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:"1. 0 807.\.-Heerelo de 9 de Junho lle 1t->55.--Cren va
rios Collegios l~leiloracs em algumas l'rovineias. 
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N.o 808.- ])ccrclo de 2~ de Junho de 1855. ·-Autorisa o 
~;ovcrno para conceder Carla de l\'aturalisa<;ão 
de Cidadão Brasileiro ao subdito Franccz Padre 
Nicolau Germainc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

N. o 808 A.- Decreto de 23 de Junho de 185:5. -Contêm 
varias disposi<:ões sobre a naturalisação dos estran
g-eiros actualmente eslabelrddos como eolonos, 
nos diversos lugares do Impcrio, :-~inda não re-
conhecidos Brasileiros......... . . . . . . . . . . . . . . . J) 

N.o 80!:1.- nccrcto de 27 de Junho de 1855. -;\pprova a 
Pensão ammal de trezentos mil réis, concedida ú 
Marqueza de Jacarepaguá.................... 5 

N.o80!H.-I)ecrcto de 27 de Junho de ts::>:J.-Approva 
a aposentadoria eoncedida a Joaquim dos Hcis 
l'erncs, Sacrista da Imperial Capella, com o 
ordenado annual de duzrntos mil r{·is......... Jl 

N.• 810. -Decreto de 27 de Junho de 1835. --Abre ao 
Governo hum credito de 1.2lO,tt)OOO para paga
mento do que se dne ao Primeiro Tenente He-
formado do Exercito 1\Ianocl Soares de Figueiredo. 6 

N."810A.-Deelara que os O!Tlciacs da ~;uanla Polieial das 
l'rovineias do Pará c do Amazonas, que não forão 
contemplados na organisação da Guarda Nacional 
das referidas Provincins, tr•m direito a ser refor-
nwdos ....................................... 6 A 

N.o 811.- Decreto de 30 de Junho de 1853. -Aulorisa 
o Governo a concede!' quatorze mezes de ! icençJ. 
com todos os vencimentos ao Doutor Antonio 
Policarpo Cubra!, Ll~nte Ca!hedrntico da J<'arnl
dade de l\lcdicina da Bahia, para ir ú Europ;1 
ll'éllar de ma :mude..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

N" 812. -Decreto de r~ <h~ Julho lle 18Li5. -Autorisn o 
t~ovemo a conceder rlous annos de lircw:a, com 
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os respeethos ordennrlos, ao Juiz de Dircito do 
lcô, Marcos Antonio de i\Iae<•do, para tratar de 
sua saude onde I>IH~ eonvi<'!'.... . . . . . . . . . . . . . . . 8 

N.o 8l3.-llccreto de 4 de .Julho de 1855.-Autorisa o 
Governo a eoncr<ler Carta de Naluralisa<;ão de 
Cidadão Brasildro a divrrsos indivíduos.. . . . . . . >> 

N. 0 814.- Decreto de 7 <le Julho de 1855. -· Approva a 
aposentadoria do Baeh;m'i l"raneisco Antonio Ui
beiro no cmpn•go rle P1·ocw·tHlor Fiscal da The
souraria de :Fazcn<la da P1 o' ineia da Ilahia.. . . . 10 

N.o 815.- Decreto de 7 de Julho de 1855. -Aulorisa o 
Governo a conccdn C;1rta de Naturalisaçiío de 
Cidadão Brasileiro ao llnulor Ccsar l'crsinni.... >> 

N.o 816.- Decreto <lt> tO de .Ju!l!o <ln 1855.- Autorisa 
o Governo a cslabelec!'J' o processo para a desa
propriaçiio dos prrdios c terrenos que fon~m ne
cessa•·ios para a ronslnwr:iio das obras c mais 
scniços pert.cnr<~nles ú Esi r:~ da de ferro de Dom 
Pedro Segu1~do, c üs oulras eslr<Hlas de ferro 
do Jlrnsi!, c a marcar ns re·~ras para a indcmni
sa<;ão dos proprielnrios....................... 12 

N.• 817.- Decreto <lc 10 de .lull:o de JS5:J.- .\pprova 
a pens:to anilual de dUZL'Illos c quarenta mil réis 
eonr:edi<la ao Forrid rdormudo Fn:ncisco l'ercira 
da Costa.................... . . . . . . . . . . . . . . 13 

;\. 0 818. -Decreto de tO de .!ulilo de ítl5:J.- Appnna 
a aposentadoria concedida ao Juiz de ])irrito 1\!n-
noel .Joaouirn de S;í :\I altos, com o onlen<tdo 
annual de hum conto e duzentos mil rC:·is...... >l 

N.• 81!).- ])ecr:~Lo de 10 de Jn!I10 dr~ Hlil').- Appnna 
a aposentadoria COIH'PLlid;: no Conselheiro Bcr
nanlo de Sou~a Fr;;nco rm hum lu~ar de lle
scmbargado;· da Hclariio do Hio de Janeiro, com 
o rrncimcnlo annual (!c llurn con~o c cem mil r{·ls. 14 

N .• 820. -Lei de 14 de Julho de tS55.- Fh:a a Forca 
Naval para o <~nno fina11ce~ro de 18c6 ::1 18::i7. 15 

N.• 821.-Lei de H de .Julho de 18:)5.-Fixa as For-
ças ~~ !erra pnra o anuo nnanceiro de 1856 
a J8aJ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

N.• 822.- Decreto de H de Jull!o de 1S:)5.- Autori,;a 
o Govcmo a conc:·lkr Carta de i\aiuralisari\o de 
Cidadão Brasill'im a tlhc;·sos in<livi<luos .. :. . . . . 1!) 

N. 0 823.- Decreto de H de JullJO de 185:i. -1\utorisa 
o Gon·rno a mandar admillir os t•s!urlanlf'~; 1\lar-
tiul Lcocarlio Cordeiro, c Luiz .Jo;;t·~ P1~reira da 
~t!va ?llannel ;í lllalri:-uln dr~ rliwrsn:; annos mrdicns. :!0 

~. 0 ~2!~.- l>e~Telo de l~ de Julho de jH:):.J. - Hcduz 
o t"mpo dr~ scnio;n rara oi'i f:apcl!i\t>~ do Exf'r-
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dlo sen·m pronHIVillos i1s graduações d\ls postos 
de Tr·nrnlr~ r· Capitão ........................ . 21 

825. -lkcrelo de 1H de Julho de un:;. -Approva 
o privilrgio e\.clusivo e o auxilio [Jecuuhrio de 
12.000;t:j)OOO annu<H'S, eoncellidos po1· lkr~relo dn 
H de Outuhro de 1854. á .\ssor~iaçi:io Sc•o~)pense, 
para o ~crviço de re11oqtw per ba•Tas dr~ vapor 
nas dilfton•ntc., hnrnb da p,·ov nciil dt~ Snrgipeo. 

82Go- Denelo de W de .lulilo Lle iS:):).- Aulorisa 
a lnnandl'Lle dD !So,;a Senho•oa do Hmario da 
f:l!ladP do Desterro, Capital da P1oyineia de 
Santa C;llhariua, para conlinuar a possuir as 
qu<~lro propriedade:; t!r• casas que tcrn na mesma 
Cidade, c para nd(jnirir outros bens de raiz até 
o \'alo r de oi i o c.onlos de réis o • o • o o .•••.•••••• 

8270 -]}ct~r<'lo de 13 de Julho de 18530-Aulori:ia o 
Governo para mandar mairieular no se\lo ;1nuo da 
Faeuldndc de l\lcllicin<l da Bahia o eilut!nnln lkr
n:trdo Jo:Hi .\l'í'on30o .•.••.••••. o .••..•••••••. 

828.-Dee:·eto de 2l de Jui!Jo de 1:-:;J:_i.-Antnri~a 
o Governo para maiH.lar pas:;.'.i' L11la t],, n<ÜtFa
lis~r,:;IO de Cid;H!iw llra:;i\l'iro a .l<.laljllilll Jn,;i• Ta-
YarP~ e Ollll"tH ....... ..................... . 

82\l.- Decrdo de 21 Lk Julho de 185:).- Aulorisa o 
Governo a eonced:~lo hum anno d:~ lt(·cn(a con1 todos 
o~ ve:1eim:•ntm no Lente lla Cad(•ira rle Pathologi;: 
interna da Faru1daderlc::\lf'tliein:1 do 1\10 df' .lanPiro, 
o !),mtor .loaqnim .lo!;i~ r1a ~;iha, rnra tral:Jr de 
Si !a !;audc onúr• llw cmH'n .. o •••••••••• o ••••• 

830.-Dcc:Tlo de :H de Julilo (k 1~:)5.-/u!lorisa 
o Governo Jl3.l'a maP!liH' m;1lrirnlar no ü." amJO 
rla F,lcnld:lde dP l\Jedieirw dn Côrtc o «lumno 
João )1;1plbla dos Guim;;r:ies, no pre::;·ntc nnno 
ledivo ........ o .•..•. o ..•.• o .... o. o o •..••••• 

s:a.- De:~!'dO de 4 dt; .\~osl\1 <k 1t<):S.- A:;nrma a 
Pcn~:ío de {1:)ZC !nit '"rl·is nH·asa0s eniH'.~<Hda ao 
:\ia··i:1Íl\'Íi'O .L:(;inlho Ca•do,:l da S'hn ......... . 
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\ ." 8:~'20 - JJ:oi·;·cto de 1~ de ,\<.::oslo de 1S3G- ,\ nproYU a 
Pe"',;,o <l!HlUd dt• du·;('lllO:i e qnan·nt:>. ;uil n'·is 
CIIJ:u·did:\ an (;uai'da Nacional Honnrio .!o:;r'• !So-
p 1!~'1 1'~\ .. o ••• o •••• o • o •••••••• o •• o • o o ••••• o • o 

83:1.- D!•cr<'lll de 8 tk A:,;o:-;to de ~~~;):). -,\ul()l'isa 
o Covr·110 p:1n' mandar ;:dmiítir ao name chls 
Hlalf'J'i:ls llo t)." <111110 rL\ F::rnldadto de l\kclil'ina 
da C!irl:~ <!O a1::mno .Toiio <l;; :-;ilY;t Pinlwiro Fr<"ire, 
tna11'ici!LHH1o-:t~ no G. 0 nnno lP\'thn, no ('~:~j'} dt· 

"" RL'l' a;'.lJlo<;r~v.l<~ 1111 rd't·rich ·~sam1~ ...• o. o o o .... 
00,. - Let ne 1 h lk .\vo:~1 o rk I t{_;:s. - .\ uluri:; 1 " 
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Gmemo a distribnir liS quantias votadas, romo 
iiHkmnisar;fio rlus presas das guPrras du Indepen
deneia e do Hio Prata , a fazer efl'ediva a pensão 
'Jue foi concedida ao 1\Iarquez do Maranhão, c 
a pagar os soldos, que lhe ficárão devendo, f 
como Prinwiro .\!mirante..................... 30 ~ 

N." 83:;. - Hl'erdo de 18 de Agosto de 1H5fi.- Autorisa ~ 
o I im el'tlo a manrlar pagar ao CorH'go Pedro 
Nolasco de Anrorim Vnladarcs, cx-Tiwsourciro 
da Capella Irnperial, o ordenado annual de qua- •. 
trocen!os mil rt'•is , qlH~ lern deixado de receber 
desde a exfirll'ção do rdérido l'mprego.. . . . . . . 32 

~ " 836. -Decreto de 12 de Setembro de 18fi:i.- Auto-
riso o Goycmo a conceclPr lmm anno de licença 
com seus wncimentos ao Juiz de Direito João 
.Antonio de Sampaio Vianrw, para tratar da sua 
saudr~ onde lhe convier.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

~.' 8:37. --Decreto de 12 de Setembro d() 1855. -Autn
torisa o Governo para admitlir o estudante Anto
llio .losé <IP SPqueira () SiiYa a fazpr arto das 
matPrins do 3. o ar, no da Faculdade de ]Jireito 
de S. Paulo................................ >> 

N." 838. -Decreto de 12 de Setembro de 1Ki::i.-Autn
risa o noverno a conceder furores <i Companhia 
que no interrallo das SPssões do Corpo l.rgislatin> 
tomar por empreza lruma estrada de frrro entre 
a Cidade de Santos () São João do nio Claro, 
na Provinda de S. Paulo........... . . . . . . . . . . 3t.. 

N." 839.- Decreto de 12 de Setemhm de 185:). -Aulo-
rh•a o finvPrno a garantir it Compnlllria que se 
organisar para a construcr:uo P custeio d<' huma 
estrada de carros de Pdropolis il margern do llio 
Paralriha, Jru11r nrinimo de juro até dous por 
cento addicional 1Í !-'arantia concedida pda Lei 
l)nn incial do H i o de Janl'iro N " 51 de 25 de 
Outubro de 185iJ-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 35 

N." 8!~0. - L!• i de Hi de SetPmhro rlP 1855.- Fixando a 
Despeza () on;ando a lh·eeifa para o exercício de 
1 S:SG- 18:i7... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

N." 8'd.- neerPto de 15 de Setembro d() 1855.- Dr~
dara válidas a matricula qtw na Esclrola de l\J()
dicina da Bahia, c a approvaçiw que na do Hio 
de Janeiro obtPve no anno rk 1851. o estudante 
Antonio FernarHIPs da Costa Junior........... 47 

N " 8't2. -Decreto dn 1 !l dl' Sdemhro de 1855. --Altera 
a Lei de 19 de .\:.:osto ti<' 18\ti............... r,n 
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DECRETO N. 0 810 A -de 27 de Junho de 1855. 

Declara que os Officiaes da Guarda Policial das Prouincia~ 
do Pará e do Amazonas, que não (orão contemplados na 
organisação da Guarda Nacional das referidas Provín
cias, trm direito a ser reformados. 

Hei por bem Sanccionar, c Mandar llUe se execute n 
l\csolu~ão seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1. o Tem direito a ser reformados em conformi
dade da Lei numero seiscentos c dois de dezenove de Se
tembro , e do Decreto numero setecentos e vinte dois de 
vinte cinco de Outubro de mil oitocentos cincoenta, os 
Officiaes da Guarda Policial das Províncias do Paní e do 
Amazonas, que não tiverem sido contemplados na organísa
~ão da (;uarda Nacional das mesmas Províncias. 

Art. 2. • Ficfio revogadas as disposições em contrario . 
• Tosé Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Minis

tro c Secretario d' Estado dos Negocios da Justi~a, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em Yínte sete de Junho de mil oito1 entos cincocnta e dncn , 
trigesimo quarto da In(lependcncia e do Imperio. 

