lrer 
dos agraciados cessarú a p;~rtc respectiva <la Pensão. 

Art. 3. • Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Gon<;;tlves ~lartins , do Meu Consrlho, Se. 

nauor do lm perio , J\lin istro e Secretario d' Estado dos 
Negoeios do lmpcrio , assim o tenha entendido, c faça 
executar. Palacio do llio de J:n1ciro em tres de s(~temhro 
de mil oitocentos ciueoen!a e Ires, trigcsimo seguudo da 
lndcpeudeucia c do lwpt:rio. 

Com a liubrica de Su:t Magr·stade o Imperador. 

l 
I 
1 
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DECRETO ;"ol." 700 - de 3 de Setl•mbro de 1853. 

Approva a PniStiO llllllltal de oitoantos mil rhs, con
cedida por /Jcr·Nto de '• rl·• A.fJo.~to da r·orrcnte mu1o, 

a D. PrTpt•fwz Angc{i,·a de C,nnpos Corflw. 

Hei po1· lwm Sanecionar. c ~landar que se execute 
a Resolução seguinte da Assemhl(\a C1-ral LPgi~;lativa. 

Art. 1." Fica approvada a Pensão annual d1~ oito
centos mil réis. concedida por Decreto de quatro de 
Agosto de mil oitocentos ciiH~()(~Ilta c trcs' a n. Perpe
tua Angelica de Campos Coelho, em attenção <~os ser
,·iços prestados por seu fallccido marido o Conselheiro 
Francisco Hamiro de Assis Coelho. 

Art. 2. o Fieão revog<~das as disposições em contrario. 
Franciseo Gonç<~lves i\lanins, do !\leu Conselho, Se

nador do Imperio , Ministro c Secretario <!'Estado dos 
Negocios do lmperio, assim o tenha entendido, c faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em trcs de Setem
bro de mil oitocentos cincoenta c trcs, trigesimo se
gundo da Indcpcndencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Francisr.·o Conralrfs ·Martins. 

DECRETO N." 707- de 3 de Setembro de 1853. 

A ulorisa o Gorer11n rt subrencionar os cspelaculos das Com
panhia .. ~ lyricos r- de fl(lile nn Theatro Fluminense, e 
indemnisar a l'.rlÍnrta l'mpresa do Theatro de S. Pedro 
d' Alcanlom da importanria rlr lntl'rias para payamenlo 
dl' ,çi'IIS fTI'dorr•s. 

Hei por bem Sancrionar, c Mandar que se execute a 
Hesoluçiiu seguinte tla Asscmbléa Geral Legislativa. 

Art. 1." O (;orerno fica autorisado para despender, 
por tempo d:~ tres annos, com a sustentação dos espeta
cu los das Cllmpanhias lyrira c de baile no Thcatro Flu
minense Jo Campo tia .\('clanw~·i!o a quantia tle cento c 
l'inlc t·untu,, Jt.: rt'·is por an1w. 



( 6/J ) 

Art. 2 " O Governo lira outro~im nulori~:ulo Jlarn in
uemnisar a cxtinela cmpre~a do Thcalro de S. Pedro de 
Akanlara, segundo os princípios de justi~·a e equirlnlle, da 
imporlnne.ia lias loteria~ concedidas pela Lei de !, de Se
tembro de 18/,6, applicamlo-se o producto ao pagamento 
dos credores da mesma empresa. 

Art. 3. o Ficão reyogadas as disposições em contrario. 
Francisco Gonçalves 1\'lartins, do i\leu Conselho, Se

nador do Imperio , 1\linislro e Secretario d' Estado dos Nego
cios do lmpcrio, nssim o lenha entendido, e faça executar. 
l'alacio do Hio de Janeiro em Ires de Setembro de mil oito
centos cincoenta c tres, Lrigesirno segundo da Indcpendcn
cia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Tagcstadc o Imperador. 

Francisco Gonçalves Mart?'ns. 
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COLLECÇÀO DAS LEIS DO IMPERIO DO IHL\SIL. 

1853. 

PAI\ TE 1." SECÇÃO 10, 3 

OECHETO N. o 708 - de 12 de Setembro de 1 S53. 

Autori.wr o Corcrno a transferir do qum·to Batalhüo 
d' Artilharia a pé para o Corpo de Engenheiros o Ca
pittio Franri.w·o Primo de Sousa Aguiar. 

Hei por bem Sanccion<tr, e Mandar qne se excetW~ 
a seguinte n~~solução da Assemhléa Geral Legislativ<t. 

Art. 1.• O Gow•rno fica autorisado p<tra transferir 
do IJirarto Batalhão d'Artilharia a pé para o Corpo de 
Engenheiros o Capiliio Fr<trlcisco Primo de Sousa Aguiar. 

Art. 2. o Fit:üo revogadas as disposi<:ões em contrario. 
Pedro d' Afcantara Bellcgarde, do Meu Conselho, 1\Ii

nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra , e 
t>ncarn•gado interinamente dos da 1\larinha, o tenha assim 
entendido, e faça Pxecutar com os despachos necessarios. 
Palacio do Rio de .Janeiro em doze de Setembro de mil 
oitocentos cincoenta c trl's, trigesimo segundo da lnde
J>f'lldencia e do Jmperio. 

Com a Huhrica 1k Sua ~lagestade o lmper<tdor. 

Pedro rf'j lmnfara lll'llt'rJIIrde. 

DECHETO N." 70\l - de 12 de SetPmbro de 1853. 

Approra a "Jiosrnttl(/oria conrrdida ao Padre illanoel 
Julio de .lhmnda. 110 LU[Jtll' di' Cone,qo Arci'preste da 
St~ Ca//il'{{ral da /Jiorrsr: de Marimllltl, com o rcn
cimcnlo da n's;u tira ron,qrua. 

Hei por hem Sanrcionar, c ~!andar que se execute 
a He,olucfto ~"!~ui ntr d<' As,emhléa Cer<t I L"gisla ti" a. 
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Art. f.u Fica approva<b a aposcnt:.Hloria concedi
da, po1· Decreto de dezoito de Setembro de mil oito
centos cincoenta c hum, ao Padre Manoel .Julio de Mi
ranôa, no Lugar de Concgo Arcipreste da Sé Cathedral da 
Diocese de l\1arianna, com o vencimento da respectiva 
congrua de quinhentos mil réis. 

Al't. 2. o I•' i cão revogadas as disposições em contrario. 
José Thomaz Nahuco de Araujo, do l\leu Conselho, 

Ministro c &~cretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
o tenha assim entendido, e faça executar. Palacio do 
Jlio de Janeiro em doze de Setembro de mil oitocentos 
ciucoenta e tres, trigcsimo segundo da lndependencia e 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

José 1'/wma; Naúuco de Araujo. 

lJECHETO N.• 710 - de 12 de Setcmlwo de 1853. 

Approra a aposentadoria concedida ao Padre Doutor 
Antonio José Corllw, na Dignidade de illcstre-t:scola 
da Cttiltcdml de Oli11da, com o reucimcnto da rcs
pcctica congrua. 

Hei por bem Sanccionar, e l\landat· que se execute 
a Hesoluçãu se~;uinte da Asscmbléa Geral Legisla ti v a. 

Art. 1. o Fica approvada a aposentadoria concedida , 
pot· Decreto de vinte oito de Abril de mil oitocentos cin
coenta e dois , ao Padre Doutor Antonio José Coelho, na 
Dignidade de 1\Iestre-Escola da Cathedral de Olinda, com 
o vencimento da respectiva congma de quinhentos mil réis. 

Art. 2.° Ficao revogadas as disposições em contt·ario. 
José Thomaz Nalmco de Araujo , do l\leu Conselho , 

Ministro c Sect·etario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
o tenha assim cnt~tHiido, c faça executar. Palaciu do 
Hio de Janeiro em doze de Sr.!tcmhro de mil oitocentos 
cincoenta e tres, tri3esimo segundo da Indcpcndcnci:t e 
do Impcrio. 

Com a lluhrira de Sua .\'Jagesta<le o Imperador. 

Jos<1 Tlwma~ 1Yaf.mco d~ Anwju. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1853. 

t'OHO t&. PAUTE 1. 1 SECÇÃO 20.• 

DECRETO N. o 711 - de 15 de Sctemltro de 1853. 

Approm a PrnstiO fllliWal de 1. 200.~000, roncedida pm· 
JJrcreto de quatro de Agosto ultimo. repartidamrnte a 

D. Cartola A/tina Fafctio c J). lll1rria Amalia Fa!clio. 

Hei por bem Sanccionar, c Mandar que se execute 
a Resolução !iegninte da Assemuléa Ger:~l Legislativa. 