Com a H.ubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO TMPEHIO llO BRASIL. 

J 85;). 

Tini O 1 G. PAr, TE 1.. SECÇÃO t.' 

nECllETO N." 807 A -de 9 de Junho de 18tS. 

(rea varias Collegios Eleitoraes em algumas J>rorincias. 

llei por bem Sanccionar c Mandar rpw se execute a 
ne,oluç;io seguinte da Assembléa Gernl LcgislaliYa. 

Art. 1." O Decreto n." 671 de 13 de Setembro de 
1832 scní cumprido com as nllcrnçõcs scgnintcs : 
~ t. o Na Provinda de 1\linas (~ernes ficiío pertencendo ao 

Collegio da Villa de Piranga os Eleitores da Freguczia dP 
Dores do Turro; c ao Collcgio da Yilla do l'atroeinio os 
Elt~itorc~ !la Frcguezia tlc Snnto Antonio !los Patos. Fica r:n~adn 
na mesma Província hum Collegio Eleitoral na Villa Leopol
dina, composto dos Eleitores da mesma Yilla, c dos uas 
Fregnezias c Cura tos, que se contôm no ~Iunieipio respectivo. 

§ 2. 0 Na Província de Pernambuco fica creado hum Collc
gio Eleitoral na Villa de Barreiros, composto dos Eleitores 
da Freguezia da mesma Vi lia , c dos da de Agna Preta. 

§ 3." Na l'roviucia de :\lato Grosso ficão crcaclos tn~c. 
Collt~gios Eleitoraes: 

1." O da Cidade de ~lato Grosso, composto !los Eleitores 
da Frcgnezia da mesma Cidade. 

2. 0 O da Villa de Pacon{~, composto dos Eleitores das 
Frcguczias do l\lunicipio da mesma Yilla, cxtincto o Collegio 
de S. Luiz do Paraguay. 

3. o O de Miranda, composto tios Eleitores das Frcgnezias 
de Miranda, c Allmqnerque; extinclo o Collegio tle No~sa 
Senhora da Conceiçiío de Allmqnerqnc. 

Os Eleitores da Fregnezia de SanL\nna da Pnrnhyba, 
licão pertencendo ao Collegio da Citlade de Cnyab<Í. 

§ 4-." Na Província da l'arahiha do Norb~ fira ereado hum 
Collcgio Eleitoral na Vi lia dn IngiÍ, composto dos Ucilort~s 
tias Frcgnczias do I ng;Í , e Nat.nha. 

~ ;;, " Na Provinda tio Pará lka crcado hum Collf'gio 
Eleitoral na Villa de Cintra, composto dos Eleitores tia Fre
guczia da mesma Vi lia, c tios ria Fregnezia tlc Snlinns. 



§ 6. 0 Na ProYincia do Rio de Janeiro ficao pertencendo 
ao Collcgio da Villa de Saquarcma os Eleitores da Frcguezia 
de S. Scbastiiío de Araruama. Fica crendo hum Collcgio Elei
toral na Vi lia de S. Fit.lclis, composto dos IJcitores das Fre
guezias do 1\lunicipio t.la mesma Villa. 

Art. 2. o A dilbão de Collegios Ilcitoraes feita pelos 
P1esidentes das Províncias de Goyaz, Espírito Santo, Alagoas, 
e l'iauhy, em virtude do Art. 63 da Lei de 19 de Agosto 
de 184·6, fica alterada pela maneira seguinte: 

§ 1. o Na Província de Goyaz ficao creados dous Collegios 
Eleitoracs : 

1. o O da Yilla do Pilar, composto dos Eleitores da Frc
guezia da mesma Villa, c dos das Frcgnczias de Cri xás, e 
Amaro Leite. 

2.• O da Conceição, composto dos Eleitores dessa Freguczia. 
§ 2. 0 Na Província do Espírito Santo fica crcado hum 

Collegio Eleitoral na Villa de Santa Cruz , composto t.los Ilei
torcs das Frcguczias das Yillas de Norn Almeida, Santa Cruz, 
e Linhares. 

§ 3. • Na Província das Alagoas fica crcado hum Collegio 
Eleitoral na Villa da Mata Grande , composto dos Ileitorcs 
das Freguezias da mesma Yilla. 

§ 4. • Na Província do Piauhy fica creado hum Collcgio 
Eleitoral na Viila de S. Raimundo Nonato, composto dos 
Eleitores da Frcguezia da mesma Yilla. 

Art. 3. o Na Província do Paraná fica crendo hum Colle
gio Eleitoral na Villa tlc Antonina, composto dos Ilei!Drcs da 
mesma Villa , dos da Villa de l\Iorrctes, c Frcguezia do Porto 
de Cima, separado do de Paranaguá. 

Art. 4.• Na Província de S. Paulo fica creado hum 
Collegio Eleitoral na Villa de Parahybuna, composto dos Elei
tores da mesma Yilla, e dos da Villa de S. Luiz, e Freguezia 
do Bairro Alto, separado do de Jacarahy. 

Art. 5.• Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Luiz Pedreira do Coulto Ferraz, do Meu Conselho , 

Ministro c Secretario d' Estado dos Ncgocios do Impcrio, assim 
o tenha entendido, c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em nove de Junho de mil oitocentos cincoenta c cinco, 
trigesimo quarto da Indepcndencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magc~tndc o Imperador. 

Lui:. Pf'dre1ra do Cnullo Ferraz. 
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COT_JJ~CÇ:\0 DAS LHIS DO UlPEI\10 DO BRASIL. 

1855. 

I'AitTE 1. a SECÇÃO 2.• 

DECRETO N o 808- de 23 de Junho 1lc 1855. 

Autorisa o Governo para conceder Carta de Natttralisação 
de Cúladão Brasileiro ao sttbdito Frauccz l'adre 

Nicolatt Germainc. 

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

Art. 1mico. O Governo hc autorisado para conceder 
Carta de Naturulisação de Cidadão Brasileiro ao subdito 
Franccz Padre Nicolau Gcrmainc; ficando revogadas para 
este fim as disposições da Lei em contrario. 

Luiz Petlreira do Coutto Ferraz, 1lo l\leu Conselho, l\Ii
nistro c Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio , as
sim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte c tres de Junho de mil oitocentos 
cincocnta c cinco, trigesimo quarto da lndepen<lcncia e do 
lrnperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

DECRETO N. o 808 A- de 23 de Junho de 1855. 

Contêm, varias disposições sobre a naturalt'saçilo dos estran
geiros actualme11te estabelecidos como colonos , nos diver
sos lugares do lmperio, ainda não reconhecidos Brasileiros. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a n '> 
solução seguinte da Assembléa Geral Legislativa 

Art. 1." Os eslrangc;·. "" actualmente estabelecidos como 
colonos nos diversos lugn~t· ilo lmperio , aintla não rceo-



( , ) 
11hccidos Brasileiros, serão havidos como taes, as~igna11do 
perante a respectiva Camara, ou .Juiz de Paz, krrno de 
dedararilo de ser essa sua vontade , e de fixar seu domi-
cilio no Jmperio. 

Declararilo tarnlwm qual sua antiga patria , religiilo , 
estado c numero de filhos. 

Art. 2. o A Autoridade que receber ns sohrcditas ele
dara~:õ,~s, larrado o termo, dará delle copia authentica ;Í par
te; c os Presidentes das Pro v incias, ú vista de !la, concederão 
gratuitamente os respcetivos títulos de naturalisaçilo, rece
bido primeiro o juramento de fidelidade á Constilui~·;Jo e mais 
Leis elo Imperio. 

Art. ~-o Em relação nos colonos que vierem para o 
lmpcrio da da! a desta llcsohu:iio e•m diante, observar-sc-11<1 
a disposi~:iio do 1rtigo J7 da Lei N. o GO I de 18 de Setem
bro de 18.)0, e Artigo :l.• do ll1~creto ~-· 712 de 1ü de: 
Setembro de 18:>:3. Toelavia o t:on:rno hc aulorisado ;Í dar 
o titulo de llaluralba~·ão a11tes mesmo do prazo da dita Lei 
aos colonos IJIIe j11lgar tlignos dessa eoueess;ío. 

Art. -Í. • Os paes , tutores , ou enrndores de e:olouos 
menores nascidos fúra do lmperio antes da naturalisaç;í" 
de seus paes, poderão liJzer por elles a declara~·ão tle que 
trata o Artigo J .", c obter o respeetivo titulo , ~alvo aos 
menores o direito de mudar de nneionalidade quaudo maiores. 

Art. 5. • A disposi~·ão desta Lei, applieavel sómenle 
aos colonos, wío dcroga as demais disposiçües da Lei de 2:J 
1le Ou tuhro de 183:!. 

Art. (i." Ficao rerogadas ns disposições em contrario. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferrnz, do Meu Conselho , 

Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios do Impf'rio, as
sim o tenha entendido c fura e\ecutar. Palaeio do Hio de 
.Janeiro em dezescis de Junho de~ mil oitocentos cincocnta 
e CÍ!Jco, trige~imo IJlliHto da Indepcndeneia e do lmpcrio 

Cum a H1tbricn de Sua Magcstade o Imperador. 

l.uiz Pedreira du ('ou/lo Ferra:::. 



COLLECI .. :ÃO DAS LEIS DO DII'EIUO DO BllASIL. 

1855. 

T())IO 16. PATlTf: Í.' SECÇ:\0 3. a 

e.-WWWiiiiW 4:&U CWSI 

DECHETO N." SOU- de 27 de .I unho de 18;);) . 

. lpprnva a l'ensiio anmwl de lre::rnlos mil réis, co11ccdida 
á Marquc;:;a de .Jacarepagwi. 

llei por bem Srmedonar c ~Iandar que ~e execute n 
llesoluç<lo seguinte da Assembléa Gernl Legislativa. 

Art. Unico. Fica approvaua a l'ens<lo annual de trc·· 
zenlos mil róis, l(lte pela Hesohtç;ío de Consulta do Con
~elho da Fazenda de tn~s de Fevereiro de mil oitorPntos 
\in te e cinco, c Derreto do mesmo llii'Z c armo, foi con
CP!Iida ao Brigadeiro Francisco Maria 1;onlilho Yelloso de 
Barbuda, Marqnez de .Jncarepagu;Í , em remuneraçiio de 
serviços militares, pnra se veri!icnr na peswa de sua 
mulher n. l\larianna Laurentina da Siha e Sonsa 1;onlilho, 
Marqueza d(~ JacarepnglliÍ. 

Luiz Pedreira do Coulto Fcrrnz, do Meu f:onselho, 1\lf
nistro e Secretario d'Estntlu dos Negocios do lmpPrio, assim 
o tenha entendido c façn executar. l'alacio do llio de .Ja
neiro em vinte c sete de Junho de mil oitoeentos dncoenla 
e cinco, trigcsimo quarto da Indepcndcncia c do Impcrin. 

Com a Hubrica de Sua !llagestndc o Imperador. 

1-ui:::. Pedreira do Coullo Ferm;;,, 

llECltETO N.• 80!> A- de 27 de Junho de 185:). 

IJI[li'OVIt a aposentadoria concedida a .Tortquim dos lle1s 
l'cmes, ·"'arrisiH da Imperial Ca]ll'lla, I'Oin o or

denwlo annual de dw:.enlos mil r6s. 

lll'i por hem Sancdonar o Mandar, que ~e execute ;1 

Hesolu~·ao seguinte da ,\~sembléa Geral Legblat iva. 
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Art. I." Fica apprm aJa a aposentadoria concetlitla por 
Decreto de dezoito de Janeiro do mil oitocentos cincocnla 
c quatro a .Joaqnim tios H eis Perncs, Sacrista tia Imperial 
Capclla, com o ordenado annual de duzentos mil réis. 

Art. 2." Hcvogão-se as disposições em contrario. 
José Thomaz l\abuco de Araujo, do ;'\Jcu Conselho, l\Ii

nistro c Secretario d'E~tado dos Ncgocios da .Justiça, assim 
o tenha cnlendit!o c fiiÇi\ executar. Palaeio do Rio de .Ja
neiro em vinte hum tlc Junho de mil oitocentos cincocnla c 
cinco, trigesimo quarto tia lllllependencia c do Impcrio. 

Com a Itubrica de Sua ~Iagcstatle o Imperador. 

José Thoma-:. Nabuco de Araujo. 

DF:CHETO :'i." 810- de 27 tle .Tnnho de 18.')5. 

Abre ao Goeemo hum credito de 1.210;tjl000 para paga
mento do que se deve ao Primeiro Tenente Reformado 

do Exercito J/anoel Soares de Figueiredo. 

Hei por hem Sanccionar c 31andar que se execute a 
seguinte Resolução da Asscmbléa Geral Legislativa. 

Art. Unico. IJc aberto ao Governo hum credito de 
n~is hum conto duzentos c dez mil, a fim de pagar-se ao 
I' rimei ro Tenente Heformado do Exercito Manoel :Soares de 
l'igueiredo os soldos que se lhe devem como Segundo Te
nente d'arlilharia do mesmo E"!.crcito desde o primeiro de 
Janeiro de mil oitocentos c vinte sete até trinta c hum de 
Julho de mil oitocentos trinta e hum. 

O l\Iarqucz de Caxias, do l\lcu Conselho, Ministro c 
Secretario ti' Estado dos Ncgocios da (~ucrra, o t~nha assim 
entendido c faça executar com os despachos necessarios. 
Palaeio do Hio de Janeiro vinte c sete de Junho de mil 
oitocentos cincoenta c cinco, trigcsimo quarto da lndcpcnden
cia c do Imperio. 

Com a Itubrica de Sua .'\Iagcstaue o Imperador. 

Jfarque:. de Caxias. 

~-----------·-----

S'Fl 
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COLLECÇ.~O DAS LEIS DO BIPEIUO DO BlUSlL. 

1855. 

Tmw 16. PAitTE 1. • SECÇÃO 4.• 

-
DECRETO N. • 811 - de 30 de .Tu nho de 185;). 

Autorisa o Governo a conceder quatorze mezes de licença 
com todos os t·cncimcntos ao Doutor Antonio Policarpo 
Cabral , Lente Cathedratico da Faculdade de J'ledicina 
da Bahia, para ir á Europa tratar de sua sawle. 

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

Art. Uuico. O Governo flcu autorisado a co11ceder qua
torze mezes de Iicen~·a com todos os Yencimcntos ao Doutor 
Antonio Policarpo Cabral, Lente Calhedratico de cliuica medica 
da Faculdade de Medicina da Bahia, para ir á Emopa tratar 
de sua saude. 