Art. f.o Fica approvada a Pensão annual de hum 
conto e duzentos mil réis, concedida pot· Decreto de 
quatro de Agosto ultimo, repartidamente a D. Curlota 
Altioa Falcão c D. l\laria Amalia Falcão, em auenção aos 
relevantes serviços prestados por seu fallecido irmão o 
Brigadeiro Feliciano Antonio Falcão. 

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

Ministro c Srcretario d'Estado dos Negocios do Imperio , 
assim o tenha entendido , e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em quinze de Setembro de mil oitocentos 
cincocnta c tres, trigesimo segundo da Indepcndencia e 
do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

I-uiz Pedreira do Coutto Fcrrat. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BHASIL. 

1853. 

TOMO 1lJ. PARTE 1.a SECÇÃO 21. 1 

DECRETO N. o 712 - de lü de Setembro de 1853. 

Jlwzda qlle continuem em rigor, por mais cinco awws . 
as disposirões do Decreto !V. 0 537 de 15 de Maio de 
1850, Jut parte em q1te ronrede diversas isenções r 
[ar ores lÍ Sociedade de Colonisaçüo estabelecida em 
Hamburgo para {undrzrão de lmma Co!onia agril'ola 
nn terras pertenantes ao dote da l'rinceza a Senhora 
D. Francisca, na Prorincia de Santa Catlwrina. 

Hei pot· hem Sanccionar, e Mandar fJUC se ext·cutP 
a Hesolurão seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1.° Continnão em vigor, pot· mais cinco an
nos, as disposiçôes do Dcereto numero quinhentos trint<~ 
c sete de quinze de Maio de mil oitocentos e cineoenta, 
na parte em que eoncedco diversas isenções e farorcs 
it Sociedade de Colonisac5o estabelecida na f.idacle de 
Hamburgo, para 'nndação. de huma Colonia agrícola em 
tenas pertrncentes ao dote da Princeza a Senhora D. 
Francisca , na Província de Santa Catharina. 

Art. 2. o O Governo fica autorisado para dar annnal
mente, durante o prazo do Artigo antecedente, até hum 
conto de réis, que ser5o applicados ás despezas do culto 
rdigioso, que professarem os colonos estabelecidos ncts 
referidas terras. 

Art. 3. • As disposições do Artigo deí'.Csele da Lei 
numr,·o seiscentos c hum de dezoito de Setembro de mil 
oitocentos e cincoenfa, fic5o extensivas aos estrangeit·os 
que fizerem parte de qual<pter Colonia fundada no lmperio. 

Art. lJ. o Ficão rewgadas as disposições em contrario. 
Luiz Pedreira do Contto Ferraz, do Meu Conselho, 