Luiz Pedreira do Coulto Ferraz, do Meu Conselho, Minis
tro c Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim o 
tenha entendido c faça executar. l'alacio do Ilio de Janeiro 
em trinta de Junho de mil oitocentos cincoenla e cinco, 
trigesimo quarto da Indepcndencia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Jmpcratlor. 

Lui::. Pedreira do Coutlo Ferraz. 
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COLLEq;Ao DAS U:rs HO 1:\JI'EHIO IJO RIUSII .. 

1855. 

Tmlo 16. PARTE 1." SECÇlO S ... 

DECHF;ro N.o 812- de 4- de .Julho de 18.);). 

Autorisa o Gorcrno a conceder dous an1ws de liclm('a, l'l!tll 
os rrspectiros ordenados, ao .l11i-:, d1~ Direito do lc1í. 
marcos Antonio de Macedo, para tratar de sua saude on/.11! 
lfte conrier. 

Hei por bem Sancrionar e 'I;-~ndar que ~P C\et·utc a 
Hesolução seguinte da ,\ssemLit;a I ;era) Legi~ lativn. 

Art. 1." O Governo he aulorisudo a conceder d(JIJS 
annos de licença, com os respectivos ordenados, ao .Iuiz 
de Direito do Icú, Marcos Antonio de 1\laced.o, pnra tratar 
de sua saudc onde lhe convier. 

Art. 2.° Ficão revogadas ns rli,posiçõe~ em contrario . 
. José Thomaz Nabuco de A ranjo, do Meu Con,clho, 

Ministro c Secretario d'Estado dos J\egociGJs da .Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Uio de .Ja
neiro em quatro de .Julho de mil oitocentos cincoenta c 
cinco, trigesimo quarto da IJI(lcpendcncia e do lmperin. 

Com a Hubrica de Sua .l\Iagcstade o fmpcnulor. 

José Thoma-:, Túzbuco de Araujo. 

DEC:RETO N.o 813- de " de Julho de 185;i. 

Aulorisa o Governo á conceder Carta de JYaturalisariio th~ 
Cidadilo Tlrasilciro a dircrso.~ il/(liciduoN. 

Hei por hem Sanrcionar c Mantlar qn~ se C\crnte a 
Hcsolução seguinte da Asscmbf,;a Geral Lt~gislnt ira. 

Art. unico. O Governo fica anlorisado para I'Oil('edcr 
Carta de Naturalisação de Cidadão Brasileiro ao suLdito Prm-

._ .. 



lH 

siano Carlos Frcd!•riro Atlão lloerer ; ao Doutor Frt'!krirv 
.Jmt'~ Carlos Balh, suh!lilo Allemüo , aos subtlilos Inglezes 
Samuel Soulham, Jlaworth Sontham, e a .Tosé Bouis, !le 
na~·ão Franceza , revogadas para este fim as disposi«,;ões em 
nmtrario. 

Luiz Pcun·ira do Coutlo Ferraz , uo 1\lcu Conselho , 
Ministro e Secretario d'Estauu dos Negocios do Jmperio, as
~im () lenha ('lllen!lido c ra\_'a executar. Palacio do Hio de 
.Janeiro em quatro de Julho de mil oitocentos ciBcoeuta c 
t'iuco, trigesimo quarto da Indcpcndcncia c do Impcrio. 

Cnm a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

1-uiz Pedreira tlo Cmato Ferra~ 
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COLLECÇÃO DAS tEIS llü HIPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TO~Iü lG. PARTE 1." SECÇÃO 6." 

DECRETO N.• 8l!t- de 7 de .Tulho de 1855. 

A pprora a aposcntwloria do Bacharel Francisco A utonio 
llibúro no emprego de Prowrador Fiscal da Thesouraria 

de Fa:;enda da l'rorinria da Bahia. 

Hei por bem Sanecionar e l\I:mrlar que se execute a 
~cguinle Resolução da Assemhlb (;era! Legislativa. 

Art. tnico. Fica approvada u aposentarloria concedida, 
por Decreto de 19 de l\Iaio de 18.).), ao RadHJrcl Francisco 
Antonio Hibeiro no emprego de l'rocurador Fiscal da The
souraria de Fazenda da Província da Bahia com o venci
mento integral deste emprego, e do de Procurador dos 
Feitos da Fazenda; rcyogadas pnra este fim quacsqucr dis
posições em contrario. 

O l\Iarquez de ParaniÍ, Conselheiro d'Estado, Senador 
llo Impcrio, Presidente do Conselho de Ministros, l\linistro 
c Secretario d'Estado dos Negocias da Fazenda c Presidente 
do Tribunal do Thcsouro Nacional, assim o tenha entendido 
c fara executar. l'alacio <lo Hio de .Janeiro em sete de Julho 
de mil oitor·enlos cincocnta e cinco, trigcsimo quarto da ln
drpendcncia c do lmpcrio. 

Com a Hubricn de Sua Magestndc o Imperador . 

.iJiarquez de Paraná. 

DECRETO N.o SJ;'J- <lc 7 de Julho de 1855. 

A11torisa o Governo á conceder Carla de .Natw·alisaçiío de 
Cidadrlo Brasileiro ao Doutor Cesar Per~> iam·. 

Hei por bem Sancciona1 e ~!andar que se execute a 
Hr..:suh1'j:it1 ''C'f!Uinte da Assemhl<'·a Geral Legislativa. 
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Art. 1." O Governo fica autorisado ;í ])assar Carta de 
Naluralisação de Cidadão Brasildro ao Doutor Ccsar l'crsiani. 
Chatholico llomano , natural 1lc Bolonha na llalia. 

Art. 2." Ficão revoga1las as disposiçücs em contr:wio. 
Luiz Pedreira do Coulto Ferraz, do l\Icu Consdho, 

:\linistro c Secretario d'Eslado 1los Negocios do lmperio , as
sim o tenha entendido c fara executar. Palado 1lo Hio de 
.Janeiro em sete de Julho de mil oitocentos dncocnta P 

dnco, trigesimo quarto da lnucpcndcncia ~~ uo \mperio. 

Com a Rubrica de Sua ~Ltgeslatlc " l111p1'Wdor. 

Luiz Pedreira do Coullo Fcrm; 
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f.OLLEC(,:1o DAS u:rs DO niPEHlO 110 HIL\SIL. 

1855. 

f0:\10 16. PARTE 1." 

DECRETO N.• 816-dc 10 1le .Tulho 1le 18;),). 

/bliorisa o Governo a e.'ilalJclccer o processo para a dl'sapro
J7riaçüo dos predios e terrenos que fiJJ·em nr-cessarios para 
tt construcçiio das obras e mais serviços J)('l'fcnrr•ntt•s IÍ F.~
trada de ferro de /Jom Pedro Segundo, e ás outras f's/ratlas 
de ferro do /Jrasil, e rl marmr as rr·rvas pr1ra rt indcm
nisaçt1o dos proprielario.~. 

Hei por bem Sanccionar c Mnndar que ~e exccule a 
Hesoluç<"ío seguinte da A~sembléa {;era! Legisla!ivn. 

Art. 1. o O Governo fica antorisado n es!a\lcll'ccr o pro
ec~so pnra as ucsapropria~·()es tlos prcdios c !crn•nos que fon•m 
nccessarios para a constrneçiio das ohrns e mais sen it;os 
Jlcrtcnccntcs á Estrada de ferro de Dom Pedro Segundo, c ;Ís 
outras estradas de ferro do Brasil, c <Í mnrcar as regrns para 
as indcmnísações dos propric!nrios. 

O processo serJ snmmarissimo, c a avnliaçiio para n in
r1cmnisação, no caso de fDlta rle accorrlo entre os proprictaríos 
e os nr;entes das respcctiras CompDuhias, feita por cinco nr
bilros, dous nomeados pelo propriclario, rlous pelo ag1~ntc 
da Companhia da estrada de qne se traln, e hum pelo Governo. 

Não podcrilo ~er arbitras: t o os soeios da Companhia: 
2." os proprictarios dos predios ou terrenos que houverem 
de ser desapropriados. 

Art. 2. o Ficilo revogadas ns disposiçücs em contrario. 
tuiz l'e1lreira do Coulto Ferrnz, do Men Con~clho, J\li

i:i:o;l•o c Secretario d'Eslado dos Negncios do Impcrio, assim 
o lPn!Ja entendido c fara executar. l'alacio do Hio de .la
ll<~íro em dez de Julho ;,e mil oiloecntos cincocnta c cinco' 
lri~<'~imn l}tlarto da lmlcpenrlencia e rlo lrnpcrio. 

Com a 1\.u!Jríca uc Sua l\fageslmle o lmperado1 

rw:.:. l't'dlt'U'II t/U t'uultu Fl'na. 
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DECRETO N." Sl7- de 10 de .Julho de 1855. 

AJ!pl'lwa a pensiiu annual de duzentos e qnarenta mil n!is con
cedida ao Fvrrid n'{ormwlv Francisca i'ereira da Costa. 

Hei por bem S:mccionar c 1\landar que se execute a 
Jlesolu{'[io seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. Unico. Fiea approvarla a pensiio aurmal de du
zcrllos c qunrenta mil róis, concedida ao Forriel reformado 
Franeisco Pereira da Costa, por Decreto de Yinlc c trcs de 
.Janeiro de mil oitocentos cincoenta c cinco, ~em prejuízo 
do soldo que percebe, devendo contar-se desde a data do 
reláido Decreto ; revogarias as disposi~ücs em contrario. 

Luiz ]'cdreira do f.:oullo Ferraz, do Meu Conselho, 
l\linislro e Seerclario r!' Estado dos Ncgocios do lrnpcrio, 
;p•sim o lenha enlcnllido e li1ra executar. l'alacio do Rio 
de .Janeiro em dez rle .Julho de mil oitocentos cincüenta e 
cinco, lrigcsimo I}Uarlo da lndepeadencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagesladc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

llECHETO N." 818- de 10 de Julho de 185;). 

~1pprmvt t1, aposentadoria concedida ao .Tuiz de Direito Ma
uocl Joaquim de Sá .Mattos, com o ordenado a11nual 

de hum CUillo e du:::;enlus mil rtfis. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a 
Hesoluçüo seguinte da Assemhléa Geral Legislativa. 

Art. 1." Fica approvada a aposentadoria concedida por 
llecrelo de doze de Abril de mil oitocentos cincocnta c trcs 
no .Juiz de llircilo l\lanoel Joa(}Uim de SiÍ l\lallos, com o 
ordenado annual de hum conto c duzentos mil réis. 

Art. 2." llevogiio-se as disposi~·ües em contrario . 
. José Thomaz Nahuro de Araujo, do l\leu Conselhn, 

:\1 i uistro c Secretario 11' Estado tios Ncgocios 1la .J usliça , assim 
<~ tenhét entendido r faça C\elutar. l'alado do IUo de .la-
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11eiro em elez de .lulho ele mil oilocPntos c·incoenta e~ cÍIH'o, 
lrigesimo quarto da lnclepciiCiencia e elo lmperio. 

Com a Rubrica tle Sua Magc·slacle o Imperador . 

.José Tlwma:, 1Yabuco de Armyo. 

IIECHETO N." !-!19- ele 10 clc Julho de 18;);", . 

. lppnma a IIJWSl'ntadoria ro11C1'dida oo f'u/ISI'llu•iro llcnwnio 
de 5íollsa Franco em lunn lllf]lll' de Dl'scmlmryarlor da 
Hc/ru;rlo rlo Rio de .la111'irn, wm o rencimcnto ruw1wl 
de lwm 1'1111/o c 1'1'111. 111il /(:is. 

llei por bem Sanccionar e Mandar que se e\l't'lllc~ ;t 

Hcsolução seguinte cla Assemblc;a l~eral Lc~gislalira. 
Art. 1. • Fica approracla a nposentacloria concedida por 

Decreto de vinte cinco cle Maio de mil oiloceutos cincoenta 
e tres ao Conselheiro Bermmlo de Sousa Franco , Juiz do 
Cível da Capital do l'nd, em hum lugnr ele Desembargador 
da Hclac:ão do Hio de Janeiro, com o vencimento annual 
de hum conto c cem mil rt'~is. 

Art. 2.• Rcvogão-sc as disposiNes em conlrnrio. 
José Thomaz Nalmco de~ Araujo, elo l\Jen Conselho, 

Ministro c Sccrclario d' Estado dos Nq~orios da Justiça, assim 
o lenha entendido e faça executar. l'alncio do Hio de Ja
neiro em dez de Julho ele mil oitocentos rincoenta c cinco, 
trigcsimo quarto tia lndepcndencia c tio Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestatle o I mpcrador 

Jo1é 'f'lwma::. Nabuco de Araujo 

-------------------
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I:OU.ECt.;\o 11.\S T.EIS lHI nti'EIIIO IHl 1111 \SI L 

1850. 

nmo lG. PAI\TE 1." 

LEI N." 8~0- tlP 1 'I- tle .Julho de 18ií;:). 

Fi.ra. a Força Sara/ , 11111'11 o 011110 fil/ltiii'I'Íro dl' 
18:JG a t 8;)1. 

Dom retlro Segnn\lo, por Grat,:a tk Deos, •~ Vnanime 
.\ rclam:u:fio dos Pm os , I m peratlor Consl it nl'ional e Defensor 
Perpetuo do Brasil : Fazemos saber a ltHios os Nossos Suhdi
tos, fJIIP a Asscmhh;a Geral Legislativa llendou, e Nús 
Queremos a Lei seguinte: 

Artigo Primeiro. A For(a Naval para o anno linan· 
•eciro de mil oitocentos rinroenla e st•is a mil oilorentos 

r;incoent a c sete conslaní : 
% 1. o Dos Offieiaes ria Armada e tlas tlcmnis clnsscs, que 

ror preciso embarcar, conforme as lolaç{,es dos navios, c 
estado maior das Divisões Navaes. 

§ 2." Em cirwnslancias ordinarias de ln~s mil praça~ 
de marinhagem ~~ de pret dos Corpos de !\larinha, cmhar
cadas em navios armados c transportes; e de cinco mil t'lll 
rircunstancias e\lraonlinarias. 

Artigo Segundo. O .t;overno continua anlorisado para 
eompletnr o Corpo de lmperiaes Marinheiros, o Batalhão 
Naval, e a Companhia de Imperiaes ~Iarinheiros da Pro\incia 
dP 1\lato (;rosso, crml'ormc os n~speelivos Hep;nlamcntos. 

Artigo Terceiro. A Força a1:im:1 mencionada scní pre
eiH;hida pelos meios autorisauos no Artigo quarto da Lei 
numero seiscentos e treze uc vinte c hum de Agosto de 
mil oitocentos eincoenta c hum. 

Artigo Quarto. Fica o Governo autorisarlo para orga
nisar o Corpo tios Olliciaes de Fazenda c regular o seu sl~r
vi~·o a bordo dos navios de (~ucrra. 

Artigo Quinto. Fica o eoverno autorisallo a ('Onr:cder 
ás pra~·:1s da marinhagcm alistadas em couforrnidade 1lo Arti
go terceiro do llcf'fdo numero mil quatroct~nlos e sessenta 
e seis de vinte e cinco de Outubro de mil oitocentos dn-
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~ oc•1ila t' quatro o fa1or c·onc l'dido IH> llcr1do di' OIIZt' de 
llt~ZI'IIlbm dl' mil oitorl'lilos ~~ quinte, c• Lt'i ele tn·s de 
i\Jaio de mil oiloeentes e cinrc•l~nla, ;Ís pra~·:ts do Batallliio 
'lavai, e ao Corpo uos lmperiaes 1\larinheiros. 

Artigo ~e\lo. Fira o Coremo illllorisaclo a r·ont·c·der 
<~os Ulfiriaes da Armada, que se e111barcarem ern V a pore~ 
ciL' qualq11er Companhia Nacional regularmente organistda, 
os llll~~mos favores c vantagens ue !]UC gosão os Ofliciaes ('11}

barcados nos Ynporcs das Contpanl!ias Bru~ilcira de Paquetes 
c· l'c~mamlmrana. 

A1 ligo Sdimo. Ficiio rerogadas rpwe~quer disposi~·ões 
em c·ontra ri'>. 

1\landallws, portanto, n todas ns .\Htoridad<~s, a qw•m 
o conll('rimcnlo c ~~\eCII!Jto da rcferid:t Lei pertencer, IJIW 
a l'llmpr;lo, e fa\<1o Clllllprir, e g11artlar lilo inleirnmente 
c·omo nl'lla se rontt·m. U St;rrl'!ario d'E:->tado dos Ncgorios 
da ~lariuha a fi1~·a i1upri111ir, ptlblil'ar e correr. l'alacio do 
Hio de .laueiro em quatorze de .Julho de mil oitoeeitlos 
cincoenla e cinco, trigcsimo cpwr!o da ll!ilependenria e do 
lmperio. .. 

DII'Eit\DOH Com Hnhrica e Gnanla . 

.lni/o Lllow icio JJ 'mulcrll'y. 

f7nrta de /,ei, pela IJ!tal Vossa iJlagcstade Imperial 
lllwltl.-t c.:::Jwtar o /Jccrcto drt Assrmbléa (;eral lrgislativa, 
tfiW 1/ou,·e por bem Sa11cciona r, para 1'1'fJHlar a Forra 1\'antl 
110 !liiJW financeiro, que lw de correr do Jli'Úneiro de Julho 
de mil oitocentos cincoenlrt c seis até o ultimo de Junho 
de mil oitocentos cincocnta e srle, 1w fiírma acima declarada. 

Para Vossa 1\Iagcstatle Imperial Ver. 

.Joarp1im }faria de Sousa, a fez. 

Jost~ Thomaz NalJUco de Araujo. 

Sellada na Cha!lcellaria do Jmperio em 19 de .Julho ele 18;)5. 

.losino diJ 1\a~cimC'nto Sil~é' 
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Foi puLli1:aJa a pn~scnte Lei nesta Secretaria d'Eslatlu 
dos Negocios da Mariuha em 20 de Julho de 1855. 

Francisco Xavier Bomtempo. 

Hcgistrada a 11. /,1 Ycrso do Livro 1." de Cartas de 
Leis. Secretaria d'I~stado dos Negocios da 1\larinha em 21 
de .Julho de 1855. 

Joaquim Maria de Sou~a 

LEI N." 821 - 1le U de .Julho tlc 185;). 

Fi.xa as Forçao~ de terra para o O.!IIIO finrmceiro de 
J;.,,-;(i rt. W57. 

llom Pedro Segundo, por ~;ra<:n d1~ llcos, c llnanimc 
.\l'l"l:uua\·;io dos Puvu~, lmp.:rador Co:::·Uurional e llel"ensor 
}',:rpdtiO do llrn~;íl: Fazl'nJO~ !i:1bcr a hHlm; os No,:~;os Sub
ditos, que a .ásc;emb!t\a Gt:ral llecrdou, e I"ús t)tteremo~ 
a tei seguinte : 

.\rli;:;o ~'rirneiro. As Forças d<: terra pnra o anno finan
ceiro de mil oitocl~nlo:' cincoeu!a e seis a lilil oiloeeutos 
cinc"cnta c sele eow !m·no : 

§ 1." Llos Oíliciae~; tlos Corpos m·Jrei~, c de guarnição, 
dos l)ttauro5 da ltepnriiçfio Ecclc~iaslica, Corpo de saude, 
Estado maior tlc primciru e segunda classes, Engenheiros 
c Estarlo muior l:encral. 

§ 2." De dezoito mil Pnt~·as de pret de Linha em cir
eun:-;lancias ordinarias, c de Yinle c seis mil em circuns
l;mci<Js C\lraonlinarias. 

§ 3." De mil c IJtlarcnta Praçns tlc prQt em Companhias 
de Pedestres. 

Artigo Scgtuulo. As Forças fhadas no Arligo preceden
te completar-se-hão pelo engaj<lmento Yoluntario; c , na 
insulficiencia deste meio, pelo recnttnrnento, em conformi
dade das disposiçiíc:; em vigor, lit:n•lo eleYada a ~eiscentos 
mil ráis a quantia que C\Ímc o recrutado do serviço. 

Os que se alisturern voluntariamcute scrriri1o por seis 
annos, c os recrutados nove annos. 

Os Yoluntarios pcrccbcrno humll gratificat;ão, que não 
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exceda {t quantia de cpwlrocenlos mil rt'~is; c concluído o 
seu tempo de sGrvi«:o terão huma data de terra de vinte 
duas mil c quinhentas braças quadradas. 

Ar.tigo Terceiro. O contingente ncccssnrio para com
pletar as ditas Forçns ~ed distribuído, em eircunstancias or
dinarias, pela Capital do Impcri,, c Províncias. 

Artigo Quarto. O Governo fica autorisado para desta
car até quatro mil Praças da Guarda Nacional em eir
cnnstancins cxtraordinarias. 

Artigo Qninto. Fica tamhcm o Governo autorisado pa
ra conceder its Provincin~ o numero de recrutas para preen
chimento dos Corpos dt~ Policia, niio ~erulo este meio ex
cluído pelas respectivas Leis l'rminciacs, f(UC regularem a 
organisa,:iío de taes Corpos. 

Artigo Sexto. Fie;! o (~overno antorisarlo a organisar 
elfectivamentc os Corpos Provisorios ue Guarni~·üo que creou 
nas Províncias da Parahyba, c l'aran<Í. 

Artigo Sctimo. O augmento da quinta parte do soldo 
concedido pelas Leis numeros seiscentos quarenta c seis, c 
seiscentos quarenta c oito de trinta e hum de Julho, c dezoi
to de Agosto de mil oitocentos cincoenta c dous aos Offi
ciacs da primeira classe do Exercito c Armada, serú com
putado para os vencimentos de reforma, pensões de meio 
soldo , c do monte pio, ficando para este elfeito revogada 
a clausula final dos Artigos quinto e dccimo primeiro tias 
referidas Leis. 

He extensiva aos Officiaes rla segunda classe uo Exer
cito e Armada a mencionada disposiçiío, a qual touavia niío 
podel'iÍ aproveitar aos Oflkiacs que forem rcl(mnndos por 
irregularidade de con(ludn, ou fultas graves eonlrarias á 
disciplina militar, na conformidade do paragrapho segundo 
dos Artigos quarto e nono das Leis de trinta c hum de 
Julho, e dezoito ue Agosto de mil oitocentos cincoenla c 
dous. 

As disposições deste Artigo terão vigor desde a publi
cação da presente Lei. 

Artigo 8. o Hcão revogadas as disposições em contrario. 
l\landamos por tanto a touas as Autoridades , a quem 

o conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que 
a cumprão, c fação cumprir e guardar tão inteiramente como 
nclla se contêm. O Secretario (l'Estado dos Negocios da Guerra 
a faça imprimir, puLiicar e correr. Dada no Palacio rio Hio 
de Janeiro aos quatorze rlias do mez de .Julho de mil oito-
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centos cincoenla e cinco, trigcsimo quarto da Imlependert'cia 
c do lmperio. 

IMPEUADOR Com H.ubrica c Guardn. 

Jl.larquez de Caxia.~. 

Cm·ta de Lei, pela qual Vossa illagestade Imperial jJ-Janda 
executar o Decreto da Assembléa Geral, que Jlmwe por bem 
Sanccionar, fixando as F orças de terra para o anno financeiro 
de 1855 a 1857. 

Para Yossa Magestade Imperial Ver. 

Carlos Antonio Petra de Barros , u fez, 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

Sellada na Chaucellaria do lmperio em 1 ~ de Julho de 
1855. 

Josino do Nascimento Silva. 

H.cgistrada. Foi publicada a presente Lei na Secretaria 
d'Estado dos Negocios da Guerra em 20 de Julho de 1855. 

Libanio Augusto da Cunha Mattos. 

DECRETO N." 822- de 14 de Julho de 1855. 

Autorisa o Governo á conceder Carla de Naturalisação de 
Cidadüo Brasileiro a diversos indivíduos. 

Hei por bem Sanceionar c ~]andar que se execute a 
Resolução seguinte da As~embléa Geral tegislativa. 

Art. unico. O Governo fka autorisado para conceder Car
ta de Naturalisação de Cidadão Brasileiro a Ino Edwin 
Roberls, c Guilherme George Ilarvey, subditos Inglezcs, 
o primeiro residente na Cidade do Recife , ue Pernambnco , 
c o segundo nesta Côrte ; a Chrisliann Emilio Ilcss , lli
namarquez, tambcm nesta ct,rte ; ao Parire Luiz llcgrossi, 
subdito Sanlo, domicili<Hlo em l'ortn Alegre, l'rovincia do 
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Hio t;raude do Sul; ao Padre .loilo Hapli~la Hocratagliata, 
natural de Genova; ~~ a Carlos Tani(~re, suhtlito FnJIJcez; 
revogadas para este fim as di~posiçüPs em contrurio. 

Luiz Pedreira rio Coutto Ferraz, do J\Icn Conselho , 
l\iiui~tro e ~ccrctario d'Estado dos N<"gocios do Imperio, as
sim o tenha entendido c faça C\enttar. Palacio do Hio do 
.Janeiro em quatorze de Julho de mil oitocentos cineocnta 
c cinco, trigcsimo quarto da lndependencia c do Imperio. 

Com a Hnbrica de Sua ~.!ngestndc o lm]'erador. 

Iui:, Pcdi'eira do Coutto Fcrm:,. 

IJECHETO N.o 823--de H de .Julho de 1855. 

A utorisa o Goterno a mandar admltlir os estudantes Alarlim 
leocadio Cordeiro, e lAti: .José Pereira da .'·;iha Malloel 

á matricula de diccrsos awu1s medicos. 

Hei por hem Sancrionar e J\Iand;1r que se execute a 
ne~.oluçüo ~cguin!e da ,\,,emld(''il (;cral Lc!(i,JatiY<l. 

Art. J.o' O Covernr1 fica au!ori!'adrJ par:í mandar adrnittir 
o estudante Unrtim Leocadio Cordeiro a exame das ma lerias do 
terceiro armo medico, c tamlwm lÍ 1:1a!ricnlu do qnarlo, se 
for approvudo. 

Art. 2.° Fica lambem nutori:<ndo para mandnr admiltir 
o estudante Luiz José Pereira r1a Silrn Manoel a exnme das 
matcrias do quarto mmo me:licn, <~ l:nnl:nm iÍ mntricnlu do 
quinto, se for 11pprovado. 

Art. 3. o Para as ditas matriculas os referi tios estudantes 
d~vem jnstilienr previamente que tem frequentado as nulas 
dos annos respectivos, e que tti\o tem dado hnm numero 
de faltas maior do que o marcado nos Estatutos, revogadas 
para este effcito as dispo~içõcs em contrario. 

tuiz Pedreira 1lo Coutto Ferraz , do Mc<I Conselho, Minis
tro c Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio, assim o 
tenha entendido e faça cxecutur. Palacio do Uio de .Janeiro 
em quatorze de Julho de mil oitocentos cincoenta e cinco, 
trigesimo quarto da lnuepcndcncia c do Imperio. 

Com n Hubriea de Sua Magestade o Imperador. 

Lw: Pedrc1ra do Cottllo Ferra:. 
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COLLECÇÃO DAS LEiS DO IMPERIO DO BHASlL. 

18.')5. 

TtniO 16. PARTE 1. a SECÇÃO 9.• 

DECHETO N. 0 82!~ tle 18 de Julho de 185S. 

Redu:::. o tempo de serviço para os Capcllacs do Exercito 
serem promovidos ús graduaçües dos ]JOslos 

de Tenente e Capitão. 

Hei por hem Sanccionar, c 1\Iandar que se execute a 
Hesolurão seguinte da Assembh\a Geral Legislativa. 

Artigo Unico. O tempo de serviço c·dgitlo para os 
Capcllães do Exercito serem promovidos ás graduações dos 
postos de Tenente c Capitão lica reduzido ao tempo dcter
minndo para as prornoçúcs tlos Utliriaes de satule ús gradna
t;ües dos me~mos postos. 

O :\larquez de Caxias, llo !\leu Cow;e!!w, ~!inbtro e 
Secretario d'Estado dm; NcgocitJS da Guerra, o tenha Hssim 
entendido c expeça o~; d~spadws nect~c;,;urios. 1'alaeio do 
llio de Janeiro em 18 de .lulho tlc mil oitocentos eiw:ocnta 
c cinco, trigcsimo quarto da Intkpenuencia c do [mpcrio. 

Com a Rubrica tle Sua 1\Ingcstadc o Impendor. 

Marque::, de Caxias. 

DECHETU N." 82S --de 18 de Julho de 1855. 

Appnrra o prÍt'ifeyio cxr:lusieo e o au.cilio per:uniario de 
12.000,ti)(l00 annuaes, conr:cdidos por Decreto de H de 
Outubro de 1S5~- á .tssociaçiio ,4ierg1]JCnsc, para o ser
viço de reboque por Barcas de vapor WlS differcntes barras 
da Prorincia de ScrrJI]le. 