.Ministro e Secretario d'Estado dos Ncgocios do lmperio, 
~~~sim o h~nha entendido , c fara executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em drzf'Seis de Setembro d(~ mil oitoecn~ 
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tos cincoenta c tres, trigcsimo segundo da Indepcndcncia 
e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Mngcstadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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~--a.c..a.a .............................. ...... 

COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPElUO DO BHASIL. 

18[>3. 

TOMO fá, PARTE 1. • SECÇÃO 22.• 

DECRETO N. o 713 - de 17 de Setembro de 1853. 

Approra as condiç-ücs estipuladas nos contractos crlcúra
dos pelo Corcrno sobre isençõrs feitas a cm

úarcaçücs movidas por rapor. 

Hei por bem Sanccional', e Mandar que se execute 
a Rcsoluçfto seguinte d:~ Assemblé:~ Geral Legislativa. 

At't. 1.° Ficão :~pprovadas as condições estipuladas 
nos contractos celebrados pelo Govemo. a que se referem 
os Decretos N. os 1. 038 e 1. OG5 do anno de 1852. c 
N. 0 1.113 do anno de 1853, concernentes a isenções 
feitas a embarcações movidas por vapor. 

Art. 2. o Fi cão revogadas as disposições em contr:H·io. 
Luiz Pcdl'eira do Coutto Fetraz, do Meu Conselho • 

Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio do !tio 
de Janeiro em dczcsete de Setembro de mil oitocentos 
cincoenta c trcs, trigesimo segundo da Indepcndencia c 
do lmpcrio. 

Com a Huhrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Prdrcira do Cnullo Ferra:. 
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COLLECÇÀO DAS LEIS DO IMPERIO DO BHASIL. 

1853. 

TO~O llJ. I'AI\'J'l:: 1.a SECÇÃO 23.s 

DECRETO N. o 71l! - de H> de Setembro de 1853. 

Autorisa o Governo a rralisar o rm,r;mcnto da dcspcza 
que for nrcrs~Saria para a c.centrtlo prorisoria dos no
cos t:statutos d,t~; Fttculdadcs _de Direito c rlc _;Jledi
CÍJUl, puúlimdos com os Decretos N. "" 1.13lt c 1.1GD 
de 30 de .!Jarro c 7 de .11 aio dc:>tc wuw. 

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

Art. 1. o O Governo lica autorisado a rcalisar o au
gmento da dcspeza , que fo1· necessaria para a execução 
provisoria dos novos Estatutos das Faculdades de Direito 
e de Medicina , publicados com os Decretos N. •• 1.13lt 
e t .169 de 30 de 1\larço c de 7 de Maio de 1853, até 
que sejão elles delinitiv:unenlc approvados pelo Corpo Le
Kislativo, podendo até então fazer as alterações que ainda 
julgar conYenientes, mas que não augmentcm despcza. 

Os Professores c Empregados novamente creados não 
adquirirão di['(~itos dcfiniti\'os senão depois da approYação. 

Art. 2. o Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do 1\leu Conselho, 

1\linistro e Secretario d'Estado dos Negocios do lmpcrio, 
assim o tenha entendido, c faça executar. Palacio do 
Uio de Janeiro em dezenove de Setembro de mil oito
centos ciococnta e tres, trigesimo segundo da Indcpen
dencia c do lmperio. 

Com a Huhrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Cozll to Ferraz. 
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LEI N." 715 -- de 1 !J dt~ Selemhro de 1 853. 

Fi.t'a as Forras de terra para o anno financeiro 
de 1.85á-1855. 

Dom Pedro Segundo, por Graça de Deos, c Unanime 
Acchunação dos Povos, Imperador Constitucional c De
fensor Pcq1etuo do Brasil : Fazemos saber a todos os 
Nossos Subdilos, que a Assembléa Geral Decretou, e Nós 
Queremos a Lei seguinte. 

Art. 1.• As Forças de terra para o anno financeiro 
de mil oitocentos cincoenta c quatro a mil oitocentos 
cincoenla c eiuco const;ti·ão: 

§ 1. o Dos O!liciaes dos Corpos moveis , c de guarn i
~~üo, dos Quadros da lleparLição Ecclesiastica , Corpo de 
Saude, Estado l\laior de primeira e segunda Classes, En
genheiros, e Estado Maior General. 

§ 2. o De vinte mil Praças de pret de Linha em cir
cumstancias ordinarias, comprehendidos os Corpos de guar
ni~~ão nas Prorincias, em que for necessaria esta c5>pecie 
de força, podendo ser licenciadas cinco mil, ua con
formidade das disposições do Artigo terceiro do Decreto 
numero quinhentos sessenta c oito de vinte e quatro de 
.T ulho de mil oitocentos c cincocnta; e de vinte e seis 
mil Praças em circunstancias extraordinarias. 

§ 3. o De mil c quarenta Praças de pret em Compa
uhias de Pedestres, incluindo huma Companhia para o 
l\luuicipio de Tu1·y-assú na Provincia do Maranhão. 

Art. 2. o As Forças fixadas no Artigo precedente 
completar-se-hão pelo cn3ajamento voluntario, e, na in
sulficicncia de~te meio, pelo recrutamento feito em con
formidade da Carta de Lei de vinte e nove de Agosto 
de mil oitocentos trinta e sete, elevada a seiscentos mil 
réis a <Juantia que exime o recrutado do serviço. 

Os que se alistarem Yoluntariamentc st'rvirão seis 
aHBOs, c os recrutados nove annos. Os voluntarios per
ceberão huma gratificação, que não exceda á quantia de 
quatrocentos mil réis, e, condu ido seu tempo de servi
ço, terão hum a data de terra de vinte c duas mil e qui
nhentas braças quadradas. 

O contingente nccess0rio para completa•· as ditas 
Forças scrú distribuido em circunstaucias ordinarias pela 
Capital do lwpcrio c ProYincias. 
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Art. 3. • O Governo fica autorisado para destacar 
até quatro mil Praças da Guarda Nacional, em circums
tancias cxtraordinarias 

Art. lJ.. o Fica desde já crcado hum Com mando de 
Armas na Província do Amazonas. 

Art. 5. o Fi cão revogadas quaesqner disposições em 
contrario. 

Mandamos por tanto a todas as Autoridades, a quem 
o conhecimento e execu~ão da referida Lei pertencer, que 
a cumprão, e fação cumprir, e guardar tão inteiramente, 
como nella se contêm. O Secretario d'Estado dos Ne
gocios da Guerra a faça impt·imir, publicar c correr. 
Dada no Palacio dt• Rio de Janeiro nos dezanovc dias 
do mez de Setembro de mil oitocentos cincoenta e tres, 
trigesimo segundo da Independencia c do Imperio. 

IMPERADOR Com Rublica c Guarda. 

Pedro de A/cantara Bellegarde. 

-·. Carla de Lei, pela qual Vos.~a lllagestade Imperial 
Manda executar o Decreto da A.~sembléa Geral Lcgis
/atifJil, que /louve por bem Sanccionar, (i.r:ando as Forças 
de terra para o anno financeiro de mil oitocentos cin
coenta e quatro a mil oitocentos cincoenta c cinco. 

Para Vossa Magestade Imperial Ver. 

Carlos Antonio Pctra de Barros a fez. 

José Thomaz Nnbuco de At·aujo. 

Sellada na Chancellaria do Impcrio em 2ft de Setembro 
de 1S53. 

Antonio Alves de l\lirnnda Vnrejão, Officinl Maior in
terino. 

Foi puhlicnda a presente Lei na Sccretarin d'Estado 
dos Negocios da Guerra em 2!l de Setembro de 'I H 53. 

Libanio Augusto da Cunha 1\Intos. 
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COLLECÇÀO DAS LEIS DO IMP.ERIO DO BRASIL. 

1853. 

TOMO 1ft. PAf.'I'E 1. • SECÇÃO 2[J.• 

DECRETO N. o 71 ü - de 2lt de Setembro de 1853. 

Approva a aposeutadoria crmcedida por Decreto de 7 de 
Outubro de 1851 a Bernardo José de Srrpa Rrandt7o _. 
no lugar di' /Jirator do Jardim Botanico da Lagoa 
de Rodrigo de Freitas. 

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

Art. 1." Fica approvada a aposentadoria concedida 
por Decreto de sete de Outubro de mil oitocentos cin
coeuta c hum , com o ordenado de hum conto c seis
centos mil réis, a llcrnardo José de Serpa Brandão , no 
lugar de Director do .Tanlim Botanico da Lagoa de Ro
drigo de Freitas, em allent;ão ao seu estado valetmlina
rio, c a contar mais de '25 annos de serviço. 

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

Miuisll·o e Secretario d'Estado dos Negocios do Impcrio .. 
assim o teuha entendido, c faça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro em vinte c quatro de Setembro de mil 
oiocentos cincoenta e trcs, trigesimo segundo da Indc
pcndencia c <lo Imperio. 

Com a Rubrica dl! Sua Magestade o Imperador. 

l.11iz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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DECRETO N. • ílí - de 2á de Setembro de 1853. 

Dulara que o Bri_qadeiro l'rformado da c.rtinrta srgunda 
linha .1/anorl lgnncio da Silrcira tem direito a per