Hei por hem Sanrr:ionar c Ma11dar que se execute a 
a Resolução seguinte da Asscmbléa Geral Legi~lativa. 
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Art. 1. o Fica approvado o privilegio exclusivo c o au
xilio pecuniario de doze contos de reis annuaes , concedidos 
por Decreto de quatorze de Outubro de mil oitocentos cin
coenta e quatro iÍ Associação Sergipensc, para a crcação 
do serviço de reboque por meio de Barcas de vapor nas 
dilferentes harras da l'rovincia de Sergipe, debaixo das con
dições que :;companhão o mesmo Decreto , com as seguin
tes modiflcaeões. 

1." Hum·a das Barcas de vapor seni apropriada ao reboque 
das embarcações de carga nos dilferentes rios internos da 
Província. 

2. a O prazo para o serviço da segunda Barca de vapor 
póde ser prorogatlo até dous armos. 

Art. 2." Fi cão revog:Hias ns Leis em contrario. 
Luiz Pc1reiru do Coutlo Ferraz, do Meu Conselho, 

Ministro c Secretario d' Estado dos Negocios do lmperio, 
nssim o tenha entendido c~ fnça executar. l'alacio do Rio 
de Janeiro em dezoito de .Julho de mil oitocentos cincoenta 
c cinco , trigesimo quarto da Inclcpendcncia do Imperio. 

Com a Huhrica de Sua Mcgeslade o Imperador. 

Luiz Prdreira do Coutto Ferraz. 

DECRETO l\. o 826- tle 18 de Julho de 1855. 

Autorisa a Irmandade de Nos.~a Senhora do Rosario da Ci
dade do Desterro, Capital da Província de Santa Catha
rina, para continuar a possuir as quatro propriedades 
de casas que tem na mesma Cidade , e para adquirir ou
tros bens de raiz até o valor de oito contos de réis. 

R !
Hei por b_em SdancAcionarbl ,e l\(~anrllarLql~el S? execute a r 

eso uçiío segmnle a sscm ea J'era eg1s ativa. ~·, 
Art. 1. o A Irmandade de Nossa Senhora do Hosario 

da Cidmle do Desterro, Capital da Província de Santa Ca-
tharina, fica autorisada para continuar a possuir as quatro 
propriedaclcs de casas que tem na mesma Cidade, c para ad- ~ 
quirir outros bens de raiz até o valor de oito contos de róis. r. 

Art. 2. o Esta concessao he feita com a clausula de se 
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l:Oll\'Crlcrcm lacs bens em Apolices da nivilla l'nhlica inn
lienaveis, rcalisada nos prazos marcados pelos compcl1~11les 
.Juizes de Capellas, e reservados súrncnte os terrenos c prc
dios que forem precisos para o scrvi~.:o proprio ua Irmandade. 

Art. :3. o Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Luiz Pedreira do Conllo Ferraz, do Meu Conselho, Mi

nistro c Secretario 1l'Estado dos ~egoeios do lmpcrio, assim 
o tenha entendido c faça cx:eeular. Palacio !lo Hio de Janei
ro em dezoito de .Julho de mil oitocentos eincocnla e einco, 
lrigesimo quarto da lndepell!leneia c do lmperio. 

Com a Hnbrica de Sua Magestatlc o Imperador. 

lAliz Pedreim do Coutto Ferraz. 

DECHETO N.o S27-!le 18 de .Julho de 18;);). 

A utorisa o Governo para mandar malricul ar no st~xto amw 
da Faculdade de 1lledicina da Hahia o estudante 

lJcnardo José Affonso. 

Hei por bem Sanceionar 1! MarHlar que se cx:ccnte a 
Rcsoluçilo seguinte da AssembJt\a Geral LegislatiYa. 

Art. Unico. O Governo 11ca autorisado pura mandar 
matricular no sexto anno da Faculdade de 1\Iedicina da Bahia 
o estudante Bernardo .Josó Affonso, revogadas as disposições 
em contrario. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferrnz, do Meu Conselho, Minis
tro c Secretario d'Estado dos Negocios do Impcrio, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Bio de Ja
neiro em dezoito de Julho de mil oitocentos cincoenta c 
cinco, trigesimo quarto da Iudepe;cdencia c do Imperio. 

Com a Huhrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

htiz Pedreira do Coutlo Ferra:.. 
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COLLECÇ~O DAS LErS DO IMPEIUO DO BIUSIL. 

1855. 

TmiO 16. PAI\ TE 1. a SECÇÃO 10.• 

DECRETO N.o 828 de 21 1lc Julho de 18:J5. 

Autorisa o Gorerno para mandar passar Carta de naturalisaçiio 
de Cid adito Urasllt>iro a Joaquim José Tacarn c outros. 

Hei por hem Sanccionnr c :\lm1uar que se execute a He
solunio sc!~nintc da Assemhh'•a Cera] Lcgi~~lativa. 

·Art. Unico. O l:ovcnw hc aulorisa!lo para mandar pas
s:lr Carta de naturali:mr:f\o de CitladJo llra,ileiro aos suhdilos 
Porluguczes Joaquim .Josú Taiilrcs, e .José IIemiques Trin
rladt~; nos subditos Francezcs Frcdcrico {;uilhermc, .lulião 
Braconnot, .João .lo~é l'rm;per t'l•ili:!,TCi, c Fclippc Hypolilo 
Achú; ao sabdito Uritauico (;uilhcmle l'hilipps, residentes 
!le~ta Côrte; aos sttbdilos l'orlUf.iU:.'Z<':; Domingos 3Tonteiro Ui
beiro de Alrarcnga, re,itlc::te na Capilnl da l'rovincia do l'ad; 
Mm:oel lgnacio Machado, n~side•:tc na Capital da Prorineia 
do Mara dJ<1o; e ao D01tlor C:::.iodio Luiz tk l\lirantla, resi
!lPnle Il<l \"illa tlc !:czcnde, hw,incia do Hio lln .lat1eiro; 
dispcmada:; para e~;[tl flnt as di:;po:;ir:ões da Lei em contrario. 

Luiz l'c :n~ira do Conlto ferraz, do l\1cu Conselho, 
1\linislro c Secretario d'Estado dos :'iegoc:ios uo hnperio, nssim 
o Lenha entendido c fat;a executar. l'alacio uo Hio de .raneiro 
em vinte e hum de Julho de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da lndcpcl!llencia c do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua :\L:gc~latle o Imperador. 

Luz:; Pedreira do Coutto Ferraz. 

==---====~=-· ............... .. 
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DECRETO N.o 829- de 21 de Jnlho de 18fl5. 

A utorisa o Governo a conceder hum anno de licença com 
todos os vencimentos ao Lente da Cadeira de Pathologia 
Ú1terna da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
o Doutor Joaquim José da Silva, para tratar de sua srw
de onde lhe convier. 

Hei por bem Sanccionar e 1\Iandar que se execute a 
Hcsolução seguinte da Asscmhlt'~a Geral Legislativa. 

Art. Unico. O Governo he autorisado a conceder hum 
anno de licença com todos os vencimentos ao Lente da Cadeira 
de Pathologia interna da Facultladc de :\letliciua do lHo de 
Janeiro, o Doutor Joaquim José da Silva, para tratar de sua 
saude onde lhe convier; revogadas para isso quaesquer disposi
çôes em contrario. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do )leu Conselho, l\Iinis-
1 ro c Secretario d' Estado dos Negocios do lmpcrio , assim 
o lenha entendido c faça e\ecnlar. Palacio do llio de Janeiro 
em vinte e hum de Julho de mil oitocentos eincoenta e 
cinco, trigcsimo quarto da Indepcndencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua .'\Ingcslade o Imperador. 

Lui:. Pedreira do Coutto Ferraz. 



COLLEq::\0 DAS LEIS llü Dll'ElUO DO BltASIL. 

Jl:lG5. 

TOMO 16. 1'.\llTE 1." SECÇ.i.O 11." 

DECHETO N. 0 830--tle 31 tlc Julho 1le 1855. 

Autorisa o Gm:enw para mandar matricular uo G. o wuw da 
.Faculdade de Jlledicina da Ctlrt~ o alwmw .João Baptista 

dos Guiman!es, 110 prescHte wwo leclit·o. 

Hei por bBm Sanccionnr c l\landar que se e~ceutc a 
Uesoluçiio seguinte da Asscmbh~a Cera! Lcgislati\'n. 

Art. Unico. H c o Governo autori~<ulo para maneJar matri
cular no 6. 0 anno da Faculdade de :\ledicina da Ct1rtc o 
alumno João Baptista dos Guimariies, 110 presente anno 
JectiYo, ficando dcrogadas para este caso sómenle as tlisposiçõcs 
em contrario. 

Luiz Pedreira do Conlto Ferraz, do ~leu Conselho, Minis
tro c Secretario u'Eslarlo dos Negocias do Impcrio, assim o 
tenha entcndiuo c faça t'\Ccular. Palacio do Hio de .Janeiro 
em trinta e hum de .Julho de mil oitocentos cincoenta c 
cinco, trigesimo quarto da lnclepeudencia ~~ do Impcrio. 

Com a Itttlnira tle Sua M;;~~~·:~tarlc o Impenulor. 

/.ui: Jledrl'im do Coul/o Ferra:. 
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COLLECt,:.\o Jl.\t' LEIS DU L\11'1:!\lil 1)0 BIUSJL. 

1803. 

ro~1o I G. 1'.\I~TE I,' 

a l'c11siio IÍ~ do:1~ 111 !I r h:; 1!11'1/Sili?S I'UIII'Pdid1! f/1) 

J!arinlieiro .laci11tho (!lnlnw lf,l Silra. 

llei por bem Sanccionur l~ ~!and;1r «Jlte se e\Ctllk a 
He~olução ~egninle da A~~cmbléa (;era! Legblali\a. 

Art. l'nico. Fica approvada a Pcnsilo de doze mil réü; 
mensaes con<"cdida por ll«~crelo de qnntorw de Setembro 
de mil oitocentos eineoenla e Ires ao Marinheiro do Lan
chüo 1le guerra nnHH~ro hnm, .1<1rintlw Cardoso da Silva, o 
qual ficon reduzido ao estado t!P romplctn cegueira em 
consequencia de hmna C\plo~iio no paiol da polvora do 
mesmo Lanchüo, em servi~,·o na Provincin de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul. Isln Pcn~fio scr;Í paga desde a data do 
Decreto que a conferio: revogadas para este lirn quaesquer 
disposirões em contrario. 

Luiz Pedreira tio Couto Ferraz, do ~r eu Conselho, Mi
nistro e Secretario (!'Estudo dos Ncgodos do Impcrio, as
sim o tenha entcnrlido c faça r,:x,:r-:Jlar. l'alacio do JUo de 
Janeiro em quatro de Agosto llc mil oitocentos cincoenta 
e rinco, trigesimo quarto da I!Hicpcmknria c do lmpcrio. 

Luiz Ped!'eira do Cottlto Ferraz. 
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DECRETO N.• 832-de ~· de Agosto de 18;)5. 

Approva a Pensão amwal de du'Zentos e quarenta mil réis 
concedida ao Guarda Nacional llonorio José Nogueira. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que ~c execute a 
Resolução seguinte da Assemblt'·a Geral Legislativa. 

Art. Unico. Fica approvada a Pensão annual de du
zentos e quarenta mil rL~is concedida por Decreto de Yinte 
c tres de Fevereiro deste anno ao Cuarda Nacional da pri
meira Secção do Batalh<lo de Artilharia, Honorio Jos<\ No
gueira que perdeo o hraço c olho direito por orrasião da 
salva que teve lugar em Nicterohy a oito de Dezembro 
do anno proximo passado, revogadas para este fim quaes
qucr disposições em contrario. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do ~I cu Conselho, l\Ii
nistro e Secretario d'Estado uns Nogor·ios rio Imperio, as
sim o tenha entcnuido c fa~·a C\Crular. l'alurio do Bio de 
Janeiro em quatro de Agosto de mil oitocentos cincoenta c 
cinco, trigesimo quarto da lndependencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Jagestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

' 
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CULLECÇ.\0 llAS LEIS DO DIPEHIO llü BHASIL. 

185.}. 

TOMO fG. P.\.P.TE 1." 

. 
DECRETO N.o 833-rle 8 de Agosto lk IK>5. 

J utorisa o Govci'IIO para HutJular ad mit ti r ao e.n1111o~ doi! 
matcrias do 5. 0 wuw da Faculdad'~ de J/(•dil'i11a da Cdr
ll~ an alwww .Toilo da Silva Pinheiro Freire, matriw·
lando-se JW G. o mwo ll'rti,·o, 110 crt.~o de sc1· ar1J17'0l'ado 
no referido exame. 

Hei por bem Sanccionar c 3Ianllar que se e\ccule a 
ltesolu~·[io seguinte da Assernblt'·a t;cral Legislaliva. 

Art. Unico. Ile o t;overno aulori~;H]o para m;nul;1r nrl
mitlir ao exame das malerias do ;) . o anno da Fuculllade de 
Medicina da Côrle ao alurnno .João dn Silva Pinheiro Freire; 
matrienlando-sc no G. o anno da mesma Faculdade, no prcsenlc 
anno lectivo, no caso de ser approvado no referido exame; 
tirando sem efl'eito para este caso sómentc as disposi~·ões em 
contrario. 

Luiz Pedreira do Coutto Fcrrnz, do 1\Icn Conselho, Minis
tro c Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio, assim o 
tenha entendido c faça executar.· Palacio do llio do Janeiro 
em oito de Agosto de mil oitocentos cineocntn c cinro, 
trigesimo quarto da lndependeucia c do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\lageslade o imperador. 

Lui::. Pcdt·eira do Cuullo Ferra::., 
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CULLECf_::\0 IHS LEIS IHl L\II'EIUO IH) BlüSIL 

18.).). 

nmo 16. P.\llTE f.·' 

Autorisa o Goecnw rt distribuir 11s qtwnlias rotad11s, r1mw 
ind1'11111isaçüo dos prl'sas das !fWTras da lorii'Jiftllfcnria 
c do Rio Praia, a Jit:l'l' 1'/Ji·l'{iw. a pe11sÜo IJLW fiu· con
c!!dida ao Marque:, do Jlllran/liio, c a P'lfJ!U' os soldos, 
IJIH' se l!te ficúnlo dl'rr:11do, nn11n i'ri111ciro .tlmil'lwle. 

Dom Pedro Scgtt :do, por t:ra(·a tk ll<·o~, e rnanime 
Acdamação dos PO\o~, Imperador Cnnstilucional ~~ Delensor 
!lerpeluo do Brasil : Faz1•mos sahPr a lodos os nos!'os sub
ditos, que a As,ernll!r'~a (;cral l.cgblaliva Decretou, c Nós 
Queremos a Lei seguinte: 

Artigo Primeiro. Fica o Governo anlorisado: 
§ 1." A distribuir, em no in,Jemnis;u:ão das pre~as das 

guerras da lrulepen<lencia n do Hio da Prata, pelos OHi
ciaes do Corpo da Armada Imperial, ou seus herdeiros, que 
á mesma inrlemnisa(·ão tiverem <lireito, até a quantia de 
seiscentos c Yintc quatro contos de réis, salvo as dcducções 
IJlle r orem de jus( iça. 

§ 2. • A prescrever a lo r ma do processo, que se deve 
seguir na partilha da somma, de que trata o paragrapho 
anter-edcnte. 

§ 3." A matHiar pagar ao ~larqHez rio 1"aranhão o soldo, 
que se lhe ficou rle\endo , do tempo que servio o lmprrio 
110 Posto de Primeiro ;\!mirante. 

§ ·~·. 0 A fazer clfncliva ao mesmo i\larqucz a pensao, 
IJUe lhe l'ui c'mcedirla por llet·rclo Imperial de viulc c sete 
tlc .Julho de mil oitocenlo~ c vinte c quatro. 

§ .'l.• A 11Hl1Hiar pagar ao Cl11~fe ele llivb;ío t:ratluado, 
Bartholomno JJ;rplnn, a quantia de In'~ contos qnatroecntos l 
e seis milqt1i11hentos c setenta c sete rt'~b, l'!lrrespondcntc f 
<Í quota que lhe perlcul'e Jp hllllHl prc•"a j~ liquidada. 

Artigo Sc~undtl. lle o (;ovnno antorisarlo a fazer quai
<Jller OJWra~·iil) til' fTi~tliln rpu• jubar t'lo11V<'Ilil'nlt'. para hal'er n 
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quantia com que vcrifiqne o pagameulo, dt~ que lrala o Artigo 
prinwiro, quando pela reuda ordinaria niio o possa fazer. · 

Artigo Terceiro. Ficüo revogadas as disposi~·ões em 
contrario. 

ManJamos, portanto, a lotlas as "\ Htoridades, a quem 
o conhecimento e cxecut;üo da referida Lei pertencer, t)UC 
a cnmpnío, e fariio cumprir, c guardar tno inleirnmenlc 
como 11clla se eontt'\m. O Secrelario d'Estado dos N(~gocios 
da "arinha a faça imprimir, puLiicar e eorrer. l'alacio do 
Hio de Janeiro em dezascis de Agosto de mil oitocentos 
dncoenta c cinco, trigcsimo quarto da Indepcndencia e do 
lmperio. 

IMl'EitADOH Com Rubrica c Gnnnla . 

.Joilo Mauricio lVanderley. 

Carta de Lei, pela qual Vossa Maqcst(((le lmprrial 
JJ/anda executar o Decreto da Assemblén Gemi /.cgislatil'fl, 
que lloure por bem Srwccio11ar, aulonsrwdo o Gorena1 a 
dislrib11ir as quantias roladas, colHO inde11misaçi'to dos presas 
das guerras da lwle]!CIUlencia c do Uio da Prata, rt fitzcr 
l'f{ectioa a pcnsilo que foi concedida ao Marque:; do Mara
nhão , c a pagar os soldos, qttc se lhe ficárão devendo, como 
Primeiro Almirante, na fünna acima declarada. 

Para Vossa 1\Iagcstade Imperial Yi':r. 

Hermenegildo da Cunha Ribeiro Ff~ijú a fez . 

. José Thomaz Nabuco de Araujo. 

Sellatla na Chnncellaria tio lmperio t~m 20 de Agosto 
tle 18il:í. 

Jo~ino tio Nasrirncnlo Silva. 

Foi publicada a presente Lei nesta Secretaria rl'Eslado 
tios Negocio~ da !\Iarinha em 21 de Agosto de 18:íil. 

Fnllwiseo Xavit•r Homlelllpo. 

Hegislraua a 11. 112 V. do Livro 1." de Cartas de Lei. 
Secretaria d' Estndu tios \ t~gorios tia ~I ari11lta em 21 tlt· 
~gosto de 18[):). 

.lo;H(IIÍlll \Ltría dt· Som•• 
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COLLECÇ~O ll.\S LEIS ))O Bll'EIUO DO BllASIL. 

tS.í."í. 

Tln!O 16. PAI\Tf. t.a SECC~\0 1 :J. a 

])ECHETO N.• ~33 -tk 18 1le Agosto de 18.).). 

A utorisr1 o ( ;oecnw a mawlrn· pagar ao Cmwyo Pedro No
lasco de .1morim l'alladan•s, t•.r- Theso11reiro da Cape/la 
l111perial , o ordenado a11nwll de quatroccnlus 111il réis , 
que tem deixado de recehcr rlcstfe a exli11cçiio do referida 
emprcyo. 

Hei por bem Sanccionar e :?\!andar que se execute a 
1\csolur:ão seguinte da Assemhlt"a Geral Legi~Iativa. 

Art. unico. Fica o Governo autorisado a mandar pagar 
ao Conego l'edro Nolasco de Amorim Yalladares, e"i-Thesou
rciro da Capella Imperial , o ordenado annual de quatrocen
tos mil róis, estabelecido pelo Decreto de vinte c hum de 
~Iarço de mil oitocentos c nove, e que tem deixado de re
ceber desde a extincção do referido emprego; revogadas para 
este fim as disposições em contrario. 

Jos(~ Thomaz Nabuco de Araujo , do 1\Icu Conselho, Mi
nistro c Secretario d'Estado dos J'.cgocios da Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em dezoito de Agosto de mil oitoccHtos cincocnta c 
cinco, trigcsimo quarto da lntlcpcmlcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica tlc Sua :\lagestadc o Imperador . 

. los,: Tlwma:, Saburo de Araujo. 



COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOllO 16. PAII.TE f.• SECÇÃO 16.• 
''f"'P'"'t'<ftC-- WK.VWG 

DECHETO N. 0 836-dc 12dc Setembro de 1855. 

A11torisa o Governo á conceder hum anno de licença com seus 
rencimentos ao Juiz de Direito João Antonio de Sam~ 
paio Vianna , para tratar da sua saude onde lhe convier. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
llesoluçfio seguiute da Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. Fica autorisado o Governo á conceder 
hum anno de licença, com seus vencimentos, ao Juiz de 
Direito João Antonio de Sampaio Vianna, para tratar de sua 
saurle onde lhe convier; revogadas para este em~ito as Leis 
em contrario. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
.Janeiro em dor:e de Setembro de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECRETO N.o 837 -de 12 de Setembro de 1855. 

A utorisa o Governo para admittir o estudante Antonio José 
de Sequeira e Silva a fazer acto das materias do 3.0 an
no da Faculdade de Direito de S. Paulo. 

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

Artigo Unico. O Gov.erno he autorisado para udmittir 
a fazer ucto das malerias do terceiro anno da Faculdade de 
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Direito de S. Paulo o estudante Antonio Jost'~ de Seqneíra 
e Silva, revogadas para este fim as disposições em contrario. 

Luiz Pedreira d& Coutto Ferraz , do !\leu Conselho, l\Ii~ 
nistro e Secretario d'Estado dos Ncgocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja~ 
neiro em doze de Setembro de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da Independencia e do lmperio. 

Com· a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

DECHETO N." 838 -de 12 de Setembro de 185:>. 

Autorisa o Governo a conceder favores á Companhia que na 
intervallo das Sessües do Corpo Legislativo tomar pot• 
empreza hwna estrada de ferro entre a Cidade de Santos 
e São João do Rio Claro, na Provincia de S. Paulo. 

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

Art. 1. o Se nos intervallos das Sessões do Corpo Legisla
tivo se organisar alguma Companhia que se proponha a cons~ 
truir huma estrada de ferro entre a Cidade de Santos e 
S. João do Rio Claro , na Província de S. Paulo , o Governo 
he autorisado para fazer-lhe extensivas, na parte que for 
applicavel , as condições do contracto celebrado com Eduardo 
de Mornay e Alfredo de Mornay, sobre a construcção de igual 
estrada entre a Cidade do Hecife e a Villa d'Agua Preta. 

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

tro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim o 
tenha entendido e faça eKecutar. Palacio do Rio de Janeiro 
em doze de Setembro de mil oitocentos cincoenta e cinco , 
trigesimo quarto da Independencia e do lmperio. 

Com a Hnhri~a rle Sua !\Jagestadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do r:outto Ferra;. 
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DECllETO N." 839 -de 12 de Setembro de 185~). 

Aulorisa o Governo a garantir á Companhia que se organisar 
para a construcção e costeio de huma estrada de carros de 
Petropolis á margem do Rio Parahiba, hum mínimo de furo 
até dmts por cento addicional á garantia concedida pela 
Lei Provincial do Rio de Janeiro N. 0 51 de 25 de Outubro 
de 185". 

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

Art. 1. o Fica o Governo autorisado a garantir iÍ Com
panhia que se houver de organisar, em virtude da Lei Provin
cial do Rio de .Janeiro numero cincoenta e hum de vinte 
e cinco de Outubro de mil oitocentos e cincoenta e quatro, 
para a construcção e costeio de huma estrada de carros, 
que, partindo de l'elropolis, se dirija iÍ margem do Rio 
Parahiba, hum mínimo de juro até dons por cento addicional 
á garantiu concedida pela referida Lei Provinciul, sendo sempre 
hum por CPnto dc~linado a formar o fundo de reserva. 

§ 1. o Quando a Companhia tenha lucros superiores a dez 
por cento, o excedente seriÍ igualmente destinado ao fundo 
de reserva, cessando a responsabili1lade do Governo, e a pro
priedarJe da estrada Jogo que o fundo de reserva iguale ao 
capital garantido. 

§ 2. o O capital a que se refere a garantia não excederá 
de tres mil contos de réis, e o prazo da mesma garantia não 
poderá exceder de vinte annos. 

Art. 2. o Revogá o-se as disposições em contrario. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do lVI eu Conselho, Minis

tro c Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em doze de Setembro de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da Iudependencia e do Imperio. 

'com a Rubrica de Sua !Hagestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz . 

• 



( :3G ) 

INWWSCCULZ ...... 

COLLECÇAO DAS LEIS DO 1!\'IPEIUO DO BRASIL. 

1855. 

T0!\10 16. PAHTE f. a 

U~I N.o 840- de 15 de Setembro de 1855. 

Fixando a Despeza e orçando a Receita para o exercício 
de 1856 -1857. 

Dom Pedro Segundo, por Grnça de Heos, e Unanime 
Acclamação dos Povos , Imperador Constitucional c Defen5or 
Perpetuo do Brasil: Fazemos saber a todos os nossos sub
ditos que a Asscmbléa Geral Decretou c Nós Queremos a 
Lei seguinte. 

CAPITuLO I. 

Despeza Ger•al. 

Art. 1.0 A Despeza Geral do lmperio para o cxerddo 1le 
1856-1857 he fixada na quantia de ... 33. 785.380.tt825 

A qual será distribuída pelos seis diversos Minislerios na 
fórma especificada nos Artigos seguintes. 

Art. 2. o O l\linislro e Secretnrio d'Estado dos Nc
gocios do Imperio he autorisado para despender com os 
objectos designados nos seguintes paragraphos a quantia 
de................................ 5.312.539~000 

A saber: 

1. o Dotação de S. M. o Imperador .. 
2.• Dita de S. M. a Imperatriz: .... 
3. • Alimentos da Princeza Imperial a 

Senhora D. Isabel .....•..... 
~.· Ditos da Princeza a Senhora D. Leo-

poldina .............. !1 . ...•. 
5. o Dotação da Princeza a Senhora D. 

Januaria, e aluguel de easa5 .. 

soo. ooo.n-ooo 
96 . 000 :z:: 000 

12.000,Jt000 

6. OOO:jtOOO 

102. ooo;n: ooo 



()." llila de S. M. n Imperatriz do 
Brasil , Viuva , a Duquezn de 
Bragançn .... · ............... . 

7.• Alimentos do Príncipe o Senhor 
n. Luiz ................... . 

8.• Ditos dn Princezn n Senhora IJ. 
Isnbel ..................... . 

9.• Alimentos do Priucipc o Senhor D. 
Felippe .................... . 

1 O. Ordcnndos dos 1\Icstrcs da Fnmilin 
lmperinl ................... . 

1 t. Secretaria d'Estado ............ . 
12. Gabinete Imperial ............. . 
13. Conselho d'Estndo . . . . ...•.... 
U. Prcsidcncias de Províncias ...... . 
15. Camarns dos Senadores c Secrctarin . 
16. Ditn dos Deputndos idem ....... . 
17. Ajudas de custo de vinda c voltn 

dos Deputndos ...•........... 
J 8. .Faculdades de Direito .......... . 
1!). Fnruldades de Medicina ........ . 
20. Acndemia das Bellas Artes ..... . 
21. Musêo . . . . . . . . . . . . . . . . . • ...• 
22. Hygienc Publica .............. . 
23. Empregados de visitas de saude dos 

portos ...................... · 
2/,. Lazaretos .................... . 
25. Instituto vacci nico ............. . 
26. Commissão de Engenheiros, .... . 
27. Canaes, pontes , cstradns, e outras 

obras publicns gemes e nux:ilio 
ás obras provinciaes ......... . 

28. Correio Geral e Paquetes n vapor. 
29. Repartição geral das tcrrns publicns, 

medição destas e colonisnção .. 
30. Catechese c civilisnção dos Indios. 
31. Colonias Militares .........•.... 
32. Estabelecimento de Educandas no 

Pará ............•.......... 
33. Archivo Publico .....•..•.••.•. 
34. Eventuacs •.••••.•.•.•.••..... 

50 . 000 .'jj 000 

6. OOO.j: 000 

6. ooo.n;ooo 

G.OOOJ!OOO 

5. OOO.ft 000 
41. GOO;ztOOO 

1 . 900;zt000 
1.8. 000Jr000 

231. OOO,J!OOO 
238.1 oo,n;ooo 
316.54.0$000 

50. 700;tt000 
1 !í.7. 920.jj 000 
188. 1 :38./tOOO 
26. 0114-!tOOO 
9. ooo.t ooo 

23. 500./t 000 

20. 000.11)000 
120.000J!'OOO 

U-.780ü000 
6. 91~6 ·:Ü.: 000 

400. ooo.n;ooo 
1.379.000:it000 

564. 000.')!000 
I.O.OOO.jj;OOO 
60. ooo:t;:ooo 
2.000.Jj')OOO 
6. 820()1;000 

30. 000.1]:000 

o~ 

a. 

ricl 
IÍf[ 
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NO 1\IUNICIPIO DA CÔHTE. 