ceber o soldo mensal de quarellfil e cinco mil réi"s, 
co11tado da data em q1u· foi l'rf'ormado. 

Hei por hem Sanccionar, c l\landar que se execute 
a seguinte Hesolução da Assemhléa Geral Legislativa: 

Art. 1." Manoel lgnacio da Silveira , Brigadeiro re
formado da extincta segunda Linha, tem direito a pPr
ceber, conforme a disposição do Artigo terceiro da Lei 
de vinte e quatro de Setembro de mil oitocentos vinte 
e nove, o soldo mensal de quarenta c cinco mil réis , 
contado da data em que foi reformado. 

Art. 2. • Ficfto revogadas 'luacsquer disposições em 
contrario. 

Pedro de Alcantara Belleg:-~nlc, do ~leu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Ncgocios da Guerra, o 
tenba assim entendido, e faça executar com os despachos 
aecessarios. J>alacio do Hio de Janeiro em vinte c quatro 

·de Setembro de mil oitocentos cincoenta e trcs, Lrigcsimo 
sesuodo da Iodependencia e do lmpcrio. 

,: ."Com a Rubrica de Sua l\lagcstad1~ o Imperador. 

Pedro dt~ All'antara 1/ellt·.rptrdc. 

DECRETO N. • í18 - d1~ 2lt de Setcmhro de lS5~. 

Approra a Pensiio aw11tal de sr:isrcuto.~ mil 1·hs, con
cedida por Decreto de trinta de Junho de mil oito .. 
centos quarenta c sete , a IJ. 1'hrrc.m de Frirts Pe
reira da Cunha. 

Hei pot· bem Sanccionar, c l\landar que s1~ exeeule 
a Resoluão seguinte da Asscmhléa Geral Lcgislati\'a, 

Art. 1. ° Fica approvada a Pensão annu11l d1• seis
centos mil réis, concedida por Decreto de trinta de .Junho 
de mil oitocentos quarenta e sete, a D. Thcr~:S<1 de Frias 
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l'ereira da Cuulw , em remuneração dos serviços pres
tados por seu marido o Cousclheiro Antonio Luiz Figueira 
Pereira da Cunha. 

Art. 2." Ficüo revog:1das as disposiçõt~s em contrario. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, 

Ministro e Secretario li' Estado dos Nego cios do Impcrio , 
assim o tcuha entendido, e faça executar. Palacio do Hio 
de Janeiro em vinte c quatro de Setembro de mil oito
centos cincoenta c tres, trigesimo segundo da Iudepen
dencia c do Impcrio. 

Com a Hnhrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coufto Ferra.:. 
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----------Nm--~~--------------~----~~ 
COLLEC<,:Ao DAS LEIS DO ll\IPERIO DO BHASlL. 

1853. 

TOMO ·llJ. PAP.TE 1. a SECÇÃO 25.~ 

LEI N.• 719- de 28 de Setembro de 1853. 

Fixando a Despe:,a e orçando a Receita para o exer
cicio de 1851.-55. 

Dom !'edro Segundo, por Graça de Dcos, e Unanime 
Acclamaçao dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor 
t•erpetuo do Brasil , Fazemos saber a todos os Nossos Sub
ditos, que a Assembléa Geral Decretou, c Nós Queremos a 
Lei seguinte. 

C.\PJTULO I. 

Despeza geral. 

Art. 1.• A IJespeza geral do lmperio para o exerciCio 
de 1854-55 he fixada na quantia de 31.153.336 ~737, a 
qual será distribuída pelos seis diversos Ministerios na fórma 
especificada nos Artigos seguintes. 

Art. 2. • O Ministro e Secretario li' Estado dos Negocios 
do Imperio he autorisado para despender com os objeetos desi
gnados nos seguintes paragraphos a quantia de 4.698.256 ~000 

A saber: 

1. • Dota~o de Sua l\lagestade o Impe-
rador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 . 000 ~ 000 

2. • Dita de Sua Magestade a Impera-
triz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 . 000 ~ 000 

3.• Alimentos da Princeza Imperial a 
Senhora D. Isabel. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 12. 000 ;tP 000 

4. 0 Ditos da Princeza a Senhora D. Leo-
poldina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 000 ~ 000 

5.• Dota~o da Princeza a Senhora D. 
Jaouaria, e aluguel de casas.... . . . . . . 102.000 ~000 
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6." llila de Sua 1\Iageslatle a Imperatriz 
do Brasil, Vi uva, a Duqueza de Bragança. 

7." Alimentos do Prineipe o Senhor D. 
tuiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

8 " Ditos da Pri neeza a Senhora D. 
Maria Isabel ......................... . 

9. 0 Ditos do Príncipe o Senhor D. Phi-
lippc ............................... . 

10.0 Ordenados dos 1\Ieslres da Família 
Imperial. . . . . . . . . .................. . 

1 1." Secretaria d'Estado ............. . 
1:2. o Gabinete Imperial. ............ . 
1:3.° Conselho d'Estado ............. . 
1 !~o o Presideneias de Províncias ...... . 
15. o Camara dos Senadores e Secretaria. 
16. o Dita dos Deputados c idem ..... . 
17." Ajudas de custo de vinda e volta 

dos Deputados ....................... . 
18.° Cursos .lnridicos .............. . 
19. o Escolas de Medicina ............ . 
20." Academia das Hellas Artes ...... . 
2t.o Museo ...... · ....... · .. · .. · · · · 
22. 0 Hygiene Publica ............... . 

50 .OOO;:iJOOO 

G .OOO;lt>OOO 

G.OOO;\tlOOO 

6 .000;\tlOOO 

3 . 200 ;tp 800 
/10.800 ;tjl 000 
1. 9oo ;u,ooo 

28.800$000 
217. ~50$000 
23 t . 9:20 ;ti> 000 
315 . 280 ;tTl 000 

50. 450;tll000 
105.760 ;jjlOOO 
87 .01~$000 
19. 4-H.;t!JOOO 
8. G80;jjl000 

23. 500;\tlOOO 
23. 0 Empregados de visitas de saude dos 

Portos. . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . 000 ;tt> 000 
24. o tazaretos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.000 ;tt> 000 
25.• Instituto Vuccinico ........... ,.. H .hOO.j])OOO 
26. o Archivo Publico. . . . . . . . . . . • . . . . 7. 420 ;jjl 000 
27.° Correio Geral e Paquetes de Vapor. 1.100.000~000 
28.• .Commissão de Engenhei.ros....... 6. 146;t!l000 
29. o Canaes, pontes, e estradas, c outras 

ohras publicas Gcraes, c auxilio ás obras 
l'rovinciaes que o Governo julgar mais con-
veniente ............................. 1.000. 000 ;tt> 000 

30.• Catechese c civilisação dos Indios. 40.000;t!JOOO 
31." Colonias Militares............... 50.000;t!JOOO 
32." Estabelecimentos de Educandas no 

l'ará ............................•.•.• 
33. o Eventuaes. . . . . . . ... · ... · · · · · · 

2.000;ttJOOO 
30.000~000 



( ti\) ) 

.iWunicipio da C <ir te. 

·: 34.0 Escolas menores de Instrucção Pu-
ltlica •.•............................. 

35. • Bibliolheca Publica ............ . 
3G.• Jardim Botanico da Lagoa de Ro-

drige- de Freitas ...................... . 
37 .• Dito do Passeio Publico ........ . 
33.• Instituto llistorico c Gcographico 

Brasileiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
39. • Imperial Academia de !\ledicina ... 
&O.• Sociedade Am:iliadora da lrHiustria 

Nacional .......................... , .. . 
41.• Hospital dos Lazaros ......•..... 
&2. • Obras Publicas , incluídos os reparos 

ele que necessita a Igreja de São Joaquim 
oo CoUegio de Pedro H , e a despcza da 
remoçao da Bibliotheca Publica quando seja 
conveniente fazer-se ................... . 
'M .. • Exercícios finuos .............. . 

49 . o 16 ;til 000 
U .638;tl>OOO 

11. 92!, ;tPOOO 
3 . 9l!) ;ti> 000 

2 OOO;JtlOOO 
2.000;jjl000 

!j .. 000 ;tP 000 
2.000;j:jl000 

100 . 000 ;jil 000 
;j:jl 

~ "'•· Art. 3.• O Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios 
• :~~-~.-..... he autorisado para despender com os objectos desi

.. ~ ....... nos seguintes paragraphos a quantia de 2.427. 730 ;tlJ 120 

A. saber: 
1. • Secretaria d'Eslado ............ . 

, ~-o Tribunal Supremo de Justiça .... . 
3. o Relações ................... · . · 
4.• Justiças de 1. • Instancia ....... . 
f.. o Polida c segurança publica ..... . 
6. • Guarda Nacional. .............. . 
7. • Telegraphos .................. . 
8. o Bispos, Cathedraes, Relação 1\Ietro

politana , Parochos, Viga rios Geraes e l 1 ro-
visores .............................. . 

9. • Semi na rios Episcopaes .........•. 
10. o Capei la Imperial e Cathedral do llio 

4e Janeiro .......................... . 
i t. o Repressão do trafico de Africanos. 
12. • Eventuacs ................... . 

35. 800;Jíl000 
105. l~OO ;j:jl 000 
250 . 200 ;jíl 000 
600. 640 :ti> 000 
155.118;Jíl800 
1 j 5. 62 t ;tll500 
11. 480;tíl400 

525. 000 ;j:jl 000 
!iO. OOO.tiJOOO 

I 

62.710 ;tPOOO 
25 . 000 .jj 000 
10.000$000 
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1:3. o Culto Puhlico .........•........ 