35. lnslrucção primaria c secundaria . 
36. Aula do Commercio ........... . 
37. Instituto dos l\1eninos cegos ..... . 
38. Bibliothcca Publica ............ . 
39. Jardim Botanico da Lagoa de Ho-

drigo de Freitas ............ . 
/,0. Jardim Botanico do Passeio Publico. 
ltt. Instituto Historico e Geographico 

do Brasil...... . . . . ....... . 
42. Imperial Academia de Medicina .. . 
43. Sociedade A miliadora da Induslria 

Nacional ................... . 
4.&. Hospital dos Lazaros . . . . . . . .. . 
45. Obras Publicas ............... . 
46. Exerci cios findos .....•......... 

9 I . 0000;000 
!) . 900.]!000 

15. 000·77"000 
12. 638,mooo 

13. 06't·it000 
3. 9l9·7!000 

.& . 000 U' 000 
2.000.~000 

4 . 000 r: 000 
2 OOO.j'OOO 

1 00 . 000 :;r 000 
;'/1) 

Art. 3." O Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios da Justiça h e autorisado par a despender com os 
objectos designados nos seguintes paragraphos a quantia 
de................................ 3.002.472-1D212 

A saber: 

1. o Secretaria d'J~stado ........... . 
2. o Tribunal Supremo de .Justiça .... . 
3. o Relações .................. • .. 
4. o Justiças de primeira Instancia ... . 
5. 0 Policia e segurança publica ..... . 
6. 0 Pessoal da Policia ............ . 
7. 0 Guarda Nacional. ............. . 
8. 0 Telegraphos .................. . 
9. o Bispos , Cathedraes, Relaçlio Me-

tropolitana , Parochos, Vigarios 
geraes e Provisores. . . . . . . . . . 

1 O. Seminarios cpiscopaes ......... . 
11 . Capella Imperial e Calhedral do 

llio de Janeiro ......•.....•. 
12. Tribunaes do Commercio ....... . 
13. Repressão do trafico de Africanos. 
t 4. Sustento de presos ............ . 
15. Evcntuacs ................... . 

36 . 600 tt 000 
105. 400<1t'OOO 
270. 886·7:'672 
728. 220.~000 
12ft . 000 ·it 000 
130. OOOJ';:OOO 
165. 62t-m5oo 
31. 600-/t400 

551 . 3/,5;'/1)500 
46. 700,"[f:OOO 

fj4. 71 o;mooo 
20. 820.7!'000 
2s. ooo.mooo 

5.0007t000 
I O . 000 ·:/'000 
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NO MUNIC.IPIO DA CÔRTE. 

1 fi. Culto publico .....•........... 
17. Corpo Municipul Permanente ...•. 
18. Casa de Correcção e reparos ue 

C'.adêas ..................•.. 
19. Conducção e sustento de presos 

pobres ..................... . 
20. !Iluminação publica ........... . 
21. Exercícios findos ......•........ 

4. 77L'tt6AO 
297. 796W)500 

6!~. OOO.t/'000 

20.000~000 
3oo. ooo;mooo 

;f}) 
--------

Art. h. o O Ministro c Secretario ri'Estado dos Ne· 
gocios Estrangeiros hc autorisado para despender com os 
objectos designados nos seguintes paragraphos a quantia 
de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588. 720;1J)087 

A saber: 

1. o Secretaria d'Estado ............ . 
2." Legações e Consulados, ao cambio 

de 27 .•.•••............... 
3. o Em pregados em disponibilidade , 

idem ...................... . 
4. o Extraordinaria no exterior, idem. 
5. o Ditas no interior, em moeda Jo 

paiz ....................•... 
G. o Exerci cios findos .............. . 

-........_--~----

47.345~088 

392. 775~000 

8.599;m999 
11 o. ooo,zr ooo 

30. OOO,:zt;OOO 
,i!J 

-----------
Art. 5. o O Ministro e Secretario d' Estado dos Ne~ 

gocios da l\Jarinha he autorisado para despender com os 
objectos designados nos seguintes paragraphos a quantia 
de ......................... : . . . . . . h. 537. 282W)883 

A saber: 

1. o Secretaria d'Estado ............ . 
2. o Quartel General da Marinha .... . 
3. o Conselho Supremo Militar ...... . 
fk o Auditoria e Executaria .•....... 
!">.o Corpo d' Armada e Classes annexas. 
6." Batalhiio Naval. . . . . . . . . . . .... 

---------

3:3. 000:)!000 
4.816~425 
3.6001[000 
:3. 090</tOOO 

361. 606.7J;080 
27. 679.Jt)980 
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7. • Corpo <le Imperiacs Marinheiros .. 
8.• Companhia de Jnvalidos ....... . 
9.• Contadoria ................... . 

1 O. Intendencias e accessorios ...... . 
11. Arsenaes ..................... . 
12. Capitanias de portos ........... . 
13. Força Naval e Navios de transporte. 
14. Navios desarmados ............ . 
15. Hospitaes .................... . 
16. Pharoes, ficando elevado a 800JI: 

o ordenado do Administrador do 
Pharol de Pernambuco ....... . 

17. Academia de Marinha ......... . 
18 . Escolas ...................... . 
19. Bibliotheca de Marinha ........ . 
20. Heformados. . . . . . . . . . . . . .... . 
21. Material .......•.............. 
22. Obras ............•........... 
23. Despezas extraordinarias e even-

tuaes... . •.•.............. 
24. Exercidos findos .............. . 

s:L 617 .jTOOO 
7. 4UO.:t;500 

29.800,f/OOO 
,.,._.56 1 :mooo 

702. 596.jj" 570 
76.638-7!951 

9'~3. S3t;rot5o 
28. 598~000 
2:3. 7~l2.1J:OOO 

27 .182·i:'t200 
25.120~000 

1. 304.]!000 
1.222-17618 

47. 629Jt61;) 
1 . 1.91. H82-'i!'79l, 

340. ooo;roooo 

228. 224</1)000 
:tD 

Art. 6. • O l\Iinistro e Secretario d'Estado dos Ne~ 
gocios da Guerra he aulorisado para despender com os 
objectos designados nos seguintes paragraphos a quantia 
de................................ 8.693.017,m368 

A saber: 

1. o Secretaria d'Estado c Repartições 
annexas ................... . 

2. o Contadoria Geral. ............. . 
3.° Conselho Supremo l\'Iilitar ...... . 
4. o Pagadoria das Tropas ......... . 
5. o Escola Militar , Observatorio As

tronomico , Escola de Applicação, 
Curso scientifico, e Escola dos 
Corpos ...................• · 

6. 0 Arsenaes de Guerra, armazens de 
artigos bellicos, e Conselhos ad-
ministrativos ............... . 

7. • Ilospitaes ................... . 

89.076~650 
36. 440.12)000 
35. 090,Jt000 
11 . 94o.n;ooo 

107. 653~250 

1.523.065.jp200 
190. 161.Jt600 

j • 

ti 

I 
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8." Commandos d'Armas e lnspecç·ão 
dos Corpos, ficando augmentada 
com mais 1 9./!)788 mcnsaes a 
gratificação de cxercicio c caral
gadura , c clapes dos Comman
dnntes d'Armas das l'rmincias .. 

9. • Olliriaes do Exercito c Heform:ulu~. 
1 O. Força de Unha . . . . . . . . . . . . . . 
1 1 . Corpo de Snmle .............. . 
12. Hcparti..:ão rcrlcsinstirn ........ . 
13. Gratilicaçücs , forragens , ctapcs , 

aj udns de cuito c gratificações 
dircrsas ................... . 

14. Inralidos ................... . 
15. Pedestres . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
16. Hecrutamento c engajamento ... . 
17. Fabricas ..................... . 
18. Presídio da Ilha de Femando ... . 
19. Obras militares .............. . 
20. Divcr~as despczas c cvcntuacs ... . 
21 . Exercidos findos .............. . 

Gt. !lBO :-;--700 
!l 12. li!m.--::~o~s 

:L H: I! I .li:-l ~ r:wo 
J so. 171-';:'7 50 
~;). 2H2·--:-ooo 

235.()1)1~300 
1)0.1GGcL!OW 

1 !l:L 2 ~8·i!'2:">0 
:lo() . 000 ·0 000 
j 2(). 7:~8~050 
28 . 80 I -~250 

,~20. ooo;z;ooo 
202. ()08 ;rr: ()()() 

,""r\ 
'•/ 

Art. 7.• O Ministro c Secretario d'Estado dos :\e
gocios da Fazenda hc autorisado para despender com os 
objectos designados nos seguintes paragraphos a qunntia 
de ................................ 11.65t.3~n,zr275 

A saber: 

1 .• Juros c amorlisação da divida ex
tcrnn, calculados ao cambio de 21. 

2. 0 Juros da divida interna fundada . 
3. 0 Ditos da dita inscripta antes da 

emissão das respectivas Apoliccs, 
c pagnmcnto em diuheiro das 
tluantias da mesma divida menores 
de 400-/7', na fórma do Art. 95 
da Lei de 24 de Outubro de 
1832 ..................... . 

!, . o Caixa d' Amortisação, filial da Bahia, 
c Empregados no resgate c sub-
~tituiçào do papel moeda ..... . 

:l. 823. 4lt-O,j')')OOO 
3 . 4-G 1 . 79() --:- 000 

20 . 000 ·'":':: 000 

·38. !l80~000 
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5." Pensionistas do Estado ......... . 
6.• Aposentados .................. . 
7. • Empregados de Heportições exlin-

ctas ....................... . 
8. • Thesomo Nacional ............• 
9. • 'fhesourarias .................. . 

10. Juizo dos Feitos da Fazenda ..... . 
11 . Alfandegas ....................• 
12. Consulados ................... . 
13. Recebedorios ................. . 
14. !\Jesus de Rendas c Collectorias .. 
15. Casa da Moeda ............... . 
16. Officina c Armazem do papel sellodo. 
17. Typogrophia Nacional .......... . 
18. Officina de Apoliccs ........... . 
19. Administração de Proprios nacionaes 
20. Dita de terrenos diamantinos .... 
21 .. Ajudas de custo o Empregados de 

Fazendo .................... . 
22. Cmodoria de Africanos li vrcs ..•. 
23. Medição de terrenos de marinhas. 
2i-. Premi os de letras, descontos de 

assignodos dos Alfandcgas , com
missões, corretagens c seguros. 

25. J urus dos emprcstimos do Cofre 
de Orphãos ................ . 

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

27. Córte e conducçao de páo-brasil . 
28. Obras .........•............... 
29. Gratificações. . . . . . . . ......... . 
30. Eventuoes .................... . 
31 . Exercícios findos ........... • ... . 
32. Pagamento dos bens de defuntos 

e ausentes ................ . 
33 . Ditos de depositos de qualquer ori-

gem ...................... . 

.523. 365,j'/)203 
360 . 7 !)7 ·rt 4.06 

!~5 . 911 ,'tJ: (i66 
33!~. OOO,jj::OOO 
501. 258.jz;OOO 

62. 9li0-7r000 
1.181.149<2};000 

1 í lj .. 036 ,')! 000 
94 . .570-17'000 
247.686~000 
111. 600;t;';OOO 
67. 4.SO;zt000 
50. 000-Ti'OOO 
3. 360.Jt00(J 

21. 002,)!000 
11.078,zt:OOO 

12. OOO;ftOOO 
1.900w000 
3.000./t)OOO 

100.000.7',"'000 

80. 000<2};000 

50 . 000 ':ft 000 
40. ooo;mooo 

200. ooo;z:rooo 
10. OOO.ttOOO 
20. ooo.n:ooo 

:m 

( 
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CAPl'l'ULO 11. 

Receitu. Geral. 

Art. 8. o A Receita Geral do Impcrio he orç.ada na 
quantia de ......................... 34.000.000,z:-:OOO 

Art. 9. 0 Esta Receita será e!Tectnada com o producto 
da Renda Geral arrecadada dentro do exercício da presente 
Lei , sob os titulas abaixo designados : 

1. o Direitos de importação para consumo. 
2. o Ditos de baldeação c recxportaçüo. 
3. o Ditos idem para a Costa d' Africa. 
l~. o Expediente dos generos estrangeiros navegados por 

cabotagem, livres de direito de consumo. 
5. 0 Dito dos ditos do paiz. 
6 o Dito do~ ditos livres. 
7.• Armazenagem. 
8. o Premi os de assignados. 
9. 0 Ancoragem. 

1 O. Direitos de 15 por cento das embarcações estrangeiras 
que passão a nacionaes. 

11. Ditos de 5 por cento na compra c venda das embar-
cações. 

12. Ditos de 5 por cento de exportação. 
13. Ditos de 2 por cento idem. 
14. Ditos de 1 por cento idem de ouro em barra. 
1!1. Ditos de ~ por cento dos diamantes. 
16. Expediente das capatazias. 
17. Renda do Correio GeraL 
18. Dita da Casa da l\loeda. 
19. Dita da Scnhoriagem da prata. 
20. Dita da Typographia Nacional. 
21. Dita da Casa de Corrccçáo. 
22. Dita da llabrica de polvora. 
23. Dita da de ferro de Ypanema. 
24. Dita dos Arscnaes. 
25. Dita de Proprios nacionaes. 
26. Dita de terrenos diamantinos. 
27. Foros de terrenos e de Marinhas. 
28. Laudemios. 
2H. Sisa dos bens de raiz. 
30. Decima urbana de h uma legua alêm da demarcação. 
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31. Dita addicional das corpõrações de miio morta. 
32. Direitos novos c velhos e tlc Chancellaria. 
33. Ditos das Patentes dos Olllciaes da Guarda N acionai. 
3!~. Dizima da Chancellaria. 
35. Joias das Ordens honorificas. 
:'!6. i\Iatriculas das Faculdades de Direito e de Medicina. 
37. Multas por infràcçiio de Hegulumentos. , f• 
38. Sello do papel fixo c proporcional. li 
39. Premios de depositas puhlicos. L.".~ 
40. Imposto dos despachantes e corretores. L:'t 
,H. Emolumentos. {~ 
42. Imposto sobre Lojas, c11sas c c desconto , & c. ij 
4 !.:L Dito sobre ca~>as de moveis , roupa, & c. fabricados i\ 

il; em paiz estrangeiro. ~ 
4.\.. Dito sobre b:ucos do interior. ~,, 

45. Dito de 8 por cento das Loterias. 
46. llilo de 8 por cento dos premias das mesmas. 
47. Dito sobre mineração. 
!,8. Dito sobre datas mineraes. 
49. Taxa dos escravos 
50. Venda de páo-brasil. 
51. Cobrança da divida activa. 