1h. o Corpo 1\Iunicipul Permanente •.... 
15.° Casa de corrccçfio c reparo' de Ca-

dêas ....................•.....•....... 
16. o Condncçfio c sustento de presos .. . 
17. o Jllnminaç<io Publica ........... . 
18. • J~xcrcicios findos ............... . 

lL 54 7 ;jD 720 
289.211 :tP 700 

6í. 000 ;tp 000 
20.000~000 

1 t 3 . 000 :tP 000 
;til 

Art. ~-. 0 O Ministro c !'ccrelario d'Estarlo dos Negocias 
l~slrangeiros hc aulorisado para despender com os objectos desi
gnados nos seguintes paragrnphos a quantia de 5!~9. 91!5 ;til 088 

A saber: 
L • Sccretnria (I' Estado ............ . 
2. o Legações c Consula(los ao cambio 

de 27 ............................. . 
:3. • Empregados em disponibilidade , 

idem ............................... . 
A. o Exlraonlinarias no exterior, idem. 
5. o Ditas no interior em moeda do 

paiz .....................•.......... 
6. o Exercícios findos ........•...... 

U.9'1-5;fil088 

380 000~000 

5.000;fil000 
100 . 000 ;til 000 

20.000;Jt>OOO 
;jjl 

Art. 5. 0 O Ministro e Secretario d'Estado dos Nego
cios da Marinha he autorisado para despender com os ob
jcctos designados nos seguintes paragraphos a quantia 
d c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !~ . 058 . 837 ;tjl155 

A saber: 
1. o Secretaria d'Estado ......•..... 
2. • Quartel General da Marinha .•.. 
3.° Conselho Supremo 1\lilitar ..... . 
!~.o Auditoria c Excculoria ........ . 
5. o Corpo da Armada c classes nnncxas. 
6. 0 Batalhiio Naval. .............. . 
7. o Corpo de lmperiacs l\Jarinhciros .. 
8.° Companhia de Invalidos ...... . 
9.° Contadorias ................. . 

1 O. o Intcndcncins c acccssorios ..... . 
11. o Arscnacs ................... . 
12. o C a pitnnia~ 1le Portos .. 

32.200;til000 
ll-.816;jjl420 
3.600~000 
3.090~000 

326 . g:25 ~ 840 
27.636 ;t!l950 
55.487 :j'tlOOO 
7.6'12~010 

!,0. 700 ~ 000 
1.3.09~~760 

G~H>.746;tjl120 
;)9. 735 ;!tl880 

l 

i 
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13. • Navios armados .............. . 
u .. o Ditos de transportes .......... . 
15. • Di los desarmados ............ . 
16. o Hospilacs ................... . 
17.• Phnrocs .................... . 
18. o Academia de !\farinha ......... . 
19. o Escola .............•.....•... 
20. • Bibliothcca .................. . 
2t. • Reformados ................. . 
22. • ~1atcrial .................... . 
23.• Obras ...................... . 
2.\.. • Despczas extrnordinarins c cvcn-

tuacs .............................. . 
2á. o Exercícios findos ............. . 

G5:J . 365 ;t!l3GO 
34.801 ;ttlOOO 
2.4 . 903 ;!P 000 
17 .3GO;tll800 
15.332~/,00 
24·. 960;!f>OOO 

1.30!, ;t!lOOO 
1.230~210 

50 .303;Jt>845 
1 . 5D t . 20 1 ;ttl560 

3l8.400;)t>OOO 

135.000 ;tt> 000 
;til 

Art. 6. • O Ministro e Secretario d'Estatlo dos Nego
cios da Guerra he autorisado para despender com os ob
jectos designados nos seguintes paragraphos a quantia 
de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 8 . OI. 1 . ft 17 ;tP 648 

A saber: 
t.• Secretaria d'Estado e Repartições 

epueltas ••..............•........... 
·. o•2.• Contadoria Geral ............. . 

3. • Conselho Supremo ~lililar ..... . 
4.• Pagadoria das Tropas ........ . 
5. • Escola Militar c Ouscrvatorio as-

tronomico ......................... . 
6. o Archivo Militar c Oflicina Lilho-

graphica ........................... . 
7. o Arscnaes de Guerra, c Armazcns 

5?, .453~800 
37 . .&40~000 
:34 .. 21ft 11' 000 
11. 700;ffJOOO 

57 .060;tjl000 

23.798 ;ffJOOO 

de artigos bcllicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 359. 033 :tjll60 
8. • Hospitacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5.L 930 ;ttl600 
9.• Commando das Armas e inspecção 

dos Corpos......................... 47.616;tll500 
10. o OITrciaes do Exercito c Heformndos. 970.277 ;Hl863 
tt.o Força de Linha ............... 3.7.57.220;jjl200 
12.° Corpo de saudc.............. 178.852;H>OOO 
13.0 Repartição Ecdesiastica. . . . . . . . 35. 17!, .;HOO 
14.• Gratificnçõcs, forragens, elapc, 

ajudas de custo c gratificnções óiversas .. 
15.• lnvalidos ................... . 
16.• l'eriP~frP~........ . ......... . 

179 ass ;tP2oo 
.45.132;t!l925 

173. lí.i7 ;tb r,oo 
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17." Recrutamento c cngnjamcnto .. . 
18. o Fabrica da l'oh'ora .......... . 
19." llita de Ferro de Ypancma .... . 
20." Presidi o da llha de Fernando .. . 
2 t. o Obras J\Iilitares .............. . 
22." Diversas despczns e evcntuaes .. . 
2:3. o Exercícios findos ............. . 

aoo . ooo ;ft1 ooo 
tta.35~;ft14oo 
28. 920;!jl600 
28.797;!jl600 

300 . 000 ;!jl 000 
t ;)o . 608 ;tll ooo 

;!jl 

Art. 7." O Ministro c Secretario 11'Estado elos Nego
rios 1la FazciHia he antorisadn para despender com os oL
jcctos dcsigna1los nos seguintes paragraphos a quantia 
de ................................ 11.377 .150;fi1726 

A saber: 
1." .Juros c amortisaçuo da divida ex-

terna calculada ao cambio par de 27 ... 3. 823 .. }f!.t ;!jl 000 
2." .Juros da divida interna fundada .. 3. -H7. 798 ;!jlOOO 
3." Juros da divida inscripta antes da 

cmissiio das respectivas Apolices, e paga-
mento em dinheiro das quantias da mesma 
divida menores de MlO ~, na fôrma do Art. 
9~ da Lei 1lc 2_,. de Outubro de 1832 .. 

Ir." Caixa d'Amortisaçiio, filial da Ba
hia, c Empregados no resgate c substituição 
do papel moeda ..................... . 

5." Pensionistas do Estado ........ . 
(}." A poscntados ................. . 
7." Empregados de Heparliçõcs ex ti n-

elas ......................•......... 
8." Thesonro Nacional. ........... . 
9." Thesourarias ................. . 

10." Juizo dos Feitos da Fazenda .... . 
11. o Alfandegas. . . . . . • . . . . . . . . . . . 1 
12.° Consulados .................. . 
13." Recebedor ias .......•.......... 
14." Mesas de Rendas e Collcctorias .. 
15. o Casa da l\Ioeda .............. . 
16." Officina c armazcm do papel sei-

Indo ..................•............. 
17." Typographia Nneionnl. ........... . 
t 8." Oflicinn dns A policPs . . . . . ... . 

32.00ü;!jl000 

38. 980;lj)OOO 
503 . 27 6 ;!jl416 
320 fH7 ~ 61-lt 

J,G H1 ;!jl666 
315.200 ;rllOOO 
~68. 756 ~000 

43. 700,f]l000 
t n. 620 ;til ooo 
173.710;tll000 

88.9,.0;tll000 
17 t . 800 ;til 000 

r')7. 000 ;rllOOO 

61 .080;!jl000 
!~O . 000 ;tp 000 
2 800;!t>OOO 



l ; ;) J 

l9.• .\dminish·a\·ão dos l'roprius uaciu-
naes ............................... . 

20. • l<lmiuistraçuo de terrenos tliaman-
lioos .............................. . 

21. o Ajudas de custo a Empregados de 
tàzenda ........................... . 

22.• Curadoria de Africanos livres ... . 
23. o Medição de terrenos de marinhas. 
2!.0 l'remios de letras, descontos de 

assigoados das Alfandcgas , commissõcs , 
corretagens c seguros .....•........... 

25.• Juros dos empreslimos do cofre dos 
Orphaos ........................... . 

26. • Reposições e restituições de direitos 
e outras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

27. o Córtc e conducção de páo-brasil. 
28. 0 Obras ....................... . 
29.• Gratificações ................. . 
30. o Eventnaes .............. - .... . 
31 .• Exercios findos ............... . 
32. • Pagamento tle emprestimos do 

cofre de Orphãos .................... . 
,33.• Dito dos bens de defuntos c au-

teDtes •.•.....•.•................... 
3l.• Oito de depositos de qualquer ori-

gem.: ............................ . 

CAPITULO Il. 

RECEITA GERAL 

18. 250~000 

1 1.9lO;t!lOOO 

12 . 000 ;t1l 000 
1.500;rtl000 
3.000;jtl000 

100 .OOO;jjlOOO 

80.000;t!l000 

50.000;t!l000 
GO.OOO;t!lOOO 

200. 000 ;jjl 000 
10.000;jjl000 
20.000;!t>OOO 

;jjl 

Art. 8. • A receita geral do Impcrio hc orçada na quan
tia de· 3l. 000. 000-7!'. 

Art. 9. • Esta receita será elfectuada com o producto 
da renda geral arrecadada dentro do exercício da presente 
Lei, soh os títulos abaixo designados : 

1. 0 Direitos de importação para consumo. 
2. • Ditos de haldea~·llo c reexportação. 
3. o Ditos idem para a Costa tLHrica. 
~-· Expediente dos gcncros estrangeiros tlcspachados com 

carta de guia. 
il. • IJito dos gcneros do p:<iz. 