PECULIARES DO :\IUNICIPIO. 

52 Dízimos. 
53. Decima urbana. 
5.\.. Terças partes de officios. 
55. Emolumentos de Policia. 
56. Imposto sobre casas de leilão e modas. 
57. Dito de patente no consumo d'Aguardentc. 
El8. Dito do gado de consumo. 
5H. Meia sisa dos escravos. 
~O. . Sello de heranças e legados. 
61. Hendimento do eventô. 

EXTHAORDIX.\HIA. 

li2. f:onlribuição pura o ~Jonle-Pio. 
fi3. Indemnisações. 
64. Juros de capitaes nacionacs. 
65. Venda fle generos c proprios nncionacs. 
(ifi. Heccifn evenlnal. 
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DEPOSITOS. 

1. o Bens de defuntos c ausentes. 
2 o Premios de Loterias. 
3. 0 Salarios de Africanos livres. 
lj.,o Depositos de diversas origens. 

Art. 10. O Governo fica autorisado para emitlir Bilhetes 
do Thesouro até a somma de oito mil contos de réis como 
anticipação de Receita no exercicio desta Lei. 

CAPITULO III. 

Dist•osições Get•aes. 

Art . .1 1 . A compra e venda de bens de raiz , cujo 
valor exceder de duzentos mil réis, será feita por cscriptura 
publica, sob pena de nullidade. 

Art. 12. Os navios que transportarem colonos para 
quaesquer portos do Imperio, serão isentos desde já dos 
direitos de ancoragem , ou terão huma reducção dos mesmos 
direitos na razão de sua tonelagem , c do numero dos 
colonos. 

O Governo fixará esta proporção segundo julgar mais 
conveniente, bem como as condições, que âcvão satisfazerem 
os referitlos navios para empregarem-se no transporte de colo
uos, e as multas em que os infractores incorrerão, com tanto 
que não excedão ao dobro do frete por cada hum dos 
passageiros. 

Art. 13. Os direitos de ouro, que paga a Companhia 
de illincração do lUorro Yelho, na Província de 1\linas Geraes, 
serão redusidos de ora em diante na razão de hum por 
cento em cada hum anno , até que a referida Companhia 
fique no mesmo pé em que se acha a Mineração nacional, 
rcvogadn para este effeito a segunda parte do Art. 32 da 
Lei do Orçamento No 514 de 28 de Outubro de 18!,8. 

Art. 14. A.s Apoliccs dos Empreslimos até o presente 
decretados pela Assembléa Legislativa Provincial do .Maranhão 
gosarão dos mesmos privilegios, de que gosão as das Pro
víncias do Rio fle Janeiro, e de .1\linas Geraes pelas Leis 
N.os 317 de 21 de Outubro de 18~·3, c 514· de 28 de 
Outubro de 1848 . 

. \ri. 1 , . O Governo h e nutorisatlo: 
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1. • A. substituir o systcma de cobran~·a do imposto sobre 
aguardente de collsumo estabelecido nas Leis de 30 de 
Novembro de 1841, e 21 de Outubro de 18'~:1, por outro 
de melhor arrecadação. 

2.• A alterar o systcma de arrccadaçlio do imposto do 
sello, estabelecido nas Leis de 21 de Outuhro de 18~-3, 
18 de Setembro de 18l5, 15 de .Junho c 6 de Setcmhro 
de 1850, c 17 de Setemhro de 1851. 

Art. 16. Fica outrosirn autorisarlo o Governo: 
§ 1. • A fazer todas as dcspezus necessarias para a prom

pta realisação da obra do porto de Pernambuco, podendo 
para esse fim rcalisar as opcraçücs de crcrlito, que mais 
convierem. 

§ 2.• A despender com a dccorac;ão do J>alacio Archie
piscopal da Bahia a quantia de dez contos de réis. 

Art. 17. O Governo faní remover do Forte do mar 
da Capital da Província da Bahia para hum lugar mai~ 
conveniente o deposito (lc polvora ali existente, ficando o 
dito Forte a cargo do Ministerio da Marinha. 

Art. 18. As despezas autorisa(las por esta c outras 
Leis promulgadas no corrente anno sem a decretação de 
fundos correspondentes, serão pagas pelos mesmos meios 
votados para pagamento das fJUC ~ão contempladas com 
quantia definida nas rubricas respectivas. 

Art. 19. :Ficiio ·em vigor toclus as disposições da Lei 
do Orçamento antecedente, fJUC niio versarem particular
mente sobre a fixação da Hec('ita c De~pcza, c não tircrem 
sido expressamente revogadas. 

Art. 20. Ficão revogados as Leis, e tlisposiçües em 
contrario. 

Mandamos por tanto a todas as autoridades, a quem 
o conhedmento da referida Lei pertencer, qnc a cumprão, 
e fação cumpúr c guardar tão inteiramente como nclla se 
contêm. O Secretario d'Estado dos Negocios da Fazcn(la ~ 
a faça imprimir, publicar, c correr. Dada no Palacio do . 
Rio de Janeiro aos quinze de Setembro de mil oitocentos 
e cincoenta e cinco , trigcsimo quarto da In(\cpendcncia c 
do lmperio. 

IMPERADOR Com Hubrica c Guarda. 

Marque;:, de Pamuá. 
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Carta de Lei pela qual Vossa J1agestade Imperial 
Manda executa1· o Decreto da Assemblf!r-, Geral Legislativa, 
que ll ouve por bem Sanccionar, orçando a Beceita , e 
fixando a Despeza Geral do Imperio para o exercício de 
1856 - 1857, e dando outras providencias como nella se 
declara. 

Pura Vossa ~Iagestmlc Yer. 

José Malaquias Baptista Franco a fez. 

'José Thomaz Nnbnco de Araujo. 

Selladu na Chancellaria do Impcrio em 18 de Setembro 
de 1855. 

Josino (lo Nascimento Silva. 

Foi publicada a presente Lei na Secretaria d'Estado 
dos Ncgocios da Fazenda em 19 de Setembro de 1855 . 

.T ost~ Scveriano rla Rocha. 

Registrada a fl. 36 v. do Livro das Cartas de Leis e 
Decretos do Poder tcgislali\'o em 20 de Setembro de 1855. 

Antqnio de Castro topes. 

DECRETO N. 0 84.1- de t5 de Setembro de 1855. 

Declara válidas a matricula que na Eschola de Medicina da 
11alu'a, e a approvaçi'ío que na do Jlio de Janeiro obteve 
no anno de 185'~ o estudante Antonio Fernandes da Cos
ta Junior. 

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

Artigo Unico. A matricula, qne na Eschola de Medicina 
da Bahia, e a approvação que na do Rio de Janeiro obte
ve em 185/t o estudante Antonio Fernandes da Costa .1 unior, 
são válidas, c devem produzir todos os seus effcitos, em 
conformidade com as disposições dos Estatutos , ljllC região 
naqnella época, revogadas as rlisposiçõcs em contr:uio. 



Luiz Pedreira do f.outto Ferraz, do Meu Conselho, 1\li
nistro e Secretario d'Estado dos Negocias uo~mpcrio, assim 
o lenha entendido c faça executar. Palacio uo Hio de Janei
ro em quinze de Setembro de mil oitocentos cincocnta c 
cinco, trigesimo quarto da Independencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstude o Imprrador. . 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

( 

I 
\ 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOl\10 16. PARTE 1.a SECÇÃO 18.a 

DECRETO N. • 842- de 19 de Setembro de 1855. 

Altera a Lei de 19 de Agosto de 1846. 

-

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Asseml:>léa Geral Legislativa. 

Art. 1. o A Lei de 19 de Agosto de 1866 será observada 
com as seguintes alterações: 

§ 1. o Os Membros das Juntas de Qualificação, e os da~ 
Mesas das Assembléas Parochiaes, que tem de ser iirados 
d'entre os Eleitores, e Supplentes, conforme a disposição do 
1\.rligo 8 o, e seguintes da dita Lei , serão eleitos, dous pelos 
referidos Eleitores, e na sua falta pelas pessoas designadas 
no Artigo 1 O. o , c dons pelos Supplentcs , e na sua [alta 
pelas pessoas designadas no Artigo 12. 0

• podendo os votos 
recahir em quaesquer Cidadãos da Parochia que tenhão as 
qualidades para Eleitor. 

§ 2. o A eleição dos Secreta rios e Escrutarlores dos Colle
gios Eleitoraes continuará a ser feita por escrutínio secreto, 
votando porêm cada Eleitor em dons nomes !>Ómente. Serã, 
Secretarios os dous mais votados , e Escrutadores os dou~ 
immediatos em votos. 

§ 3. o As Províncias do Imperio serão divididas em tantos 
Districtos Eleitoraes quantos forem os seus Deputados á Assem
bléa Geral. 

§ 4. o A primeira divisão será feita pelo Governo, ouvidos 
os Presidentes das Províncias, e só por Lei poderá ser alterada. 
Na divisão guardará o Governo as seguintes bases : 

1."' As Freguezias , de que se compozer cada Districto 
Eleitoral , serão unidas entre si sem interrupção. 

2. • Os differentes Districtos Eleitoraes de cada Provincia 
serão designados por numeros ordinaes , e iguaes, quanto 
for possível , em população de pcswas livres. 

§ 5. o O Governo designará para cabeça de cada Distric(o 
Eleitoral a Cidade , ou Villa mais central , onde se reuuirão 
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em hum s6 Collegio no dia m~rcado para a eleiçiio dos 
Deputados á Assembléa Geral, e no edificio , que o Governo 
tambem desig;tar, todos os Eleitores do Districto ; e depois 
de observadas as formalidades para a organisação do Collegio , 
e as mais de que trata o Capitulo t.• do Titulo 3.• da Lei, 
}Jrocederão á eleição de hum Deputado , votando cada Eleitor 
por cedula não assignada, e e~cripta em papel fornecido pela 
Mesa. Hecolhidos os votos em escrutínio secreto, contados 
e apurados, ficat"á eleito Deputado o Cidadão que obtiver 
maioria absoluta de votos. 

§ 6. 0 Se ninguem obtiver maioria absoluta de votos, 
proceder-se-ha immediatamente a segundo escruti 11io, votando 
cada Eleitor unicamente em hum dos quatro Cidadaos mais 
votados no primeiro escrutínio. Se ainda no segundo escrutínio 
ninguern obtiver maioria absoluta de votos, proced~~-se-ha 
immediatamc.IIe a terceiro, votando cada Eleitor unicamente 
em hum/(].bs dons Cidadãos mais votados no segundo escru
tiui(}; 'e ficará eleito Deputado o que oblivcr maioria absoluta 
de votos. No caso de empate decidirá a sorte, c aquelle 
contra IJUem clla decidir será declararlo Supplcnte. · · 

§ 7. o Fóra do caso da ultima parte dú paragrapho an
tccetlcnte, finda a elei~·ao de Deputado, procedcr-se-ha á 
eleição de hum Supplente, observando-se a respeito della 
o mesmo que fica determinado· para a elciçao de Deputados. 

§ 8. o Tanto para o Deputado, como para o Supplente, 
servirá de Diploma huma copia authentica da Acta , dis
•tensada a remessa da copia destinada á Camara da Capital 
~la disposi~ão do Artigo 79 da Lei. 
§ 9. 0 O Governo, não obstante a regra estabelecida no 

]Jaragrapho 5. • , poderá subdividir em mais de hum Col
legio os Districtos em que pela disseminação da população 
for muito diflicil a reuniao de todos os ]~leitores em hum só 
Collcgio, com tanto que nunca a distancia do lugar em que 
se reuni r o Collcgio seja menor de trinta leguas de sua ex
tremidarlc. 

§ 10.• Quando o Districto tiver mais de hum Collcgio, 
reunidos os Heitores em cada hum delles nos ediHcios 
designados pelo Goveruo, c observadas as formalidades in· 
dicadas no parngrapho 5. •, procederão á eleição na fórma 
do mesmo paragrapho , devendo porêm a cerlula de cada 
Eleitor conter dous nomes, hum para Deputado, e outro 
para Supplentc, sem que se faça essa designaçiio. Reco
lhidos, contados e apurados os ,·otos, se la\rará a .\ela, 

I.JI.IJ •4 1. lli!!!L.I!ii.IIIUUIII.E!IIi ... --=--.. ,.,...-,_. ···~·· ·· · · . 
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hiba 30 , a seis por Districto ; a de Sergipe 2í, a seis 
por Districto ; a de Piauhy 24, a oito por Districto; as 
de Goyaz, Rio Grande do Norte e l\lalto Grosso 22, a 
onze por Districto; as de Santa Catharina, Espírito Santo, 
Amazonas c Paraná 20. 

§ 17. • Nas Províncias que tiverem hum só Districto Elei
toral, o Governo dividirá pelos Collegios do mesmo Dis
tricto o numero dos Membros, de que se composer a As
sembléa Provincial , elegendo cada Collcgio o numero só
mente dos que houver de dar. 

§ 18. o Os Districtos ou subdivisões do Districto que de
rem até quatro Membros á Assembléa Provincial darão dous 
Supplentes; os que derem cinco até seis Membros, darão 
tres Supplentes ; os que derem sele até oito, darão quatro 
Supplenles; e assim por diante. 

§ 19.° Fica revogado o Artigo 111 datei. 
§ 20 o Os Presidentes de Província, e seus Secrelarios, 

os Commandantes de Armas, e Generaes em Chefe, os Inspe
ctore.; de Fazenda Geral e Provincial , os Chefes de Policia , 
os Delegados e Subdelegados, os Juizes de Direilo e Mu
nicipaes. não poderão ser votados para Memhros das As
sembléas Provinciaes , Deputados ou Senadores nos Collegios 
Eleitoraes dos Districtos em que exercerem authoridade ou 
jurisdícção. Os votos que recahírem em taes Empregados serao 
reputados nullos. 

Art. 2 ~ Ficão revogadas todas as disposições em con
trario 

tuiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario d'Estudo dos Negocias do Imperio, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em dezenove de Setembro de mil oitocentos e cincoenta 
e chco , trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

1 . 
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