ti.' llito~ do~ gcneros tine~. 
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8.• 
9.0 
10. 
11. 

geiras 
1'> 

cações. 

( ílJ 

Armazenagem. 
Premios de assignados. 
Multas. 
Ancoragem. 
Direitos de 15 por cento das embarcações estran

que passão a n acionaes. 
Ditos de 5 por cento na compra e venda das embar-

13. Ditos de cinco por cento de exporta~ào. 
H. Ditos de dois por cento idem. 
15. Ditos de hum por cento idem do ouro em barra. 
j G. Ditos tle meio por cento idt~m dos diamantes. 
17. Expediente das capatazias. 
18. Multas. 
19. Renda do Correio Geral. 
20. Dita da Cusa da l\loeda. 
21. Dita de senhoriagem da prata. 
:22. Dita da Typographia Nacional. 
~3. Dita da Casa da Correcção. 
2í. Dita da Fabrica da Polvora. 
25. Dita da Fabrka de Ferro de Ypanema. 
26. Dita dos Arsenaes. 
27. Dita dos Proprios nacionaes. 
28. Dita de terrenos diamantinos. 
29. Fóros de terrenos e de marinhas, e'íccpto as tio 

l\Innicipio da Côrte. 
30. taudcmios. 
31. · Sisa dos bens de raiz; 
32. Decima urbana de huma legua alêm da demarcação. 
33. Dita addicional das Corporações de mão morta. 
3.4. Direitos novos e velhos e de Chancellaria. 
35. Dizima .da Chancellaria. 
36. Joias das Ordens honorificas. 
37. Matricula dos Cursos Juritlicos. 
38. Ditas das Escolas de 1\Iedicina. 
39. l\lultas por infracçào de Regulamento. 
40. Sello do papel lho e proporcional. 
!, 1. Premi os de dcpositos publicos. 
ft2. Imposto dos Despachantes e Corretores. 
43. Emolumentos das Repartições de Fazenda. 
4!~. Imposto sobre lojas , casas de descontos , & c. 
45. Dito sobre casas de moveis, roupa , & c. , fabrica

dos em paiz c~trangciro. 
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.~6. Dito sohre Larcos do interior . 

.\.7. Dito de oito por cento lias loterias. 
lt8. Dito llc oito por cento dos premios lias mesmas. 
49. Dito sobre a mineraçno. 
50. Taxa dos escravos. 
5t. Venda de l'olvora. 
52 Dita de Páo-brasil. 
53. Imposto sobre datas minerae~. 
5.\. Cobrança da divida actira. 

PECGLIARES DO :IIUNICI1'10. 

55. Dízimos. 
56. Det.:ima urhana. 
57. Terça~ partes lle Onicios. 
58. Emolumentos da Policia. 
59. Imposto sobre casas de leilão e modas. 
60. Dito de patente no consumo d'aguanleute. 
Gt. Dito do gado do consumo. 
62. ~leia sisa dos escravos. 
63. · Sello de heranças e legados. 
61.. ltcndimento do evento. 

HTRAORIH:XAR 1.\. 

6.~- Contribuiç1lo para o :Monte-pio. 
66. lu.lemni•a~·ües. 
67. Heceila e\·cnlnal. 
68. Hepo~içües e restituições. 
69. Venda de generos nacionacs. 

llEPOSITOS. 

t. • Emprcslimo do •~ofrc dos Orphãos. 
2. • Bens de d~funtos e ausentes. 
3.• Consumo das Alfandegas e Consulados. 
6. • Deposito de diversas origens. 
5. • Premi os de loterias. 
6.• Salario de Africanos livres. 

Art. 1 O. O Governo fica autorisado a emittir bilhetes 
do Thesouro até o som ma de t, . 000.000 ~000, como an
ticipaçao da receita no exereieio desta Lei. 
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CAI'ITULO lll. 

lllSI'OSH./lES GEUAES. 

Art. 1 J . O Governo fica autorisado para : 
§ 1." Fixar os ordenados dos Secreta rios das Provindas, 

11ilo excedendo o augmento daquelles que o dcvão ter á 
quarta parte do onlenallo do respectivo Presidente. 

§ 2. 0 AJienar os terrenos dcsneccssarios do Jardim Bota~ 
nico da Lagoa de Hodrigo de Freitas , aiTroutando primeira
meutc aos actuacs arn~ndalarios pelos preços da avaliaç<io 
a que se procctler administrativamente, satisfazendo pelo 
producto dns alienações que se fizerem as bernfcitorias da
quelles terrenos, que já arrendados convier unnexar ao 
mesmo Jardim , empregando o remunecente em apolices du 
da Divida publica, e o juro destus nos melhorumentos do 
estabelecimento , crcução c manutenção de huma Escola nor
mul de agricultura. 

§ 3. o Contractar : 
1. o Com Joiio Frederico Hussel, ou com outro quulqucr , 

o serviço da limpeza das ca~as da Cidade do 11io de .Janeiro, 
c do esgoto das aguas pluviacs , obrigando-se o empresario 
a fazer os trabalhos por districlos designados. Naquelles dis
trictos em que se forem realisa!lllo os mesmos tmbalhos po· 
dcrá o Governo elevar a dccima urbann na proporção nc
ccssaria para fazer fuce ás dcspezas resultantes do contra
cto. Outrosim poderá o Governo isentar de direitos de im· 
portação c C\portação os objcctos concernentes á empresa. 

2. o A construcção de huma linha de telegraphos elctri
eos que , partindo do Municipio da Côrte, vá terminar na 
Cidade do ltecife , em Pernambuco, passando pelas Capitacs 
dus Províncias intermediarias , concedendo para este tim a 
garantia do juro até cinco por cento do capital empregado , 
assim como us isent;õcs mcncionudas no Art. 1. • do Decreto 
N." 6H de 26 de Junho de 18J2 que forem applicaveis á 
obra supradita. 

§ h." Extinguir as Contadorias de l\lurinha da Bahia, 
Pernambuco c Pará, rcorganisar as Intcndencias c a Con
tadoria Geral da Marinha, de accordo com o S) slema de 
ccntralisação estabelecido no Thcsouro Nacional, ser. tio o 
serviço a cargo das Repartições C\lindus dcsempcnhatlo pelas 
rcspcdiYas Tltcsourarias de Fa1.cnda nos lermos do Ucrrelo 
N.• 870 de 22 de Novembro de 1851, passando os Em-
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pregados das ditas Repartiçues a scnir em outras, ou nas 
Thesourarias referidas , independentemente de concurso. 

§ 5. • Alterar a Tabella das comcdorias de embarque 
junta ao Decreto N." 913 de to de Fevereiro de 1852, 
t".Omprehendendo não só os Officiaes da Armada , como os 
da~ Classes annexas embarcados em navios armados e trans
portes. 

§ 6. • Auxiliar ns pnblicaçücs do Instituto Ilistoriro e 
Geographiro Brasileiro com quantia qne não cxcr(la a 
1.000.:7)000, alêm da somma votada no § 38 do Art. 2." 
desta Lei. 

S 7. • De~pender : 
1. o Até 250.000 ~ 000 com o pmH-:IJH o da execução 

da Lei N.• 601 de tS de Setembro de 1S50. 
2.0 3. 993 ;i? 000 com instrumentos de Physica para a 

Faculdade de Me(licina do Hio de Janeiro. 
3.• 5.502;!1l0í2 com o pngamento de fornecimentos fei

to:J por .Manoel Lopes de Oliveira á Fabrica de Ferro de 
S. Joao de Ypanema no exercício de 18·~·5·-1846. 

4.• 680~000 com o pagamento do que se deve ao 
Cirurgiao-mór da Armada o Dr. Joaquim Candido Soares 
de Meirelles, de gratificação vencidn de 7 de Julho de 
t8!9 a 30 de Junho de 1850. 
;>:· 5~ 200.000;t!l000 com o calçamento das ruas da Ca
llilal do Imperio. 

6. • A quantia que for precisa para a drsapropriaçiío 
do morro de Santo Antonio da Cidudc do llio de Janeiro. 

7.• A quantia ncrcssaria com a administração c costeio 
dos pharóes da Lagoa dos Patos, e com a constrncção de 
mais hum na ponta de Itapoli , na Província do Rio r.randc 
do Sul. 

§ 8. 0 Elevar os vencimentos dos Juizes l\Iunicipaes até 
t .000~000, não excedendo este augmcnto de dcspeza a 
30 000~000 . 
.....- § 9.0 Reduzir progressivamente até a sua completa ex
tincção os direitos de exportação de que trata o§ 13 do 
Art. 9. 0 da presente Lei, <Í medida que os recursos do 
Thesouro o permittirem. 

Art. t 2. A~ congrua (los Bispos Diocesanos do 1m pc
rio fica elevada a a. 600 ;tll 000, c a do Arcebispo .l\1 etro
politano a h .SOO;(t-0000. 

Art. 13. O Art. fiO ria Lei N." 3()!) de 18 ()c Se
temhro de 18 ~5 r·nmprPhcndt> o~ Magistrados promolido~ . 

• 
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Art. 1 h. Os vencimentos dos Empregatlos das Secre
tarias dos Trihnnaes do Commercio , incluídos os atrazados 
ainda não satisfeitos, serão pagos pelos Cofres Geraes, aos 
qnaes se recolherão os respectivos emolumentos depois de 
deduzidas as despezas do expediente das mesmas Secretarias. 

Art. 15. A contribuição de chnridade, de que trata 
o Art. 1 O't do Regulamento de 22 de .Junho de 1836 , 
será arrecadada nos dilferentes portos marilimos do Irn
perio em beneficio dos seus liospitaes de charidade. 

Art. 16. A extraeção da prata, cobre e outros me
taes inferiores, feitn por Compnnhias ou particulares , pa
gará somente as imposições a que está sujeita a extrac .. 
ção do ouro. 

Art. 17. O Art. 32 da Lei N. o 5 t!, de 28 de Ou
tubro de 18'a8 isenta do imposto de 5 por 0

/ 0 o ouro em 
pó extrahido pelas Companhias de mineração , e a segunda 
parte do mesmo Artigo só diz respeito {ls Companhias que 
em virtude de concessões cspeciaes feitas pelo Governo , 
ou pelos contractos por este celebrados, e~tcjão sujeitas ao 
pagamento de alguma imposição. 

Art. 18. Fica concedida á Companhia Imperial de 
mineração de Gongo-socco a remissão dos direitos do ouro 
que extrahir, em quanto não cessarem as difficnldades 
com que actualmente luta , devendo continuar a cobrança 
do imposto logo que a importancia ddle c das mais des
pezas onlinarias do e:;tabclccimento possa ser compensada 
pela sua receita. 

A fiscalisação indispensavcl para a fiel execução deste 
Artigo fica incumbida á Thesouraria de Fazenda da Pro
víncia de l\1 i nas Gcraes, que a exercem não só pela ins
pecção do balanço que semestralmente lhe deved remet
ter a Companhia, como por qualquer exame a que julg!IC 
conveniente mandar proceuer nos livros de sua escriptu
rnção. 

Art. Hl. Ficão isentos dos direitos de importação os 
tubos e mais objectos que para a constrncçíio dos aquc
ductos d'agua potavel , na Cidade da Bahia , vierem de 
fóra do Imperio por eonla da Compnnhia do Queimndo. 

Art. 20. Os proprios da Carnara Municipal da Côrtc 
c os do Collcgio Pedro li ficão isentos da dccima ur
bana , c exonerados a mesma Camara c Collegio de qual
quer divicla a que por scmelhantP titulo P!'tPjão obrigarlns 
para f'nm a Fazerula 1\'arional. 
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Art. 21. Ficl!o isentas dos impostos de sisa c scllo 
ns compras que fizerem as Províncias, Camaras l\lnnicipaes, 
ou qnacsqncr Autoridades, de terrenos ou predios para 
abertura, alargamento ou prolongamento de estradas, ruas , 
pra{'as e canacs, ou para construcção de cdificios publi
cos, pontes, fontes, aqucductos, portos , c<Ícs, pasta
gens, e quacsqucr obras e estabelecimentos ucstinados ;Í 

commodidade , decoração e salubridaue pnLiica , compre
hcndida a compra dos predios n.•• 50, 52 c 5/, da rua 
dos Pescadores , feita pela Camara l\lunicipal da Côrte. 

Art. 22. O Art. 16 da Lei N.• 586 de 6 de Setem
bro de 1850 comprehcnde em sua disposição os titulos. 
honras e quaesquer distincçõcs conccuidas aos Officiaes c 
praças do Exercito, Armada e Guarda Nacional em des
tacamento, ou Corpos destacados , em remuneração de ser
viços militares. 

Art. 23. As despezas autorisadas por esta c outras 
Leis promulgadas no corrente anno sem decretação de fun
dos corrc~pondcntes serão pagas pelos mesmos meios vo
t.ados para pagamento das que são contempladas com 
quantia definida nas rubricas respectivas. 

Art. 24-. As disposições dos §§ de 1 a 7 do Art. 11, 
e:.as dos Arts. 12, U, 16, 18, 19, 20, 21 c 23 da 

''~~te Lei terão vigor desde a sua publicação. 
·-'L. Art. 25. O Governo fica autorisauo para augmcntar 

desde já a gratificação do Chefe de Polida da Curte c Pro
víncias do lrnpcrio, cujo serviço demandar essa providencia. 

Art. 26. Ficão em vigor todas as disposições da Lei 
do Orçamento antecedente, que não versarem parlicular
mente sobre a fixação da H.cccila c Ocspeza, c não tiverem 
sido expressamente revogadas. 

Art. 27. Fi cão revogadas as Leis c disposições em 
contrario. 

l\Iandamos por tanto a todas as Autoridades, a quem 
o conhecimento da referida Lei pertencer, que a cumprão, 
e fa{'ãO cumprir, e guardar tão inteiramente, como nella se 
contêm. O Secretario d'Estado dos Negocios da Fazenda 
a faça imprimir, publicar c correr. Dada no Palacio do 
Rio de Janeiro aos vinte e oito de Setembro de mil oito
centos cincocnta e tres, trigesimo segundo da Indepen
dencia e do Impcrio. 

HlPERADOR Com Rubrica c Guarda. 
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Carta de Lei, pela qual J'ussa lllagcstade Imperial 
.iJlanda e.xecutar o Decreto da Assembléa Geral Legislativa, 
que lloure por bem Sa11ccionar, orçando a Receita e fi
xando a Dcspc;;;a do lmperio para o exercício de 18511-
1855, e dando outras providencias, como nella se declara. 

Para Vossa 1\Iagestade Imperial Ver . 

. José redro de Azevedo reçanha a fez. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

Seita da na Chancellaria do Imperio em 29 de Sctem · 
hro de 1853. 

Antonio Alvares de Miranda Varejão, Official Maior in
terino. 

Nesta Secretaria d'EstJdo dos Negocios da Fazenda foi 
publicada a presente Lei em 1 de Outubro de 1853. 

João Maria .Jacobina. 

Registrada a fl. 23 do Livro dns Cartas de Leis e De
cretos do Poder Legislativo em 4 de Outubro de 1853. 

Luiz Alvares de Azevedo Macedo. 

-----=lO=--

DEC.RETO N. 0 720 - de 28 de Setembro de 1853. 

Dctlara que os Of!iciars, Ofliciaes Inferiores e mais Praça!f 
do Corpo ~lunici'pal Permanente da Capital do lmpcria 
tem direito á rr(orma, nos me.mws rasos e com os sol
dos, que, pda J,egislaçao existente, pertenctm aos 
Ofliciaes e mais Praças do Exercito, e as viums e 
filhos dos ditos Ofliciacs gozarüodas mcs1;1as vantagens 
que competem âs viuras e filhos dos do Exercito. 

II(•i por hem Sanccion;:~r, e Mandar qne se cxccnfc 
a Resolução seguinte da Asscmbléa Geral Legislativa. 

Art. 1 .. " Os Ofllciucs~ Officiacs Inferiores c mais Praçns 



( Hi ) 

do Corpo Municipal Permanente da Capital do Imperio, te
rão direito ã reforma , nos mesmos casos c com os sol
dos, que, pela Legislação existente, pel'tencem aos Offi
ciaes e mais Pracas do Exercito; e as vi uvas e filhos dos 
ditos Officiaes go~arão das mesmas vantagens, qne com
petem ás viuvas e filhos dos do J<:xercito. 

Art. 2. • Para a reforma se contará tão somente aos 
ditos Officiaes e Praças o tempo, que houverem servido 
no respectivo Corpo, 'quer seguidauH'nte , quer em diffe
rentes epochas, levando-se-lhes em conta o do serviço 
anterior ã promulgação da p1·esentc Lei, tanto no mesmo 
Corpo, como nos de primeira Linha. 

Art. 3. • Fi cão revogadas as disposições em conLt·ario. 
José Thomaz Nahuco de Araujo, do l\len Conselho , 

Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da .Justiça, 
o tenha assim entendido, c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em vinte e oito de Setembro de mil oito
centos cincoenta e tres, trigesimo segundo da Indepen
deocia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\fagestade o Imperador. 

José Thomaz N abuco de Araujo . 
...;<_•. 

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

DECRETO N.• 7'21 - de 28 de Sctemhro de 1S53. 

Interpreta o Art. f!. • da Lei N. o 585 de 6 de 
Setembro de 1850. 

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

Artigo Unico. No tempo do serviço exigido pelo Ar
tigo quarto da Lei numero quinhentos oitenta e cinco de 
6 de Setembro de mil oitocentos e cincoenta , como ha
bilitação pam os accessos, se inclue o da graduação por 
todo aqnelle em que o Ollicial fizer o serviço correspon
dente á effectividade do posto , em que he graduado, ou 
quando a esse posto não corresponderem funcções es
peciaes. 

Pedro de Alcantara Bellcgarde , do Meu Conselho, 
l\liuistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra, 
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e encarregado interinamente dos da Marinha, o tPnha 
a~sim entendido, c faça executar com os despachos neces
sarios. Palacio do Hio de Janeiro em vinte e oito de Se
tembro de mil oitocentos cincoenta e tres, trigesimo se
gnndo da lndepcndcncia e do Imperio. 

Com a Hnbrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Ptdro d1; Alcrwlara Bcllrgarde. 

DECHETO N.'' 72'2 - de '28 de Setembro de 1853. 

A utorisa o C ovcrno para pcrmillir que Frmu·iM'O de 
Sal!es Pereira Pachao, e Gabriel José de Barros façt7o 
c.Tamc das ma terias do i. 0 mmo , c que J OM1 1ll a ria do 
C ou l/o seja admittido â matricula do 5. o mmo da Es
cola de Medicina da COrte. 

Hei por bem Sanccionar, c Mandar I(Uc se execute 
a Hesoluçüo seguinte tla Asscmbléa Geral Legislativa. 

Art.. 1. 0 O Governo fica autorisado p;1ra pcnnillir 
tjne Franciseo de Sallcs Pereira Pacheco c Gabriel José 
IIC narros façüo , na Escola de Medicina da Côrtc, os 
exames das materias do primeiro anno da mesma Esco
la, precedendo os competentes exames c approvaçüo em 
todas as matcrias e estudos preparatorios , <JUC para tal 
fim se requerem , c a frcquencia das respectivas aulas , 
eomo ouvintes , na fónna exigida pelos Estatutos para os 
IJUC em tempo se matriculiío. 

Art. 2." O Governo fica outrosim autorisado para 
permillir que José Maria do Coutlo seja admillitlo ú ma
tricula do IJlliBto anuo da mencionada Escola, prO\ ando 
perante a rcsp(:ctiva Faculdade a frequeucia exigida pelos 
E~tatutos. 

Art. 3. o Ficüo para este fim dispensadas (juacsqucr 
disposi(:ões em contrario. 

Luiz Pedreira do Coulto F(~rraz , do Meu Const>lho, 
i\liuistro e Secretario d'E:;tado do:; Ncgoeios do llllflt'l'io , 
assim o teuha euLemlidL', e fara executar. Palaeio do Uio 
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de Janeiro em vinte c oito de Setembro de mil oitocen
tos ciocoenta e tres, trigesimo segundo da lndepcndencia 
e do lmperio. 

Com a fluhrica de Sua l\iagestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BllASIL. 

1853. 

TOMO i!J. PARTE 1. 3 SECÇÃO 20.• 

LEI N.o 723 de 30 de Setembro de 1853. 

Autorúando o Governo para fornecer por emprestimo á 
Republica Oriental do Uruguay hum subsidio que não 
exceda a sessenta mil patacües por mez , nem dure mais 
de hum anno. 

Dom Pedro Segundo, por Graça de Deos, e Unanime 
Acclamação dos Povos , Imperador Constitucional e Defensor 
Perpetuo do Brasil : Fazemos saber a todos os Nossos Sub
ditos que a Assembléa Geral Legislativa Decretou, e Nós 
Queremos a Lei seguinte : 

Art. t,o O Governo he autorisado para fornecer por 
emprcslimo ao Governo da Republica Oriental do Uruguay, 
em quanto julgar conveniente, e sob as condições que tiver 
por melhores , hum subsidio que não poderá exceder a ses
senta mil patacões por mez , nem durar mais de hum anno 
sem nova autorisação do Corpo Legislativo. 

Art. 2. o A despeza auto risada pelo Artigo antecedente 
será realisada pelos mesmos meios votados na tei de Or
çamento vigente. 

Art. 3. o Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
Mandamos por tanto a todas as Autoridades , a quem 

o conhecimento da referida tei pertencer, que a cumprão, 
e fação cumprir, e guardar tão inteiramente, como nella 
se contêm. O Secretario d'Estado dos Negocios Estrangeiros 
a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palacio do 
Rio da Janeiro aos trinta de Setembro de mil oitocentos 
cincoenta e tres , trigesimo segundo da Independencia e do 
Imperio. 

Il\1PERAD01l Com Rubrica c Guarda. 

Antonio Paulúw Limpo de Abrco. 
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Carla de l-Ri, pela qual Vossa illagestade Imperial 
1Vanda executar o Decreto da Assembféa Geral Legislativa, 
qw Houve por bem Sanccionar, autorisando o Governo para 
fom«tr por emprestimo á Republica Oriental do Uruguay 
hum lttbsidio que não exceda a sessenta mil patacões por 
w.n, nem dure mais de hum anno, na fórma acima de
clarada. 

Para Vossa Mngestade Imperial Ver. 

Alexnndre Affonso de Carvalho a fez. 

José Thomaz Nnbuco de Araujo. 

Sellalla na Chancellaria do Imperio em 5 lle Outubro 
de 1853. 

Antonio Alvores de l\liranda Varejão, Official Maior in
terino. 

Foi publicada a presente Lei nesta Secretaria d'Estado 
dos Negocios Estrangeiros em 5 de Outubro de 1853. 
te..~ ~;,j·,(' .t ~ 

.Joaquim Maria Nascentes de Azambuja. 

Registrada a folhas 10 verso do Livro 3. • de Leis e 
Decretos. Secretaria d'Estado dos Negocios Estrangeiros 
em i 5 de Outubro de 1N53. 

Constancio Nery de Carvalho. 

-·I!!! 
DECRETO N. o i2lt - de 30 de Setembro de i853 . 

.Autorisa o Gorerno para conceder Carta de Naturalisa
ção de Cidadüo Brasileiro ao Subdito Portugucz 

Padre ill anocl 111 a ria de Matos Pinto. 

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

Artigo llnico. O Governo fica autorisado para con-
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ceder Carla dr~ N:ttur·alis;H;üo de Cidadão Brasileiro ao 
Suhd i to Porlugucz Padre l\la nocl l\la ria de :VIa tos Pi 11 to, 
dispPnsadas para este fim as disposições em contrario. 

Luiz Pcdr·1~ira do Coullo Ferraz, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d' Estadfl dos Ncgocios do lmperio , 
assim o tenha entenrlido, e faça executar. Palacio do Hio 
de .Jan<~iro em trinta de Sdemhro de mil oitocentos ein
coetlla e tres, trigesimo segundo da lndr~pendenia c do 

lmprrio. 

Com a Huhriea de Sua 1\lagestnrle o Imperador. 

/,uiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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-----------------------------------~-----COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1853. 

TO»O ib. I' ARTE 1. 0 SECÇÃO 27. 0 

DECRETO N. • í25 - de 3 de Outubro de 1853. 

- Ãurorisa o Gorerno para modificar as condições , que acom
panhào o Decreto de 7 de A gosto de J 852, que conce
iho a Eduardo de Jlornay, c Alfredo de jJJornay, pri
nltgio exc/usiro para COI!Slntcção de lmma estrada de 
ftrro tia Prorincia de Pernambuco. 

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

Art. 1.° Fica autorisado o Governo para modificar 
os condições que acompanhão o Decreto de 7 de Agosto 
de 1852, o qual concedeo a Euardo de Mornay, e Al
fredo de 1\Jornay privilegio exclusivo para a construcção 
de huma estrada de ferro na Província de Pernambuco , 
desde a Cidade do Recife até á Povoação d' Agua Preta, 
em ordem a que essa empresa possa ser levada a etfeito. 

Art. 2.• Fica tnmbem autorisado o Governo para con
ceder, mediante o privilegio constante do dito Decreto de 
7 de Agosto de 1852, approvado pelo de 11 de Setem
bro do mesmo anno , aos empresarios de que trata o Ar
tigo antecedente , ou á Companhia que para esse fim for
marem , a continuação da mesma estrada até o Rio de S. 
Francisco acima da Cachoeira de Paulo Affonso , sob as 
condições da Lei de 26 de Junho de 1852, menos a con
dição 6. • do Art. 1. • della, relativa ao juro do capital em
pregado na construcção da me~ma estrada. 

Art. 3.• Fica igualmente autorisado o Governo para 
conceder a qualquer cmpresario, ou Companhia , que se 
organisar, a conslrucção de h uma estrada de ferro desde 
o litoral da Bahia, até a Villa do Joaseiro, ou outro pon
to, que se julgar mais conveniente da margem direita do 
Rio de S. Francisco, sob as condições da mesma Lei de 
26 de Junho de 1852, com tanto que a garantia do mí
nimo do juro seja somente para as primeiras vinte leguas. 
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Art. !.. • Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
tuiz Pedreira do Coutto Ferraz , do Meu Conselho , 

Ministro e Secretario d'Estado dos Ncgocios do Impcrio, 
n•!'im o tenha entendido, e faça executar. Palacio do Hio 
,Je Janeiro em tres de Outubro de mil oitocentos cincoenta 
e tres, trigesimo segundo da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestatle o Imperador. 

Luiz Pedreim do Cott/lo Ferraz. 

TlECH ETO ~. • 726 - de 3 de Ontuhr() de t 85:3. 

AJiJlt'ONl o coutracto celebrado Jll'lo (lurerno prtm a nnr.:
gat;iio do .Jma:.onas. 

Hei por bem Sanccionar, c ~!andar que se execute a 
Hesoluçúo seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1. o Fica approvado o contracto cclebra!lo pdq 
t;overno, em conformidade da Lei numero seiscentos c hum 
de dezoito de Agosto de mil oitocentos e cincoenta, para 
a navegação do Amazonas, constante do Decreto numero 
mil trinta e sete de trinta de Agosto ,)c mil oitoce11l1J~ 
.-incoenta e dous. 

O Governo poderá estipular com a Companhia, m'~
diantc indemnisação, o tempo e a fôrma do resgate do rc~
pectivo privilegio do modo que julgar mais conveniente. 

Art. 2. o Ficúo revogadas as Leis c disposições em 
rontrario. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz , do 'leu Conselho , 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Impcriq, 
assim o lenha entendido, e faça executar. l'alacio do Hio 
de Janeiro em tres de Outubro de mil oitocentog cincocnta 
c tre~ , trigesimo segundo da Independencia e d'o Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Mngestadc o Imperador. 

Luiz Pedreira du l'otll/o Ferra:.. 
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